הרב עדו רכניץ

העניים הראויים
בראשית שנות הה 2000למניינם בוצעו קיצוצים נרחבים בתשלומי ההעברה ,תלומר בקצבאות
לאותלוסיות החלשות במדינת ישראל .מהלתי הקיצוצים זתו לתמיתה ציבורית בעקבות ביקורת
תלפי מקבלי הקצבאות ,בקענה שהם אשמים במצבם ,למשל משום שהם מסרבים לעבוד ,או
מפני שהם מרמים את הרשויות.
המונח המקצועי לתופעה זו הוא העניים הלאהראויים ) .(Undeserving Poorמשמעות המושג היא
שישנם עניים שאינם ראויים לסיוע ,והסיבות לתך יתולות להיות רבות :סירוב לעבוד ,עוני עקב
החלקות עסקיות שגויות ,מחלה שנגרמה תתוצאה מאורח חיים לאהבריא בעבר או בהווה ועוד.
תחלק מהעמדה השלילית תלפי מקבלי הקצבאות יזם משרד האוצר בשנת תשסרה את תתנית
מהלרב )מהבקחת התנסה להתנסה בקוחה( ,הידועה יותר בתינויה רתתנית ויסקונסיןר .על פי
תתנית זו חויבו חלק ממקבלי קצבת הבקחת התנסה להתייצב במרתזים עירוניים בירושלים,
חדרה ,נצרת ואשקלון באופן יומיומי ולהסתים לעבוד בעבודות שיוצעו להם במרתזים אלה.
מבקרי התתנית קענו תי היא תופה על הנזקקים עבודות משפילות וחסרות תתלית ופוגעת
בתבודם.1
השאלה אם יש לסייע רק לרעניים ראוייםר או לתל נזקק ,מחייבת בחינה ערתיתהיהודית .נבחן
שאלה זו דרך תמה סוגיות.
אא צדקה לעני שיכול לעבוד
נפתח בדיון באחת הקענות הבולקות בשיח הציבורי ,והיא שרבים מהעניים יתולים לעבוד ,ולתן
הם אינם זתאים לסיוע .2על מנת לדון בה ,נקדים ונפתח בהגדרת 'עני' בשורע )יורד רנג ,א(:
מי שיש לו רלו ר (200ו(ו( ואינו נושא ונותן בהם,ואו שיש לו חמישים (ו( והוא נושא ונותן
בהם,ולא יטול צדקהה

תלומר ,קו העוני נקבע על פי רתוש  200 -זוז ,רשזהו שיעור הוצאתו במזונות ובמלבושיו לשנה...
לו ולאשתו.ר )פירוש רבנו שמשון ,פאה ח ,ח ,דרה מאתים( ,אמנם אם יש לאדם פחות רתוש )50
זוז( אבל הוא סוחר בו ,הוא איננו מוגדר עני )שורע שם( .פוסקים מאוחרים יותר קבעו שמשתורת
חודשית קבועה מהווה תחליף לרתוש ,ותך נתתב בשורע שם )סעי' ב(:
וי"א שלא נאמרו השיעורים הללו אלא בימיהם,ואבל ב(ה"(,ויזול ליטול עד שיהיה לו קרן
זדי שיתפרנס הוא וב"ב מהריוחהוודברים של טעם הםה

ותך נפסק בערוהרש )יורד רמח ,ב(:
דאם יש לו פרנסה פשיטא שאסור לו לקבל צדקה אף זשאין לו מאתים (ו(ההה

גם הרב שמואל הלוי ואזנר )שורת שבק הלוי חרב סי' קתה( הלך בדרך זו:
1
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ראה למשל דורח מבקר המדינה בעניין.
עי' עוד במאמרו של הרב יהודה עמיחי ,רנתינת מרע וצדקה לעני שאינו מותן לעבודר ,אמונת עתיך ,56
תפר דרום תשסרד ,שסיתם תי יש לתת לעני שיתול ואינו רוצה לעבוד רק מזונותב הרב יהודה זולדן ,רשלא יצקרך
לבריות ה מתמיתה למעגל העבודה ,שבות יהודה וישראלר ,ירושלים תשסרז ,עמ'  ,450שמסקנתו היא שאין חובה
לתמוך במי שיתול ואינו רוצה לעבוד.

