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לייעץ לאחד  - לדיין שאינו יושב בדיןמותר האם 
  מבעלי הדין

לפי פירוש  ,תהיו כעורכי הדיינים לאא. מה פירוש המשנה יבואר: 

מותר לטעון בבית דין האם  ם, המאירי. ב."י, רבינו יונה, הרמב"רש

לייעץ לאחד מותר  ,לדיין שאינו יושב בדיןהאם  ג.תחת בעלי הדינים. 

  יין לספר לאחד הצדדים מה פסק הדין.האם מותר לד ד. מבעלי הדין.

  הנידון

אלא להתייעץ  ,שלא לדון בפני ,אני דיין בבית דין, בא לפני אחד"

ואמרתי  ,הוא ביקש לדעת חות דעתי .בדין ודברים שיש לו עם פלוני

הוא ביקש  .שלפי דבריו יש צדדים שבית דין יקבל את טענותיו ,לו

הטעים את לו ,ממני שאכתוב לו את הטענות עם מקורות מההלכה

ולאחר מכן יתן  ,כדי שיטען אותן בבית דין מתוך הכתב ,דבריו כראוי

, והאם בזה חשש שלא האם מותר לעשות כן ,לדיינים את הכתוב

  ."להיות כעורכי הדיינין

  תשובה

ולייעץ  ,רבה היא לעזור ולסייע. ומצוה ותר לעשות כןמ

צריך להזהר שלא ילמד לעשות דברים של אבל  נשים.לא

ראוי להזהר  ,הוא אדם גדולאו שקר חלילה. ואם  ,ערמה

   מפני לזות שפתים. - שלא ידעו שהוא מייעץ לצד אחד

  ביאור התשובה

  יניןיי הדכמקורות לביאור דין אל תהיו כעור –א 

  הקדמה

אל תעש עצמך כעורכי  ,יהודה בן טבאי אומר, ח) "א(אבות תנן ב

 ,וכשיהיו בעלי דינים עומדים לפניך יהיו בעיניך כרשעים ,הדיינין

" כשקבלו עליהם את הדין ,וכשנפטרים מלפניך יהיו בעיניך כזכאין

  .ע"כ

שתי ההלכות  ,מחולקים לשלושה הלכותוהנה דברי המשנה 

שעים ולא יאמין רשהדיין יתיחס נתבעים כא.  ,האחרונות ברורות

 .ולא יאמין בסתם לדבריהם ,לדבריהם ללא חקירה ודרישה הראויה

אים שקבלו הדין כב. שלאחר שמקבלים הדין יהיו שניהם בעיניו כז

  .שגם החייב זכאי שקיבל הדין על עצמו ,עליהם

" צריכה אל תעש עצמך כעורכי הדיינין"אבל ההלכה הראשונה 

אחרונות א. האם הלכה זו לדיין נאמרה כשתי ההלכות ה :ביאור

ובביאור  ומדוע אסור להיות כמותן. ,. ב. מה הוא עורכי הדיןמשנהב

ומתוכם יש  ,הלכה זו נתבארו כמה וכמה שיטות בדברי הראשונים

ודיין המייעץ לאחד מן הצדדים מה  ,ללמוד הלכות רבות בדיני טוען

  יטען.

וכן הוא בירושלמי  ,נב, ב) ביאור על משנה זוומצאנו בגמ' (כתובת 

נביא את דברי  ,וכיון שהוא שורש ביאור ענין זה .בבא בתרא (ט, ד)

, ניןולאחר מכן נביא ביאור שיטות הראשונים בדין עורכי הדי ,הבבלי

ושבועות כמו כן מצינו במסכת שבת  ,לכל שיטה ושיטהונבאר הבבלי 

ומתוך זה רווחא  ,וראינו להביאם והמורשים, דברים על עורכי הדינים

  שמעתתא להבין את הדינים העולים בענין חשוב זה.

  סוגיא דכתובות

דהנה מתנאי כתובה  ,יש להקדים ,כדי להבין את דברי הגמרא דלהלן

אבל היתומין אינם  ,פואת אשתו ובמזונות אשתוהבעל חייב בר

חייבים אלא במזונות האלמנה מתנאי כתובה כל זמן שלא תבעה 

רפואה שאין  היאדאם  ,אמרו בש"ס ,אבל אם צריכה רפואה ,כתובתה

היא כמזונות שגם להם אין קצבה וחייבים היתומין  ,לה קצבה

היתומין נות ווכמזזה  פואתה אין, אבל אם יש קצבה לרלרפואתה

אבן העזר הלכות וכן פסק המחבר ( .פטורים מרפואת האלמנה

רפואתה כיצד, לקתה, חייב ) וז"ל "כתובות סימן עט סעיף א

לרפאותה, בין רפואה שיש לה קצבה בין רפואה שאין לה קצבה; אבל 

אלמנתו אינה מתרפאת מנכסיו, אלא ברפואה שאין לה קצבה, שהיא 

  " ע"כ.דומה למזונות

והיה להם אשת אביהן  ,מרא דקרובי רבי יוחנן היו יתומיןואמרו בג

ובאו לפני רבי יוחנן להתייעץ מה יעשו כדי  ,שהיו חייבים ברפואתה

שיסכמו עם  וייעץ להם רבי יוחנן ,להפטר מחובת תשלום הרפואה

ואז יפטרו מחובת  ,חייב לרפואתה לעולםהרופא שבסכום קצוץ ית

 ,ולאחר שייעץ להם לעשות כן ,דאז רפואתה קצוצה ,תשלום הרפואה

 ,עצמו כעורכי הדיינים ה אתשעאמר רבי יוחנן שלא נהג כראוי ו

ומקשה הש"ס מעיקרא  .שמטעים לפני הדיינין טענות האחד לזכותו

ן שכתוב (ישעיהו נח, ז) ודכי ,דסבר מעיקרא ,ומתרץ ,מאי קסבר

ולבסוף סבר דמכל  ,בשרך אל תתעלם מותר לעשות כן לקרוביומו

  מקום אדם גדול אין ראוי לעשות כן.
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שיטות הראשונים בביאור איסור עורכי  –ב 
  ניןידיה

