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צדק וצדקה
"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
ּוב ְצ ָד ָקה
בהקשרים דומים ,כגון "ּכַ ֲא ֶׁשר ָהלַ ְך לְ ָפנֶ יָך ֶּב ֱא ֶמת ִ
ּובי ְִׁש ַרת לֵ ָבב ִע ָּמְך" (מלכים א ג ,ו); "הֹולֵ ְך ָּת ִמים ּופ ֵֹעל ֶצ ֶדק
ְ
וְ ד ֵֹבר ֱא ֶמת ִּבלְ ָבבֹו" (תהלים טו ,ב) .כפי
שאפשר ללמוד מן המילים המקבילות
בפסוקים אלו ואחרים ,שתיהן מציינות
עקרונות מופשטים מתחום היושר
והאמת ,הטוב והחסד.
מקבילה רווחת במיוחד לצדק וצדקה
בתנ"ך היא המילה משפט ,וגם היא
כמותן משמשת לעתים קרובות
במשמעות של עיקרון מופשט" :הֹוי
ּיֹותיו ְּבֹלא
ּבֹנֶ ה ֵביתֹו ְּבֹלא ֶצ ֶדק וַ ֲעלִ ָ
"צּיֹון ְּב ִמ ְׁש ָּפט
ִמ ְׁש ָּפט" (ירמיהו כב ,יג)ִ ,
יה ִּב ְצ ָד ָקה" (ישעיהו א ,כז).
ִּת ָּפ ֶדה וְ ָׁש ֶב ָ
עשיית הצדק והמשפט המקראיים
כרוכה לעתים קרובות בעזרה לעניים
ולמדוכאים ובהצלתם מיד עושקיהם.
כך למשל אנו מוצאים בתהלים:
"ׁש ְפטּו ַדל וְ יָ תֹוםָ ,ענִ י וָ ָרׁש ַה ְצ ִּדיקּו.
ִ
ַּפּלְ טּו ַדל וְ ֶא ְביֹוןִ ,מּיַ ד ְר ָׁש ִעים ַה ִּצילּו"
(פב ,ג-ד).
אף שהמילים צדק וצדקה נושאות
משמעות משותפת – כפי שראינו –
החוקרים מצביעים על הבדל ביניהן :המילה צדק מציינת
בעיקר את הערך העליון המופשט ,ואילו צדקה מציינת במקרים
רבים מעשה טוב מסוים או מכלול של מעשים טובים .לצדק
אין צורת ריבוי ,ואילו ְצ ָדקֹות יכולות להיות רבות .לעתים
"ּוצ ָד ָקה ִּת ְהיֶ ה ּלָ נּו ּכִ י נִ ְׁשמֹר לַ ֲעׂשֹות ֶאת
צדקה פירושה זכותְ :
ּכָ ל ַה ִּמ ְצוָ ה ַהּזֹאת" (דברים ו ,כה) ,ואילו צדק הוא האידאל
יתָך" (ויקרא יט ,טו).
"ּב ֶצ ֶדק ִּת ְׁשּפֹט ֲע ִמ ֶ
המשפטי המופשטְ :

בספרות חז"ל נתייחדה המילה צדקה לציון מתן נדבה לנזקקים,
ואנו מוצאים בה צירופים כגון 'גבאי צדקה' (מי שאוספים
את הכסף שנועד לעניים)' ,מחלקי צדקה' ו'קופה של צדקה'.
את ניצניה הראשונים של משמעות זו אפשר למצוא בספרות
המקראית המאוחרת ,ונראה שיסודה בשימוש במילה צדקה
לציון עשיית מעשה טוב ואולי גם בקשר שבין ערך הצדק ובין
הצלת הנדכאים.
יפה לראות כי דרשות של חז"ל על
פסוקים שבאות בהם מילים מן השורש
צד"ק (ובהן אף ֶצ ֶדק) מתבססות
לעתים קרובות על המשמעות
המאוחרת של צדקה – נדבה לנזקקים.
כך למשל נאמר בתלמוד הבבלי" :אדם
נותן פרוטה לעני – זוכה ומקבל פני
שכינה .שנאמר :אני בצדק אחזה פניך"
(בבא בתרא י ע"א).
בימינו המילה צדקה משמשת
במשמעות שהורישה לנו לשון חז"ל,
חוץ מבצורות הנוטות המשמשות גם
במשמעות של נכונּות וחּפות ('הּוכחה
צדקתו') .לצדה משמשות גם נדבה
ותרומה.
וכיצד תואר מתן צדקה לעניים בתנ"ך?
בתנ"ך אין מילה מיוחדת לעניין זה,
ואנו מוצאים שימוש בביטויים כלליים
כגון "נָ תֹון ִּת ֵּתן לֹו" (דברים טו ,י),
"ּפת ַֹח ִּת ְפ ַּתח ֶאת יָ ְדָך לְ ָא ִחיָך לַ ֲענִ ּיֶ ָך
ָ
ּולְ ֶא ְביֹנְ ָך ְּב ַא ְר ֶצָך" (דברים טו ,יא),
יה ִׁשּלְ ָחה לָ ֶא ְביֹון" (משלי לא ,כ) .במגילת
"ּכַ ָּפּה ָּפ ְר ָׂשה לֶ ָענִ י וְ יָ ֶד ָ
"מ ָּתנֹות לָ ֶא ְביֹונִ ים"
אסתר – המאוחרת יותר – נזכר הצירוף ַ
(ט ,כב) .ולוואי שלא ניזקק לכל אלה.
ּוׁש ָח ִקים יִ ּזְ לּו ֶצ ֶדק,
"ה ְר ִעיפּו ָׁש ַמיִ ם ִמ ַּמ ַעלְ ,
נסיים בדברי הנביאַ :
יח יַ ַחד( "...ישעיהו מה ,ח).
ּוצ ָד ָקה ַת ְצ ִמ ַ
ִּת ְפ ַּתח ֶא ֶרץ וְ יִ ְפרּו יֶ ַׁשעְ ,
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