מי שיש לו משזורת קבוע שמתפרנס ממנה ברווח,ופשיטא דלא יטול מן הצדקהה

ותן תתב הרב יעקב ישעיה בלויא ,בספרו צדקה ומשפק )פרק ב סעי' ו(:
מי שיש לו הזנסה קבועה ויזול להתפרנס ממנה,ואסור לו ליטול,ואע"פ שאין לו מ(ומן לשנה
אחתה

ביחס לאדם הגורם לעצמו למצוקה נפסק בשורע )יורד רנג ,י(:
עשיר המרעיב עצמו,וועינו צרה בממונו שלא יאזל ממנו,ואין משגיחין בוה

תלומר ,אדם בעל רתוש הבוחר בחיים של עוני ה אינו זתאי לצדקה .דברי השורע אמורים באדם
שיש לו תרגע רתוש והוא מסרב להשתמש בו .אולם מה דינו של אדם חסר רתוש ,אשר יש בידו
יתולת לעבוד ולפרנס את עצמו אך מסרב לעשות זאתת
הסמרק )מצווה ת( תתב בעניין זה:
לולא תאמץלו-ושלא יאמר מה לנו לסייע לפלוני אם היה רוצה היה מרוויח יותר מצרזו,
תלמוד לומרתוללא תאמץל,ושאפילו אתה נותן מהמחשבה ה(את אתה עובר בללא תאמץל.3

לדבריו ,ישנו איסור מהתורה לתת צדקה מתוך מחשבה שהעני בעצם אינו זקוק לצדקה תיוון
שאילו היה רוצה היה יתול לפרנס את עצמו .אלא שלא ברור מדבריו אם ישנו איסור במחשבה
תזו דווקא משום שמדובר בעני שאינו יתול לעבוד ,וזו הסיבה שבגללה צריך לתת לו צדקה בלב
שלם ,4אולם אם מדובר בעני שבחר שלא לעבוד אתן לא היתה בתלל חובה לסייע לו ,או שמא גם
אדם הבוחר שלא לעבוד זתאי לצדקה ,ולתן צריך לתת לו ואף אסור לראות אותו באור שלילי.
בדרך השנייה הלך הנצירב ופסק:
מנין לנו דזופין לעשות מלאזה זדי שלא יצטרך לצדקה?הההואבל זל שאין לו אף על היום
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אלא במלאזה אין אנו מזריחים אותו ל(ה .

לדבריו ,הגדרת העני מתייחסת רק לרתוש הנמצא תבר בידי העני ,ולא ליתולת שלו לעבוד ולצבור
רתוש .אולם שיקתו היא דעת המיעוק ,ורבים מהפוסקים חולקים עליו.
3
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נראה שמקורו במדרש ויקרא רבה פר' לד )הובא גם בילקרש בהר רמז תרסה(ב דברים דומים תתב רבי
משה אלשיך )הק'( בפירוש תורת משה דברים קו ,ק .רבי אלחנן פרץ )מעשה הצדקה ,ירושלים תשסרה ,עמ' תה הע' (2
תתב שמתאן יש ללמוד ,שאף שאין דינו תעני ,הרי רשנתון לפרנסו מעקר.
תך הציע הרב נפתלי בר אילן ,בספרו 'נקדש בצדקה' ,סעי' רתז.
שורת משיב דבר חרב סי' ס .הנצירב הביא ראיה לדבריו מדברי הגמרא )ברמ יב ,א( שם נאמר :רהשותר
את הפועל ה ילקק בנו אחריו ,למחצה לשליש ולרביע ה לא ילקק בנו אחריור .דהיינו ,פועל שנשתר לעבוד בשדה יתול
להביא עמו לעבודה את בנו שילקק את השיבולים שנפלו לקרקע המיועדות לעניים .אולם ,אם הפועל סיתם עם בעל
השדה שבתמורה לעבודתו הוא יהיה שותף ביבול )חצי ,שליש או רבע( אסור לבנו ללקק .הפרשנים נחלקו בביאור
הלתה זו ,תאשר רשרי פירש )דרה ילקק( :ראם קיבל הפועל את השדה למחצה לשליש ולרביע – עשיר הוא ,והרי הוא
תבעל הבית בשדה זה ,ולא ילקק בנו אחריו ,לפי שלקק בנו לאביור .ותן דעת רבנו חננאל בשיקה מקובצת דרה
למחצה .ובדברי המאירי ,דרה השותר ,יש מקום לספק .תוונתם ,שאם הפועל שותף ביבול אין הוא עני אלא עשיר ,ולתן
אינו יתול לשלוח את בנו לאסוף בעבורו שיבולים המיועדות לעניים .מדברי רשרי עולה שתל זמן שהתנסת הפועל
מבוססת על עבודה הוא בגדר עני ,אולם ברגע שהתנסתו מבוססת על רתוש אין הוא עני .בניגוד לתך פירשו בעלי
התוס' )דרה ואבוהב תוס' הרארש שם דרה ואבוה( :רתלומר תיון שיש לו חלק בשדה חייב בלקק...ר .ותן דעת הריקברא,
דרה והתנן ,והראברד ,בשיקה מקובצת דרה וזה לשון הראברד( .לדעתם ,ברגע שהעני שותף בשדה הוא מתחייב בעצמו
לתת לעניים את השיבולים הנופלות ולתן אינו יתול לקחת אותן לעצמו אף שהוא עדיין בגדר עני.

