
 
 
 
 

 

 בס"ד

7811מספר  , ו תשע" , כי תצא פרשת     
 

 אֹוָיה ְלִאיׁש ָעִני, / נֹוָלד ְבִלי כֹוָכב! 

 פרים חזן א 

במצוות  נופרשת העשירות  הפרשות  אחת    , היא 
מ פחות  לא  בה  עד  -ומונים  קשה  מצוות.  ע"ד 

לגל הממאוד  העיקרון  את  סדר    אתארגן  ות 
מאחוריהם, הדברים העומדת  השיטה  את  או   , 

של  אך ניתן בהחלט לארגן מתוך הפיזור קבוצות  
מצוות סביב נושאים חברתיים ומשפחתיים. כך  

תואר יפת  באשת  לענייני    ,הפתיחה  הסמוכה 
הקודמת,  הפרשה  את  המסיימים  המלחמה 

גם    מכוונת אותנו למצוות וסייגים, הקובעים כי
שק הם ערך  וד האדם וטוהר הנבעת מלחמה כב

פתחת סדרה של מצוות בענייני  נבו בזמן    .עליון
בולטת   קבוצה  חינוך.  ואף  משפחה  אישות, 

ופאה    -אחרת של מצוות   נכנסת   -לקט, שכחה 
הכותרת   עניים"תחת  כד  "מתנות  כא(.  -יט:)דב' 

 ַלגֵּר"שלושת הפסוקים הללו כוללים את הצירוף  
ה  ַליָּתֹום נָּ ַאְלמָּ המצווה    ".הי  ִיהְ   ְולָּ טעם  לכאורה 

דיני  שאר  כמו  לחלש,  חומרית  עזרה  ברור, 
הרי  , שמקריות בחלקן  מצוות אלה  ,צדקה. ברם

מודעּו חוסר  שכחה עיקרן  ואפילו  אדם   ;ת  אין 
מצוו לקיים  מחשבה    "שכחה"  תיכול  מתוך 

הפרשנים   את  הביא  זה  ייחוד  תחילה.  ובכוונה 
ה טעמן  על  לתהות  מצוות השונים  של    מיוחד 

לסקור עניין    טיבה נחמה ליבוביץי, כפי שה האל
 1זה. 

מצוות  מעמיד את עיקר    "ספר החינוך"בעל  
שנים    שכחה ומאות  לנדיבות,  האדם  חינוך  על 

הירש   רש"ר  כך  נגד  "כמעין  מציגּה  אחר  מחאה 
התמיכה  '"שלי'המושג   בצד  כי  אומר,  הווה   .

שממחישה   כפי  אלה,  ממצוות  כתוצאה  בעניים 
"מתנות  רות,  באופן מופלא מגילת   המצוות של 

 מחנכות לתיקון מידותיהם של הנותנים.עניים" 

 
  במחלקה   אמריטוס  סורפרופ  הוא  חזן  אפרים 

,  העברית  ללשון  ובמחלקה   ישראל  עם  לספרות
קדיש  המחבר מ  העברית.  ללשון  האקדמיה   חברו

אחי לע"נ  המאמר  חסד    ואת  של  איש  שמעון, 
יהי זכרו   -מתוך חיוך, במלאת שנתיים לפקידתו 

 !ברוך
ליבוביץ,    1 דבריםנ'  בספר  ירושלים עיונים   ,  

 . 228-232נ"ד, עמ'  תש

כיוון   להעלות  מבקשים  אנו  זה  בהקשר 
מימוש  במהלך  גם  נרמז  הוא  כי  ודומה  נוסף, 

במגילת רות, כאשר בעז מצווה על    ת הלקטמצוו
ב  "ַתְכִלימּוהָּ   ְוֹלא"  הקוצרים  ,כלומר  .טו(:)רות 

פחות חשוב,  התמיכה יש עניין לא  בצד הנתינה ו
ינה דרך כבוד. במצוות אלה לא הנותן והוא הנת

