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 עובדי לפני ולא - לפניהם": ל"חזדרשו  ,)א, שמות כא" (ִלְפֵניֶהם ָּתִׂשים ֲאֶׁשר ַהִּמְׁשָּפִטים ְוֵאֶּלה"על הפסוק 

סנהדרין ' הל(ם "הרמב ווכן פסק .ת האיסור לדון לפני ערכאות של נכריםמכאן למדנו א. :)גיטין פח" (כוכבים
 שדנים בדין אפילו שלהם ובערכאות ם"עכו דייני בפני לדון אסור" :בדברים חריפים )א, מ כו"חו(ע "והשו) ז, כו

 וכאילו רשע זה הרי בפניהם לידון הבא וכל. אסור בפניהם לדון דינים בעלי שני נתרצו ואפילו ,ישראל כדיני
   . "ה"עה רבינו מש בתורת יד והרים וגדף חרף

  ):ג' משפטים סיתנחומא ( מהמדרש ם הוא"הרמב דברימקור  ?הטעם לחומרת הדבר מה, וצריך להבין

, בתורה כפר כן ואחרי, תחלה הוא ברוך בהקדוש כפר, ם"עכו לפני והולך ישראל דייני שמניח מי כל
 שנכנס חולהל? משל למה הדבר דומה. )לא ,לב יםדבר( "פלילים ואויבינו צורם כצורנו לא כי", שנאמר
 לישראל...  וכן. חוליו את יכביד שלא, פלוני דבר יאכל אל אמרתי, חיים של שהוא זה ... לבקרו הרופא

 וחי האדם אותם יעשה אשר משפטי ואת חקתי את ושמרתם", שנאמר, טובים וחוקים מצות להם נתתי
  ).ה ,יח ראויק( "בהם

, מן יונקתט פשמערכת המ, לפרטי החוקים עצמםבנוסף  .החברה חיה על פיהשמערכת ה היאמערכת המשפט 
והקפיד , טובים קים ומשפטיםתת חוה ל"לעם ישראל דאג הקב. ערכי החברהאת תרבות והמעצבת את וגם 

  .בתורהכופר הוא כ אלו ומאמץ מערכת אחרת משפטיםמי שמניח , לכן .כדי שיחיו בהם, באחרים יחליפוםשלא 

וכן . אלא גם במערכת משפט של יהודים שהיא לא כמשפט התורה, יני נכריםירק בד האיסורלפי זה נבין שאין 
ועוד ", שופט נכרי לבין שופט ישראלי שדן על פי חוקים  בדוייםשאין הבדל בין  )ד, ן טוסנהדרי( א"החזו כתב

יש איסור ערכאות  רץ ישראלגם בא ,לכן. "תורה על משפטי ההבלאת משפטי הו הדבר יותר מגונה שהמיר
  .אלא יש ללכת לבית דין רבני גם בענייני ממונות, בהליכה לבתי המשפט האזרחיים

  ".לבדך' אתה ה ך עלינוומלו ... השיבה שופטינו כבראשונה: "זה אנו מתפללים שלש פעמים כל יוםועל 

  ,שבת שלום
  יד בנימין, הרב מאיר אורליאן

"That you shall Place Before Them" (Mishpatim 5770) 

On the verse, "These are the ordinances that you shall place before them" (Shemot 21:1), Chazal 

comment: "before them - and not before non-Jews." (Gittin 88b) We learn from this the 

prohibition to adjudicate before secular courts. Thus, the Rambam and Shulchan Aruch (26:1) 

rule vehemently: "It prohibited to litigate before non-Jewish judges and in their courts even in a 

case that they rule the same as Jewish law. Even if the two litigants agreed to adjudicate before 

them – it is prohibited. Anyone who comes to litigate before them is wicked, and it is as if he 

cursed and blasphemed and raised his hand against the Torah of Moshe Rabbeinu a"h." 

What is the reason for the severity of this issue? The source of the Rambam is from the Midrash 

(Tanchuma Mishpatim #3): 

Anyone who leaves Jewish judges and goes before non-Jews, first denied G-d, and 

afterwards denied the Torah, as it says, "For not like our Rock is their rock – yet our 

enemies judge us." (Devarim 32:31) What is this comparable to? To a sick person that the 

doctor came to visit … The one who will live, I told him, "Do not eat this food," so that his 

illness should not worsen. Similarly … to Israel I gave mitzvot and laws that are good, as it 

says, "You shall observe My decrees and My laws, which man shall carry out and by 

which he shall live." (Vayikra 18:5) 

The judicial system is the system by which society lives. In addition to the specifics of the laws 

themselves, the judicial system is nourished by, and also shapes the culture and value system of 

the society. G-d was concerned to give Am Yisrael good laws and ordinances, and was particular 

that they should not change them with others, so that they should live by them. Therefore, one 

who abandons these laws and adopts another system is like on who denies the Torah. 

Based on this we understand that the prohibition is not only non-Jewish judges, but also a Jewish 

judicial system that is not in accordance with Torah law. Thus, the Chazon Ish (Sanhedrin 15:4) 

writes that there is no difference between a non-Jewish judge and a Jewish judge who rules 

according to made-up laws. "It is even more indecent, that they exchanged the laws of the Torah 

for meaningless laws." Therefore, also in Eretz Yisrael there is a prohibition of arkaot in going 

before the State civil courts. Instead, one should go before a Beis Din also for monetary matters. 

About this we pray three times a day, "Hashiva shofeteinu k'varishona … u'meloch aleinu atah 

Hashem levadecha – Restore our judges as at first ... and rule over us You Hashem alone." 

Shabbat Shalom, 

Rav Meir Orlian, Yad Binyamin 


