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ֹלא ִתַקח שַֹׁחד" )דב' טז:יט( ט ]...[ וְׁ פָּ ה ִמשְׁ  "ֹלא ַתטֶּ

 נחום רקובר
 

 שיקולים זרים במשפט
ַמַען ִתיו לְׁ ַדעְׁ ה נאמר בתורה על אברהם אבינו: 'ִכי יְׁ ַצוֶּ ר יְׁ ְך ֲאשֶּ רֶּ רו דֶּ מְׁ שָּ יו וְׁ יתוֹׁ ַאֲחרָּ ת בֵּ אֶּ נָּיו וְׁ ת בָּ ת  אֶּ ה ַלֲעׂשוֹׁ הוָּ יְׁ

ם הָּ רָּ ִביא ה' ַעל ַאבְׁ ַמַען הָּ ט, לְׁ פָּ ה וִמשְׁ קָּ דָּ יו" )בר' יח:יט(. מי שמחבל בעשיית המשפט, מחבל  צְׁ לָּ ר עָּ ת ֲאש   ֶּר ִדבֶּ אֵּ
 אפוא ביסודות האומה.

דרשת במיוחד ממי שאמור לקבוע בדבר זכויותיו של היושרה היא תכונה הנדרשת מכל אדם, אבל היא נ
 הזולת. על אדם זה מוטלת החובה לפעול בלא פנייה אישית, ורק בהתאם לחובה המוטלת עליו. 

ההכרעה בלא השפעה של שיקול זר היא משימה קשה ביותר. כשהאדם צריך לבור את הדרך שראוי לו 
נו ִאיש ו על פי המקרא בשינוי קל ואמרו: בר הזהירללכת בה, הוא עשוי לעתים להונות אף את עצמו, וכ ֹלא תוֹׁ

ת   . כלומר, אל תונו את האמת שלכם!ִמתוֹׁ אֲ אֶּ
עניינים העשויים להשפיע על האדם הם לא רק נגיעה כלכלית אלא גם נגיעה רגשית ונפשית. והשאלה 

 עוסק במלאכת השיפוט?הקשה היא: עד כמה עשויה "נגיעה" זו להשפיע על השופט כשהוא 
 -להשפעה זרה גדולה יותר בשיפוט מבתחומים אחרים. לכן, על אף הכלל "כל הפסולים לדין  הרגישות

פסולים להעיד" )שולחן ערוך, חושן משפט, סימן לג, סעיף א(, ה"אוהב" וה"שונא" פסולים לדון אף על פי 
, ואין חושדים בו שישקר בגלל אהבתו או דותעובשאינם פסולים להעיד )שם(. הטעם לזה הוא: העד מעיד על 

ושני אלה עשויים  להשתנות  בסברה,שנאתו לזולתו, ואילו השופט חייב להפעיל שיקול דעת, ופסק הדין תלוי 
 מחמת אהבתו או שנאתו, אף בלא כוונת רשע )סמ"ע, על שולחן ערוך, שם, ס"ק א(.

ך עמו לא יהיה נתון בה, עשויה לעורר שאלות מערכת יחסים בין אישית, שלא ייתכן ששופט היושב בתו
רבות בדבר המותר והאסור. אימתי דבר שקיבל השופט במסגרת מערכת יחסים זו, אף בלא קשר לדיון המשפטי 
המתקיים לפניו, עשוי לפסול אותו מלדון בדין שמעורב בו אדם הנמנה על מערכת יחסים זו, שממנו קיבל 

 השופט דבר מה.  
שאין בטובת הנאה פעוטה שקיבל השופט כדי להשפיע על שיקול דעתו, ואין הוא פסול, ויש שאף על פי 

מכל מקום ראוי שיפסול את עצמו בגלל שאם בעל הדין השני יודע על קיומה של זיקה זו  שבין השופט ובעל 
 דינו, עשוי הוא לחוש עצמו נחות לעומת בעל הדין הראשון, ויסתתמו טענותיו.

ה היא למדי, והשפעת השוחד רבה וקשה עד מאוד, ולא בכדי נפתח בטור הסימן סוגיית השוחד סבוכ
)טור, חושן משפט, סימן ט,  צריך הדיין ליזהר שלא ליקח שוחד" מאד מאדשעניינו איסור השוחד במילים: "

 סעיף א; שולחן ערוך שם(.
 
 

 הטיית המשפט והשוחד
י  רֵּ ף ִדבְׁ ִחים ִויַסלֵּ ר ִפקְׁ ַעוֵּ ח, ִכי ַהשַֹׁחד יְׁ שַֹׁחד ֹלא ִתקָּ האיסור ליטול שוחד בא במקרא בשני מקומות: הראשון "וְׁ

ט ֹלא פָּ ה ִמשְׁ ינֵּי ַצִדיִקים" )שמ' כג:ח(; ובפרשתנו,"ֹלא ַתטֶּ ר עֵּ ַעוֵּ ֹלא ִתַקח שַֹׁחד ִכי ַהשַֹׁחד יְׁ ִנים, וְׁ ִמי ַתִכיר פָּ ם ֲחכָּ
י ַצִדיִקם" )דב' טז:יט(. רֵּ ף ִדבְׁ   1ִויַסלֵּ
                                                           

   "חוקר ראשי ב"מורשת המשפט בישראל", וחתן פרס  ;המכללה האקדמית לחינוך -פרופ' נחום רקובר הוא נשיא "תלפיות
 ישראל למשפט העברי.