הנצרך,   אל  להפך,  הולך  הדבר  אלא  אין  ובעיקר 
הבלעדי ברצונו  אל   .תלוי  הולך  שהנצרך  כיוון 

אצלו להתפתח  יכולה  שהכול    הנותן,  תחושה 
ובחסדו.   בנותן  את ו התורה  באה  תלוי  זיכתה 

ומעתה ופאה,  בלקט שכחה  לו    העני  בוחר  הוא 
השד יאת  פי  על  מלקט  הוא  בדרך  ה,  כולתו, 

ה המלקטים,  חבריו  ועל  עליו    וא המוסכמת 
עולם   וותודת  ו,למתנת  ןאדוה לבורא  שלוחה 
עומד אינו  העני  במצוות אלה  לא לבעל השדה.  ו

עמידה   העשיר  למעמדות.  ה מול  מחלקת 
מעמדות בעצם הגדרתם נותנים העדפה ברורה  ה

ץ,  א קשר לכישרון, למאמלעשיר על פני העני לל
כלש  רוחני  טובות  לקניין  למידות  או  הו 
 .  בכלל ולאישיותו של האדם

החברה מתחנפת לעשיר, והוא זוכה ליתרון  
ללא קשר להיותו    ,ולסבר פנים יפות בכל מקום

לומר צריך  אין  זה.  לכבוד  דבר    ,ראוי  בכל  כי 
יתר  ורב.  גדול  העשיר  של  יתרונו  בכסף  הנקנה 

כן המזל  ,על  והוא    גם  פנים  לו    " מסתכן"מאיר 
העני ואילו  ביותר  ,ומצליח,  זהיר  כשהוא    , גם 
עולים   זהבדר"כ  ניסיונותיו  מצב  כנגד    , בתוהו. 

הוא   באשר  בעני  והזלזול  ההערכה  חוסר  וכנגד 
וכמה מן    ,יוצאים במחאה סיפורי עם שונים  ,עני

  . השירים היפים שכתבו משוררינו לאורך הדורות
 ברהם אבן עזרא:שירו של רבי א ,למשל ,כך הוא

ר   ית ַהשָּ ַכב!   /  –ַאְשִכים ְלבֵּ ר רָּ  ֹאְמִרים: ְכבָּ

ב   ר  ת ע  ַכב!   /  –ָאבֹוא ְלעֵּ ר שָּ  ֹאְמִרים: ְכבָּ

ב   ב, / אֹו ַיְעל ה ִמְשכָּ ְרכָּ  –אֹו ַיֲעל ה מ 

ב! ד ְבִלי כֹוכָּ ִני, / נֹולָּ  אֹויָּה ְלִאיש עָּ

רבה בתמציתיות  ראב"ע  שהביע  פירט  מה   ,
בן מקנס, והרחיב שש   פייטן  מאות שנה אחריו 
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)=שח"ל( חלואה  שלמה  אמת "בשירו    2, רבי 
חדול חדל  והסאטירי, "מארץ  המפורט  התיאור   .

והעוקצני החד  קצות    , ההומור  הבלטת  תוך 
ובעיקר הצביעות הרבה    ,הניגוד בין העני לעשיר

זה   כנגד  לזה  החברה  אלה  –ביחס  בונים    כל 
 ונה.יר מחאה ממדרגה ראשסטירה חברתית וש

להלן נציג את המשורר ואת שירו, והם ידברו  
 בעד עצמם.

