
 לפנים משורת הדין

 חר"ח אייר תשע"ליל שיעור לזכר אבי מו"ר הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל, 

 א. מקורות חז"ל

 מסכתא דעמלק פרשה ב -מכילתא דרבי ישמעאל יתרו 

והודעת להם את הדרך ילכו בה, זה תלמוד תורה; ואת המעשה אשר יעשון, זה מעשה הטוב, דברי ר' יהושע;  5 

ר המודעי אומר, והודעת להם, הודע להם בית חייהם; את הדרך, זה בקור חולים; ילכו, זו קבורת ר' אלעז

 מתים; בה, זו גמילות חסדים; ואת המעשה, זו שורת הדין; אשר יעשון, זה לפנים משורת הדין.

 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ז עמוד א

אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי: מנין שהקדוש ברוך הוא מתפלל? שנאמר והביאותים אל הר קדשי ושמחתים 

 10 בבית תפלתי, תפלתם לא נאמר אלא תפלתי, מכאן שהקדוש ברוך הוא מתפלל. מאי מצלי? אמר רב זוטרא

בר טוביה אמר רב: יהי רצון מלפני שיכבשו רחמי את כעסי, ויגולו רחמי על מדותי, ואתנהג עם בני במדת 

 רחמים, ואכנס להם לפנים משורת הדין. 

 תלמוד בבלי מסכת כתובות דף צז עמוד א

זבין ארעא איבעיא להו: זבין ולא איצטריכו ליה זוזי, הדרי זביני או לא הדרי זביני? תא שמע: דההוא גברא ד

רב לרב פפא, דאצטריכו ליה זוזי למיזבן תורי, לסוף לא איצטריכו ליה, ואהדריה ניהליה רב פפא לארעיה.  15 

 .פפא לפנים משורת הדין הוא דעבד

 תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף צט עמוד ב

זיתיה ההיא איתתא דאחזיא דינרא לרבי חייא, אמר לה: מעליא הוא. למחר אתאי לקמיה ואמרה ליה: אח

ואמרו לי בישא הוא, ולא קא נפיק לי, אמר ליה לרב: זיל חלפיה ניהלה, וכתוב אפנקסי דין עסק ביש. ומאי 

רבי חייא לפנים שנא דנכו ואיסור דפטירי? משום דלא צריכי למיגמר, רבי חייא נמי לאו למיגמר קא בעי!  20 

 -זו גמילות חסדים, ילכו  -בית חייהם, את הדרך  –; כדתני רב יוסף: והודעת להם משורת הדין הוא דעבד

 זו לפנים משורת הדין. -זה הדין, אשר יעשון  -זו קבורה, את המעשה  -זו ביקור חולים, בה 

 תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף כד עמוד ב

אמר  -ליה: מצא כאן ארנקי מהו? רב יהודה הוה שקיל ואזיל בתריה דמר שמואל בשוקא דבי דיסא, אמר 

אמר ליה: לפנים  -תרתי?  -אמר ליה: חייב להחזיר.  -בא ישראל ונתן בה סימן מהו?  -ליה: הרי אלו שלו.  25 

משורת הדין. כי הא דאבוה דשמואל אשכח הנך חמרי במדברא, ואהדרינהו למרייהו לבתר תריסר ירחי 

 שתא, לפנים משורת הדין.

 תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף ל עמוד ב

פתכא דאופי, אותבינהו וקא  רבי ישמעאל ברבי יוסי הוה קאזיל באורחא, פגע ביה ההוא גברא, הוה דרי

רבי ישמעאל ברבי יוסי לפנים משורת הדין  -והא רבי ישמעאל ברבי יוסי זקן ואינו לפי כבודו הוה!  ...מיתפח 30 

 הוא דעבד

 מציעא דף פג עמוד אתלמוד בבלי מסכת בבא 

רבה בר בר חנן תברו ליה הנהו שקולאי חביתא דחמרא. שקל לגלימייהו, אתו אמרו לרב. אמר ליה: הב להו 

אמר ליה: אין, למען תלך בדרך טובים. יהיב להו גלימייהו. אמרו ליה:  -אמר ליה: דינא הכי?  -גלימייהו. 