  הזהרה רק לדיין – שיטת רש"י

כאורכי. כתוב במשנה בא' בפירושו למסכת אבות "רש"י וז"ל 

כאדם הזה שאינו דיין ומעריך  ,ומשמע כעורכי הדיינין ,ומתחלף בע'

וכדאמר התם אמר רבי  ,תיו כדי שיזכה בדיןומסדר לבעל דין טענו

שלא תגלה ליחיד את  ,רושפי .יוחנן עשינו עצמנו כעורכי הדיינין

שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק  דברים א, טז)מר (משום שנא ,דינו

כשתברר  ,אם באו שנים לפניך לדין וטענו טענתם ,כיצד .שניהם[בין] 

 ,אל תגלה ליחיד את דינו לומר לו אחריך הדין ,הדין להיכן הוא נוטה

לחייב את החייב ולזכות את  ,אלא לשניהם ביחד פתח להן את הדין

שלהם מנהג לגלות  ,ולא תעשה עצמך כערכאות של כותים ,הזכאי

  ." עכ"להדין ליחיד מפני השוחד

שכשבאו לפניו לדין  ,מבואר דלפי רש"י דין זה הוא רק הזהרה לדיין

 ,וטענו הצדדים את טענותם ,לבית דין של שלושה דיינין][או  ,תורה

ר וס, אולאחר מכן בירר הדיין את הדין ופסק שהלכה כאחד מהם

אלא יאמר לשניהם יחד מי  ,לדיין לגלות לצד הזוכה לבדו שזכה בדין

  .חייב ומי זכאי

דיין לצד אחד הבכך שלא יגלה מה  ,והנה שיטת רש"י צריכה ביאור

ולא תעשה עצמך "ובאמת רש"י מבאר הטעם ין, לאחר שכבר פסק הד

 ,"שלהם מנהג לגלות הדין ליחיד מפני השוחד ,כערכאות של כותים

דהרי דיין שרוצה לקבל שוחד לא יגלה למי  ,וגם טעם זה צריך ביאור

אלא ילך למי שחייב ויגיד לו שנראה שהוא חייב  ,שזכאי שהוא זכאי

, וכאן הוא מגלה את דינו ןואם יתן לו שוחד יהפך את פסק הדי ,בדין

  לזכאי.

