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 על החמלה: מה בין הרמב"ם לבין שד"ל
י ָהִעְבִרים ֶזה" אֶמר ִמַיְלדֵּ ל ָעָליו ַותֹּ ֶכה, ַוַתְחמֹּ  "ְוִהנֵּה ַנַער בֹּ

 

 חנה כשר
 

ענייננו במאמר זה יהא בהערכת רגש החמלה  1של בת פרעה.מדרשים לא מעטים מדברים בשבח התנהגותה 
 כמקור להתנהגות מוסרית. לשם זה נציג שתי תפיסות, של הרמב"ם ושל שד"ל.  

הרמב"ם דן בקיומו של רגש החמלה, שביטויו המובהק הוא ביחס ההורים לצאצאיהם. בידוע שהרמב"ם 
מייחדת דווקא את המין האנושי. וזה לשונו בספר סבור שמותר האדם הוא בתבונתו. לפי זה, החמלה אינה 

 2"מורה הנבוכים" )מו"נ ג,מח(:
 

אין הפרש בין צער האדם עליו וצער שאר בעלי חיים, כי אהבת האם ורחמיה על הולד אינו נמשך אַחר 
ַעל הכח המדמה הנמצא ברוב בעלי חיים כמו שנמצא באדם.   השכל, רק אַחר פֹּ

 

דווקא החמלה ההורית אינה נמצאת בשיאה דווקא קרוב לזמן הלידה, ובזה הוא עם זאת, הרמב"ם אומר כי 
 מבהיר מדוע נקבע מועד ברית המילה סמוך ללידת הבן )מו"נ ג,מט(: 

 

שהקטן יבוזו לו יולדיו בעת לידתו, שלא התחזקה עדיין הצורה הדמיונית המביאה לאהוב אותו יולדיו. 
ראיה, והיא גדלה עם גדילתו... כי אין אהבת האב והאם את כי הצורה הדמיונית ההיא נוספת תמיד ב

הבן בעת לידתו כאהבתם אותו והוא בן שנה, ולא אהבת בן שנה כאהבת בן שש. ואילו הונח שנתים 
ושלש, היה מביא לבטל המילה, לחמלת האב ואהבתו אותו. אבל סמוך ללידתו הצורה ההיא הדמיונית 

 הוא מצווה בזאת המצוה. חלושה מאד, וכל שכן אצל האב, אשר 
 

הזיקה בין הורים לבין ילדיהם היא תוצר של הכוח המדמה, שהוא "הכח אשר יזכור רישומי המוחשים אחר 
עלמם מקרבת החושים אשר השיגום" )הרמב"ם, הקדמה לאבות, פרק א(. מראה התינוק מתעצם יותר ויותר  הֵּ

בה והחמלה. לכן, כשהתינוק רך לימים, בתודעת הוריו לאחר כל מפגש, וכך הולך ומתהדק קשר האה
 והמפגשים עמו, במיוחד של האב, עדיין מועטים, לא יירתע האב מלמול את בנו, מעשה המכאיב לו. 

בכל מקרה, כיוון שהתא המשפחתי הוא אבן הבניין לתאים החברתיים הגדולים יותר, החמלה עשויה 
 להתרחב ולתפקד כאמצעי ליכוד לשבט או אף לאומה:

 

שהמשפחה האחת, כשיקבצה אבי אב אחד ואפילו אבי אב רחוק, יהיה ביניהם בעבורו אהבה ועזר  
 קצתם לקצתם וחמלת קצתם על קצתם, אשר היא אחת מכונות התורה הגדולות. 

 

 זאת כיוון שלשיטת הרמב"ם, אחת מכוונותיה של התורה היא כינונה של חברה תקינה )מו"נ ג,כו(.  

                                                           
  .פרופ' חנה כשר, מרצה במחלקה למחשבת ישראל, אוניברסיטת בר אילן 
1

 ראו למשל: כלה רבתי ג,כג; מגילה יג ע"א; שמות רבה א,כו.   
הציטוטים הם על פי תרגומו של שמואל אבן תיבון, מפני שעמד לפני שד"ל, שדבריו מובאים להלן. להיכרות מקיפה עם   2

 , ירושלים תשס"ט. הרמב"םמשנת הרמב"ם, ראו מ' הלברטל, 



וה הנוצר באמצעות קרבת דם יוצר גם גבולות שהחמלה אינה עוברת דרכם. הרמב"ם אך ליכוד זה של אחו
גילה מודעות לזה, כשביקש לכרוך בחדא מחתא שתי תופעות ולנמקן: פירוט שמות מלכי אדום והאזהרה 