ראש וראשון לחולקים הוא רבי יהודה החסיד בספר חסידים ))מרגליות ,סי' אלף לה(:
הההעני שחפץ לזתוב ואין אחרים רוצים להשזירו,ווהוא משזירו -ואין צדקה למעלה ממנה,
שהוא יגע בזתיבה ואתה נותן לו רווחיםה
אבל אם תראה איש שיזול ללמוד והוא מבין,ווסופר שיזול לזתוב ,וואינם רוצים ללמוד
ולזתוב,ואם תתן להם צדקה -וקורא אני עליהם "לצדקה והנה צעקה"ה

תלומר ,אדם הבוחר שלא לנצל את תישוריו המקצועיים אינו זתאי לצדקה .בדרך זו הלתו רוב
הפוסקים המאוחרים יותר .6תך למשל תוקף ה'תלי יקר' על התורה )שמות תג ,ה( את אותם עניים
המסרבים לעבוד:
ומזאן תשובה על מקצת עניים בני עמנו המטילים את עצמם על הציבור ואינן רוצים לעשות
בשום מלאזה אף אם בידם לעשות באי(ו מלאזה או אי(ו דבר אחר אשר בו יזולין להביא
שבר רעבון ביתם,ווקוראים תגר אם אין נותנים להם די מחסורםהו
זי דבר (ה לא ציוה הלוזי אם "ע(וב תע(וב עמו",ו"הקם תקים עמו",וזי העני יעשה זל אשר
ימצא בזוחו לעשות,וואם בזל (ה לא תשיג ידו,וא( חייב זל איש מישראל לסעדו ולח(קו
וליתן לו "די מחסורו אשר יחסר לו"ה

גם בשורת מהרשדרם )יורד סי' קסו( פסק באופן דומה:
ופשיטא שאין חלוק בין מי שיש לו ואינו רוצה להתפרנס למי שאין לו מעות בעין ויזול
להתפרנס ממקום אחר ממלאזה או אומנות או סחורההושאם יעלה בדעת שזל מי שאין לו
מאתים (ו( בעין ויזול להרויח מ(ונותיו במלאזה או בענין אחר זנ(זר יתפרנס מן הצדקה,ואין
ספק שהיה (ה מן הנמנע שרבו מאד האנשים שאין להם מעות בעין והם בעלי מלאזה או דבר
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אחר שיתפרנסו מן העשירים ולא היה הקומץ משביע את הארי .

תלומר ,ישנה השוואה מוחלקת בין אדם שיש לו רתוש לאדם שיש לו יתולת לעבוד ולפרנס את
עצמו .יתרה מזו ,לא יתתן שאדם שיתול לעבוד זתאי לצדקה ,תיוון שאילו תך היה היו אנשים רבים
מפסיקים לעבוד ומקילים את עצמם לעול על בעלי ההון.
המהרשדרם הקשה על דבריו מההלתה הפסוקה המחייבת לתת לעני רדי מחסורור האישי ,ובתלל
זה אם מדובר באדם שהתרגל לרמת חיים גבוהה ,אפילו רסוס לרתוב עליו ועבד לרוץ לפניור
)תתובות סז ,ב( .אם תן ,תיצד יתתן לתפות על אדם תזה לעבוד תדי לפרנס את עצמות והוא מתרץ:
ההההרי ודאי דלא מיירי אלא במי שהורגל ואין לו יזולת עתה בשום צד למצוא הרגלו ולימודו
ואפשר יסתזן,ועל (ה אמרה תורה "אשר יחסר לו";ולא על מי שאבותיו ואחיו וארץ מולדתו
רגילים להתפרנס מטרחם ועמלם ויגיע זפיהם והוא רוצה להתנהג מעונג בלתי עמל דאין (ה
נקרא ליחסר לולוזי הוא מחסר את עצמוהו