דֹול    ַדל חָּ ץ חָּ ר  א  ת מֵּ  ֱאמ 

י ִמְגדֹול   ך ְצפֹון ִלְפנֵּ רָּ ִנים ְדבָּ ה ַמשֹוא פָּ  ְוִאם ִתְרא 

נֵּק    יחָּ ה לֵּ  ְוִאם ִתְרצ 

דֹול    ן גָּ לֵּה ְבִאילָּ  ִהתָּ

שֵּ     5 ה ַשמָּ ִשיר ֹלא ִיי ַביֹום ּוַבַלְילָּ פּוי עָּ  עָּ

פּו   ם חָּ ן ֹראשָּ ם ִמְסכֵּ כָּ י חָּ שֵּ  ְוַשמָּ

פּו    ם ִיְכסָּ ה  ִשים לָּ לּו ֲאנָּ  ַהלָּ

ם ִיְדֲחפּו   ה אֹותָּ ם ְבִסירָּ ה  לּו לָּ  ְוַהלָּ

רוֹ     ַגם ֹזאת ֹלא ַתִכירּו בֹו ּוִבְנעָּ

נּו יָּגּורּו   10 אתֹו ַלּׁשּוק ַהֹכל ִממ   ְבצֵּ

ל ַמֲאכָּ    ה לוֹ ִמכָּ ק יָּפ  ל   ִיְבֲחרּו   ל חֵּ

ִנים לֹו ִיְבזֹורּו   אִשית ְשמָּ ן ְורֵּ מֵּ ר שָּ שָּ  בָּ

ִני ְבִצדֹו שֹוְברוֹ     ַדל ְועָּ

תֹו ְלעֹורוֹ    יו ְוִשְמלָּ לָּ ִעיד עָּ  ְכסּותֹו תָּ

ַרע לֹו ִיְבֲחרּו   15 ל ק הָּ ל חֵּ ל ַמֲאכָּ  ִמכָּ

רוֹ    ן הּוא ְבשָּ ַעִים אֹו ְבַדל אֹוז   ְכרָּ

ן הּוא ְבעֹוְמד   י ַהְגִבירהֵּ  ֹו ִלְפנֵּ

פּוְך ְוִלְבסֹוף ִלְתִביר    ר הָּ ה ְלשֹופָּ ה ִיְדמ   ִמְתִחילָּ

 ִכי ַהְגִביר ִלבֹו ַאִביר   

ִני ִבְבִלי ַדַעת ִמִלין ַיְכִביר   20 עָּ  ְוה 

ִעים    יו רָּ ל יָּמָּ  ְועֹוד לֹו כָּ

ת לוֹ    ס  ת ִשיּנּוי ו  ש ְוַשבָּ ִעים   ְבַחג חֹוד   ִלְפגָּ

ש ְיצּוִעים ֹלא     ר   ַיֲעל ה ַעל ע 

ִעים.   וְצנָּ ב ּוַבְמקֹומֹות ַהמֻּ ץ יֵּשֵּ ר   ִכי ִאם ִבְשַפל א 

ה    25 ֱחִליף ַהִּׁשיטָּ ִני ה   ְזַמן ְלעָּ

ה   יו יָּדֹו ַמטָּ ל יָּמָּ ִמיד כָּ  תָּ

ה   יטָּ ִרית ַהְפלֵּ יַוח ִיטֹול ְשאֵּ רֵּ  בָּ

 
נשת  2 בכתבי שירתו  דיוואנים  -מרה  בשני  יד, 

אלה  אוטוגרפים  העתיק.  עצמו    , מקיפים שהוא 
חלואה  ר"ש  של  שירתו  בהרחבה   ,וכלל  נסקרו 

 ובכישרון בידי י' שטרית. 