 שלא להמליך מלך שאינו מבני ישראל. וכך מתבאר הכתוב ומתבררת המצווה )מו"נ ג,נ(: 
 

ת ָעֶליָך ִאיש וטעם ספרו "ַהְמָלכִ  ם )בר' לו:לא(, כי מכלל המצות "ֹלא תּוַכל ָלתֵּ ים ֲאֶשר ָמְלכּו ְבֶאֶרץ ֱאדוֹּ
ָנְכִרי ֲאֶשר ֹלא ָאִחיָך הּוא" )דב' יז,טו(. ואלו המלכים אשר זכר אין אחד מהם מאדום... שהם הכניעו בני 

וני פלוני ופלוני, ומעשיהם היו עשו והשפילום, כאילו אמר: 'בחנו באחיכם בני עשו שהיו מלכיהם פל
 מפורסמים. כי לא המליכה אומה איש שאינו מיחסה שלא ציער אותה צער גדול או קטן. 

 

ההלכה ש"אין מעמידין מלך מקהל גרים" )משנה תורה, הלכות מלכים פ"א ה"ד( אינה נובעת אפוא מן 
יכולוגית, ולפיה אם יעלה לשלטון התפיסה שזרע ישראל נושא בקרבו תכונות גנטיות עדיפות אלא מהנחה פס

 במדינה כלשהי אדם שאין לו קרבת דם לנתיניו, הוא עלול לנהוג בהם בעריצות.  
אך לא רק גבולות יש לחמלה. היא יוצרת מגבלות. מן המפורסמות, שחמלה שמקורה בקרבת דם עשויה 

ן הדברים מצטמצמים למערכת לקלקל את שורת הדין, וכבר תוקנו גדרי משפט נגד זה. אך לדעת הרמב"ם, אי
המשפטית, אלא העונש הקיבוצי שהוטל על העמלקים בא להזהיר מפני סיוע שבטי למעשה פשע )מו"נ 

 ג,מא(: 
 

המשפחה האחת או האומה האחת, בעבור שישמעו שאר  שכמו שיענש האדם האחד, ראוי שתענש
המשפחות וייראו ולא ירגילו בהפסד, כי יאמרו: 'שמא יעשה בנו מה שנעשה בבני פלוני', עד שאם 
יוולד בהם איש רע מפסיד אשר לא יחוש לרעת נפשו ולא יסתכל ברע שיעשהו, לא ימצא עוזר 

 ממשפחתו שיעזרהו על דעותיו שירצה לעשותם. 
 

ף על זה, גם אם החמלה תורמת לליכוד החברה, הרמב"ם אינו מביע הערכה יתרה לרגש החמלה עצמו, נוס
 שכאמור אינו מהותי למי שנברא בצלם אלוהים. איש המעלה אמור להנהיג בשיקול דעת תבוני )מו"נ א,נד(:

 

ן, לא לענין וצריך למנהיג המדינה כשיהיה נביא...  ויהיה בקצת הפעמים ולקצת האנשים רחום וחנו
 הרחמנות והחמלה לבד, אלא כפי מה שיהיה ראוי". 

 

עשרה מידות של רחמים, עליו לשים אל לבו כי גם ה' -כאשר אדם זה מבקש ללכת בדרכי ה' על פי שלוש
ל ויהמו רחמיו... כי כל היפעלות רע"  פועל בחסדו רק כשהחכמה היא המקור לזה: "לא שהוא יתעלה ִיפעֵּ

 )מו"נ א,נד(.
 
מעלה ממחצית האלף לאחר מכן הוצגה גישה אחרת לעניין החמלה. שד"ל, ר' שלמה דוד לוצטו, איש ל

העמיד את מהות היהדות על   3האשכולות, הפרשן, הלשונאי, המשורר וההוגה, שחי באיטליה במאה הי"ט,
ם וגמול שמים". למעשים  האמונה הדתית בהשגחת ה' על עולמו הוצבה לצד הדרישה 4שני יסודות: "ַרחֵּ

מוסריים הנובעים מרגש החמלה. בזה יצא שד"ל נגד התפיסות המוסריות שמקורן ב"חכמי יוון" 
אך בשונה מן הרמב"ם, הוא לא אפיין רגש זה באמצעות הזיקה המשפחתית המצויה גם בקרב  5הרציונליסטים.

