
 צדק צדק תרדוף״
 הרב יונה מצגר

 ללמוד לענייננו.
 הצדק האבסולוטי שכל יהודי חייב לקיים הלכה למעשה, איננו רק
 בהיכלי המשפט שבהם דנים משפט צדק מיהו הזכאי ומיהו החייב
 בדין, תובת הצדק מוטלת על כתפי כל אדם ואפילו תובת הזהירות
 למי שנכנס לחדר ממוזג בעיצומו של יום קיץ לוהט שכן, השאדת
 הדלת פתוחה כמוה כגזל! האם כולנו נוהגים ב״צדק" בעניין זה

 ונזהרים בכך?
 השארתה של הדלת פתותה היא רק דוגמה זעירה מיני אלף: כי
 צורות ה״אי צדק" הן רבות ושונות. כך אמר ראש תנועת המוסר
 רבי ישראל מסלנט, מי שרוצה להימנע מ״אי צדק" בחייו, עליו
 לקבוע שיעור קבוע בחלק "חושן משפט". בין ארבעת חלקי
 השולחן הערוך, החלק הזה עוסק בענייני הצדק החברתי. רק
 לימוד זה בצירוף לימוד ה״מוסר", עשוי למנוע את האדם מלהיכשל

 באחד מאיסורי הגזל או מדרך שאיננה ב׳׳צדק".

 הצדק בין עובד למעביד

 גם ביחסי עובד ומעביד דורשת ההלכה היהודית יחסים
 המושתתים על "צדק" והגינות. כפי שהיטיב להסביר הרמת״ל
 (רבי משה תיים לוצאטו) בספרו"מסילת ישרים" (פרק יא).
 "כבר פטרו את הפועלים העושים אצל בעל הבית מברכת ׳המוציא
 לחם מן הארץ', ומברכות אחרונות של ׳ברכת המזון׳. ואפילו
 בקריאת ישמע׳(ישראל) לא חייבום (את הפועלים) לבטל
 מלאכתם, אלא בפרשה ראשונה בלבד(של קריאת"שמע" ישראל).
 כאמור בתלמוד מסכת ברכות(דף טז עמוד א). קל וחומר בן בנו
 של קל וחומר לדברי הרשות, שכל שכיר יום, אסור לו ליבטל
" ! ן ל ז ו של בעל הבית, ואם עבר - הרי זה ג ת כ א ל מ  מ
 הנה, דוגמה מאלפת מהנהגתו של אבא חלקיה, אפילו ׳שלום' לא
 השיב לתלמידי התכמים שנתנו לו שלום. כדי שלא יתבטל
 ממלאכת רעהו כמתואר בתלמוד מסכת תענית (דף כג עב). ויעקב
 אבינו מבאר: "הייתי ביום, אכלתי חורב וקרח בלילה, ותדד שנתי
 מעיניי" (בראשית לא 40). כלומר, עשה לילות כימים לצורך

 מעבידו - לבן, ולא התבטל ממלאכתו במאומה.
 אך מה יענו אפוא, העוסקים בעיסוקיהם הפרטיים בשעת
 מלאכתם, ובטלים ממנה, או בשיתה טלפונית בעניינים שאינם
 קשורים לעבודה או ביציאה ל״סידורים" שונים על תשבון המעביד

 מבלי לקבל את רשותו לכך?
 "כללו של דבר, השכור אצל חברו לאיזו מלאכה שתהיה, הנה כל
 שעותיו הן לו ליומו, כעניין שאמרו: 'שכירות ־ מכירה ליומה׳.
 (בבא מציע נו עב). וכל מה שייקת מהן להנאת עצמו, באיזה אופן
 שיהיה, אינו אלא גזל גמור. ולא עוד, אלא שאפילו אם עשה
 מצווה בזמן מלאכתו לא לצדקה תיתשב לו, אלא עברה היא בידו,
 שאין עברה מצווה. ושל כיוצא בזה נאמר:'אוי לו לזה, שנעשה

 סנגורו קטגורו׳" (ירושלמי סוכה פג הג).
 הרמח״ל מביא כאן רק חלק מהלכותיו של השכיר, שהנהגותיו
 מתייבות אותו לא רק בניצול הזמן תתת שלטונו של המעביד
 שלו, אלא גם בהיותו בביתו, מתוץ לשעות העבודה, יש לו הלכות

 הצדק בין אדם לזולתו:

 בתפילת נעילה, שאנו מתפללים פעם אתת בשנה ביום כיפור,
 תפילה המזעזעת את לבו של כל יהודי, בשעה שעומדת התמה
 בראש האילנות והיום הקדוש ביותר בשנה נוטה לערוב, מתמקדים
 אנו בעוון המסמל "אי צדק", בעוון הגזל, "למען נחדל מעשק