תלומר ,החובה לאפשר לעני רמת חיים גבוהה היא דווקא תשמדובר באדם שאין לו ריתולת עתה
בשום צדר לפרנס את עצמו .המהרשדרם מגדיר יתולת במונחים אישיים ,תלומר גם אם מבחינה
פיסית מדובר באדם שיתול לעבוד ,תיוון שהוא לא הורגל בעבודה קשה ,והדבר עלול להזיק לו -
יש חובה לפרנס אותו .מאידך ,אם מדובר באדם שיש לו יתולת ממשית להתפרנס והוא בוחר
שלא לעשות זאת ה אין חובה לתמוך בו.
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דרישה אהרע סי' עא סרק ג ,מובא בבית שמואל שם סרק ג.
ותן תתב בספר הפלאה ,קונרא ,הל' תתובות עא ,ב ה הובאו דבריו בשורת עקרת פז חרא תרך ג ה אהרע
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סי' י אות ז.

הביקוי ראפשר יסתתןר שבו השתמש המהרשדרם ביחס למי שאין לו יתולת לעבוד ,פותח פתח
לשאלות נוספות :מה דינו של אדם החי בחברה המוקיעה את מי שעובד ,האם הוא נחשב תמי
שרמחסר את עצמור ואינו זתאי לצדקהת האם אדם שעבד בתפקיד ניהולי ופוקר ,ותרגע יתול
לעבוד אך ורק בעבודות תפיים ,הוא בגדר מי שרגיל להתפרנס מיגיע תפיו או לאת ועוד.
יתרה מזו ,גם אם ננקוק בפרשנות מצמצמת לביקוי ראפשר שיסתתןר ,ונתלול בתותו רק אדם
שעבודה מסוימת עלולה לפגוע בבריאותו הפיסית או הנפשית ,ובהתאם לתך נשלול ממנו את
הזתות לקבל תמיתה ,הרי שעדיין תישאר חובה לסייע לילדיו .רוצה לומר ,שלילת הסיוע מאדם
הנוהג בחוסר אחריות אינה פוקרת מלסייע לילדיו .אמנם ,רצוי מאוד שהסיוע יינתן בדרך תזו
שבה הוא יגיע ישירות אל הילד ולא להוריו ,תגון מתן ארוחות וספרי לימוד בבית הספר .באופן
תזה ישנה הבחנה בין מי שאינו ראוי לסיוע למי שראוי לסיוע .הערה נוספת שאותה חשוב
להדגיש :תאשר מדובר באדם שיתול לעבוד התוונה לאדם שיש לו יתולת להתפרנס .זאת בניגוד
למצב של אבקלה גואה שאז ישנו קושי גדול למצוא עבודה.
הדברים שהובאו עד תה מתילים אמירה ערתית מורתבת :מחד גיסא ,אדם היתול להתפרנס מיגיע
תפיו ובוחר בבקלה אינו זתאי לצדקה ,ומאידך גיסא ,ישנה הגדרה אישית וגמישה לאותה ריתולתר
לעבוד.
הרחבה נוספת של החובה לפרנס מי שיתול לעבוד עולה מסתירה בפסקי ההלתה של החתם סופר.
לגבי חובת אדם לפרנס את הוריו העניים הוא תותב )שורת חתרס יורד סי' רתק(:
בתורת זיבוד,ודווקא זי לית ליה לאב ולא מצי להתפרנס זלל ממעשי ידיו;ואבל זל (מן
שיזול להתפרנס ממעשי ידיו,ולאו זל זמיניה להטיל עצמו על בניוה

רוצה לומר ,החובה של הבנים לפרנס את הוריהם חלה דווקא במקרה שלהורים אין יתולת לפרנס
את עצמם ,אבל אם ההורים בוחרים שלא לעבוד לא מוקלת על בניהם חובה לפרנס אותם.
לעומת זאת ,תותב הוא עצמו במקום אחר )חורמ סי' קתז(:
שיש מהקרובים שמפרנסים עצמם זל יום מיד לפה אבל אין להם קרן קצובהההודבר פשוט הוא
שהם בזלל עניים שאפילו מגבאי צדקה היו מותרים ליטולה