דבאמת היו  .דכל זה הוא ענין הרחקה וסייג ,והנראה בביאור שיטתו

 ,ומבקשים שוחד ,הערכאות שרוצים לקבל שוחד מגלין לחייב

ואסרו על הדיינים  ,ומחמת זה הרחיקו חז"ל את הדיינים מבעלי הדין

דאז יש חשש  ,עם החייב רקולא  .לבוא בדברים עם אחד מבעלי הדין

 ,יר על זההיהודה בן טבאי להז ךצרי ועל זה לא היה ,גדול לשוחד

דבזה היה  ,אבל הזהיר אפילו שלא יגלה לזכאי ,דזה ממש אבק שוחד

אף על פי כן הזהיר שירחיק עצמו  ,סברא לומר שאין חשש כלל

כדי שלא יבוא לידי גילוי פסק הדין ליחיד ויקבל  ,מלגלות פסק הדין

  .לא יקבל שוחד די שלפני פסק הדין, או כשוחד

 ,שהרחיקו חז"ל את הדיין מבעלי הדין ,כלל העולה מפירוש רש"י

בין לחייב  ,ם לאן הדין נוטהרו על הדיין לגלות לאחד מן הצדדיואס

יגלה את פסק אלא  ,כדי שלא יבוא חלילה לידי שוחד ,ובין לזכאי

  .יזה ביאור שיטת רש" .שני הצדדים בלבד דהדין רק במעמ

צד  מותר הדיין לדבר עם  האם ,[ויש לבאר מה הדין לאחר פסק הדין

שאם יש אפשרות לשנות את  ,ונראה .אחד על פסק הדין שכבר נעשה

ד חא בודאי שאסור לדבר עם ,הדין או לתת הבהרה לפסק ,פסק הדין

. מעיקר הדין מותר ,אבל לאחר שכבר נעשה פסק דין ,דיןהמבעלי 

  .]להרחיק אף מזה ומכל מקום נראה לי שיש

כאדם הזה  ,כעורכי הדייניןוז"ל " ,והנה רש"י מפרש בתחילת דבריו

 ,ומעריך ומסדר לבעל דין טענותיו כדי שיזכה בדין ,שאינו דיין

 ,מבואר ."אמר רבי יוחנן עשינו עצמנו כעורכי הדיינין ,וכדאמר התם

לפני של צד אחד נין הם אלו שמסדרין הטענות ידלשון עורכי די

והרי המשנה מדברת  ,מה שייך דין זה בדיין ,והיה קשה לרש"י .יןהדי

אל מהו לשון " ,ועוד .בהזהרות לדיין כמו שתי ההלכות האחרונות

  ן.ניייהיה עורכי ד, דהיה לכתוב אל ת"תעש עצמך כעורכי הדיינין

 ,שהדיין לא יהיה מדבר עם צד אחד לבד ,דהכונה היא ,לפיכך מפרש

 ,ואין שום איסור להיות עורך דין ,הצד שלו כמו עורך דין שמדבר עם

 ,וכיון שאין זה שייך בדיין ,אלא שאסרו על הדיין להתנהג כעורך דין

ובזה  ,ידבר עם צד אחד לאחר פסק הדיןלפיכך מפרש רש"י שלא 

כי זה  ,ןניייד כיהיה עוראמרה אל ת שלא ,מיושב היטב לשון המשנה

וידבר  ,אלא שלא יעשה עצמו כאילו הוא עורך דין ,אינו שייך לדיין

ומביא רש"י ראיה שזהו לשון עורך  .עם צד אחד לגלות לו פסק הדין

כדאמר רבי יוחנן עשינו עצמנו כעורכי  ,דין של מי שמסדר טענותיו

  .הדינין

: דיין שבאו לפניו לדון, וטענו הצדדים לפירוש רש"י העולה מזה

הדין. אסור לו לגלות לאחד מן את טענותם, ובירר הדין את 

הצדדין מה הוא פסק הדין. לא רק לצד החייב, דיכול לבוא לידי 

שוחד, שיבקש לשנות את פסק הדין, אלא אפילו לצד הזכאי 

אסור לו לגלות לאן הדין נוטה, שצריך הדיין להתרחק מבעלי 

  הדין משם חשש שוחד וכדו'.

  ביאור הסוגיא דכתובות

מה שאמר גיא בכתובות. והנה לפירוש רש"י ועכשיו נבוא לבאר הסו

שות כן עאין כונתו דאסור ל ,יןיינדהרבי יוחנן עשינו עצמנו כעורכי 

 ,בסתם אמרש . אלאדלא בזה איירי המשנה כלל וכלל ,מתני' דאבותמ

כעורכי הדיינין וז"ל "כתובות ברש"י ופ .ניןישעשה עצמו כעורכי הדי

ועורך [הדין לפני]  ,ומטעים זכיותיו לדיין ,אוהב אחד מבעלי דינין -

שעורך את הדיינין להפוך לבם  ,מיקרי עורכי הדיינין ,הדיינין לזכותו

  ." עכ"ללטובתו של זה
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דהרי  ,ויש לדקדק מה  האיסור בכך להיות טוען לדיין עבור צד אחד

זה ברור שאדם עצמו מותר לו לטעון לעצמו מה שירצה אם טוען 

ם דבריו יובודאי מותר ומצוה על אדם שיטע ,קרטענות אמת ולא מש

ומתוך כך יצא הדין  ,וכן יעשה גם הצד האחר ,כראוי לפני הדיין

ומה איסור בכך שמי שאינו יודע לטעון שישכור עורך דין  ,לאמת

, ומה חסרון יש כמו כן רבי יוחנן עשה כן ,שיטען עבורו את טענותיו

  בזה.

והא דאמרו "אתו לקמיה  ,ין בזהואין לומר שבאמת רבי יוחנן היה די

ואף על פי שהם היו  ,נו שבאו לדין עם אשת אביהןידרבי יוחנן" הי

ובהסכמה  ,הסכימה האשה לבוא לפניו לדון ,קרובים לרבי יוחנן

זה אינו  ).ש"ך חושן משפט סימן ז ס"ק טו( לפני קרוב לדון מותר

מידי איזילו קוצו ליה ואמר להם " ,שכיון שנתן להם עצה ,נכון

  .ואדרא קושיא לדוכתא ,מוכח שלא באו לפניו לדון ,"לרופא

מדוע סבר שלקרובו  ,דאם יש איסור להיות כעורך דין ,ועוד קשה

  .וכי מותר לעשות איסור בגלל זה ,מותר משום מבשרך אל תתעלם

בשיטת  להלןהיא על פי המבואר  ,אבל באמת שיטת רש"י בכתובות

  הרמב"ם על פי רבינו יונה ושיטת הלחם שמים.