אמר  -אמר ליה: דינא הכי?  -די. אמר ליה: זיל הב אגרייהו. עניי אנן, וטרחינן כולה יומא, וכפינן, ולית לן מי 35 

 ליה: אין, וארחות צדיקים תשמר



 ב. רמב"ן

 פסוק יח רמב"ן דברים פרק ו

ולרבותינו בזה מדרש יפה, אמרו זו פשרה ולפנים משורת הדין. והכוונה  -)יח( ועשית הישר והטוב בעיני ה' 

אשר צוך, ועתה יאמר גם באשר לא צוך תן דעתך לעשות בזה, כי מתחלה אמר שתשמור חקותיו ועדותיו  40 

 הטוב והישר בעיניו, כי הוא אוהב הטוב והישר:

וזה ענין גדול, לפי שאי אפשר להזכיר בתורה כל הנהגות האדם עם שכניו ורעיו וכל משאו ומתנו ותקוני 

טז(, לא תקום ולא  הישוב והמדינות כלם, אבל אחרי שהזכיר מהם הרבה, כגון לא תלך רכיל )ויקרא יט

תטור )שם פסוק יח(, ולא תעמוד על דם רעך )שם פסוק טז(, לא תקלל חרש )שם פסוק יד(, מפני שיבה תקום 

)שם פסוק לב(, וכיוצא בהן, חזר לומר בדרך כלל שיעשה הטוב והישר בכל דבר, עד שיכנס בזה הפשרה  45 

קח א(, ואפילו מה שאמרו )יומא פו א( פרקו  ולפנים משורת הדין, וכגון מה שהזכירו בדינא דבר מצרא )ב"מ

 נאה ודבורו בנחת עם הבריות, עד שיקרא בכל ענין תם וישר:

 פסוק א רמב"ן ויקרא פרק יט

והיין, והענין כי התורה הזהירה בעריות ובמאכלים האסורים והתירה הביאה איש באשתו ואכילת הבשר 

א"כ ימצא בעל התאוה מקום להיות שטוף בזמת אשתו או נשיו הרבות, ולהיות בסובאי יין בזוללי בשר למו,  50 

 וידבר כרצונו בכל הנבלות, שלא הוזכר איסור זה בתורה, והנה יהיה נבל ברשות התורה:

ים מן המותרות. לפיכך בא הכתוב, אחרי שפרט האיסורים שאסר אותם לגמרי, וצוה בדבר כללי שנהיה פרוש

באלו ובכיוצא בהן באה המצוה הזאת הכללית, אחרי שפרט כל העבירות שהן אסורות לגמרי, עד שיכנס ... 

רי אזהרת פרטי וזה דרך התורה לפרוט ולכלול בכיוצא בזה, כי אח... זאת הצוואה הנקיות בידיו וגופו בכלל

הדינין בכל משא ומתן שבין בני אדם, לא תגנוב ולא תגזול ולא תונו ושאר האזהרות, אמר בכלל ועשית הישר  55 

 וכן בענין השבת,... כל לפנים משורת הדין לרצון חבריווהטוב )דברים ו יח(, שיכניס בעשה היושר וההשויה ו

 אסר המלאכות בלאו והטרחים בעשה כללי שנאמר תשבות, ועוד אפרש זה )להלן כג כד( בע"ה:

 ג. רמב"ם

 ד פרק ם"לרמב פרקים שמונה

 60 מעטה נטיה נטו אלא, בשוה הממוצעת התכונה על נפשותיהם תכונות מניחים החסידים היו לא הענין ולזה

 בהנאה ההרגשה העדר אל הזהירות מן נטו, למשל, שהם, לומר רצוני. הסייג דרך על, והחסרון התוספת אל

 הרוח שפלות אל הענוה ומן, מעט הפזרנות אל הנדיבות ומן, מעט לסכנות המסירה אל הגבורה ומן, מעט

 ".הדין משורת לפנים: "באומרם נרמז הענין וזה. המידות בשאר וכן, מעט

 רמב"ם דעות א

 65 ביותר עצמו על מדקדק שהוא ומי[ ה; ]חכם נקרא, ממוצעות בינונייות דעות כולן שדעותיו אדם כל  ט

 .חסיד נקרא, זה לצד או זה לצד מעט בינונית מדעה ויתרחק

 מידת היא וזו; חסיד נקרא--ביותר רוח שפל ויהיה, האחרון הקצה עד הלב מגובה שיתרחק מי: כיצד  י

 כל שאר, זו דרך ועל. חכמה מידת היא וזו; חכם נקרא--עניו ויהיה, בלבד האמצע עד נתרחק ואם. חסידות

 אותה שמטין דעה יש:  הקצוות שתי כנגד האמצעית מדרך שלהן דעות מטין היו הראשונים וחסידים. הדעות

 70 .הדין משורת לפנים הוא וזה; הראשון הקצה כנגד אותה שמטין דעה ויש, האחרון הקצה כנגד

 "בדרכיו, והלכת" שנאמר, והישרים הטובים הדרכים והם, הבינוניים אלו בדרכים ללכת אנו ומצווין  יא

  רמב"ם הלכות גזלה ואבדה פרק יא

היה רוב העיר גוים אם מצא במקום מן העיר שרוב המצויים שם ישראל חייב להכריז, אבל אם מצא  ז

בכל מקום שהרבים מצויין בסרטיא ופלטיא גדולה בבתי כנסיות ובבתי מדרשות שהגוים מצויין שם תמיד ו