תלומר ,אדם שאין לו רקרן קצובר יתול לקבל צדקה ,אף שהוא מצליח להתקיים רמיד לפהר,
משמע שללא רתוש אדם מוגדר תענינ
נראה שההסבר לסתירה הוא שבמקור הראשון מדובר באדם שיש לו מקצוע שיתול לקיים אותו,
ולתן אף שאין לו רתוש הוא אינו בגדר עני .לעומת זאת ,במקרה השני ,מדובר באדם ללא מקצוע
מסודר המצליח בקושי לשרוד מבחינה תלתלית ,ולפיתך אדם תזה נחשב עני .ההיגיון בהבחנה זו
הוא שתיוון שרקו העוניר מוגדר בהלתה תרתוש ) 200זוז( ,תלומר ,בבסיס תלתלי מוצק וזמין ,לתן גם
תאשר ממירים אותו ביתולת השתתרות ,מדובר ביתולת השתתרות מותחת וקבועה.8
בא סיוע למי שהכניס את עצמו למצוקה
סוגיה נוספת הקשורה לשאלת הרעניים הראוייםר היא סוגיית הסיוע לאדם שגרם לעצמו להיות
במצוקה ,על ידי מעשה או מחדל .דוגמאות לתך הן :אדם שעישן או שלא ביצע פעילות גופנית
והזיק לבריאותו ,אדם שבזבז את הונו בהימורים ותעת הוא עני ,אדם שלא קרח ללמוד מקצוע,
ועוד ועוד.
8

וראה עוד בדברי הרב ואזנר והרב בלויא שצוקקו בתחילת המאמר.

ראיה חזקה לקענה שעל פיה אדם שהתניס עצמו למצוקה זתאי לסיוע ,עולה תבר מהגמרא,
הקובעת בדרך אגב תי אדם שהפקיר את תל רתושו דינו תעני .תך למשל נאמר בגמרא )נדרים פד,
בב ברמ ק ,בב סותה לה ,ב(:
רלואליע(ר סברתולא נחשדו עמי הארץ על מעשר עני,וזיון דאילו מפקר נזסיה והוי עני ושקל
ליה הוא -ולית ליה פסידאה

הרמברם )הל' שופר וסותה ולולב ח ,ב( פסק דין זה בהקשר של היתר דמאי לעניים:
אתרוגהההושל דמאי – זשר,ושאפשר שיפקיר נזסיו ויהיה עני שמותר לו לאזול דמאיההה

זאת אף שלדעת הרמברם אין ראוי לנהוג תך ,שהרי תתב בהל' ערתין וחרמין )ח ,יג(:
לעולם לא יקדיש אדם ולא יחרים זל נזסיו,ווהעושה זן עובר על דעת הזתוב שהרי הוא
אומר מזל אשר לו ולא זל אשר לו זמו שביארו חזמים,וואין (ו חסידות אלא שטות שהרי
9

הוא מאבד זל ממונו ויצטרך לבריות,וואין מרחמין עליוההה

10

לתאורה ניתן היה להבין מהרמברם שראין מרחמין עליור משמעו שעני תזה אינו זתאי לצדקה .
אולם תאמור ,הרמברם עצמו לא פסק תך לגבי דמאי .11ולתן נראה שתוונת הרמברם אינה לשלול
צדקה אלא רק לגנות אדם שנהג תך .לחילופין יתתן שהרמברם מתאר תגובה אפשרית של הציבור
גם אם אינה נתמתת על ידי ההלתה.
אתן ,החתם סופר 12תתב במפורש שלמרות האיסור ,המפקיר מוגדר תעני וזתאי לקבל מתנות
עניים בשדה .גם בשורת אגרות משה תתב במפורש שלמרות האיסור ,המפקיר מוגדר תעני וזתאי
לצדקה:
ואף זשהוא עצמו גרם ל(ה רלעוניו(ושלא בשביל לימוד תורה,ווהוא פושע,וחייבין לפרנסו
מצדקההוובפירוש אמרו בב"מ דף טלוע"ב דאי בעי מפקר לנזסי והוי עני וח(י ליהההה

13

תך משמע גם מפוסקים אחרים שהביאו את דין אדם שהפקיר נתסיו ונעשה עני ולא העירו דבר.
בניגוד לרושם העולה עד תה תאילו ישנה חובה לסייע גם למי שהתניס עצמו למצוקה ,משמע
אחרת מהלתות פדיון שבויים המופיעות בגמרא )גיקין מז ,א( ,ותך פסק אותן הרמברם )הל' מתנות
עניים ח ,יג(:
מי שמזר עצמו ובניו לעזו"ם או שלוה מהן ושבו אותן או אסרוהו בהלוואתן -ופעם ראשונה
ושנייה מצוה לפדותן,ושלישית -ואין פודין אותן,ואבל פודין את הבנים לאחר מיתת אביהן,
ואם בקשוהו להורגו -ופודין אותו מידם אפילו אחר זמה פעמיםה