 ידינו."
 מדוע הוזכרה דווקא עברה זו ברגעים החשובים ביותר של היום
 המקודש ביותרלעמנו? בשעה שאת כלשארהעברות אנו
 מעבירים באופן כל כך כולל"להתוודות לפניך על כל עוונותינו".
 גם חז״ל מצביעים על פשעי דור המבול ואומרים: "לא נתתם דינם

 (של אנשי דור המבול) אלא על הגזל".
 הרמב׳׳ן בפירושו לתורה מסביר: "הטעם, מפני שהיא מצווה
 מושכלת (הגיונית, חברתית) ואין בה צורך בנביא שיזהיר את

 העם".
 כלומר איסור הגזל הוא הלכה מושכלת ופשוטה שכל שכל ישר

 מחייב, כי אל לו לאדם לגעת בממון שאינו שלו.
 הסברו של הרמב״ן, עדיין לא מסביר לנו מדוע מכל המצוות
 השכליות שבתורה, נבתר דווקא עוון הגזל להיות מודגש בתפילת

 נעילה?
 הסביר רבי אלכסנדר זיסקינד מהורדנא, בספהו"יסוד ושרש
 העבודה" (שער האחד עשר, פרק יא)"כי בעוון הגזל, אין מקבלים
 תפילותיו של אדם בעולם העליון ודוחים כל התפילות שלו חוץ

 לפרגוד של המקטרגים".
 כלומר, מנסחי התפילות מתקופת"כנסת הגדולה" הבינו כי לא די
 לנו להתפלל במשך כל יום הכיפורים, עלינו גם לבקש מהילה על
 "עושק ידינו״, על עוון הגזל. שכן, תפילותינו תיעצרנה ולא תגענה

 ליעדן כל זמן שלא נחדל"מעושק ידנו".
 "החזון איש" הסביר את עוון הגזל באומרו: "איסור גזל הוא עיקר

 באיסורי התורה ורבים נכשלים בו".
 האמנם? מי שתורתו אומנותו - יהודי המדקדק במצוות התורה

 ואורח חייו מושתת על פיה ייכשל בעוון הגזל?
 כדי להסביר זאת נבתן דוגמה מותשית אשר בכוחה ללמדנו פרק
 חשוב בהלכות גזילה, וממנו נלמד על משמעות ה״צדק".
 ברשימות הנהגותיו של הגאון מווילנא הרשומות בספר"מעשה
 רב" מתואר כיצד היה הגאון מווילנא נזהר מאוד לסגור מיד את

 דלת בית המרתץ שנכנס אליו או יצא ממנו.
 וכשנשאל על פשר המהירות בסגירת הדלת של בית המרתץ,
 מדוע הוא מקפיד על כך? הוא השיב, כי מנהגו נובע מתוך חשש

 לגזל הרבים, גזל שהוא חמור ביותר.
 למדנו אפוא, מהנהגתו זו של הגאון מווילנא, כי גם אם מותרת
 פתיתת הדלת של בית המרחץ, כדי להיכנס או כדי לצאת, אין

 להשאיר אותה פתוהה יתר על המידה.
 הנהגה זו של הגאון מווילנא התאימה מאוד לתנאי האקלים של
 אזור ליטא, שכן וילנא היא עיר שבה שלט קור רוסי מקפיא, והבל
 תומו של בית המרתץ היה נפלט התוצה עם פתיתתה של הדלת.
 מי שגרם לפליטתו של החום נחשב לגוזל מהציבור ומכאן יש
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 והשיטור פשוט וישר בלי התתכמויות, ללא פלפלנות ועקימות אלא
 פשוטו כמשמעו. כמו כן פסקי הדין שלא ייכתבו בדרך רמז וסוד, אלא
 באופן ההגיוני והפשוט ביותר שכל אדם יוכל להשתכנע שאכן נעשה

 בדינו"משפט צדק״.

 כמו-כן הרשות השופטת נדרשת לעשות צדק גם לגבי השופטים
 עצמם ולא רק שייעשה עם המון העם. לכן התורה דורשת במסגרת
 משפט הצדק, "שופטים ושוטרים תתן לך" מדוע הוסיפה התורה את
 המילה"לך״? לומר שלא יהיו לך שתי מידות של משפט צדק, איפה
 ואיפה, מותל לעצמך ומדקדק עם האתרים כתוט השערה, מקל על
 עצמך ומתמיר עם האתרים, אלא ראשית שפוט את עצמך שופטים
 ושוטרים"תתן לך״ לעצמך ואת אותו משפט ומשטר שאתה מבקש
 לך לעצמך, תן גם לאתרים, באותה מידה שאתה מודד לעצמך - מדוד

