
  / יקיר אנגלנדר ולי ממן מצוות הצדקה

  )מתוך "עיניים"(

הוא אחד הנושאים החשובים ביותר במסורת היהודית. ההלכה מתארת  צדקהמתן 

פי היהדות, חשוב לא רק כמה -לו צדקה. על להעניקבפירוט רב מיהו עני, וכיצד יש 

הודים, נותנים לצדקה, אלא איך נותנים. הרמב"ם, שהיה אחד מגדולי הפוסקים הי

אלף זהובים, איבד  לוכתב: "כל הנותן צדקה לעני בסבר פנים רעות, אפילו נתן 

, מאור פניםזכותו או הפסידה." הרמב"ם מדגיש שעיקר המצווה הוא לתת צדקה ב

כי שום סכום לא יפצה על הבושה ועל ההשפלה שהעני מרגיש כאשר מתייחסים 

  אליו כאל מטרד.

העני, דירג הרמב"ם את מתן הצדקה  הכלמתמ פי העיקרון הזה של הימנעות-על

לשמוֶנה רמות. הרמה הגבוהה ביותר איננה דווקא תרומת כסף, אלא מתן הלוואה 

או עבודה. המחשבה היא שכבודו של העני כמפרנס וכאדם עצמאי לא ייפגע אם הוא 

יועסק בעבודה וישתכר או אם יקבל הלוואה וישיב אותה למלווה כשיוכל. לפי 

, אדם עשיר שמעסיק עני ומשלם לו משכורת תמורת עבודתו, עושה זאתההתפיסה 

  צדקה גדולה יותר ממי שמעניק נדבה גדולה ולא מצפה לתמורה.

גת הצדקה הבאה היא מתן בסתר: נותן הצדקה אינו יודע לאיזה עני תימסר דר

תרומתו, והעני אינו יודע ממי קיבל אותה. זוהי צדקה לשמה: הנותן נהנה מעצם 

  הנתינה, ואינו מצפה לתודה או ליחס של כבוד מהמקבל.

ודע אחריה יש שתי דרגות צדקה נמוכות יותר: הנותן יודע למי נתן, אך העני אינו י

  ממי קיבל את הצדקה, ולהפך: נותן הצדקה אינו יודע מי יקבל את תרומתו.

ארבע דרגות הצדקה האחרונות הן אלה שהתורם ומקבל הצדקה נפגשים בהן פנים 

אל פנים. הצדקה הנעלית יותר מבין אלה היא זאת הניתנת לפני שהעני מבקש 

ה יותר עומדת צדקה אותה, וכך אינו משפיל את עצמו בבקשת עזרה. בדרגה נמוכ

אבל בסבר פנים יפות,  זעומהשניתנת בתגובה לבקשת העני, מתחתיה מדורגת נתינה 

  ודרגת הצדקה הנמוכה ביותר היא זאת שניתנת בסבר פנים רעות ובעצב.

חוקים המצווים על מתן צדקה לעניים מצויים כבר בתורה. בספר "ויקרא" ובספר 

דותיהם בעת הקציר "לקט", "שכחה" "דברים" מצווים בעלי שדות להשאיר בש

ו"פאה" לעניים: "לקט" הוא השיבולים הנשמטות מידי הקוצר בשעה שהוא מאלם 

אותן לאלומות; "שכחה" היא האלומות שנשכחות בשדה לאחר איסופן; ו"פאה" 

קצור. התבואה הנשארת בשדה כלקט, -היא קצה השדה שיש להשאירו בלתי

  ם, וכל אדם רשאי ליהנות ממנה.כשכחה וכפאה מוקדשת כולה לנצרכי
 