 : בעלי החיים והציע נקודת מוצא אחרת שמקורה אנושי. וזה לשונו )יסודי התורה טז(
 

ואמנם הרגשת החמלה היא נמצאת באמת, אם מעט ואם הרבה, בטבע כל אדם. הכי אנחנו רואים כי 
לב הרחוקים מצדקה, המבלים ימיהם בשמחה ובמשתה, הם מרחיקים מעליהם העניים -אבירי

והאביונים, וכל נגוע מוכה אלוהים ומעונה. ולמה זה? מפני שראיית פניהם ושמיעת נאקתם של 
וכרת שמחתם ומביאה בליבם )שלא ברצונם ועל אפם ועל חמתם( עיצבון ויגון אם מעט האומללים ע

 (.44)עמ'   ואם הרבה.
 

דוגמה פרדוכסלית זאת מעידה אפוא על קיומה של החמלה דווקא בקרב מי שמבקשים להתכחש לה. החמלה 
אין החמלה מנוגדת  החבויה בהקשר זה מופנית מתחילה אל הסובל הדחוי הזר. לדעתו, מבחינה עקרונית,

 "לצדק ולמשפט", מפני שבדרך כלל היא יוצרת שוויון )יסודי התורה יז(: 
 

                                                           
-ביקורתיות מתונה בפירוש המקרא, רמת – שמואל דוד לוצטונה, ש' ורגון, ראו עליו במונוגרפיה שיצאה לאור בעת האחרו  3

       גן תשע"ג. 
. הציטוטים שלהלן הם על פי העימוד במהדורה 2008אביב -, על החמלה וההשגחה: "רחם וגמול שמים", תלש"ד לוצטו  4

 הזאת.
, בתוך: ר' בונפיל הגותו של שמואל דוד לוצאטו""תפקידו ומקומו של רגש החמלה בלעניין זה, ראו: ר' מרגולין,   5

 קמג. -ס"ד, עמ' קטותשושלים ירואחרים )עורכים(, שמואל דוד לוצאטו, 



אם אראה שני בני אדם הבלתי ידועים לי, אני חומל על כל אחד מהם בשווה... ואם אראה האחד גוזל 
 (. 47חפץ מיד חברו, אחפוץ להוציא את בלעו מפיו ולהשיבו לבעליו )עמ' 

 

אומר שענישתו של העבריין יש בה מן החמלה המיטיבה עם הנפגע. ואמנם הוא מודה  כקודמיו, גם שד"ל
שאדם קרוב אצל עצמו ועלול לנהוג כלפי הזולת ברשעות, אך לשם כך הציבה היהדות לצד החמלה את 
האמונה ב"גמול שמים" המרתיע. בין כך ובין כך, שד"ל מדגים בהרחבה את טענתו שתורת משה "מדריכה 

רך החמלה והחנינה" ומונה בזו אחר זו את מצוות מתנות העניים, מתאר את היחס הראוי כלפי העבד אותנו בד
(. בין כך ובין כך מצטיירת בשיטתו 51 - 48כב, עמ' -האיסור לצער בעלי חיים )יסודי התורה יטומדגיש את

 תחולתה של חמלה בלא גבולות )מהות היהדות(:  
 

על כל העולם. היא מכוונת כחמלת ה' לכל יצוריו. שום גזע אינו  החמלה שעליה ממליצה היהדות חלה
מחוץ לחוק, כי כל בני אנוש לפי מה שמורה היהדות הם אחים, הם בנים לאב אחד וכולם נבראו בצלם 

 (. 100אלוהים )עמ' 
 

  נשוב אפוא למה שמתואר בפרשתנו כמעשה מוסרי שאולי לא ניתן להפריז ברישומו ההיסטורי )שמ' ב:ו(:
 

י ָהִעְבִרים ֶזה.  אֶמר ִמַיְלדֵּ ל ָעָליו ַותֹּ ֶכה, ַוַתְחמֹּ  ְוִהנֵּה ַנַער בֹּ
 

בת פרעה מצילה את חייו של פעוט בוכה בידעה שהוא אחד מן התינוקות העבריים שדן אותם אביה למוות 
שד"ל בטביעה, משום שראה בהם אויבים בכוח למדינה. דומה שיש בזה משום דוגמה מרשימה לדבריו של 

 ל החמלה בלא גבולות.ע
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