השוחד מעוור אפוא גם את החכמים גם את הפיקחים, ולא רק את מי שבעינינו הם חכמים ופיקחים, אלא 
גם את מי שבעיני התורה הם חכמים ופיקחים. וכבר פירש הגר"א מווילנא שהשוחד מעוור גם את מי ש"חכם" 

  2מי ש"פיקח" בהבנת המציאות, שיטעה בהכרת העובדות.בתורה, שיטעה בהבנתה, גם את 
האיסור לקחת שוחד נוסף על האיסור להטות משפט, ומכאן למדו חכמים שאיסור לקיחת שוחד כולל גם 

 3כדי לזכות את הזכאי ולחייב את החייב. וזה לשון הברייתא המובאת בתלמוד )כתובות קה ע"ב(:
".  מה תלמוד לומר? אם ללמד שלא לזכות את החייב ושלא לחייב את הזכאי, הרי כבר "שוחד לא תקח

נאמר "לא תטה משפט"?! אלא אפילו לזכות את הזכאי ולחייב את החייב, אמרה תורה "ושוחד לא 
 תקח"!

ונשאלת השאלה: מה משמעותה של נטילת שוחד כדי לזכות את הזכאי? שוחד זה ניתן לשופט, לא כדי שיטה 
 משפט, אלא כדי שישתדל לחפש זכות לבעל הדין. 

תוצאתה של הגדרה זו של איסור נטילת שוחד, שהיא רחבה יותר מן האיסור להטות משפט, היא: גם 
יסור לקבל שוחד לפי הגדרתו של האיסור, מכל מקום הוא עשוי כשאין במעשיו של השופט משום עברה על הא

 לעבור על האיסור להטות משפט.
 

 האיסור  לתת שוחד
לאיסור להטות משפט נודעת עוד חשיבות. בעוד איסור השוחד נאמר בתורה רק על מקבל  השוחד )ואמנם 

פוט(, נותן השוחד עובר גם הוא עניינו של איסור השוחד אופייני לשופט, העלול להטות את הדין במעשה השי
ל'" )וי' יט:יד(,  שוֹׁ ן ִמכְׁ ר ֹלא ִתתֵּ נֵּי ִעוֵּ ִלפְׁ על איסורים אחדים: הוא מכשיל את השופט בעברת שוחד, עובר על "וְׁ
וגם  גורם להטיית המשפט, שבגללה הוא עשוי נותן השוחד לעבור גם על איסור גזל. זאת ועוד. נותן השוחד 

ור לשבש הליכי המשפט, בדומה לאיסור שבעל הדין עובר, כשהוא ַמרצה את טענותיו עשוי לעבור גם על האיס
  4בפני השופט בהיעדר הצד השני.

  

 נטילת שוחד משני הצדדים
וכיוון שהאיסור ליטול שוחד חל גם כשמטרת השוחד אינה הטיית משפט, הגמרא לומדת שהוא חל גם 

 כשהדיין נוטל שוחד משני הצדדים לדיון )כתובות קה ע"ב(. 
על טעמו של איסור זה, אומר ר' מנחם המאירי: "ואף כשמקבלו משני צדדין, מכל מקום לבו נוטה לזה 

, ושלא לדונם בדין גמור" )בית הבחירה, כתובות קה ע"ב(. כלומר, נטילת ולזה, עד שנוטה להכריע ביניהם
השוחד עשויה לגרום ללבו לנטות גם לצד זה גם לצד זה, ובמקום לדון דין גמור, יבקש להכריע ביניהם. 
החיד"א, ר' חיים יוסף דוד אזולאי, נוקט גם הוא טעם דומה, ואומר: "יש מציאות שיבקש זכות לזה ולזה, כל 

חד בפרט אחד מפרטי הדין" )ברכי יוסף, חושן משפט, סימן ט, ס"ק ט(. כלומר, נטילת שוחד משני הצדדים א
אינה מביאה ל"איזון", והשופט עשוי להשתדל לחפש זכות לכל אחד מן המתדיינים, והשוחד עלול להניע את 

 מת.הדיין לתת משקל לצד אחד בפרט זה ולצד השני בפרט אחר, ולא יוכל לדון דין א
בדרך אחרת הולך בעל ה"דרישה" על הטור, כשהוא מעמת את דברי הגמרא שאסור ליטול שוחד אף לא 
משני הצדדים, עם הגמרא האומרת שהטעם לאיסור נטילת שוחד היא, שעל ידי השוחד נעשה הדיין אחד עם 

ה כגופו של זה, ואין נותן השוחד, כדברי רבא האומר שכיוון שקיבל השופט שוחד, נתקרבה דעתו אליו, והרי ז
אדם רואה חובה לעצמו. וזה לשונו: "מאי טעמא דשוחדא? כיון דקביל ליה שוחדא מיניה, איקריבא ליה 
דעתיה לגביה, והוי כגופיה, ואין אדם רואה חובה לעצמו ]...[ מאי שוחד? שהוא חד ]רש"י: הנותן והמקבל 

 נעשים לב אחד" )כתובות קה ע"ב(. 
מר בעל ה"דרישה", ראוי היה שיהא מותר ליטול שוחד משני הצדדים, אבל הגמרא לפי טעמו של רבא, או

אסרה זאת, אלא "על כרחך צריך לומר דאסרה תורה מכל וכל, כדי שלא תחלוק בין שוחד לשוחד" )דרישה, 
חד חושן משפט, סימן ט, ס"ק א(. כלומר, אין סיבה עניינית לאיסור, וטעם האיסור הוא כדי שלא נבחין בין שו

מותר לשוחד אסור. כלומר, האיסור ליטול שוחד משני הצדדים הוא בגדר סייג לאיסור ליטול שוחד מצד אחד 
 בלבד.
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