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 "ָהֶאְביֹון ֵמָאִחיךָ  ָיְדךָ  ֶאת ִתְקפֹץ ְולֹא"
 חזן אפרים
 

מלשון  .יט(ח:י ')בר "ַלֲעׂשֹות ְצָדָקה ּוִמְשָפט" :המילה 'צדקה' בלשון המקרא באה במשמעות 'צדק'
לֹא "ה גם מן הפסוק חז"ל ואילך מתייחדת המילה 'צדקה' לעניין נדבה ותמיכה בעניים, משמעות זו עול

היו  .שימשה בסיס לדרשות רבות צדקההמילה  (ד:יא ')מש "יֹוִעיל הֹון ְביֹום ֶעְבָרה ּוְצָדָקה ַתִציל ִמָמֶות
למשל  כך) ראו בצדקה הגנה כנגד המוות ותלו הצלה ממוות בכך שהניצול קיים את מצוות הצדקהש

. ההכרזה 'צדקה תציל ממוות' הפכה לקריאה (ר"ה טז ע"ב, ב"ב י ע"ב ועוד ;בבלי שבת קנו ע"ב
 מקובלת בפי מקבצי הנדבות, בעיקר בעת הלוויית המת.

צדקה. ראש לכול העוסקות בבין חמישים וחמש המצוות הכלולות בפרשתנו בולטות המצוות 
-א  ' ה ֲאֶשר ְבַאְרְצךָ  יךָ ְשָערֶ  ְבַאַחד ַאֶחיךָ  ֵמַאַחד ֶאְביֹון ְבךָ  ִיְהֶיה ִכי"( ז:טו' מצוות הצדקה כפי שהיא )דב

 ֶאת ִתְפַתח "ָפתֹחַ מלבד מצוות  ".ָהֶאְביֹון ֵמָאִחיךָ  ָיְדךָ  ֶאת ִתְקפֹץ ְולֹא ְלָבְבךָ  ֶאת ְתַאֵמץ לֹא ָלךְ  נֵֹתן לֹוֶהיךָ 
הלוואה למרות  ;שמיטת חובות ;מעשר עני :מציבה פרשתנו מצוות נלוות ,יא( ,ח: )שם טו לֹו" ָיְדךָ 
 כוללת' בחגך ושמחת'אף מצוות  .הענקה לעבד עברי המסיים את תקופת העבדותהשבע, ו קרבה שנתש

 ושותה ואוכל חצרו דלתות שנועל מי אבל"(: יח ,ו ט"יו 'הל) ם"הרמב קבעו'. והאלמנה היתום הגר' את
 . "כריסו שמחת אלא מצוה שמחת זו אין נפש ולמרי לעניים ומשקה מאכיל ואינו ואשתו ובניו הוא

 פירט הרמב"ם את מצוות הנתינה לעניים והתמיכה בהם, ואף קבעז(  )י,כות מתנות עניים בהל
 ממנה למעלה שאין גדולה מעלה, מזו למעלה זו בצדקה יש מעלות שמונה: מעין מדרג במעשה הצדקה

 כדי מלאכה לו ממציא או שותפות עמו עושה או ואהוהל או מתנה לו ונותן שמך ישראל ביד המחזיק זה
 החזק כלומר עמך וחי ותושב גר בו והחזקת נאמר זה ועל, לשאול לבריות יצטרך שלא עד ידו את קלחז
 . ויצטרך יפול שלא עד בו

 לתתמרה 'יעיקרון רווחה המוכר היום בא .לעני לעמוד ברשות עצמועזור להמעלה העליונה היא אפוא 
פרד מאורח החיים של קהילות '. התמיכה בעניים הייתה תמיד חלק בלתי נדגים לחלק במקום חכות

 של קופה להן שאין מישראל בקהל שמענו ולא ראינו לא מעולם' :הרמב"ם קובע בהחלטיות .ישראל
 :(. קופה זו הייתה ממומנתג ,ט עניים מתנות' )צדקה
    .מנתינה קבועה שהייתה מוטלת על כל בעל יכולת .א
  .קבורהו הן, כגון שחיטהסים שהיו גובים על פעילויות דתיות שכל יהודי נזקק ליממ .ב
 לב של בעלי צדקה. -נדבתמ .ג

 