שם הרי המציאה שלו, ואפילו בא ישראל ונתן סימניה, שהרי נתיאש ממנה כשנפלה מפני שהוא אומר גוי  75 

הרוצה לילך בדרך הטוב והישר ועושה לפנים משורת הדין מחזיר את האבדה מצאה. אף על פי שהיא שלו 

 .לישראל כשיתן את סימניה

ההולך בדרך הטוב והישר ועושה לפנים משורת הדין מחזיר את האבדה בכל מקום ואף על פי שאינה  יז

 .לפי כבודו

 80  רמב"ם הלכות רוצח ושמירת הנפש פרק יג

 .פטור, כבודו לפי ואינה הואיל--ולפרוק לטעון דרכו שאין זקן היה אם וכן  ג

ואם היה חסיד   הרי זה חייב לטעון ולפרוק בשל חברו.--כל שאילו הייתה שלו, היה טוען ופורק  זה הכלל: ד

אפילו היה הנשיא הגדול וראה בהמת חברו רובצת תחת משא של תבן או קנים --ועושה לפנים משורת הדין

 .פורק וטוען עימוהן, וכיוצא ב

 85 רמב"ם הלכות דעות פרק ו

כל השונא אחד מישראל בלבו עובר בלא תעשה שנאמר לא תשנא את אחיך בלבבך, ואין לוקין על לאו זה  ה

תורה אלא על שנאה שבלב, אבל המכה את חבירו והמחרפו אף על פי שאינו לפי שאין בו מעשה, ולא הזהירה 

 רשאי אינו עובר משום לא תשנא.

כשיחטא איש לאיש לא ישטמנו וישתוק כמו שנאמר ברשעים ולא דבר אבשלום את אמנון מאומה למרע  ו

ועד טוב כי שנא אבשלום את אמנון, אלא מצוה עליו להודיעו ולומר לו למה עשית לי כך וכך ולמה חטאת לי  90 

 ...כח תוכיח את עמיתךבדבר פלוני, שנאמר הו

מי שחטא עליו חבירו ולא רצה להוכיחו ולא לדבר לו כלום מפני שהיה החוטא הדיוט ביותר, או שהיתה   ט

קפידה תורה אלא על דעתו משובשת, ומחל לו בלבו ולא שטמו ולא הוכיחו הרי זו מדת חסידות לא ה

 .המשטמה

 95 הלכה ט רמב"ם הלכות מלכים פרק ה

אסור לצאת מארץ ישראל לחוצה לארץ לעולם, אלא ללמוד תורה או לישא אשה או להציל מן העכו"ם 

אסור אלא אם כן חזק שם הרעב עד שנעשה ויחזור לארץ, וכן יוצא הוא לסחורה, אבל לשכון בחוצה לארץ 

שוה דינר חטין בשני דינרין, במה דברים אמורים כשהיו המעות מצויות והפירות ביוקר, אבל אם הפירות 

, ואף על פי בזול ולא ימצא מעות ולא במה ישתכר ואבדה פרוטה מן הכיס, יצא לכל מקום שימצא בו ריוח

ן וכליון שני גדולי הדור היו ומפני צרה גדולה יצאו ונתחייבו שמותר לצאת אינה מדת חסידות שהרי מחלו 100 

 .כלייה למקום

 הלכה יא רמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ה

דברים אחרים שהן בכלל חילול השם, והוא שיעשה אותם אדם גדול בתורה ומפורסם בחסידות דברים  ויש

שהבריות מרננים אחריו בשבילם, ואף על פי שאינן עבירות הרי זה חילל את השם כגון שלקח ואינו נותן דמי 

ו באכילה ושתיה המקח לאלתר, והוא שיש לו ונמצאו המוכרים תובעין והוא מקיפן, או שירבה בשחוק א 105 

אצל עמי הארץ וביניהן, או שדבורו עם הבריות אינו בנחת ואינו מקבלן בסבר פנים יפות אלא בעל קטטה 

, וכן צריך שידקדק על עצמו ויעשה לפנים משורת הדיןוכעס, וכיוצא בדברים האלו הכל לפי גדלו של חכם 

רבת עמהם ומקבלם בסבר פנים יפות אם דקדק החכם על עצמו והיה דבורו בנחת עם הבריות ודעתו מעו

ונעלב מהם ואינו עולבם, מכבד להן ואפילו למקילין לו, ונושא ונותן באמונה, ולא ירבה באריחות עמי הארץ 

ועושה בכל מעשיו לפנים משורת וישיבתן, ולא יראה תמיד אלא עוסק בתורה עטוף בציצית מוכתר בתפילין  110 

, עד שימצאו הכל מקלסין אותו ואוהבים אותו ומתאוים הדין, והוא שלא יתרחק הרבה ולא ישתומם

 למעשיו הרי זה קידש את ה' ועליו הכתוב אומר ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר.