 לאתרים.
 הבי שלמה לוריא, המהרש׳׳ל, היה לו"מוכית" קבוע, בכל יום, לפני
 שנכנס לבית דינו לדון ולשפוט את האתרים, היה מקדים לבקר אצל
 ה״מוכית״ והלה הוכיחו בדברי כבשונות מוסר ודרך ארץ ובכל אותה
 שעה המהרש״ל היה יושב כשפניו כבושות בקרקע ומכוון לכל מילת
 תוכחה שהשמיע מוכיחו והפנימה ללבו. רק לאחר מכן נכנס לשפוט
 את העם משפט צדק. האחריות הרובצת על השופט ביושבו על כס
 המשפט באה לידי ביטוי בדברי רבי שמעון בן גמליאל: "אל תהא
 מלגלגל (לועג ומזלזל) בדין, שהוא אחד משלוש רגלי(יסודות)
 העולם, ששנו חכמים יעל שלושה דברים, העולם עומד על הדין
 (משפט צדק) ועל האמת ועל השלום׳״(פרקי אבות א, ית). תן דעתך
 שלא תטה (תעוות) את הדין, כי אם עשית זאת אתה מזעזע את

 העולם, שהוא(הדין) אתד מרגליו.

 לפיכך הזהירה התורה מלקיתת שותד, "לא תטה משפט ולא תיקה
 שוחד כי השוחד יעוור עיני תכמים ויטלף דברי צדיקים" (דברים טז,
 19) אמר רבא: מה טעמו של שוהד?(מדוע אסרה התורה על
 השופטים לקתת שוהד?) כי פירושו של השותד הוא בפירוק האותיות
 "שוחד׳׳= שהוא תד! (אתד) שהנותן והמקבל נעשים לב אחד, "כיוון
 שנוטל שותד מתבריו, דעתו מתקרבת אצלו והרי הוא כגופו ואין

 אדם רואה תובה לעולמו."
 במשמעות הרגילה ה״שוחד״ ־ מתפרש כנתינת ממון לכיטו של
 השופט, אך חז״ל הרחיבו את האיסור והתמידו על עצמם כמתואר

 במעשה הבא:
 לרבי ישמעאל בן רבי יוסי היה"אריס" (איש שעבד בשדהו תמורת
 הלק מסוים מהיבול שהצמית בשדה) שהיה רגיל להביא לו סל של

 פירות בכל עדב שבת מהשדה שבבעלותו.
 אמר לו(רבי ישמעאל) מה נשתנה היום?(מדוע הקדמת להביא היום
 את הפירות שלא כמנהגך?) אמר לו(האריס) דין יש לי, (עליי להופיע
 לפניך בדין כנגד איש אתר) ואמרתי לפי דרכי(אגב בואי אצלך
 למשפט) אביא לו למר(את הפיהות של השבוע במקום מתר כדרכי,

 אקדים להביאם היום).
 לא קיבל ממנו(רבי ישמעאל את הפירות), אמר לו: פסול אני לך
 לדין! הושיב שני תלמידי תכמים ודנו דינו של האריס.
 עם שהוא הולך ובא, אמר רבי ישמעאל, אילו רצה(האריס) היה טוען
 כך ואילו רצה היה טוען כך(כלומר מתוץ לבית המשפט רבי ישמעאל
 הרבה בטיעוני ההגנה לטובת האריס, שכדאי לו לטעון כך או כך).
 אמר רבי ישמעאל לעצמו, תיפת רותם של מקבלי שותד, ומה אני
 שלא נטלתי(את הפירות שהובאו אליי על ידי האריס) ואם(ואילו)
 נטלתי את שלי נטלתי כך(תשתי קרבה יתרה לאריס וביקשתי
 למצוא עבורו נקודות זכות לטובתו בדין) מקבלי שוחד על אחת כמה
 וכמה. (כל שכן, שנוטים לטעון להגנת המשחד שלא כדין).
 לא לחינם יהודי מתפלל שלוש פעמים בכל יום בתפילת"שמונה
 עשרה״"השיבה שופטנו כבראשונה" הלוואי ונזכה לשופטים
 ושוטרים כאלה הנוהגים בזהירות כה מרובה כבראשונה כדי לקיים

 משפטי צדק בארצנו בכל מקום ובכל עת.

