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3.5.2008  

  כח' ניסן תשס"ח

  
  בגנות הצדקה –פרשת קדושים, תשס"ח 

  גדעון רמז
  

מתוך יצר אני מודה כי את הכותרת "בגנות הצדקה" כתבתי 
ם שעיסוק בצדקה דווקא גה עיתונאי לסנסאציונאליזם,

בפרשה שזה לא עניינה העיקרי מתאים לכלל העיתונאי שלא 
לתת לעובדות לקלקל סיפור טוב. בעצם, מה שאני מבקש 

וא בבחינת תגובה על מה שנראה לי כמגמה להציג לפניכם ה
 ,לשלול את הצדקה בכלל ואיני באגוברת בישראל ובעולם. 

אלא להבחין בין שתי תפיסות של הצדקה, זו שאני מייחס 
  ה לעומת זו שמקובל לייחס לנביאים.לתור

  
של   פרימיטיבי במקצת בדרך כלל מקובל לראות בתורה דגם

ובן פולחני יותר. הנביאים אם לא אכזרי, וכמ קשוח ,היהדות
נתפסים כדגם נאור ואנושי יותר, ויש נטיה לאמץ את "מוסר 
הנביאים" כבסיס לתפיסה יהודית מתקדמת. לא אכנס כאן 

אידיאליזציה של  אלה אם אין זו קריאה סלקטיבית ואפילולש
הנביאים, אבל במה שנוגע לצדקה יש לי העדפה ברורה 

דמנויות, אני י בכמה הזכפי שכבר אמרת של התורה. לגישה
אמנם  –שלנו  ראוי להנהיג בקהילהחושב שזה גם המודל ש

  .בנושא שאינו בדיוק צדקה, אך לא רחוק ממנה
  

 ה קבצים בתורה המהוויםמשלוש פרשת קדושים היא אחד
יחד את הבסיס העיקרי למצוות המעשיות ולמשפט העברי. 

 כמה פרשותפרשת משפטים ו –היא נבדלת משתי האחרות 
 בהנמקה הניתנת בפתח הפרשה –רצופות בספר דברים 

: "קדושים תהיו כי קדוש אני", כלומר חיקוי וחוזרת בסיומה
האל ומידותיו הם ההצדקה המשותפת והעיקרית למצוות 
המנויות בפרשה. ניתן היה איפוא לשער שמידת הנדיבות 

ין ומעשה הנדבנות יתפסו בה מקום חשוב. אך למעשה א
משני הקבצים  שה אינה שונה מבחינה זוהדבר כך, והפר

  האחרים.
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חריג הדוגמה שהיא בבחינת  חסרה כאן לגמריאדרבה, 

. מצוות שחרורו של העבד העברי –בתורה המוכיח את הכלל 
 הפותחת את פרשת משפטים אבל בגירסתה שםזו המצווה 

גירסה המקבילה מופיע בוא ה עצמו. אינה כוללת את החריג
א אכנס כאן להערכות בדבר מועד חיבורו ול -- בספר דברים  

יחסית, בשלהי בית ראשון, כלומר בתקופה שבה -המאוחר
  ). על רקע מציאות חברתית שונה כבר פעלו הנביאים הגדולים

  
את  הגירסה בדברים מוסיפה על מצוות השחרור עצמו

דברים ט"ו ("לא תשלחנו ריקם, העניק תעניק לו"  ההמשך
מצווה אחרת שום  לא מצאתי בתורה ). מדוע זה חריג? כיי"ד

בבחינת חלש או לעני, הטבה חומרית ל העניקהקוראת ל
אם ננסח זאת . ככל שידבנו לבו של המעניקרשות ולא חובה, 

סעד החברתי מנהיגה עקרונות של תורה בהכללה, כאשר ה
בכל , להגיע לשוויוניות מזערית בחלוקת ההכנסות מנסהו

רצונו הטוב בבנדיבותו או  אין היא תולה זאתשאר המקרים 
  של הפרט.