הרימו בכל הדורות רבים הם המדרשים והדרשות בשבח הצדקה. לא ייפלא אפוא שגם הפייטנים 
תוך שימוש בתשתיות מן המקרא ומדברי חז"ל בנושא. לפני למעלה מיובל  ,תרומתם לעניין הצדקהאת 

 מערכת פותחתת הצדקה. ההעוסקת כולה במצוו, שתאקדושנים פרסם מ' זולאי מערכת פיוטים מסוג 

                                                           
  האקדמיה חבר, העברית ללשון ובמחלקה ישראל עם לספרות במחלקה אמריטוס פרופסור הוא חזן אפרים 

 העברית. ללשון
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בסיס לדרשות הרבה בענייני גמילות חסד  שמשמה פסוק (ב:מא 'תה) "ָדל ַמְׂשִכיל ֶאל ַאְשֵרי"בפסוק 
 היאך עליו וחושב שמסתכל? משכיל מהו. דל אל ונותן משכיל אשרי" :וצדקה, כדרשת ר' יונה

כתובה בסגנון הפיוט הקדום  ,ע בשם יצחק החזן בר יוסףזו מאת פייטן לא ידו קדושתא. "להחיותו
ובין כך היא מלמדת כי בקהילות ישראל  כך מאה העשירית בארץ ישראל או באיטליה. ביןבונתחברה 

, מלמדת 'קדושתא דאשרי משכיל אל דל'הכותרת לפיוט, . היו שהקדישו שבת מיוחדת לנושא הצדקה
הובלט בה סביב הייתה אחת מן השבתות שעניין הצדקה ודלעיל, כי שבת זו נקראה על שם הפסוק 

  1.קריאת התורה
מסורת זו המשיכה להיות חלק מן הפיוט העברי בדורות הבאים, ואנו נציג פיוט מיוחד שכתב רבי 

 בעניין הצדקה. 2ישראל נג'ארה
 
 נֹויתָ אֵ  לעַ  תיֹוְה ִב  דֹויָ  ישִא  חתַ ְפ יִ              
 נֹוהֹומֵ  ןיֹוְב אֶ וְ  ינִ עָ  ןנֵ יחֹווִ   
 ֹוּנפָ אֹו לעַ  רזֵ ֹוחֶש  אהּו לגַ לְ גַ  יכִ   
 ...אהּו לגַ לְ גַ  יכִ              נֹוְב  ןבֶ  אֹו נֹוְב  אבָ  אהּו אבָ  אלֹ םִא   

 

 רֵש עַ לְ  ,רָש יָ  האֵ רְ ּו םתָ  ישִא  רמְֹש   5
 רֵש עַ ְת ִת ֶש  ליִב ְש ִב  ךָ נְ יָ נְ ִק  לכָ -תאֶ   
 רסֵ חַ  ,ןמֹומָ  חלַ מֶ  רֶש אֲ  ןנֵ ֹובְת ִה   
 ...חתַ ְפ יִ    נֹורֹוְת יִ  אהּו נֹורֹוְס חֶ  ןמֹומָ -לכָ לְ ּו  

 

 ךָ ֶש ְפ נַ  בעֵ רָ לָ  קיִפ הָ לְ  הצֵ רְ   
 ךָ יחֶ ִׂש  רמַ ְב  לדַ  אכֵ דַ ְת  לַאוְ  01
 ךָ חֶ ְת ִפ  לעַ  דמֵ עֹו ינִ עָ הֶ  האֵ רְ   
 ...חתַ ְפ יִ    ינֹוִמ יְ -לעַ  דמֵ ֹוע אהּו ידַ ַש  לאֵ וְ   

 

 ןיֹוְב אֶ לָ  ךָ דְ יָ  חתַ ְפ ִת  חַ תֹופָ  םִא   
 ןיֹולְ עֶ   רֹוצָ אֹו-תאֶ  ךְ לָ  חתַ ְפ יִ  יחַ  לאֵ   
 ןיֹוקָ יִק כְ  ךְ נָ הֹו ,דיָ -ץפְֹק ִת  םִא וְ  05
 ...חתַ ְפ יִ                  ינֹואֵ וְ  ֹוב יךָ ינֶ עֵ -תאֶ  יףִע תָ הֲ   

 

