
 לפנים משורת הדין 

והזהרתה אתהם את החקים ואת התורת והדעת להם את הדרך ילכו בה ואת   (א

זו  'אשר יעשון',  זה הדין, המעשה אשר יעשון והגמרא דורש מזה, 'את המעשה', 

   לפנים משורת הדין.

 לפנים משורת הדין, ונביא כמה מהם: הגמרא הביא כמה דוגמאת של  (ב
"רבי ישמעאל ברבי יוסי הוה קאזיל באורחא פגע ביה ההוא גברא    בבא מציעא ל: ( ג

הוה דרי פתכא דאופי אותבינהו וקא מיתפח א"ל דלי לי אמר ליה כמה שוין א"ל  

פלגא דזוזא יהיב ליה פלגא דזוזא ואפקרה הדר זכה בהו הדר יהיב ליה פלגא  

למא אפקרנהו  דזוזא ואפקרה חזייה דהוה קא בעי למיהדר למזכיה בהו א"ל לכולי ע 

  זקן ואינו לפי כבודו הוה! ולך לא אפקרנהו". עוד שם, "והא רבי ישמעאל ברבי יוסי 

ר' ישמעאל ברבי יוסי לפנים משורת הדין הוא דעבד, דתני רב יוסף, ואת המעשה,  

 ". ע"ש.  זו לפנים משורת הדיןזה הדין, אשר יעשון, 

תני חדא אומן פטור   איתמר המראה דינר לשולחני ונמצא רע בבא קמא צט: ע'  (ד 

הדיוט חייב ותניא אידך בין אומן בין הדיוט חייב אמר רב פפא כי תניא אומן פטור  

כגון דנכו ואיסור דלא צריכי למיגמר כלל אלא במאי טעו טעו בסיכתא חדתא. ההיא  

איתתא דאחזיא דינרא לרבי חייא אמר לה מעליא הוא למחר אתאי לקמיה ואמרה  

בישא הוא ולא קא נפקי לי! אמר ליה לרב זיל חלפיה ניהלה  ליה אחזיתיה ואמרו לי  

וכתוב אפנקסי דין עסק ביש. ומאי שנא דנכו ואיסור דפטירי משום דלא צריכי  

לפנים משורת הדין הוא  למיגמר רבי חייא נמי לאו למיגמר קא בעי! רבי חייא 

 זו לפנים משורת הדין. 'אשר יעשון', כדתני רב יוסף  דעבד

רב יהודה הוה שקיל ואזיל בתריה דמר שמואל בשוקא   ציעא כד:בבא מ עוד שם  (ה

דבי דיסא. א"ל מצא כאן ארנקי מהו? אמר ליה הרי אלו שלו. בא ישראל ונתן בה  

כי הא דאבוה   לפנים משורת הדין. סימן מהו? א"ל חייב להחזיר. תרתי! אמר ליה 

דשמואל אשכח הנך חמרי במדברא ואהדרינהו למרייהו לבתר תריסר ירחי שתא  

רבא הוה שקיל ואזיל בתריה דר"נ בשוקא דגלדאי ואמרי לה    לפנים משורת הדין.

בשוקא דרבנן א"ל מצא כאן ארנקי מהו א"ל הרי אלו שלו בא ישראל ונתן בה סימן  

וצווח! נעשה כצווח על ביתו שנפל ועל  מהו? אמר ליה הרי אלו שלו והלא עומד 

 ספינתו שטבעה בים. ולא הביא הגמרא דרשה דר' יוסף 

רבה בר בר חנן תברו ליה הנהו שקולאי חביתא דחמרא שקל   בבא מציעא פג.  (ו

לגלימייהו אתו אמרו לרב אמר ליה הב להו גלימייהו. אמר ליה דינא הכי? אמר ליה  

גלימייהו אמרו ליה עניי אנן וטריחינן כולה  למען תלך בדרך טובים. יהיב להו  - אין

יומא וכפינן ולית לן מידי! אמר ליה זיל הב אגרייהו א"ל דינא הכי? אמר ליה אין  

וארחות צדיקים תשמור. והכא הביא הגמרא פסוק ממשלי, ולא הביא הפסוק  

 'אשר יעשון'.  וצ"ב.  מחומש ד 
דמייתי לקמן בעובדא דר'  "תימה דלא מייתי קרא הכא כ תוס' בבא מציעא כד:וע'  ( ז

ולקמן    -ישמאעל ובהגוזל קמא בעבדא דרבי חייא במראה דינר לשולחני ונמצא רע



בסוף פרק האומנין מייתי קרא אחרינא למען תלך בדרך טובים שהוא מדברי קבלה  

  דאשר יעשון ושביק קרא דאשר יעשון שהוא מדברי תורה! וי"ל דלא מייתי קרא 

הוא פטור כמו ר' חייא ורבי ישמעאל ועשה לפנים  ו שאחרים חייביןאלא במקום 

לכך   כ"ע פטורים משורת הדין כמו אחרים. והכא דהדרינהו בתר תריסר ירחי שתא 

שאינו  לא מייתי קרא הכא ומ"מ משום לפנים משורת הדין בעי ליה לאהדורי כיון  

אבל בסוף האומנין בהנהו שקולאי ששברו לו החבית ועשו לו   מתחסר ממונא. 

משום לפנים משורת הדין אין לו להפסיד לכך מייתי קרא למען תלך   גדולהפסד 

 בדרך טובים".  