  
 , ובכך פרשת קדושיםחובות מה התורה כן עושה? היא קובעת

קודם כל, מצוות לא תעשה:  פעמים רבות  .עוסקת בהרחבה
חוזר האיסור להונות וללחוץ גר, יתום ואלמנה, או להלין שכר 

כלומר לנהוג בהם שלא כדין. אבל אין גם ציפייה  –שכיר 
 כשם שפרשת משפטיםלפנים משורת הדין: שינהגו בחלש 

לכאורה "לא תהדר דל בריבו", -קובעת את הכלל הנוקשה
"לא תשא פני דל" : גם בפרשת קדושים הכוונה מובהרת שוב

גם . אין אפליה מתקנת או התחשבות מיוחדת. (ויק' י"ט ט"ו)
מעמד שבו אמורים בני ישראל כשספר דברים מתווה את ה

ת אחרי כיבוש הארץ, הם נדרשים לשמוע את עיקרי המצוו
 משפט"ארור מטה לומר אמן רק אחרי ציווי אחד בתחום הזה: 

ואכן  "צדקה" מופיעה  .כ"ז י"ט)דברים גר יתום ואלמנה" (
תכופות בתקבולת ל"משפט", בעוד שהמלים "נדבה" 

ו"תרומה" שמורות בתורה, למיטב ידיעתי, למה שהאדם נותן 
  לצרכי פולחן.

  
  
  
  



                                                          ע"רע"רע"רע"ר, , , , קהילת מבקשי דרךקהילת מבקשי דרךקהילת מבקשי דרךקהילת מבקשי דרך

  9358954ירושלים   22ש"י עגנון 

  02-6786207פקס:   02-6792501טל: 

 office@mevakshei.orgדואר אלקטרוני: 
  www.mevakshei.org:  אינטרנט אתר

  

  

  קהילה ויצירה יהודית 1962מאז 
  בסיוע הסוכנות היהודית לארץ ישראל מותמתקיי פעילויות הקהילה

 
  

למרות ההבטחות כי  מהנחה ריאליסטית התורה יוצאת 
, "לא יהיה בך אביון"האלהיות שבתמורה לשמירת המצוות 

"לא יחדל אביון בקרב הארץ, על כן אנכי מצוך בכל זאת 
אבל הפתיחות הזו מכוונת  לאמר פתח תפתח את ידך."

שמט'חם ( בפירוש להלוואה ולא לנדבה, בתנאים מגבילים
ו של הלווה, אלא גם על היא לא רק לשמור על מעט רכוש

קחת איסור נשך, איסור לפלוש לביתו של החייב כדי ל כבודו.
את בגדו  משכון, איסור לחבול ריחיים, בגד של אלמנה או

. ")צדקההאחרון של החייב (דבר המוגדר בפירוש "ולך תהיה 
וכמובן, האמצעי האולטימטיבי של שמיטת חובות, תוך איסור 

, והשבת אדמות יטה הצפויהלהימנע מהלוואה בגלל השמ
   .לבעליהם המקוריים בשנת היובל

  
כל אלה הסדרים שבמשך השנים מצאה ההלכה (ובמדינה 

, מה שרק הגביר את המודרנית, החוק) דרכים לעקוף אותם
לא מוזכר  בתורהאבל בשום מקום  .הצורך בצדקה של נדבנות

  ., שתפס במשך הזמן את מקום החובה החוקיתמתת חסד
  

במערכת הבטחון הסוציאלי של התורה הוא  בולט מה שכן
המיסוי המועבר ישירות לחלשים, ונקבע לו שיעור ברור 

. כזאת היא המצווה החברתית הראשונה הנמנית ומחייב
פרט ועוללות  בשדה, לקט שכחה ופאה בפרשת קדושים: 