ד ִיְמכֹור שֻּ    ְפסֵּ הּוַבה  ן ּוִמיטָּ  וְלחָּ

ה בוֹ    כָּ ִשיר זָּ ה עָּ ק ְלִשְבעָּ ל   חֵּ

בוֹ   30 ּה ְוהּוא ַעל ִמְשכָּ ת ִתּסֹוב ַעל ִצירָּ ל   ַהד 

בוֹ    ה ַיִין ִיְשַמח ְלבָּ  ְבֹרב ִמְשת 

בוֹ    ִעיר ַלְעזֹור ַכְספֹו ּוְזהָּ  ְולֹו מֵּ

ִני ְנתּונָּה    ן ְלעָּ  ִטְרַדת ַהְזמָּ

ת ְוַיִציב עַ    ֱאמ  ֱאמּונָּ מֵּ ת ו   ה ד ֱאמ 

א    35 צָּ ַגע ְוֹלא מָּ ין ֱאמּונָּה  –יָּ  אֵּ

ין עֹוזֵּר לֹו     א ַעד ִכיסֹו ְואֵּ נָּה  –בָּ  ְוַהיֹום פָּ

תֹו ְבזּויָּה   ְכמָּ ן חָּ ם ּוִמְסכֵּ כָּ ד חָּ  י ל 

ה ִנְהיָּה    ן ּוְכִסיל הּוא ְכמֹו ַתֲאוָּ קֵּ ִשיר זָּ  עָּ

יו ְכַמִים ַבִציָּה    ש אֹוֲהבָּ ב ְלנ פ  רֵּ  עָּ

ה ְטִריָּהִכי הּוא יַ     40 ה ּוַמכָּ ַצע ְוַחבּורָּ  ִצילֵּם ִמפ 

ש ְשנֵּאּוהּו    י רָּ ל ֲאחֵּ  כָּ

ְרבּוהּו?    ין יָּדֹו, ַעל ַמה ְיקָּ  ִכי ְלאֵּ

תֹו ִויַבזּוהּו    ם ְיַכֲחשּו ְבִקיְרבָּ תָּ  ְביֹום ִשְמחָּ

י    ִמגֹוֲאלֵּ ִאיש  נּו הָּ לָּ רֹוב  'קָּ ֹיאְמרּו:  ם  תָּ עָּ רָּ ת  נּו  ּוְבעֵּ
 הּוא'

יל  45 ה   לֵּ ִשיר ְבִשְמחָּ ר עָּ טָּ ג ּומָּ ל   ש 

ה   חָּ גֹון ַוֲאנָּ ְביֹון ְביָּ ִני ְוא   ְועָּ

ה    פּול ַוֲחִביתֹו ְפתּוחָּ עֹו כָּ  ז ה ַמצָּ

ה   את ַוֲארּוחָּ ין ַמשֵּ ִלין ְואֵּ רּום יָּ  ְוז ה עָּ

ִשיר ִכי ִיְבַטח ַעל ְמאֹודוֹ    ר ְיַשַמח עָּ טָּ  מָּ

ִני בֹו יִ     50 י ְועָּ ה ְביָּדוֹ ְתַעַצב ִכי אֵּ ל ְמאּומָּ  ן כָּ

דוֹ    ם ּוְמזֹון ִמְסעָּ ח  ר ְול  ִאים בָּ יו ְמלֵּ  ז ה אֹוְצרֹותָּ

ְגדוֹ    יו ְתלּוִיים נ  ל יֹום ַחיָּ  ְוז ה כָּ

ז ִכי יֵַּדע ַשדּון    ִשיר ַפַחד אֹוחֵּ י עָּ  ִנְכסֵּ

א ַלֲאַבדוֹ    ה ּוַפְלגָּ א ִמְלו  ִני ַפְלגָּ י עָּ  ן ְוִנְכסֵּ

לוֹ   55 יו ְוֹלא ֹיאְבדּון ז ה ַמזָּ סָּ ם ִלְנכָּ   גֹורֵּ

דֹו ֹיאַמר לֹו פּוק דּון    ִני ִביש גָּ  ְועָּ

ִשיר    י עָּ ה ְבָאוְזנֵּ חָּ  סֹודֹות ַהְצלָּ

ִני ִנְבֲחרּו    י עָּ עֹות ְלָאוְזנֵּ  ִנְדְברּו ּוְשמּועֹות רָּ

רוֹ    ה ְדבָּ ה עֹושָּ רָּ  ז ה רּוַח ְסעָּ

ת  60 ק א  ל א    ְוז ה חֹובֵּ רוֹ יָּדֹו ְואֹוכֵּ  ת ְבשָּ

ה   וק  יו ְישֻּ ַח ַעְצמֹותָּ ב ּומֵּ לָּ ִשיר ַמְלאּו חָּ י עָּ  ֲעִטינֵּ

י    א ְבַאְרְנקֵּ מּון ְבַאְרעָּ ב טָּ ִני מּולֹו שֹוכֵּ עָּ  ְוה 

ה    ִקי ְוז ה לֹוקָּ ן נָּ ה ַהְזמָּ  ז ה ִמִמְקר 

ה    ה ְוחֹוזֵּר ְולֹוק   ְוֹלא ִמְתַרפ 
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ָאה ְבכִ   65 ִשיר  ַפת ַהבָּ נָּהיְסִנין ְלעָּ  מּוכָּ