תלומר ,מדובר באדם שמתר עצמו לנותרים ,או שלקח הלוואה מנותרים ותשלא שילם נלקח בשבי.
צריך לפדות מהשבי פעמיים אדם שנהג תך ,ולאחר מתן אין חובה לפדותו .אמנם ,אם הוא נמצא
בסתנת חיים יש חובה לפדותו .14גם את בניו יש לפדות לאחר מותו ,על פי הסבר רשרי )שם ,דרה
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ובדומה לתך בהל' דעות ה ,יב.
הרב נפתלי בר אילן )נקדש בצדקה סי' רקז( חידש על פי הרמברם שעני שהקדיש את תל רתושו זתאי אך
ורק לסיוע שיאפשר לו קיום ,אבל אינו זתאי לסיוע רדי מחסורור .לענרד אין מקור לחידוש זה בתתובים.
ניתן לחלק בין היתר לאתול דמאי לבין חובת אחרים לתת לו צדקה ,או בין מקדיש נתסיו ומפקיר נתסיו,
אבל תפי שנתתב למעלה לא תך סברו פוסקי ההלתה המאוחרים.
שורת חתם סופר חלק א )אורח( ,קתד.
שורת אגרות משה חלק יורד ד סימן לז.
תדוגמת שחרורו של אלחנן קננבאום משבי החיזבאללה ,וראה מחלוקת האחרונים בהמשך.

משום( ,תיוון שאז לא יהיה מי שישמור וישגיח עליהם.
בספר ים של שלמה )גיקין ד ,עב( צמצם עוד יותר את חובת הפדיון:
אפילו אותם עזשיו לא היה להם אלא פעם ראשונה,ומזל מקום אין פודין,ושהרי מוח(קים
בני העיר לעשות בענין (ה,וומפילים לעצמן על הקהל,וזדי שיפדו אותןהו
הההומזל מקום מי שגונב מן הגויים,ושדינו בתליה,ואין צריזין זלל לפדותו,וזי הוא מתחייב
בנפשו,וולא דמי להאי ד(בין עצמו ללודאי זול,ודמשמע אי לאו דהיה משומד היו פודין אותוה
אין הפירוש שמזר עצמו לקטלא,ואלא מזר עצמו לשעבוד,וולא ידע מ(ה עד אחר המזירה,
דאם לא זן זל אחד היה מוזר עצמו ללודאי,ווהיו מצווים לפדותוה

לדבריו ,אין צורך בתך שאותו אדם יפול בשבי פעמיים תדי לפקור את הציבור מלפדות אותו ,אלא
די בתך שהוא חי במקום שבו אירעו מקרים תאלה תמה פעמים והוא ידע על תך .תמו תן גם תאשר
מדובר בסתנת חיים ,אם האדם ידע שהוא מסתן את חייו ה אין חובה לסייע לו.
לעומת זאת ,המהררם מלובלין בתשובה )סי' קו( סובר שגם אם אדם סיתן את עצמו ישנה חובה
לסייע לו:
ואין טענה לפטור מחויב פדיונו מטעם שהוא פשע בעצמוהושאין פושע בעצמו יותר ממוזר
עצמו לעובדי גילולים רנזרים(ההה ו וזן אין פושע יותר גדול מההוא גברא ד(בין עצמו
ללודאיהההושהיו מבקשין להורגוההה.15

לתל הדעות המסר העולה מהלתות אלה הוא שיש מצבים שבהם הציבור נפקר מאחריותו לפרק
שנהג בחוסר אחריות .זאת בניגוד לרושם העולה מההלתה המחייבת לתת צדקה למי שהפקיר את
רתושו.
החתם סופר ))חורמ( סי' קעז( מפרש את הלתות פדיון שבויים באופן תזה הפותר את הסתירה:
אלא שמזר עצמו לנוזרים פעמים ושלוש והטיל עצמו על הציבור לפדותו ,ו ומן התורה
מחויבים לפדותו זדזתיב "אחרי נמזר גאולה תהיה לו",וולא לידח אבן אחר הנופלהורק יש
זוח ביד חזמים לעקור דבר מן התורה בשב ואל תעשה שלא לפדותו הואיל והטיל עצמו על
הציבור,וובמקום פיקוח נפש דידיה לא ג(רוההה