כולם  -- , וכן גם מעשר פעם בשלוש שניםי')-"ט ט'(י בכרם
. הודות לתיאור הנפלא של המציאות חלק מוגדר מן היבול

יודעים שהמצווה הזו קוימה  היומיומית בספר רות, אנו גם
, ונעמי יכלה לשלוח את רות ללקט בשדה מתוך זכות בפועל

תי הוראתו של בועז  "הלוא ציוויתי את הנערים לבל .מוקנית
היו  מעידה שבלי פרוטקציה כזואמנם  ,נגעך" (רות ב' ט')

אבל הם לא נדרשו  בעלי השדות קצת מעקמים את האף.
לנדיבות וולונטארית, ואם או בלי חמדה נתנו את מה שחויבו 

  לתת.
  

רה הישראלית מדור המדבר בלי להיכנס לשינויים שחלו בחב
 –ת שינוי התפיסה המסבירים אולי אועד לשלהי בית ראשון, 

פרוס " ם של הנביאיםהההבדל בולט לעומת קריאותיהרי 
לרעב לחמך ועניים מרודים תביא בית," ולתפיסת הצדקה 
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שהשתרשה ביהדות לאחר מכן. זו מעמידה במרכז את הנתינה 

לבו של הנותן, שמקנה לו על כך גם נקודות זכות  טובמתוך 
עד כדי "צדקה תציל ממות". מה שחשוב לא  בחשבון האלוהי

בקהילה מוניטין, מעמד, והנצחה מזכה בגם  בנותדפחות, הנ
אלא גם של  לפיכך לא רק פונקציה של טוב לב הנדבן שהם

  כבודו של המקבל מודגש הרבה פחות, אם בכלל. אמצעיו.
  

זו של התורה  –סות ארשה לעצמי כעת הקבלה של שתי התפי
תפיסות היסוד המתחרות בזמננו. לשתי  –וזו של הנביאים 

בטחון סוציאלית, משופרת -רואה בפרישתה של רשתאחת ה
ת את נטל , המחלקהחברה ככל האפשר, חובה בסיסית של

 ין כל חבריה על פי תחשיב מחייב. ב מימונה של הרשת הזו
ת להמצמצמת חובה זו למינימום או מבט תפיסהה יש לעומת

דאוג לחלשים ובמידה שהיא בכלל רואה צורך לאותה לגמרי, 
בידי נדיבותם של  בעיקרמפקידה את סיפוק צרכיהם היא 

מוזר שדווקא את הגישה הראשונה, גישת התורה על  אחרים.
בעוד  –פי פרשנותי, מקובל לייחס לסוציאליזם אתיאיסטי 

 האינדיבידואליזם הקפיטליסטי, לרבות ההפרטה של הסעד,ש
    מזהים ברוב העולם עם השמרנות הדתית.

  
בינו אותי לא נכון: אני מוקיר ומשבח את התורמים אל ת

, בפרט כאלה כמו מנת לקבל פרס ושלא על בתום לב לצדקה
המנוחה שרק אחרי מותה גיליתי כמה צ'קים היתה אמי 

אימוץ נסתה המזערית. יתר על כן, גם אם כותבת מתוך הכ
בטיח את המינימום ישת התורה, כפי שאני מבין אותה, יג

רחב גדול לתרומה וולונטארית, הסביר, תמיד יהיה מעליו מ
. אבל בל נשלה את עצמנו: ופעילות זמןאם של כסף ואם של 

כאשר אנו שמים חבילת אטריות או פחית שימורים בתיבת 
(כלומר, להרגעת  איסוף לנזקקים, אנו עושים למען עצמנו

הקלה מען מר ליותר מאשר למענם, קל וחו מצפוננו)
על – ופער הכנסות קיטוב חברתימשמעותית של בעיות ה

  .הבעיות האלה פתרוןאחת כמה וכמה 
  

ה של אינו פעם אחר פעם כיצד הזנחת חובתר ברהבשנה שע
כלומר, החובה שצריכה להתחלק בין כולנו על פי  –החברה 