 תמורות כיצד ידע לנהוג ב״צדק". וכפי שנפסק בשולחן ערוך
 "תושן משפט" (סימן שלז ־ סעיף יט):

 "אין הפועל רשאי לעשות מלאכה בלילה להשכיר את עצמו ביום.
 ולא ירעיב ויסגל עצמו, ויאכיל מזונותיו לבניו, מפני ביטול
 מלאכתו של בעל הבית שהרי מחליש כוחו. שלא יוכל לעשות

 מלאכת בעל הבית בכות כראוי".
 הרי לנו עד כמה תובעת ההלכה לנהוג ב׳׳צדק". הפועל חייב לנוח
 ולאכול כדבעי, ואסור לו לסגף את עצמו. שכן אם לא יקפיד בכל
 אלה הוא השכיר ״בעל מום" הוא, והרי אינו נוהג עם בעליו בדרך

 של צדק!
 גם למעביד הלכות"צדק״ משלו: כמו שהעובד כל שעה שבסל
 נתשבת לו כגזלה ממעבידיו, הרי גם המעביד אינו רשאי להוסיף

 על אותן שעות עבודה המוסכמות.

 |הצדק ב״דעת" הבריות

 גם גנבת דעת נחשבה כחוסר צדק, כפי שמסופר בתלמוד על רב נתמן
 אשר פגש ברב ספרא ורבא.

 הוא חשב שבאו לקבל את פניו וכי יצאו לכבודו, אך הם הודיעו לו כי
 רק במקרה פגשו בו וכי לא הייתה להם כל כוונה לצאת לקראתו.
 הודעה זאת שיצאה מפיהם, באה כדי שלא להיכשל בגנבת דעתו של
 רב נחמן וכי מה היה קורה לולא היו מספרים את האמת?
 רש״י מפרש כי אם לא היו מספרים לו את האמת"היה רב נחמן

 מהזיק להם טובה על ודנם״!
 ומה בכך שיכיר טובה לתינם? מתברר שגם אי הודעת האמת נתשבת
 כגזלה ותוסר צדק, שכן אותו שנגנבה דעתו רואה עצמו כמהויב
 להכיר טובה למי שרואה בו מיטיבו ואיש תסדו. הכרת טובה זאת
 עשויה גם להביא לידי טובות שבפועל, ואילו גונב הדעת אינו ראוי
 לטובה ואף לא להכרת טובה שהרי לא עשה עם זולתו כל חסד.
 נמצא אפוא, כי הגונב דעתו של תברו ומביא אותו להכרת טובה
 שאיננו ראוי לה, הוא כגוזל מאת תברו את הטובה שתברו מכיר לו,
 עד כדי כך היהדות שואפת לצדק מותלט בין הבריות.
 האם היינו מעלים על דעתנו כי כאשר אדם נהנה מהעולם הזה בלא
 ברכה הרי הוא כגוזל את הקב״ה? מדברי הגמרא בברכות (דף לה
 עא) ״מתירו" של התפות הוא הברכה, הנאמרת לפני הנגיטה ממנו.
 הברכה נקבעה על ידי חז״ל היונקים את םמכותם מכות התורה. ואם
 אדם נוגס מהתפות ולא בירך עליו, הרי שלא"שילם" את המחיר

 המבוקש, והוא כגוזל, כביכול, את הבורא.

 ״משפט צדק״

 התורה בספר דברים(טז, 20) דורשת ממערכת המשפט"צדק צדק
 תרדוף״.

 עמלו הפרשנים להסביר מדוע הוכפלה הדרישה לצדק פי שניים
 "צדק צדק״? הסביר הרבי שמתה ־ בונם מפשיסתא, כי גם את הצדק
 יש לתפש ולרדוף באמצעותו של צדק בלבד, בדרכים נאות ונאותות.
 כי לעתים קורה ואף קרה בהיסטוריה, שעל מנת להגיע למסרות
 נעלות, השלטון אינו בותל באמצעים גם אם הם פסולים ולא צודקים.
 הנצרות ־ אשר דגלה "בצדק" הדתי של עצמה, כפתה על הזולת את
 "הצדק" של עצמה בכפייה במסעי הצלב, באינקוויזיציות וכדומה.
 הקומוניזם אשר דגל ב״צדק״ התברתי של עצמו, השתמש בכל
 אמצעי הדיכוי והעושק כדי להגיע לשלסון, כשבדרך רמס את הצדק
 בגסות רבה. לא כן תורתנו הקדושה, הדורשת מכל שלטון המעוניין
 במשפט הוגן לרדוף את הצדק ולהשיגו רק באמצעות צדק.
 הדרישה ממערכת המשפט שתהא פשוטה ולא מסורבלת, כדי שכל
 אדם התש מקופת, יוכל לתבוע את זולתו והצדק יצא לאור. לפיכך
 אומרת התורה"שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך ושפטו את
 העם משפט צדק". מסביר בעל ספר"מנתה בלולה" כי במילה ״ושפטו"
 מופיעות אותן אותיות של המילה ״ופשטו״, מכאן אזהרה לשופטים
- הרשות השופטת ולשוטרים - ההשות המבצעת, שיהיה השיפוט