  שיטת רבינו יונהביאור 

יהודה בן טבאי אומר אל תעש שם) פירש וז"ל "אבות (רבינו יונה ו

 כמו שאמר בבראשית רבה ,ראש ומר,לצונו ר –עצמך כעורכי הדיינין 

 (בראשית כג, י) ועפרון יושב בתוך בני חת (חיי שרה, פיסקא נח, ז), 

וגם בוישלח יעקב  .כלומר ראש הדיינין ,תו יום מינוהו ארכיבאו

ולשם מפרש  ,וגם בערוך תמצא ארכי ,מלאכים. ארכי ראש הלסטים

שישאלוך  ,זה הוא אל תעש עצמך כעורכי הדיינין רושאותו: ופי

ואחר שישמעוה ממך הולכים לדיינין אחרים  ,ותאמר להם הדינין

אל תעש עצמך  ,הדיינין כך הדיןויאמרו להם כבר אמר לנו ראש  ,לדון

  ." עכ"לכמותם

 ,מבואר דאסור לראש הדיינין לומר פסק דין כשבא לפניו רק צד אחד

ין זה דו. שלא יאמרו לדיינין אחרים כך פסק כבר ראש הדיינין יכד

ופסק רק  ,שאף על פי ששמע רק צד אחד ,אינו אלא בראש הדיינין

מכל מקום יש חשיבות גדולה לשיקול  ,ששמע מצד אחד על פי מה

וילכו ויאמרו לדיינין  ,ואם יאמר ראש הדיינין מה דעתו בדבר ,דעתו

שיהיה דעת הדיינין נוטה לאותו  ,ןייהיה כאן עיוות הד ,מה אמר להם

  .דעת של ראש הדיינין

ולא בסתם דיין שבאים לפניו  ,סור זה אלא בגדול הדוריאין א ולפי זה

שכיון שהוא גדול  ,רבי יוחנן נמי סבר ,ולדבריו .לשמוע חות דעתו

אלא שבתחלה  .בר בהלכה זודור היה אסור לו לגלות דעתו מה סוה

שגם לקרובים  ,ר מכן חזר בוחולא ,סבר שמותר כיון שהם קרוביו

  כי הוא אדם גדול. אסור לומר כן

ושאל מה  ,בינו יונה: צד אחד שבא לראש הדייניןלר העולה מזה

 ,אסור לראש הדיינין לגלות דעתו ,דעתו בדין ודברים שיש לו

ויטה דעתם  ,נין מה פסק גדול הדייניןישמא ילכו ויאמרו לדי

 ,ות דעתוואבל סתם דיין שבא צד אחד לשמוע מה ח .בפסק הדין

  .כי דעת הדיין לא תשפיע על פסק בית הדין ,סור לומר לויאין א

  ברבינו יונההמובא  ביאור שיטת הרמב"ם

והרמב"ם ז"ל וז"ל " ,ורבינו יונה מביא עוד פירוש בשם הרמב"ם

[לא] דבר בכאן במי שמלמד  .אל תעש עצמך כעורכי הדיינין רשפי

כי אדם זה רשע גמור הוא ולא  ,טענות של שקר לחברו ולטעון בהן

כי  ,כי יחשדוהו וידברו עליו ,הוצרך לומר כי אין לאדם לעשות כן

אלא שמסדר לו טענותיו ועורך לפניו הדינין  ,היאעבירה גדולה 

כי יחשדוהו וידברו  ,שאינו ראוי לעשות כן ,ומגלה ליחיד דינו

 ,, ב)בנ(יוחנן במסכת כתובות  ביוכההוא מעשה דר ,עליו רע

" ולבסוף סבר אדם חשוב שאני ,דמעיקרא סבר ומבשרך לא תתעלם

  .עכ"ל

דהוא רשע  ,לטעון שקרדלא אייר ממי שמלמד הנה מבואר ברמב"ם 

 ,אלא ממי שמלמד חבירו מה לטעון טענות אמת בבית דין ,גמור

. ומגלה ליחיד מה יהיה דינו ,ועורך לפניו הדינין ,ומסדר לו טענותיו

ומביא  ."כי יחשדוהו וידברו עליו רעם "ובטעם האיסור כתב הרמב"

וסבר  ,ראיה לפירוש זה מרבי יוחנן שלימד את קרוביו מה לטעון

ולבסוף סבר  ,עיקרא שראוי לעשות כן כיון שמבשרך אל תתעלםמ

  שאדם חשוב צריך להרחיק אף מלסייע לקרוביו.

 .אלא לכל אדם ראוי שלא יסייע ,והנה דברי הרמב"ם אינם דוקא לדיין

ומה הכונה  ,מדוע שלא לסייע לאדם בבית דין ,וצריך טעם בדבר הזה

  .שיחשדוהו וידברו עליו רע

, דהנה דבר ידוע שמי שמסייע לצד אחד ,ונת הרמב"םונראה בביאור כ

שכך הוא טבע האדם  ,דבר עליו ויחשדוהו שאינו הגוןהצד השני מ

כאשר יש לאדם דין ודברים עם  ,והנה .לדבר סרה במי שהוא נגדו

וכל אחד יכול לטעון נגד  ,בודאי כל אחד בלאו הכי נגד השני ,חבירו

אבל אין ראוי לאיש שאינו שייך  ,כל מה שנראה לו אמת וחביר

אלא  ,והנה אין בזה שום איסור. לסכסוך זה להכנס בריב שלא לו

 ,שלא יהיה עליו פתחון פה ולא יחשדוהו ,ענין הנהגה מוסריתשהוא 

  .שראוי לאדם להרחיק עצמו מזה ,לכן אמר התנא
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  ד