א( היכא דאחרים חייבים והוא פטור, ב( היכא דכ"ע פטורין    דיש ג' מדרגות:והיינו  (ח

אבל ליכא הפסד ממון, ג(היכא דיש הפסד ממון ]גדול[ ועדיין אמרינן לילך לפנים  

 טובים.  משורת הדין מצד הפסוק במשלי דרך

, ולא  'להכניס עצמו תוך החיוב של אחרים'ויש להסביר, דהגדר ראשון הוא  (ט

לעשות  'להשתמש בפטור זקן, או אומן. והגדר השני היכא דכ"ע פטורין, הוא סתם,  

היכא דאין לך הפסד ולהשני יש הפסד  מתורת חסד וצדקה  ' לפנים משורת הדין

 ודו"ק.  

שאין לו  לי, כיון שפטרה תורה את הזקן וז"ל "ויראה   רא"ש אלו מציאות שם,ע'  (י

הוא לגבי דידיה שמזלזל לכבוד תורה במקום שאין חייב.   לזלזל בכבודו איסור

ומשום ספק ממון חבירו אם הוא מחויב בו לא יזלזל בספק איסור. והחכם שבא  

ויעשה כמו שעשה רבי ישמעאל ב"ר יוסי   יוותר מממונו לעשות לפנים משורת הדין 

 שות לזלזל בכבודו". אין לו ראבל 
ר ועושה  ישאבל ע' רמב"ם הלכות גזלה ואבדה פי"א הי"ז, ההולך בדרך הטוב וה ( יא

וכן   ואע"פ שאינה לפי כבודו".לפנים משורת הדין מחזיר את האבדה בכל מקום 

ע' ברמב"ם הלכות רוצח ושמירת נפש פי"ג ד' זה הכלל, כל שאילו היתה שלו היה  

טוען ופורק הרי זה חייב לטעון ולפרוק בשל חבירו. ואם היה חסיד ועושה לפנים  

וראה בהמת חבירו רובצת תחת משאה של    אפילו היה הנשיא הגדולמשורת הדין 

 תבן או קנים וכיוצא בהן פורק וטוען עמו".  

שנחלקו המחבר כשיטת הרמב"ם, עם   שו"ע חושן משפט רסג הלכה ג',ע' ו (יב

 הרמ"א כשיטת הרא"ש.  

לשון מחבר "אע"פ שמן הדין במקום שרוב עכו"ם מצויים אפילו   סימן רנט, וע' עוד  ( יג

נתן ישראל בה סימן אינו חייב להחזיר טוב וישר לעשות לפנים משורת הדין  

ואם הוא עני ובעל אבידה עשיר  כתב " להחזיר לישראל שנתן בה סימן". והרמ"א

ומשמע קצת שנחלקו בזה, ולמחבר נכון   א"צ לעשות לפנים משורת הדין".

 להחזיר בכל אופן אפילו האובד עשיר והמוציא עני.  

דהמחבר סבר דהגדר הוא   -ונאמר דתלויים זה בזה להסביר המחלוקת,ויש  (יד 

'להכניס עצמו לתוך החיוב, כדרך תוס' במדרגה הא', וממילא ליכא בזיון להת"ח  

להחזיר, דאדרבה, במצוה קעסיק, וגם לא שייך לחלק בין עשיר לעני, דגדר הדין  

  הוא להכניס עצמו תוך החיוב, ואפילו עני לעשיר,  משא"כ הרא"ש והרמ"א סברי,



דהגדר הוא מצד מצוה וצדקה, וממילא באופן בזיון אינו רשאי, וגם, לא שייך בעני  

 ועשיר.  

בענין כופין לקיים לפנים משורת הדין, ע' רא"ש ב"מ פ"ב סימן ז', דכתב דאין כופין   ( טו

לקיים לפנים משורת הדין, והמרדכי פרק ב' סימן רנז שם חולק, ונחלקו הב"י  

חו"מ אות ו' שהאריך בזה, ונוטה דלכ"ע כופין   תשובה  פתחי והב"ח איך קיימינן. וע'  

 בדברים ע"ש.  
חומש דברים ס' י"ב דכתב להסביר שיטת המרדכי וב"ח   מנחת אשר וע'  ( טז

דפעמים דחז"ל קבעו דין מבוסס על ישרות של  דכופין, דהוא כמו דינא דבר מצרא 

 לפנים משורת הדין. ע"ש שהרחיב הענין.  

 

  



Beyond the Letter of the Law 
1) The gemara gives example of going ‘beyond the letter of the law’ 

2) If someone who would ordinarily be exempt (beneath his dignity, or expert ‘coin checker’) it 

would be noble to extend oneself beyond the strict letter of the law, and perform the mitzvah. 

3) To return an object even after the owner despaired of ever finding it 

4) To absorb a financial loss, and even pay the workers for a job poorly done. 

5) If something would be beneath one’s dignity to return, according to Rosh, he should not do it, 

but rather offer to pay; according to Rambam, it is still noble to offer to return.  

6) The Shulchan aruch rules in accordance to the Rambam, while the Rama rules in accordance to 

the Rosh.  

7) Another dispute is whether it is noble for a poor person to return an object to a wealthy person 

after the owner despaired; the rama rules leniently, while the S.A does not make a distinction. 

8) We can perhaps explain the argument depending on whether the nature of going beyond the 

law is to ‘apply the law’ or an act of chessed. According to the Rambam, the mitzva is to apply 

the law-so it would apply even to a distinguished person, and regardless of whether he is poor 

or wealthy. While according to the Rosh, it is a mitzvah of chessed. So, it would depend on the 

circumstances, and one should not compromise his dignity for it.  

9) There is a dispute in the poskim if the Beis Din can force one to act ‘beyond the letter of the 

law’. Rav Asher Weis Shlita explains, that perhaps due to considerations of chessed Chazal 

established a higher standard of conduct, similar to the neighbors right of first refusal.  