הפקירה את המדינה למה שאני מכנה גאידאמאקיזציה  –דין 
  של הסעד. 
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בשנה הקרובה עוד נראה את התוצאות הפוליטיות האומללות 
בהנחה שהם אפילו ים (הון מפוקפק יכאן בעירנו, כאשר בעל

 בזכות כניסתם וחסינות , מכובדותעוצמה יםצובר נקיי כפיים)
זאת כל   רה המדינה בנקודות מצוקה קריטיות.לואקום שהשאי

לשלם בלי  וי לחייבםכסף שעל פי גישתי היה ראאמצעות ב
 לקבל שום פרס. האוליגרכים שלנו, מקומיים ומיובאים כאחד,

ת דתיות עשו זאת תנועו ו את הפטנט הזה: לפניהםלא המציא
מקצתן רק חשוכות ומקצתן גם מושחתות, מש"ס ועד חמאס, 

     .ובהצלחה רבה בטכניקה דומה להפליא
  

הארכתי כבר מעבר למנהגי בדברי תורה, ואני בטוח שהבנתם 
את כוונתי: נחזור נא לגירסת התורה של צדקה כהיבט של 

המשפט, ונישמע לעצתו של משורר תהילים "אל תבטחו 
  בנדיבים."

 
ואוהב גר לתת לו  אלהים מתואר כ"עושה משפט יתום ואלמנה

  לחם ושמלה" (דב' י יח)
  

לקט מעשר ללויים ולגר, יתום ואלמנה פעם בשלוש שנים 
  י'-שכחה ופאה  ויק' י"ט ט'

  
"לא יהיה בך אביון" אבל בהנחיותיו ספר דברים מבטיח כי  

ן אנכי יוצא מהנחה ש"לא יחדל אביון בקרב הארץ, על כ הוא
, ויק,' כ"ג כדב' איסור נשך ( מצוך לאמר פתח תפתח את ידך."

שם המצווה מכוונת בפירוש להלוואה הניתנת  –ל"ו —כ"ה ל"ה
) איסור לחבול ריחיים (כ" ז), להיכנס הביתה "כי ימוך אחיך"

לקחת משכון , לשמור בגד אחרון של עני ללילה  "ולך תהיה 
אלמנה או בכלל "להטות י"ג), לחבול בגד -צדקה" ( כד"ד י

משםט גר יתום" ( כ"ד י"ז) איסור הלנת שכר של "שכיר עני 
  ואביון"  (כ"ד י"ד)

"כי יהיה בך אביון...לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך... 
העבט תעביטנו די מחסורו" ואם לא ברור כי מדובר בהלוואה, 

יש אזהרה מפורשת לא להימנע ממנה בגלל שנת השמיטה 
  יא)-ת (ט"ו זהמתקרב
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  קהילה ויצירה יהודית 1962מאז 
  בסיוע הסוכנות היהודית לארץ ישראל מותמתקיי פעילויות הקהילה

 
זה גם ההקשר למצוות השחרור של עבד עברי, עם התוספת 

בגירסה  "לא תשלחנו ריקם, העניק תעניק לו" דברים ט"ו י"ד
של ויקרא  נוסף איסור לרדות בעבד בפרך (שם הוא יוצא 

  ביובל ולא כעבור שבע שנים)
  

  איסור הסגרת עבד נמלט (דב' כ"ג ט"ז) –חריג 
  

הזכר היחיד  –יתום ואלמנה" (כ"ז י"ט) "ארור מטה משפט גר 
  גריזים- לצדקה  במעמד הר עיבל

  
לא תהדר דל בריבו חוזר בפרשת קדושים "לא תשא פני דל" 

  (ויק' י"ט ט"ו)
  

 "נדבה" מופיעה רק לענייני פולחן