מעיקרא להכנס לריב לא לו ולכן שואל הש"ס מה ראה רבי יוחנן 

ולא חשש שהאשה שנגדם תדבר  ,ביו בדין ודברים שלהםרוולסייע לק

וכיון שיש מצוה  ,דכתיב מבשרך אל תתעלם ,ומתרץ הש"ס ,עליו

כי יש מצוה לסייע  ,ביו אין לחשוש שידברו עליוולסייע לקר

 .ויחשדהווזה מצוה גדולה יותר מהחשש שידברו עליו  ,לקרובים

ב משפחה ולא מבואר שראוי לסיע לקרו ,ובאמת גם למסקנת הגמרא

אלא שרבי יוחנן שהיה אדם גדול  ,לחשוש שיחשדוהו וידברו עליו

צריך להרחיק הרבה יותר מכל  דהיינו שאדם גדול ,ראוי להזהר מזה

כי יש בזה הרבה חילול ה' כשמדברים  ,אחד שלא יגרום שידברו עליו

  .לפיכך חזר ואמר שטעה ,עליו

א לחשוש שידברו עליו ול ,והנה אם לסייע לקרובו התירו חז"ל לסייע

מותר  ,טוען מקבל שכר על עבודתו, אם כן כל שכן כאשר הויחשדוהו

כי מסייע הוא  ,ולא לחשוש שידברו עליו ויחשדוהו ,לו לעשות כן

שהרי נתבאר  ,אלא מלאכתו ,ואין זה ריב שלא לו ,לפרנסתו ,לעצמו

אלא החשש שיחשדוהו וידברו  ,שאין שום דופי או פגם במלאכה זו

קל וחומר שמותר לסייע  ,וכשם שמותר לטעון לקרובו לסייעו ,ועלי

אף לפי פירוש  ,רת לכתחלהתלפיכך מלאכת הטוען מו ,לעצמו

כשם שלא  ,אלא שאדם גדול נראה שראוי להרחיק מזה. הרמב"ם

שהוא מגדולי  ,אבל בודאי רק אדם גדול באמת ,התירו לסייע לקרוב

 ,אבל סתם תלמיד חכם או דיין שמסייע אין איסור ,הדור כרבי יוחנן

 לתלמיד חכם לטעון בבית דין עבור אחר, שאין זה כבוד התורה אלא

 ,בודאי אף דיין ,ואינו מופיע בבית דין ,מכל מקום אם מסייע בצנעה

  .ידעו זאת אחרים לא ואפילו אדם גדול מותר אם

ד בבית על פי פירוש הרמב"ם: ראוי להרחיק עצמו מלסייע לאח

 ,אבל מותר לסייע לקרוב משפחה .כדי שלא ידברו עליו רע ,דין

אבל אם מסייע בצנעה  ,ואדם גדול מאוד אסור אף בזה .או בשכר

  מותר. - שאין ידוע לאחרים

  כך מבואר בתוס' יום טוב

ולאחר שביארנו את שיטת הרמב"ם, שמחתי שדברינו מבוארים 

 ילראה ועוד נוז"ל " ,ד"ה אל תעש) ח ,אבות א( בתוס' יום טוב,

 ,שאמר התנא ולא שנה בלשון קצרה אל תהיה וכו' ,בדקדוק עצמך

משום ההוא דר"י דאמרינן בגמ' דלהכי יהיב עצה שהיה קרובו וסבר 

מבשרך אל תתעלם. אחר כך נתחרט ואמר עשינו עצמנו כעורכי 

דאילו לא היה אדם  ,הדיינים. דסבר אדם חשוב שאני. ושמעינן מהכא

חשוב. יפה היה עושה משום מבשרך אל תתעלם. והיינו דקאמר התנא 

כפי עצמך שאתה אדם חשוב. אל תעשה  ,כלומר ,אל תעש עצמך

  ".ל זולת זה משרי שריאב ,אותך כעורכי

והא דאמר  .כשאינו אדם חשוב ,שלא לקרובו שרי לוולפי זה אפי"

הכי למה לו לעשות כן  היינו דאי לאו ,רבי יוחנן משום מבשרך

דמאי חזא דדמא דהאי סומק טפי. וכן אזהרת התנא  ,להפסיד שכנגדו

. אבל כשאינו אדם עצמךמדדייק למתני  ,לא בא אלא על אדם חשוב

כיון שאינו מלמדו לטעון  ,אפילו מדת חסידות אין כאן ,חשוב

דאי  ,מבשרך אל תתעלםשקר. אלא דלמדנו מרבי יוחנן שאמר משום 

 ,צד חסידות אלא דמה לו להרויח לזהולא מ ,היה מתעלם לאו הכי

יקיים נמי ומבשרך  ,ואינו אדם חשוב ,ואם הוא קרובו ,ולהפסיד לזה

  ". עכ"ל התוס' יום טוב.אל תתעלם. כך נראה בעיני

  שיטת לחם שמים

 ממש שראיתי שכוונתי בדברינומאוד שמחתי  ,ולאחר שכתבתי זאת

ממש  שכתב ,לחם שמים ,לאבות לדברי רבינו היעב"ץ בפירושוגם 

וכתב דברים כגחלי אש בחובת נתינת יעוץ ממוני על ידי  .כדברינו

ודבריו דיין ותלמיד חכם, וקרא עליו "ונהנים ממנו עצה ותושיה". 

לפיכך הנני להביא  ,הקדושים יסוד גדול בדין יעוץ בעניני ממונות

  לשון קדשו.

בפירוש המשניות ודע שהלחם שמים עולה על דברי הרמב"ם 

 , ויבואר להלן,שאסר כל ענין יעוץ וטענה לאחר ,המודפס לפנינו

  ודחה הלחם שמים דבריו.

בו הר"מ ז"ל, הוא רחוק בעיני, והוא  כתבשה . מו'ל תעש עצמך כא

אמנם מה שהזהיר עליו שמעון בן שטח חברו של יהודה בעל זה 

פס, תוא נהשוגג בכך ה לומר באמרו שיהא זהיר בדבריו, שאפיהמא

וך דבריו וק"ל, אבל תלשקר מ יןדל הבע תהמכוין ללמוד א כןשל כ

הם  כתבושו שאר המפרשים, הוא דבר מבואר בגמרא, כמ כתבושה מ

 תינתביאור הענין, וכך הוא, בודאי שבנז"ל, ואני מוסיף נופך בס"ד ב

נה הפסק דין תנא זה, דהיינו באופן שמשתעצה טובה מדבר 

י תס"ד הא משרי שרי, כי אני חכמה שכנר, וקתחבולה של היתב

דיה גופיה מה לי לגבי ירא הוא, מה לי לגבי דיתערמה, וכיון דהי

  ".נה שירוויח על ידיההיא לו להשיאו עצה נכו תחבריה, זכו

ודבר הגון  ,ר גמורתמובשאר כל אדם שאינו דיין,  תודבר זה באמ"

ונכון הוא, שיעזור אדם לאוהבו או לקרובו בעצמו בכל דבר 

(בבא  , [עיין בהזהבביחוד כםחתלמיד וכך נאה ל ,הצריך לו

 מאחר במי ור ,זיל הדר בך חמןנב לר מר ליהדא ,ברב) נא, אמציעא 

זה  ועל ,ופיר"ח בד"ב ואושפיזיכניה דראב"א] ,עם אשפיזיכניה שם

, והכל לפי מה שהוא אדם, ושיהתו עצה ושנו חכמים ונהנין ממנ

 בי יוחנןיה דרת, וראיה מקריבלמיד חכםתאיש עני הוא, או קרוב ו אם

א דאשכחן גבי משה וגדולה מזו ה ב)(כתובות נב,  בשילהי פ' נערה
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  ה

, דאמר אביי ליכא (ערכין כג, א) ומיםתהי םשו רקפיש בר עצרי ר

ה שאני ריואקשינן עלה ופרקינן, ב ,הריב ב הונאדלסביה עצה לר

ום הוי, שמפסיד רשע ער או הכיג דבלף על גבשאני, א תלמיד חכם

  ".לאחרים הפסד גמור

שמיט מיניה, ולא עביד עובדא תאביי גופיה הוא מ כל מקוםומ"

