
  הרמב"ם –שמונה מעלות הצדקה 

" (דברים טו, ..פֹתח תפתח  ...מצוות עשה מן התורה ליתן צדקה לעני, שנאמר: "

).  הרמב"ם כותב  כי חייבים להיזהר ָוחי עָמך" (ויקרא כה, לה ...ח); "והחזקת בו 

במצוות הצדקה יותר מכל מצוות עשה, כי הצדקה היא סימן לאברהם אבינו עליו 

הרמב"ם קובע כי דעתיו...לעשות צדקה"  (בראשית י"ח, י"ט).  נאמר: "כי י

הצדקה היא מצווה שכל יהודי חייב בה ומונה בחיבורו הגדול "משנה תורה"  

 הלכות מתנות עניים  פרק י', שמונה מעלות בנתינת הצדקה.  

  

המעלה הגדולה  - מתן הלוואה, תרומה או עבודה לעני על מנת לשקמו  .א

שאין לו מעות די מחסורו, ונותן לו מעות  ביד ישראלמכולם, זה המחזיק 

פרנסה על ידי שמכניסו באיזה  במתנה או בהלואה, או שדואג לו שתהיה לו

נאמר  עסק בשותפות וכיוצא בזה, שלא יצטרך בכלל לצדקה. ועל זה

וחי עמך", כלומר, החזק בו עד שלא יצטרך יותר לצדקות  .."והחזקת בו 

תה של צדקה זו היא שהנזקק, מקבל ההלוואה מטר  .של אחרים וטובות

או מקום העבודה יוכל לשקם את עצמו בכוחות עצמו כדי שלא יזדקק 

לצדקה בעתיד. זוהי הצדקה הנעלה ביותר, היא נועדה להפסיק את 

  נזקקותו של העני, מונעת ממנו  בושה או מהנותן גאווה. 

בסוג זה של   -  הנותן אינו יודע למי נתן והמקבל אינו יודע ממי קיבל  .ב

צדקה נמנעת גאוותו של הנותן שלא מרגיש שהוא מטיב עם מישהו בצורה 

ישירה, וכך לא מחזיק טובה לעצמו, ומצד שני נמנעת מהמקבל תחושת 

הבושה וההשפלה  של המקבל.  בכלל זה  מגבית כללית, או קופות צדקה, 

יו שה: "שהיתה במקדש הרמב"ם מזכיר בעניין זה את לשכת החשאים 

 " . עוד כותב הצדיקים נותנין בה בחשאי והעניים מתפרנסין ממנה בחשאי

שהממונה  : ולא יתן אדם לתוך קופה של צדקה אלא אם כן יודע הרמב"ם

, שאם לא כן אין בזה "הקופה הוא נאמן וחכם ויודע להנהיג כשורה על

איזו היא צדקה " ובגמרא במסכת בבא בתרא אמרו .מצוות צדקה

יודע למי הוא נותן ואין המקבל  יתה משונה, זו צדקה שאינושמצילתו ממ

 . "יודע ממי קבלה

 



מעלה פחותה יותר, הנותן יודע למי   –  הנותן אינו ידוע אך המקבל ידוע  .ג

נתן אך העני לא יודע ממי קיבל. בסוג צדקה זה נמנעת תחושת הבושה של 

מקבל הצדקה, שאינו יודע מי  נותן הצדקה ,ונותן הצדקה לא יכול 

להתגאות.   יתרון נוסף הוא העובדה שהנותן יודע למי נתן מבטיחה לו כי 

 גדולי החכמים ברי הרמב"ם " הצדקה הגיעה לאדם הראוי לקבלה.  כד

"  דוגמה לצדקה זו הולכין בסתר ומשליכין המעות בפתחי הענייםשהיו 

היא מתן  סכום כסף או תלושי קניה או מצרכים בפתח ביתו של האדם 

  הנזקק.  

מקבל, אבל  שיודע המקבל ממי הוא  - הנותן ידוע אך המקבל אינו ידוע  .ד

גדולי החכמים שהיו צוררים ב"ם "וכדברי הרמהנותן אינו יודע למי נתן. 

ן ובאין העניים ונוטלין כדי שלא יהיה מפשילין לאחוריהו ניהןהמעות בסדי

להן בושה". כך העני לוקח מבלי להתבייש  אך כולם יודעים מי הוא הנותן 

והדבר יכול להביא לגאווה של אותו נותן. כמו כן ישנה סכנה כי הצדקה 

 תגיע למי שאינו ראוי לה. 

יש  –הנותן ידוע והמקבל ידוע  – ה בידו של העני לפני שביקש צדקהנתינ  .ה

כאן סכנה של גאוות הנותן מול בושתו של המקבל והמעלה היחידה היא 

שנמנע מהמקבל השפלה גדולה יותר של בקשה מהנותן. לדוגמא: אדם 

רואה את חברו במצב כלכלי קשה ועוד לפני שבקש חברו עזרה מוסר בידיו 

 . סכום של צדקה

נתינת צדקה לאחר בקשתו של הנזקק  באופן   - מתן צדקה לאחר בקשה  .ו

ראוי, בפנים מאירות. נותן הצדקה אמנם ידוע ועלול להתגאות בצדקתו 

 והעני עלול גם להתבייש אך הנותן מפייסו בדברים ומעניק לו כדי צורכו.

נותן צדקה פחות ממה שראוי   – מתן צדקה מועטה לאחר בקשת העני  .ז

 עני זקוק ליותר ולנותן יש אפשרות לתת יותר.  לתת . ה

המעלה הפחותה ביותר. הנותן מצטער על מתן ממנו  – נתינת צדקה בעצב  .ח

לאחרים  ונותן בפנים זעופות. אמנם זכה במצוות צדקה אך  עבר על לאו 

של "לא תאמץ..". המקבל לא חש נעים, אדם כזה מאבד את זכותו 

 ני. במצוות הצדקה כיוון שבייש את הע

 