ּנָּה    א  ִני ְמַחזֵּר ְבַתר ְצִליל ְשעֹוִרים ְוֹלא ִיְמצָּ  ְועָּ

נָּה   אִשית ַהּׁשָּ רֵּ יו קֹונֹות מֵּ עֹותָּ  ז ה מָּ

נָּה   ְסרֹון ִכיס לֹו ְלמָּ  ְוז ה ח 

ִעים    ִשיר ְוִאם רָּ י עָּ י ֹנַעם ִדְברֵּ  צּוף ְדַבש ִאְמרֵּ

ִני ֲחַסר ַטַעם ּודְ   70 ם ִנשְ ְועָּ ינָּ יו אֵּ רָּ ִעים בָּ  מָּ

ִעים    ר ְלרֵּ ודָּ  ז ה ַתַחת ְכבֹודֹו ְמהֻּ

יו ְקרּוִעים   ה ַעל ֹראשֹו ּוַמדָּ מָּ  ְוז ה ֲאדָּ

ה   ִני ְבחּורָּ ִוית ְלעָּ ן זָּ ר   ק 

ה    ִשיר ְשמּורָּ י ַהַבִית ְלעָּ  ּוְפנֵּ

ה  75 י אֹורָּ  ז ה ִנְפְתחּו לֹו ַשֲערֵּ

ה ַבמְ    לֹו שֹור  הְוז ה ַמזָּ  גּורָּ

ג ל עָּ    ל ִבְמקֹום ִמישֹור ר  שֵּ  ִני ִתכָּ

ִשיר ִבְמקֹום ַחְתַחִתים ַתֲעצֹור    ג ל עָּ  ר 

יַנִים לֹו ְוֹלא יָּשּור    לֹו עֵּ  ז ה ַמזָּ

י צּור.   80 ש ֲעלֵּ חָּ ְך נָּ ר   ַדְרכֹו ְכד 

בצד דרכי הכתיבה המסורתיות נוקט שח"ל דרכי  
ורעננות מקוריות  בצירו  .הבעה  לשון  כך  פי 

כגו הנפלא:  שונים,  הביטוי  עד  "ן  ויציב  מאמת 
)34)  "ואמונהאמת   הבוקר  מן  שעניינו  'אמת ( 

ויציב'( ועד הערב )'אמת ואמונה'(. דוגמה נוספת  
הביטוי   אביר"היא  לבו  במיוחד  19)  "הגביר   .)

במונח   או  פרטי  בשם  השימוש  עליו  חביב 
דימויי   בונה  והוא  הכללית,  במשמעותו  מקצועי 

ו השיר  בשמות  לשון  כגון  משחקי  טעמים, 
שופר הפוך  "בתיאור העני העומד לפני העשיר כ

תביר קהלו  18)  "לבסוף  את  מוכיח  המשורר   .)
את  מתאר  השיר  לעניים.  היחס  על  ומתלונן 

העשיר" וכבוד  העני  הכתובת    "תלאות  כלשון 
החברה   יחס  על  נוקבת  סטירה  והוא  לשיר, 

במצוקותיו    ,לעניים העני  תיאור  תוך 
הוב וכנגדו  יש  השפלותיו,  העשיר.  כלפי  חנופה 

האירוניה   בעלת  הזו  המחאה  בשירת  בה 
של החברתית  השירה  ממסורת  ר'   המושחזת 

  .אברהם אבן עזרא

כבר    ניכרים  החריפים  והסרקזם  האירוניה 
בהכרזה   הפתיחה  חדל  "במחרוזת  מארץ  אמת 

