
דש1
מילת החו

אלול תשע"א

http://hebrew-academy.huji.ac.il

בספרות חז"ל נתייחדה המילה צדקה לציון מתן נדבה לנזקקים, 
שאוספים  )מי  צדקה'  'גבאי  כגון  צירופים  בה  מוצאים  ואנו 
את הכסף שנועד לעניים(, 'מחלקי צדקה' ו'קופה של צדקה'. 
את ניצניה הראשונים של משמעות זו אפשר למצוא בספרות 
צדקה  ונראה שיסודה בשימוש במילה  המקראית המאוחרת, 
לציון עשיית מעשה טוב ואולי גם בקשר שבין ערך הצדק ובין 

הצלת הנדכאים.
על  חז"ל  של  דרשות  כי  לראות  יפה 
פסוקים שבאות בהם מילים מן השורש 
מתבססות  ֶצֶדק(  אף  )ובהן  צד"ק 
המשמעות  על  קרובות  לעתים 
המאוחרת של צדקה – נדבה לנזקקים. 
כך למשל נאמר בתלמוד הבבלי: "אדם 
פני  ומקבל  זוכה  לעני –  פרוטה  נותן 
שכינה. שנאמר: אני בצדק אחזה פניך" 

)בבא בתרא י ע"א(.
משמשת  צדקה  המילה  בימינו 
חז"ל,  לשון  לנו  שהורישה  במשמעות 
גם  הנוטות המשמשות  מבצורות  חוץ 
במשמעות של נכונּות וחּפות )'הּוכחה 
נדבה  גם  משמשות  לצדה  צדקתו'(. 

ותרומה.
וכיצד תואר מתן צדקה לעניים בתנ"ך? 
זה,  לעניין  מיוחדת  מילה  אין  בתנ"ך 
ואנו מוצאים שימוש בביטויים כלליים 
י(,  טו,  )דברים  לֹו"  ִּתֵּתן  "ָנתֹון  כגון 
ַלֲעִנֶּיָך  ְלָאִחיָך  ָיְדָך  ֶאת  ִּתְפַּתח  "ָּפֹתַח 
יא(,  טו,  )דברים  ְּבַאְרֶצָך"  ּוְלֶאְביְֹנָך 
"ַּכָּפּה ָּפְרָׂשה ֶלָעִני ְוָיֶדיָה ִׁשְּלָחה ָלֶאְביֹון" )משלי לא, כ(. במגילת 
אסתר – המאוחרת יותר –  נזכר הצירוף "ַמָּתנֹות ָלֶאְביֹוִנים" 

)ט, כב(. ולוואי שלא ניזקק לכל אלה.
נסיים בדברי הנביא: "ַהְרִעיפּו ָׁשַמִים ִמַּמַעל, ּוְׁשָחִקים ִיְּזלּו ֶצֶדק, 
ִּתְפַּתח ֶאֶרץ ְוִיְפרּו ֶיַׁשע, ּוְצָדָקה ַתְצִמיַח ַיַחד..." )ישעיהו מה, ח(.

"רוצים צדק, לא רוצים צדקה", קראו המפגינים בכיכר. בקריאה 
זו מוצגות המילים צדק וצדקה כבעלות משמעות שונה ואולי 

אף מנוגדת, שכן באין צדק בחברה – רב הצורך בצדקה.
אך לא תמיד היה הבדל משמעות בין שתי המילים. למעשה 
ביסודן הן קרובות מאוד, ואולי אף נרדפות. לפיכך נמצא אותן 
ּוִבְצָדָקה  ֶּבֱאֶמת  ְלָפֶניָך  ָהַלְך  "ַּכֲאֶׁשר  כגון  דומים,  בהקשרים 
ֶצֶדק  ּוֹפֵעל  ָּתִמים  "הֹוֵלְך  ו(;  ג,  ִעָּמְך" )מלכים א  ּוְבִיְׁשַרת ֵלָבב 

ְודֵֹבר ֱאֶמת ִּבְלָבבֹו" )תהלים טו, ב(. כפי 
שאפשר ללמוד מן המילים המקבילות 
בפסוקים אלו ואחרים, שתיהן מציינות 
היושר  מתחום  מופשטים  עקרונות 

והאמת, הטוב והחסד.
וצדקה  לצדק  במיוחד  רווחת  מקבילה 
היא  וגם  משפט,  המילה  היא  בתנ"ך 
קרובות  לעתים  משמשת  כמותן 
"הֹוי  מופשט:  עיקרון  של  במשמעות 
ְּבֹלא  ַוֲעִלּיֹוָתיו  ֶצֶדק  ְּבֹלא  ֵביתֹו  ֹּבֶנה 
ִמְׁשָּפט" )ירמיהו כב, יג(, "ִצּיֹון ְּבִמְׁשָּפט 
ִּתָּפֶדה ְוָׁשֶביָה ִּבְצָדָקה" )ישעיהו א, כז(. 
המקראיים  והמשפט  הצדק  עשיית 
לעניים  בעזרה  קרובות  לעתים  כרוכה 
עושקיהם.  מיד  ובהצלתם  ולמדוכאים 
בתהלים:  מוצאים  אנו  למשל  כך 
ַהְצִּדיקּו.  ָוָרׁש  ָעִני  ְוָיתֹום,  ַדל  "ִׁשְפטּו 
ַהִּצילּו"  ְרָׁשִעים  ִמַּיד  ְוֶאְביֹון,  ַדל  ַּפְּלטּו 

)פב, ג-ד(. 
נושאות  וצדקה  צדק  שהמילים  אף 
 – שראינו  כפי   – משותפת  משמעות 

מציינת  צדק  המילה  ביניהן:  הבדל  על  מצביעים  החוקרים 
בעיקר את הערך העליון המופשט, ואילו צדקה מציינת במקרים 
רבים מעשה טוב מסוים או מכלול של מעשים טובים. לצדק 
לעתים  רבות.  להיות  יכולות  ְצָדקֹות  ואילו  ריבוי,  צורת  אין 
צדקה פירושה זכות: "ּוְצָדָקה ִּתְהֶיה ָּלנּו ִּכי ִנְׁשמֹר ַלֲעׂשֹות ֶאת 
האידאל  הוא  צדק  ואילו  כה(,  ו,  )דברים  ַהּזֹאת"  ַהִּמְצָוה  ָּכל 

המשפטי המופשט: "ְּבֶצֶדק ִּתְׁשֹּפט ֲעִמיֶתָך" )ויקרא יט, טו(.
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