מטעמא דחשדא בעלמא, כדהדר  ביה איהו עצה, והיינוסבנפשיה, למ

שאני, נמצא כך הוא  חכםתלמיד משום ד עמאטאי מה יוחנן יבביה ר

עני או שאם יש בדבר שוס סרך מצוה, להיטיב להענין, 

הוא ליועץ, ודבר טוב הוא עושה,  ת, אז זכותלמיד חכםל

 ף על פי, [אנמי בכלל גדול המעשה ויחשב לו, והתוצדקה 

דאיקפד  ,בעובדא דאיסור גיורא (בבא בתרא קמט, א) שמצינו לרבא

דאהנה  בגל עף ם אתומפסדי לי, הא לאנשי תואמר מגמרי טענ

דדמא  תומאי חזי כם,חלמיד תאפסדו נמי ל כם,חלמיד תמעשיהם ל

כל מ ,בריה דאיסור הוא רימרמבי דר בגל עף דהאיך סמיק טפי, א

פא"מ דאמר חלח מילי ו שלא בקדושה הוה, כדאיתא תהור מקום

עשר, או שמא אין אדם רואה ת, שמא עדיין לא נו'בעאי משמיא כ

  ".לעצמו] חובה

בזה, להרחיק  אלא שאדם חשוב ודיין עירו ביחוד, צריך לזהיר גם"

מקום ללעוז עליו, ולחשדו שמייעץ לבני  תן לבריותמן הכיעור, שלא י

וגורם לו שם רע לעצמו, ונעשה שנאוי  ,ותו ואהבתדם בשביל הנאא

שוב צריך הדיין שהוא אדם ח ןכל לבני אדם, ויפסלוהו מן הדין, ע

 תעשיו, ועיני בני אדם על דרכיו ואמ תשלומדין ממנו ושוקלין אודאי 

ה תדל אתשתעצמך כו', כלומר לא  עשתל צעדיו יספורו, לכך אמר א

כי עורכי חשוב זה לדבר מצוה טוב והגון מאד, תבעצמך בזה, עם ש

; טובים תרין להיטיב לבני אדם בדרך ישר ומוהדיינ

אליו,  חסד לצריךרים הם ודרכי ישרים, אף כי לגמול תומו

ה בעצמך, כי מצוה תכמעשיהם א תותרצה לעשו טוב וישר הדבר

עש עצמך ת ר מבשלוחו, להיוח זריז לדבר מצוה, לכן אמר אלתבה יו

 תשכשר הדבר וטוב מצד עצמו, אינו נאה לך בבחינ יפל עף כמוהם א

כר במצוה בעצמך, יצא שכרך תה סבור להשת, כי תחת אשר אעצמך

 תידי הבריו תרעה לעצמן, ואדם חשוב צריך לצא םגרותבהפסדך, ש

  ".ר מכל אדם, כך נראה ליתיו

ואר מאוד, ומה נעים תובזה יבוא לנכון הלשון, והענין מחוקן טוב "

הא, כי לפי תעצמך, ולא הספיק לו לשון קצר אל  עשתל אמרו א

רא בענין הלז, דברינו בלשון חכמה זה נכלל כל מה שדקדקו בגמ

יזהיר,  כםחתלמיד מאד, לפי שלדיין ול ןכם ג תוארוכ"ף כעורכי מב

היכא דאיכא דררא  ,אבל עורכי הדיינין אינהו גופייהו, שריא להו

היה תון הוא, אלא שיד הדיין עצמו, לא דמצוה, אדרבה דבר ראוי ונכ

בו, מפני חשד ההמון, ונתבאר הענין יפה, שאף שלא לקרובים, זימנין 

"ט במהדורא, שנפלמו ממנו, דברי ותדמצוה נמי איכא, שלא כדברי 

עכ"ל הלחם  "למוד ערוך, ועמ"ש בס"ד בהגהות לח"מ (ססי"ז)ת

  שמים.

  המאירישיטת ביאור 

תלמיד חכם אין ראוי לו ליתן עצה אף ) "ב ,כתובות נבוז"ל המאירי (

יוחנן עשינו  ביכאן על רוכמו שאמרו  ,כדי להפסיד לבריות ,לקרוביו

אלא שמירת  ,במקום שאין הפסד ,ומכל מקום .עצמינו כעורכי הדיינין

והוא שאמרו  ,ראוי לו ליתן עצה בכך ואין חשש בדבר ,נזק של קרוביו

בסוף הפרק נ"ד ב' על ר' יוחנן עצמו שנתן עצה לקרוביו שיאמרו 

לאביהם שיהא מיחד קרקע למזונות אשתו מחשש שהיו מתיראין 

  ." עכ"לעליה שתהא מפסדת מזונות

נים היינו כאשר עושים ירי שמפרש דעורכי הדיהנה מבואר במאי

ולא מחמת חשש  ,ערמה המותרת על פי תורה להפסיד נכסים לאחרים

אלא שכל ערמה אפילו  ,שידברו עליו ויחשדוהו כלשון הרמב"ם

 ,שות כןעואין ראוי לאדם גדול ללמד ל ,אינה מדרך הישר ,רתתהמו

דברו שן לחשוש ואי ,אפילו אדם גדול מותר לסייע ,אבל סתם לסייע

  .שון הרמב"ם לעיללעליו כ

היינו שמלמדים  ,יניםיהעולה מזה לפי פירוש המאירי: עורכי הד

וזה אין ראוי ללמד  ,עצות בערמה איך להפסיד ממון לאחרים

אבל סתם סיוע מותר אפילו  .אפילו לקרוביו אם הוא אדם גדול

 מותר ,או תמיד חכם שאינו אדם גדול ,וסתם אדם .לאדם גדול

אם הוא ערמה  - אף לסייע בעצה של ערמה איך להפסיד ממון

וחזר בו רק  ,כמו שסבר רבי יוחנן מעיקרא ,נכונה ועל פי תורה

  מחמת שאדם גדול שאני.