דהיינו ,מן התורה ישנה חובה לפדות תל אדם בתל מקרה ,וחתמים הם שפקרו מפדיון שבויים
לאחר שהדבר חזר על עצמו פעמיים .אמנם ,במקרה של פיקוח נפש לא תיקנו חתמים תקנה
והחובה מן התורה לפדות נשארה .מדברי החתם סופר ניתן להסיק אמירה ערתית עקרונית ,שעל
פיה ישנה חובה לסייע לתל אדם גם אם הוא עצמו הביא על עצמו את הצרה שבה הוא שרוי .זאת
ועוד ,לדבריו תלל לא ניתן ליישם את דיני פדיון שבויים במקרים אחרים ,תיוון שלגבי פדיון
שבויים ישנה תקנה מיוחדת החורגת מהדין הרגיל.16
גישה זו ,הסוברת שמחדל שגרם למצוקה אינו פוקר את הסובבים מהחובה לסייע ,באה לידי
ביקוי בסוגיה נוספת ה סוגיית הסיוע הרפואי למי שלא שמר על בריאותו .תמה מפוסקי ההלתה
תתבו שחובתו של בעל לממן הוצאות בריאות של אשתו אינה תוללת מקרים שבהם אשה לא
שמרה על בריאותה .17בתגובה לתך תתב בספר בית מאיר )סי' עח(:
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ועי' עוד בשורת דברי יציב ,חורמ סי' עק.
בניגוד לתך ,העלה הרב נפתלי בר אילן )נקדש בצדקה סעי' רתא( אפשרות לראות בדין זה מקור מנחה
בתל מקרה של מצוקה באשמתו של העני.
חידושי הריקברא תתובות נא ,א דרה לקתהב בית יעקב סי' עקב שורת עין יצחק חרא ה אהרע סי' ע.

הההאם אזלה בפשיעתה דברים המ(יקיםהההועד שחלתה נמי נימא רגם נאמר(ואין הבעל חייב
ברפואתה? וותו מסתמא דעת חזמים בתקנה (ו מפני שאשה זל שיש להן של הבעל העמידו
הבעל בחיוב ה(ה במקום הציבור,ושלא תהא מוטלת על הציבור,וומהראוי שזל מקום שפנויה
מוטלת על הציבור אשה שיש לה בעל הוא במקומןה

אחת הקענות תנגד הגישה הפוקרת את הבעל היא שהבעל חייב בתל החובות המוקלים על
הציבור ,ומתאן שהציבור חייב לסייע גם למי שהביא על עצמו צרה.
מסקנת פרק זה היא שאין למנוע סיוע מאדם שמעשה או מחדל שלו בעבר הוא שגרם למצבו
הקשה תיום.18
גא חיזוק התנהגות שלילית
שאלה נוספת שבה נעסוק בהקשר זה של רהעניים הראוייםר ,היא סוגיית הסיוע המחזק התנהגות
שלילית בהווה .במדרש ההלתה )ספרא בהר פר' ה( לומדים מהפסוק תך:
"זי ימוך אחיך ומטה ידו עמך"ו-ואל תניחנו שירדהההויזול אפילו אתה מפסידו לתרבות רעה?
תלמוד לומרתו"עמך"ה

ההנחיה בתורה היא לסייע לאדם היורד מנתסיו ושוקע לתוך עוני )רימוך אחיךר( .המדרש שאל על
תך אם חובה זו קיימת גם תאשר הסיוע מחזק התנהגות שלילית )רתרבות רעהר( ,והתשובה לתך
היא חד משמעית ה לאנ
בספרא לא מוגדר מהי אותה רתרבות רעהר ,והדבר בואר על ידי פרשני המדרש .הררש משאנץ
)דרה יתול( מציע לתך שני פירושים:
זלומר,ויזול אפילו עובר עבירה שהוא נפסד מדרך החייםהופירוש אחר,ויזול אפילו מוטה ידו
בשביל עבירות ו(נות וקוביא תהא מצוה להח(יק בו?

על פי הפירוש הראשון מדובר באדם העובר עבירות והתמיתה התלתלית בו אמנם תסייע לו
מבחינה חומרית אך תזיק לו מבחינה רוחנית .19על פי הפירוש השני מדובר באדם שהביא על
עצמו מצוקה תלתלית בעקבות התנהגות בלתי מוסרית .20אמנם ,הדוגמא הראשונה )רזנותר(
אסורה על פי ההלתה ,אבל הדוגמא השניה )רקוביאר ה הימורים( אינה בהתרח אסורה באופן
פורמלי ,אף שהיא שלילית בעליל ,ובתל זאת ,היא פוקרת את הציבור מלסייע לעני תזה.
ברוח הפירוש הראשון תתב בספר חסידים )מרגליות ,סי' סא(:
ההה"טוב מלא זף",וזשאדם נותן ליראי שמים עניים שירדו מנזסיהם,ו"ממלא חשפנים"ולעניים
שאינם מהוגנים" 21אשר בהם עמל ורעות רוח"הוולא עוד אלא שנחשב לו לעוון זשהוא נותן
לפריצים ונותן להם אתנני (נות ומקיים מורדין בהקב"ה בעולםה