 ךְ מָ יֹווְ  ךָ ילְ לֵ  למֵ עָ  התָ ַא יִמ לְ   
 ךְ מָ קֹוְמ ִב  םירִ חֵ אֲ לַ  ןהֹו בזֹועֲ לַ   
 ךְ מָ ְצ עַ לְ  ךְ לָ מָ עֲ -תאֶ  התָ ַא זנֹוגְ   
 ...חתַ ְפ יִ    נֹודֹוְק ִפ -לעַ  ןמָ ְא נֶ  םלָ עֹו יחֵ -דיַ ְב  01

 

 יםִמ תָ  ישִא  ךְ לֵ הָ  הקָ דָ ְצ  ךְ רֶ דֶ ְב   
 יםִמ לָ עֹו רּוצ אתזְֹב  הסֵ נַ וְ  ןחַ ְב ּו  
 םיִמ ֹורְמ  תֹובר  אֲ  ךְ לָ  חתַ ְפ יִ  אלֹ םִא   
 ...חתַ ְפ יִ     נֹוֹואגְ ִב  הכָ רָ ְב  ךָ לְ  יקרִ הָ לְ   

 

 לבֵ תֵ ְב  הלָ חֹוה עָ רָ  ה ִכי ֵישאֵ רְ  05
 לבֶ חֶ וְ  ברַ  לֹורָ ג לֹו-שיֶ  רֶש אֲ  ישִא   
 לבֶ כֶ  ךְ ֹות רסּוָאוְ  ,יםִב רַ  יםִס כָ נְ ִב   
 ...חתַ ְפ יִ                  נֹויָ נְ ִק ְב  טלַ שיִ  אלֹוְ  עגַ יִ  אלֹ  

 

 ערָ מֵ -ןבֶ  תֹואֹו חקַ יִ  רֹוְב עָ  ֵדיִמ   
 ערַ גְ נִ  ךְ ַא ףסַ נֹו אלֹוְ  רזֵ פַ ְמ  שיֵ  01
 ערָ  ןיָ נְ ִע ְב  אהּו רֶש עֹהָ  דבַ ָאוְ   
 ...חתַ ְפ יִ                 נֹוְט ִב  אלֵ מַ לְ  לדַ  לעַ  לדַ כְ  נֹוְב ּו  

 

 ןיִ עַ  חקַ ְפ ּו הזֶ -לכָ -לאֶ  ךָ ְב לִ  יםִׂש   
 ןיִ ַא אלֹוְ  אהּו קרֵ  רבָ דָ  אלֹ יכִ  רּוש  
 ןיִ עַ  מֹוכְ  ךָ דְ יָ  תסַ ִפ  רתֵ הַ וְ  05
 ...חתַ ְפ יִ                 נֹויֹוְמ דִ  לבֶ הֶ  לבֵ תֵ  ןיָ נְ ִק -לכָ  יכִ   

 

 היבָ ִת נְ ִב  ךְ רֹודְ יִ  שנֹוא   ירֵ ְש ַא הּנֵ ִה   
 ּהבָ  יקזִ חֲ יַ  אהּו רֶש אֲ  םדָ ָא-ןבֶ ּו  

                                                           
, , פרשת ראה תשנ"וועידף שבתקוה, "פיוט בשבחה של מצוות הצדקה", -ה: ב' ברבבהרח וראעל כל העניין   1

 . 544 – 540, עורך: ד' אלגביש, בר אילן תשנ"ח, עמ' האילן מפרותוכן , 045 מס'
 (. 0201עזה  – 0555 מגדולי המשוררים והפייטנים העבריים )צפת  2
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 הבָ רַ  דאְֹמ  ֹותִא  ָכרֹוְׂש  הּנֵ ִה   
 ...חתַ ְפ יִ                 נֹודְ עֶ  ןגַ ְב  יונָ פָ לְ  תֹולָ ע  ְפ ּו 41

בשיר זה ראה המשורר לשתף את הקוראים בחבלי היצירה שהביאו את השיר לעולם. בכתובת שהקדים לשיר מציין 
 יתקנת וממנו, הצדקה על פיוט אעשה, שבת ליל בחלום העירוני כן כי על, בצדקה מדבר זה פיוט ועשיתי" :המשורר
תחילתו נכתבה בחלום ולא . הכתובת מדגישה את חשיבות הנושא ואת ההשראה העליונה לשיר ."וראשו תחלתו בחלום

 אחת משקלוו ,מעין אזור בעל מחרוזות מרובעותהוא שיר . העל פי עדות זו החלום אף קבע את מבנה השירהקיץ. ב
אמרות חז"ל המתייחסות לצדקה. גם מקומו של  אתמאפשר לשלב את הרעיונות והשיר משקל  .עשרה הברות פוניטיות