היפו  "חדול התהלים   ךשהיא  בעל  של  אמירתו 
ת"יב(  :)פה ץ  ֱאמ  ר  א  ח  מֵּ יוצרת חוסר   ", והיאִתְצמָּ

אמון מוחלט בחברה ובצדק חברתי כלשהו. אין  
יש   אדרבה  ינצחו,  והאמת  שהצדק  לצפות 

העשיר "הגדול",  מפני  האמת  את  כדי    ,להסתיר 
בך. מכאן ואילך השוואה מרתקת בין  יפגע  שלא  

החנופה   שקר,  כולו  החברה  יחס  לעני:  העשיר 
גבולות אין לה  יודעים  והסוח  ,לעשיר  והמוכר  ר 

מ את  חלק היטב  בכל  זוכה  העשיר  להעדיף:  י 
בשרו"והעני    ,טוב הוא  אוזן  בדל  או    ". כרעים 

בתמורה   לו  נותן  שהמוכר  הבשר  הוא  לכאורה 
גם  עולה  השירי  הטור  מתוך  אך  הדל,  לכספו 
המשמעות כי בשרו וגופו של העני הפכו אף הם 

. מעמדו של העשיר הופך כל  "כרעים ובדל אוזן"ל
צוף דבש אמרי "מירה מטופשת היוצאת מפיו לא

בזויה"וכנגדו    ,"ֹנעם חכמתו  ומסכן  חכם  ,  "ילד 
 טז(.:יג; ט   :כפי שלימדנו קהלת )ד

של  בגורלו  השפל  נקודות  שתי  כי  דומה 
  : ללא קשר למצבו הכלכלי  ,העני הן במזלו הרע

עשיר  " רגל   / מישור  במקום  תכשל  עני  רגל 
תעצור חתחתים  כן "במקום  כי  הנה  די    .  לא 

בעוניו,  הדל,  פרנסה  י ובה   במצבו  כל    –עדר 
 מהלכי חייו.   שארהפסד ופגע מגיעים אליו גם ב

בהדגשה היא  נוספת  חג   ,נקודה  עת  כי 
ושמחה, שהם ימים טובים לכול, קשים הם לעני  

. "בחג חודש ושבת שינוי וסת לו לפגעים"באשר  
לשבת   אלא  ברירה  לו  ארץ... "ואין  בשפל 

גורם "םובמקומות המוצנעי , שכן שינוי המאכל 
 חולי מעיים.

בשורה   מסתיים  כאן    80השיר  אין  אך 
העני   של  נוסף  תיאור  אלא  דבר,  וסוף  חתימה 

מעין   המצליח,  העשיר  כנגד  המזל  וחוזר "חסר 
מוזמן    "חלילה שהקורא  פתוח,  סיום  מעין  או 

כי  תלמדנו  נוספת  קריאה  ועוד.  עוד  להמשיכו 
ברו יעד  שלפנינו  החריפה  חץ   :רלסטירה  מעין 

ל מבקש  המזלזלת  שהמשורר  החברה  ללב  ירות 
החץ ללב    והמתעלמת מן העני, ויותר מכך מכוון 

זוע  העני  לבין  בינו  הגדול  שהפער  ק  העשיר, 
לחרדה  לגרום  הפלסטי מבקש  ותיאורו  לשמים, 
אצל העשיר מפני העתיד. חרדה זו עולה דווקא  
של  מעמדו  איתנות  של  הקיצוני  התיאור  מן 

העתיד    העשיר. מפני  והחרדה  הצדק  הם  חוסר 
  , תוכחה שאמורה להניע את העשיר לתמוך בעני 

מצוות    ולקיים  רוח  עניים"את    שהן ,  "מתנות 
הטבעי   הצדק  מכוח  לעני  הקב"ה  של  מתנותיו 

 והשוויון האנושי. 
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