  ורב יהודאי גאון שיטת הרמב"ם ביד החזקה ובמשניות

וז"ל בפירוש  .ובאמת שיטת הרמב"ם היא מחמירה מאוד בנידון

כדי  ,הם אנשים הלומדים את ההתדיינות -עורכי הדיינין " :ניותמשה

שיהיו מורשים לבני אדם בדיניהם, והם משערים שאלות: אם יאמר 

תהיה  -תהיה תשובתו בכך, ואם יטען בעל הדין בכך  -השופט כך 

התשובה כך, וכאילו הם עורכים השופטים ובעלי הדין לפניהם, 

לפניהם. ולפיכך קראום עורכי הדיינין, כאילו הם ערכו הדיינין 

והזהיר מהדמות להם, רצונו לומר שילמד אחד מבעלי הדין טענה 

שתועילהו, ויאמר לו: אמור כך, או: הכחש באופן כזה, ואפילו ידע 

שהוא עשוק, ושבעל דינו טוען עליו בשקר לפי הכרע הסברה, אין 

  ." עכ"ללו ללמדו טענה שתצילהו בשום פניםמותר 
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(שאלה) [מה יאמר] הדרת וז"ל " )סימן רעב(שו"ת הרמב"ם וכן הוא ב

יקרת צפירת תפארת מרנו ורבנו משה הרב הגדול בישראל ישמרהו 

אלהינו ויברכהו, בדבר שני אנשים מישראל חזקים ובריאים, אשר 

לאחד מהם מגיע דבר מן האחר, וכל אחד מהם דר בעיר (אחרת). 

האחר.  בקש האחד מהם למנות לו מורשה, להוציא את המגיע לו מן

ואם שניהם דרים בעיר אחת והתובע  ,תיר לו הדין זאת אם לאוהמ

רוצה למנות לו מורשה, שיתדיין במקומו ויישפט ויוציא את המגיע 

יורנו הדרת אדוננו מה מחייב  ,זאת אם לאו מותר לו לעשותאם לו, ה

  הדין בזה ושכרו כפול מן השמים. 

לא טוב אשר (שבועות לא, א) התשובה ההרשאה מגונה, כמו שאמרו 

זה הבא בהרשאה. ושיטען איש אחר במקום חברו את  ,עשה וכו'

חכמינו מערכי חמור כמו שידוע, שברחו  טענותיו, הוא איסור

הדיינים. ועל פי אלו ההקדמות אסור לדעתי למנות מורשה, אלא 

או  ,והנתבע בעיר אחרת ,כשיש הכרח, אם משום שהתובע בעיר אחת

ה מן הסיבות המצדיקות. אבל משום שהתובע חולה או כיוצא בז

כשמסתלקות הסיבות, אין מקום להרשאה, אלא יבואו שני בעלי הדין 

  " עכ"ל.ל ואין מניעה לאיש מהם. וכתב משהלבית דין, הואי

) בפירוש ב' בשם רב יהודאי גאון, וז"ל ח ,א(אבות ברש"י וכן כתב 

עצה וישאל  חד,שאם בא לך אדם א ,אל תעש עצמך כעורכי הדיינין"

אל תאמר לו שום עצה ללמוד אותו  ,ממך היאך יכול לטעון על חבירו

דאמרו רבנן אל תעש עצמך  ,והוא .לקרובו לוואפי ,לטעון על חבירו

כאותם שמעריכין ומסדרין הטענות למי שאינם יודעין לטעון לפני 

דההיא קרובתיה דר' יוחנן דאתת לקמיה דלהוי מסדר לה  ,הדיינין

ה מסדר לה משום שנאמר ומבשרך לא ליטען קמי בית דינא והו

משום דתנינן ואל תעש עצמך  ,והדר ביה דלא מסדר לה ,תתעלם

  ." עכ"לכעורכי הדיינין

דהרי הגמרא  ,הוא פלא ,אי מגמרא דכתובותדושכתב רב יהומה 

וב מותר לטעון מוכח שאדם שאינו חש ,וב שאנישחאומרת דאדם 

  .ועל כורחך דהיה לו גיסרא אחרת בגמרא ,לקרובו

אלא  ואמרלא  ,אי גאוןדום ורב יה"גם לשיטת הרמב מקוםומכל 

 ,כהאי דרבי יוחנן ,ולעשות כל מיני ערמות ,בבית דיןלטעון טענות 

הוכיח לחם שמים שוכמו  ,ודים שמותרבלא ספק שמ ,ת עצהתאבל ל

שהרי פוק חזי מאי  ,ולמעשה בודאי אין הלכה כדבריהם .באריכות

  .עמא דבר שאין נוהגים כן

  ביאור הסוגיא בשבת

) א ,קלט(שבת גרסינן בלאור המבואר יש לדקדק במה שאמרו חז"ל 

ישעיהו (אמר רבי אליעזר בן מלאי משום ריש לקיש: מאי דכתיב "

ַכֵּפיֶכם ְנֹגֲאלּו ַבָּדם ְוֶאְצְּבעֹוֵתיֶכם ֶּבָעֹון ִׂשְפתֹוֵתיֶכם ִּדְּברּו ִּכי ) "ג ,נט