יג(. אכן, השיר מסיים :יב ')קה "ָדָבר ַהכֹל ִנְשָמע בבחינת "סֹוףיש בו אמירה  ,השיר כחותם את הקובץ 'זמירות ישראל'
 גן עדן.בואו לבשכרו של נותן הצדקה ב

והצירוף ח( :טו ')דב "ָיְדָך לֹו-ָפתַֹח ִתְפַתח ֶאת"ה מחברות את השיר למקור המצוו ,'דֹויָ  ישִא  חתַ ְפ יִ ' :המילים הפותחות
חוזר במחרוזת הרביעית ומעמיד עיקרון של מידה כנגד מידה: אם אתה תפתח את ידך הקב"ה יפתח את  'ָפתַֹח ִתְפַתח'

את דרשות נושא עמו  'ָפתַֹח ִתְפַתח'רוף . הצי"ַלְיָלה ָאָבד-ַלְיָלה ָהָיה ּוִבן-ֶשִבן"', הונך יהיה כקיקיון דיָ -ץפְֹק ִת  םִא וְ אוצרו, '
 .רש"י: 'אפילו כמה פעמים'וכדברי חז"ל בעניין הצדקה, 

כבר במחרוזת הראשונה מופיעה האמרה 'גלגל הוא  ,כך .אמרות ופתגמים רבים נאמרו כדי לשכנע לתת צדקה
 חייא בות הימים, וכך המחיש רבינתינת הצדקה היא סוג של השקעה העשוי לעזור לך או לצאצאיך בר :שחוזר', לאמור

 :לה אמר? אותם אתה מקלל: לו אמרה. לבנייך שיקדימו כדי, פת לו הקדימי עני כשבא'לאשתו את כדאיות הצדקה: 
, ב"ע קנא שבת בבלי' )בעולם שחוזר הוא גלגל: ישמעאל רבי דבי ושנה, "ִבְגַלל ַהָדָבר ַהֶזה "ִכי( י:טו 'דב) כתוב מקרא

 או בנו בא הוא בא לא אם'תקכג(. תחושה זו עולה בשירנו מן השיבוץ מתוך הבבלי, שם ' עמ, האגדה ספר יפ התרגום על
. 'עשר בשביל שתתעשר' :אדם בעולם הזה בעקבות הצדקהשמקבל המדגישה את השכר  המחרוזת השנייה '.בנו בן

משלים המשורר באמרה  3,'חסר ממון מלח'קביעה זו זוכה לפיתוח ולביסוס במחרוזת השישית. את האמרה התלמודית 
  '.יתרונו הוא חסרונו –'ממון  :משלו

בעניין מהלך שלם  הנושאת על גבהפיוט באחת נקודה נציין . בעיקר מדברי חז"ל ,לא מעטים הם הרמיזות והשיבוצים
)תוספתא פאה  ךפיוט את סיפורו המופלא של מונבז המלה לאכוונתנו לטור 'גנוז אתה את עמלך לעצמך' המביא  .הצדקה
  ד, יח(:

 אוצרות גנזו אבותיך :אחיו( אבותיו) לו שלחו בשני בצורת. אוצרותיו וביזבז שעמד המלך במונבז מעשה
 גנזו אבותי :להם' אמ .אבותיך ושל שלך אוצרותיך כל את ובזבזת עמדת ואתה אבותם של על והוסיפו

 ואני בו שולטת שהיד מקום אוצרות גנזו יאבות "תצמח מארץ אמת"' שנ למעלה גנזתי ואני למטה' אוצרו
 פירות עושין שאין אוצרות גנזו אבותי' וגו "כסאך מכון ומשפט צדק"' שנ בו שולטת היד שאין מקום גנזתי
 אוצרות גנזתי ואני ממון אוצרות גנזו אבותי   ..."טוב כי צדיק אמרו"' שנ פירות שעושין אוצרות גנזתי ואני
 ולך"' שנ לעצמי גנזתי ואני לאחרים אוצרות גנזו אבותי ..."'נפש ולוקח חיים עץ צדיק פרי"' שנ נפשות על

  ."צדקיך לפניך והלך"' שנ הבא לעולם לעצמי גנזתי ואני הזה בעולם אוצרות גנזו אבותי ..."הצדקה תהי
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