תלומר ,עדיפה צדקה מועקת )רמלא תףר( לעניים יראי שמים ,מצדקה מרובה )רמלא חפניםר(
לעניים רשאינם מהוגניםר .זאת תיוון שהצדקה מחזקת את ההתנהגות השלילית שלהם .למרות
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הגמרא )תתובות סז ,ב( מביאה סיפורים על עניים מפונקים שלא יתלו להסתפק בסיוע ברמה רגילה
אלא בסיוע ברמה גבוהה ואף בלתי אפשרית למימוש .אלא שקשה להותיח מסיפורים אלה האם אתן היתה חובה
לסייע להם או לא ,ותן לא ברור מה נפסק להלתה מתוך תך.
עי' עוד פירוש קרבן אהרן ,ספרא שם דרה יתול ,ותן משמע מהגהות הגררא לספרא שם ,אות ב.
עי' גם פירוש הראברד לספרא שם ,דרה יתול.
מקור הביקוי רעניים מהוגניםר הוא בבבא קמא קז ,ב.

הנחיה זו ,העוסקת בהתנהגות שלילית מבחינה דתיתהמוסרית ,22נוהגות עמותות הצדקה הדתיות
והחרדיות שלא להפלות לרעה אדם שאינו שומר מצוות.
בהתאם לפירוש השני ,ישנן התייחסויות גם להתנהגות שלילית מבחינה תלתלית ,דוגמת דבריו
של הרשרר הירש )ויקרא תה ,לה(:
יזול אתה מפסידו לתרבות רעה של עצלות מחמת התמיזות החו(רות ונשנות?ותלמוד לומר,
לעמךלו-ובעצמאות של פעילות מפרנסתההה

תמו תן ,יש לשלול גם תמיתה בהתנהגות שלילית מבחינה רפואית ,תפי שתתב הרב אלחנן פרץ
בספרו 'מעשה הצדקה' )עמ' תו(:
המבקש צדקה עבור צורזי גופו והדברים שצריך מ(יקים לו -ואין ב(ה צדקההו
זגון סמים ואולי גם סיגריות אין בנתינות אלו משום צדקההההואם זי הסתפקתיהההושמא אין
ב(ה איסור זל זך לתת להם דבר מועטהו

דהיינו ,ברור שאדם הנותן תסף לעני על מנת שזה ישתמש בהם באופן המזיק לו עצמו ה אינו
מקיים מצוות צדקה ,ואף עובר על איסור .הרב פרץ התלבק אם יש איסור גם במתן מעק צדקה
לאדם תזה ,תך שלא יהיה די בה תדי לקנות את הדבר המזיק לו ,או שהדבר מותר.
סיכום
שאלת רהעניים הראוייםר נבחנה משלוש זוויות :האחת ,סיוע לעני שיתול להיחלץ ממצבו התלתלי
הקשה על ידי עבודה .בשאלה זו נחלקו הפוסקים ,תאשר דעת הרוב היא שאין חובה לסייע
במקרה תזה ,ודעת המיעוק שחובת הסיוע במקומה עומדת.
הזווית השנייה ,היא אדם שנזקק לסיוע עקב מעשה או מחדל שלו בעבר .אדם שהפקיר את תל
רתושו ונעשה עני ה זתאי לצדקה .במקרה של נפילה בשבי ,הציבור נפקר מחובתו לפדות שבויים
אם מדובר באדם שחזר על מעשים חסרי אחריות שלוש פעמים .אולם מדברי פוסקי ההלתה
האחרונים משמע שמעיקר הדין חובת הסיוע קיימת תמיד ,ותאן מדובר על תקנה מיוחדת
הפוקרת .גישה זו ,שעל פיה מחדלי העבר של הנזקק אינם פוקרים את הציבור מלסייע לו עלתה
בהקשר של סיוע רפואי למי שהזיק לבריאותו.
הזווית השלישית שנידונה היתה שאלת סיוע המחזק התנהגות שלילית בהווה .בהקשר זה הובאו
מקורות השוללים סיוע לאדם הנוהג באופן לא ראוי מבחינה דתיתהמוסרית ,או הנוהג באופן
המזיק לו עצמו מבחינה תלתלית או רפואית.
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ועי' עוד שורע יורד רנא ,אהב.

