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 ושנאת הבצע רבי בנאה

 

ומדים בחזית המאבק נגד הע לאלהבין המשפטים שבפרשתנו מובאים דינים שונים הנוגעים 

ה -בהם )כג, וגם  , חלילה,עוול ידבקהתורה חוששת שמא ה. , השופטיםהעוול ח(: "לֹא ַתטֶּ

צַ  ָנִקי וְׁ ָחק וְׁ ר ִתרְׁ קֶּ ַבר שֶּ ַפט... ִמדְׁ סכנה הנלחם המקרא קשות נגד  מעל לכל. ִדיק ַאל ַתֲהֹרג"ִמשְׁ

ֹשַחד לֹא ִתָקח: "מאז ועד עתה החברה כולההמאיימת על האיומה  ִחים"  ..."וְׁ ר ִפקְׁ ַעוֵּ "ַהֹשַחד יְׁ

י ַצִדיִקים" שיאבדו את עצם התחושה את המציאות כפי שהיא, שיחדלו לראות  רֵּ ף ִדבְׁ "ִויַסלֵּ

העלולים נגד השוחד, ונגד הקשרים  נלחמו הנביאיםדין, הצדק והאמת. שהם מעוותים את ה

י ַגָנִבים זה בין הון ושלטון, ושלטון החוק בכלללהירקם  רֵּ ַחבְׁ ִרים וְׁ ב  - -: "ָשַרִיְך סֹורְׁ כֻּלֹו ֹאהֵּ

ֹמִנים" )ישעיהו א, כג( ף ַשלְׁ ֹרדֵּ ם לֹא כל רגישות חברתית: "ָיתֹוותאבד  ינצחאו אז העוול  .ֹשַחד וְׁ

ם".  יהֶּ ָמָנה לֹא ָיבֹוא ֲאלֵּ ִריב ַאלְׁ ֹפטו וְׁ  ִישְׁ

ַאָתה שופט התכונות החייבות לאפיין את בעצתו למשה, הגדיר יתרו  )שמות יח, כא(: "וְׁ

י ַחִיל שֵּ ה ִמָכל ָהָעם ַאנְׁ ֱחזֶּ י אֱ  ,תֶּ אֵּ ת ,ֹלִהים-ִירְׁ י ֱאמֶּ שֵּ י ָבַצע" ,ַאנְׁ אֵּ הביטוי גם  מצביעלכאורה . שנְׁ

אֵּ   זאת יש הבדלי גוון בין הביטויים. למדנו אולםדרישה להימנע מלקיחת שוחד. ה לע' י ָבַצע'שנְׁ

שלא הלכו בדרכי המקרא מאשים אותם  .הנביא מהפסוק המתאר את התנהגות בני שמואל

ָפט".  , איש הצדק:אביהם חו ֹשַחד ַוַיטו ִמשְׁ י ַהָבַצע ַוִיקְׁ עשה, לקיחת שוחד הוא מ"ַוִיטו ַאֲחרֵּ

את  המביאהאישיות, תכונה המאפיינת את ה היא –התאווה לממון ורכוש  – אהבת הבצע

כל שכבות ההנהגה, ב בצעהאהבת ל איוםתיאור האדם לקחת שוחד ולהטות את הדין. 

ֹפטו מצוי בדברי הנביא ,הפוליטית, הדתית והתרבותית ֹשַחד ִישְׁ יָה בְׁ  ,מיכה )ג, יא(: "ָראשֶּ

יָה בִ  ֹכֲהנֶּ ֹסמו", וְׁ ף ִיקְׁ סֶּ כֶּ יָה בְׁ ִביאֶּ ִחיר יֹורו ונְׁ האמת ואף ו בשם הצדק היומרה לדברתוך  ,וזאתמְׁ

נובשמו של הקב"ה:  ַעל ה' ִיָשעֵּ  !""וְׁ

דמות לכאורה "שולית" מקננת בו, עמד שאהבת הבצע  שופט או מנהיגעל הבעייתיות שב

מסגרת בתנאים לאמוראים.  ביןשתקופת המעבר בחכם שפעל  ה,אָ נָ ר' בְׁ  ,עולם התלמודיב

)בבא בתרא נח  שופט ממשרתועם חסידי המשפט הרומאי על שאלת העברת אנקדוטי  עימות

י ָבַצע'. לפי כרש"י בפירושו לחומש , אותו תפס עיקרון רבי בנאה ניסחע"ב(  אֵּ פיתוח התנאי 'שנְׁ

לפי , אלא גם בגין הרשעתו בעבירה שיש עמה קלוןלא רק להעביר שופט עיקרון זה יש 

אים ממנו ממון יומוצ [אזרחי]כל דיין שנתבע לדין "התנהגותו הכספית בחייו האזרחיים: 

נתאר  !וקשה עיקרון מופלא. בטל מינויו – לבעל דינו בתשלוםכלומר מחייבים אותו  – בדין"

 חוזה שחתמוהעל פרשנות  ,קונה דירתולבין  כספי בין השופטתעורר סכסוך מלעצמנו ש

וזה פוסק לטובתו. השופט חייב לשלם את הסכום  ,יריבו פונה לבית המשפט .ביניהם

 !איום. עיקרון שהשופט יועבר מתפקידושבמחלוקת. או אז קובע העיקרון של רבי בנאה, 



להסיק שאחת מחייב אותנו  השופט שפסק הדין נגד סבראני מתאר לי שרבי בנאה  למה?

 ת הדין החל באותה הזדמנות או שלמרות שידעלא ידע א שהשופטאו  :משתי סיבות גרמו לכך

 להיות שופט. מי המקרים הוא פסל עצמו נבש .בגין אהבת בצעזאת, הוא החליט להתעלם 

ידיעה  יםמשופטאף לדרוש אין עיקרון מוסרי ולא משפטי, שהרי  ניסחאולי רבי בנאה 

יש  דווקא יאולו. מהחול אשר על שפת היםפרטי הדינים והתקדימים הרבים כוללנית של 

 על הכסא הרם בשבתו. הרי כך הוא פוסק בדברעם המומחים  התייעץולא  התרשלשלדונו על 

המשתלטים עלי הרהורים נוגים מחזירים לתודעתי  דברים אלהעל כל פנים,  ?של בית המשפט

מותקף על ידי קבוצה של רעולי נחסם בדרך ונהג  סיטואציה דמיונית. . נתאר לעצמנוי פעםמד

. הוא מרגישאכן, כך אמוד האם חייו בסכנה. ל מכךפחות אף או  ספורות שניותלרשותו פנים. 

אך צרותיו מצליח לברוח . הוא אחד התוקפים נפצעבאוויר אך  מוציא את אקדחו ויורההוא 

 מימינוכשמשמאלו פרקליט מנוסה, ובחדר ממוזג, שנים  המתארךמשפט  מצפה לולא תמו. 

והוא  , שניים כנגד אחד,בדעותיהםחלוקים  השופטיםן ניתן. פסק הדיויקר.  סנגור מבריק

אכן, באותן שניות גורליות היה עליו . פעל בצורה נאותה שהואנראה לבית המשפט לא . מורשע

זאת הוא . נכונהולהגיע להחלטה הדין, רב הכמות והאיכות, -פסקם שבטיעוניהלשקול את כל 

לפעמים ! ולמרות זאת , אני מבין,הפקר אינםחיי אדם והמאסר שהוטל עליו צודק.  ,לא עשה

רבי  אוליאך , משללא יותר מאשר קרב הצדק. אל תדונו אותי לכף חובה, זה במקנן העוול 

  .טעהלגמרי  בנאה לא