אלו הדיינין,  -. כי כפיכם נגאלו בדם ".ר ְלׁשֹוְנֶכם ַעְוָלה ֶתְהֶּגהֶׁשקֶ 

אלו  -אלו סופרי הדיינין, שפתותיכם דברו שקר  -ואצבעותיכם בעון 

  ".דינין אלו בעלי - עורכי הדיינין, לשונכם עולה תהגה

שכפיהן  -כפיכם נגואלו בדם אלו הדיינין וז"ל: "רש"י ופירש 

פשוטין לקבל שוחד, ומטין את הדין, ונוטלין ממון מן הבעלים שלא 

 -סופרי הדיינין : כדין ונותנו לשכנגדו, והרי הוא כנוטל נשמתו

מלמדין את בעלי דינין  -עורכי הדיינין : שכותבין שטרות של רמיה

עורכי הדיינים. שמלמדים כתב וז"ל "הריטב"א ו " עכ"ל.לטעון

" אלו בעלי דינין. שיודע שחבירו זכאי וטוען עליו בשקר: טענות שקר

  .שהרי נתבאר שעורכי הדיינין אינם טענות בשקר ,עכ"ל. ויש לדקדק

שהרי דיברו  ,דכל הכתוב כאן הוא רק בשקר ,מידי קשיאובאמת לא 

וכן נמי  ,שקרב כל אלו עשווהיינו ש ,על הדיינים ועל סופרי הדיניים

ולזה  ,ואין לזה שום שייכות למשנה באבות ,עורכי דיינים בשקר

דבר בכאן במי שמלמד  לא" נתכון הרמב"ם המובא לעיל שכתב

כי אדם זה  , [היינו סוגיא דשבת],טענות של שקר לחברו ולטעון בהן

כי יחשדוהו  ,ולא הוצרך לומר כי אין לאדם לעשות כן ,רשע גמור הוא

  ".דולה היאכי עבירה ג ,וידברו עליו

  סוגיא דשבועותביאור 

 ואשר לא טוב עשה בתוך עמיו" )א ,לא(שבועות גרסינן בוהנה 

רמב"ם ה. וכתב "רב אמר: זה הבא בהרשאה ,)יחזקאל יח, יח(

 ,מי שהיה לו ביד חבירו פקדון או מלוה"ל "וז )ה ,גשלוחין ושותפין (

הרשות ביד  ,בין במטלטלין בין מעות ועשה שליח בעדים להביאן לו

ליתן נפטר ואינו חייב באחריותן שהרי נתן  ,אם רצהזה שהם אצלו 

לשלוחו, ואם לא רצה ליתן אינו נותן שאין זה בעל דינו עד שיבוא 

ר בהן בהרשאה על הפקדון, וכל הבא בהרשאה הרי הוא בכלל הנאמ

  ל."עכ ."ואשר לא טוב עשה בתוך עמיו

וכל הבא בהרשאה וכו'. בפרק שבועת "ל "וז )שם(משנה כסף הוכתב 

כשעושה  ני מיליוכתבו התוספות דה .העדות (דף ל"א) מימרא דרב

והראב"ד  .לושמתעבר על ריב לא  ,בשביל שהוא אלם ובעל טענות

דכללא  .ולי תרוייהו איתנהו .ז"ל כתב דוקא כשהוא עם בעל דינו וכו'

או מפני  ,כל שהבעל דין אינו יכול להוציא מיד הלוה ,דמילתא

 ,מצוה עביד להציל עשוק מיד עושקו ,או מפני רחוק המקום ,אלמותו

ואפילו  ,ושניהם בעיר אחת ,אבל אם הלוה אינו אלם יותר מבעל דינו

  ל."עכ "אז לא טוב עשה ,ואית למלוה דרכא עליה הלוה בעיר אחרת
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  דינים העולים

העולה מזה לפירוש רש"י: דיין שבאו לפניו לדון, וטענו   .א

הצדדים את טענותם, ובירר הדין את הדין. אסור לו 

לגלות לאחד מן הצדדין מה הוא פסק הדין. לא רק לצד 

החייב, דיכול לבוא לידי שוחד, שיבקש לשנות את פסק 

לו לצד הזכאי אסור לו לגלות לאן הדין הדין, אלא אפי

נוטה, שצריך הדיין להתרחק מבעלי הדין משם חשש 

  שוחד וכדו'.

העולה מזה לרבינו יונה: צד אחד שבא לראש הדיינין,   .ב

ושאל מה דעתו בדין ודברים שיש לו, אסור לראש 

הדיינין לגלות דעתו, שמא ילכו ויאמרו לדיינין מה פסק 

ם בפסק הדין. אבל סתם דיין גדול הדיינין, ויטה דעת

שבא צד אחד לשמוע מה חוות דעתו, אין איסור לומר לו, 

  כי דעת הדיין לא תשפיע על פסק בית הדין.

הרמב"ם: ראוי להרחיק עצמו מלסייע  העולה מזה לפי  .ג

לאחד בבית דין, כדי שלא ידברו עליו רע. אבל מותר 

לסייע לקרוב משפחה, או בשכר. ואדם גדול מאוד אסור 

 -אף בזה, אבל אם מסייע בצנעה שאין ידוע לאחרים 

  מותר.

העולה מזה לפי פירוש המאירי: עורכי הדיינים, היינו   .ד

שמלמדים עצות בערמה איך להפסיד ממון לאחרים, 

וזה אין ראוי ללמד אפילו לקרוביו אם הוא אדם גדול. 

אבל סתם סיוע מותר אפילו לאדם גדול. וסתם אדם, או 

אדם גדול, מותר אף לסייע בעצה של תמיד חכם שאינו 

אם הוא ערמה נכונה ועל פי  -ערמה איך להפסיד ממון 

תורה, כמו שסבר רבי יוחנן מעיקרא, וחזר בו רק מחמת 

שאדם גדול שאני.

  

 גליונות משך חכמה וגליונות איש חסד היה
בינת המשפט, אנו מפרסמים בכל שבוע גליון עם גליון מלבד 

ביאור על המשך חכמה, וכן גליון עם סיפורים מדהימים של 

  איש החסד.
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