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ספרו של פורת דן בנושא שהיה רלוונטי בעבר, רלוונטי גם בהווה, וסביר להניח גם בעתיד. קרי, כיצד 
צריכה החברה להתייחס לעניים ועוני? וכמובן, שלל השאלות הנובעות מכך. מהו עוני? כיצד מודדים 
אותו? האם עוני הוא מוחלט? יחסי? האם ועד כמה צריכה המדינה להילחם בו? ומה תפקיד המשפט 

)אם בכלל( במאבק בעוני? או כפי שפורת קורא לכך, מהם דיני הרווחה?

חידושו המרכזי של פורת קשור לטענתו כי יש הבדל מהותי בין 'דיני הרווחה' שבמקרא לבין אלו 
מהפכניים  ואפילו  ראשוניים,  חדשנים,  לסברתו  המקרא  של  הרווחה  דיני  חז"ל.  ידי  על  שפותחו 
לתקופתם. אפשר לסכם זאת במספר עקרונות ברורים. ראשית, ישנו עיגון חוקי של דיני הרווחה. לא 
רק רצון טוב של הנותנים אלא דרישה חוקית שאף ניתנת לאכיפה. כלל נוסף דורש אחריות בין אישית. 
הן מצד מי שיכול לתת, והן מצד העני הנדרש להתאמץ ולצאת ממצבו כמידת האפשר. כלל אחרון 

בנימין פורת -  "צדק דלים: עקרונות דיני הרווחה, 
מן התורה לספרות חז"ל".
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יותר הוא גישה שאיננה מתנגדת לקיומם של עניים ועשירים, ואפילו רואה בכך מצב טבעי  ובולט 
וצודק. אלא שהיא מבקשת לא רק לעזור לעני בצרכיו העכשוויים, אלא להוציא אותו ממצב העוני 
לחלוטין. לגישה 'נלחמת עניות' הוא משייך את מצוות היובל )קרקעות חוזרות לבעליהם(, שמיטה 
)לפחות עבד עברי אחרי שבע שנים(,  שחרור עבדים  כל שבע שנים(,  )חובות מתבטלים לחלוטין 
הלוואות ללא ריבית )האסורה לחלוטין(, ואפילו השבת שבה צריכים לנוח כולם, כולל העבדים ובעלי 
ייחודיים למקרא.  החיים. אין חולק בין החוקרים כי רעיונות אלה הם 
אין בכל קודקסי המזרח הקודם אח ורע לרעיונות מעין אלו. אשר לכן, 

טענתו של פורת על מהפכנות, בדין יסודה.

הרכוש  לחלוקת  ניסיון  במקרא  שאין  לפניו(,  רבים  )כמו  מדגיש  פורת 
כשלילית(.  נתפסת  איננה  עשירים,  קיימים  כי  העובדה  )ועצם  מחדש 
הדגש הוא על חלוקה מחדש של אמצעי הייצור )שבעבר היו קרקעות 
בלבד(, מתן אפשרות לאנשים להשתחרר מכבלים ע"י שמיטת חובות, 

ועזרה להתחלה חדשה באמצעות הלוואות ללא ריבית.

אולם כשמגיעים אנו לחז"ל, הופכים דיני הרווחה לדיני 'צדקה'. עיקרם 
של אלו הוא ניסיון לספק, ולו רק בצורה המינימלית, את צרכיהם הרגעיים של העניים. הדגש מפסיק 
הלל  תיקן  למשל  כך  דחופים.  לצרכים  פתרון  במתן  ויותר  יותר  עוסק  אלא  בעוני'  'לחימה  להיות 
'פרוזבול' שלמעשה ביטל את שמיטת החובות )למרות מקרא מפורש(. הרעיון הגדול נכנע לכאורה 
לצורכי הזמן והתבטל. אם ננסה להלביש שינוי זה בלשון מודרנית, נוכל לומר כי המקרא מנסה לתת 
לאנשים ַחּכֹות, בעוד שחז"ל התרכזו יותר בחלוקת דגים )למרות שברור שאלו ואלו תמכו עקרונית 

גם בחכות וגם בדגים(.

שהוא  הראשונה  חילופיות.  תיאוריות  שתי  להעלות  מנסה  פורת  אלו?  גישות  הבדלי  צמחו  מדוע 
קורא לה 'מריבונות לגלות' גורסת כי הזמן והמקום גרמו. קרי, חז"ל חיו בתקופה של שיעבוד מדיני 

גישה כ הוא  יותר  ובולט  אחרון  לל 
שאיננה מתנגדת לקיומם של עניים 
ועשירים, ואפילו רואה בכך מצב טבעי 
רק  לא  מבקשת  שהיא  אלא  וצודק. 
אלא  העכשוויים,  בצרכיו  לעני  לעזור 

להוציא אותו ממצב העוני לחלוטין. 

2



וכלכלי. במצב שבו שולטת רומא ואין עצמאות מדינית ליהודה. במצב שכזה קשה לחלום ובוודאי 
לבצע תוכניות חברתיות גדולות ומקיפות. כשיש עוני ברחובות המטרה הראשונית היא לדאוג לאוכל 
לרעבים, לפני שמדברים על חזון אחרית הימים. בלשון ימינו, אי אפשר לספק חכות אם אין ים ואין 

איפה לדוג.

היו  בעוני'  'לוחמה  חוקי  אותם  קרי,  לריאליה'.  'מאוטופיה  מכנה  שהוא  מה  היא  שניה  תיאוריה 
תיאורטיים ולא באמת יושמו, בניגוד לחוקי הצדקה שהיו רלוונטיים ואכן יושמו. עובדה היא שאין 
לנו במקרא כל תיאור למצוות היובל או השמיטה. להוציא אולי שחרור 

עבדים בימי ירמיהו שגם הוא לא נעשה כנראה )ירמיהו ל"ד, י"ד(. 

של  הצדקה  חוקי  למשל,  נוספות.  תיאוריות  להוסיף  אפשר  אלו  לשתי 
חז"ל מחייבים בהכרח בירוקרטיה לא פשוטה. גבאים שיגבו את הצדקה, 
רישומים על קבלתה וחלוקתה ועוד. מערך שכזה לא היה מעשי ליישום 
בימי המקרא וממילא הדגש חייב היה להיות על האנשים ישירות )כולל 
של  קביעתו  אולם  נוספים,  הסברים  על  לחשוב  גם  אפשר  העניים(.  על 

פורת על ההבדלים בין הגישות נראית חזקה ונכונה.

מה שנראה חסר בספר הוא ההשלכות המעשיות. העקרונות המקראיים מתייחסים לחלוקה מחדש 
ויידע. את ההון אפשר לחלק מחדש  הון  הייצור הם בעיקר  בימינו אנו אמצעי  הייצור.  של אמצעי 
באמצעות מיסי ירושה )קל יותר מחלוקת קרקעות(. את היידע אפשר לחלק מחדש על ידי הנגשתו, 
ועידוד רכישתו. וזו היא רק אחת הדוגמאות לעקרונות אוניברסליים ומהפכנים שהיו נכונים לא רק 

לשעתם וניתן ללמוד מהם לימינו. את החוסר הזה מן הראוי היה למלא, וחבל שלא נעשה כן.

מומלץ לכל מי שמתעניין בשאלות של עוני ורווחה, והדרכים להתמודד עימם.

המטרה כ ברחובות  עוני  שיש 
לאוכל  לדאוג  היא  הראשונית 
חזון  על  שמדברים  לפני  לרעבים, 
אחרית הימים. בלשון ימינו, אי אפשר 
ללפק חכות אם אין ים ואין איפה לדוג.
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