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צדק ומשפט ,ח(ד ורחמימ
קנ ציפור
בפרשת ראה הכתוב מעלה על נ ,את מידת הרחמימ שהיא אחת ממידותיו של
הבורא יתברכ:

.ÃĖĕĀ Ħāþ čČú Ęÿ Ğčă ÿ ĥø Ĉ Ĝü Ĥĥþ Ĉ Čú ėă ÿ ĖĀ čă þ Ĥø Đü đø ĖĀ Ěø ēÿ Ĥü đø ęĕĚü ēú Ĥÿ ĖĀ Ęø ěĦÿ ĜĀ đø ...Ã

)דברימ יג ,יח(

מידה זו מכילה מערכת ובה שלוש עשרה נקודות י,וד ,המכונות שלוש עשרה
ה,דרה הזאת נאמרת יומ יומ בתפילה ובעתות צרה ומצוקה.
מידות של רחמימִ .
מידות האלו מיוח,ות לקב”ה:

ě āđĞĀ Čĥ
ĉ ý Ĝā ęĕĠü ĘĀ Čú ĘĀ ďĝþ ēþ ĤĢāý Ĝ .ĦĚþ Čù đþ ďĝþ ēþ čĤÿ đø ęĕü Ġÿ ă Čÿ Ėø Ĥþ Čþ ěđă ăĜēÿ đø ęđă ēĤÿ ĘąČý ,ÅĐ ÅĐ...Ã
)שמות לד ,ו-ז(
.Ã...Đģăý Ĝÿ đø ĐČĀ ĔĀ ă ēÿ đø Ğĥÿ Ĉ Ġþ đĀ
אחת מנ המצוות המרכזיות המוטלת עלינו ,היא המצווה ללכת בדרכי ה’.

ĦăĀ ėø Ęÿ ĐĀ đø ĖĕĀ Đāþ ĘąČù ÅĐ Ħ āđĢø Ěü ĦČþ ĤāĚĥø Ĉ Ħü ĕėă ü Ėø ĘĀ Ğčă ÿ ĥø Ĉ Ĝü Ĥĥþ Ĉ Čú ėă ÿ ĥĈ āđďģĀ ęĞÿ Ęø āđĘ ÅĐ ĖĀ Ěĕø ģü ĕÃø
)דברימ כח ,ט(
.”đĕėĀ ĤĀ ďø čă ü
חז”ל במדרש ,פרי ביארו בפרוטרוט:

.ÃěđĜē ĐĕĐ ĐĦČ ğČ ěđĜē ČđĐ ĐĚ ęđēĤ ĐĕĐ ĐĦČ ğČ ęđēĤ ČđĐ ĐĚ...Ã
)על פי ְִ ,פ ִרי ,פרשת עקב מט(

האמ בשעה
על פי זה ,יהיה הגיוני להטעימ את האי,ור החמור לצוד את ציפור ֵ
שהיא רובצת על אפרוחיה ,בנימוק מידת הרחמימ.
לא ככ קובעת המשנה במ,כת ברכות:
 Ã...ĖĕĚēĤ đĞĕĎĕ ĤđĠĕĢ ěģ ĘĞ ĤĚđČĐÃמשתקינ אותו.

)ברכות לג(:
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כלומר ,שליח ציבור המתפלל ואומר :ריבונו של עולמ ,כשמ שריחמת על קנ ציפור
ככ תחו; ותרחמ עלינו ,עושה שלא כהוגנ וחובה על ציבור המתפללימ לשתק
באמרה ,שאותו שליח ציבור חוטא הוא
אותו .הגמרא מנמקת את ההלכה הזו Ŋ
בככ ,שעושה את מידותיו של ה’ רחמימ ,בעוד שאינמ אלא  -גזרות!
?Ã...ěđă ăĜēÿ đø ęđă ēĤÿ ĘąČÃ
כיצד זה מתיישב עמ ý

גזרה שהיא רחמימ
עלינו להתעמק יותר בהגדרת מידת הרחמימ.
מטבע הדברימ ,רחמימ מהווימ גמ ביטוי לחולשה אנושית .קיימ בנו קושי רגשי רב
לראות ֶ; ֶבל אנושי הגורמ לנו תחושה של מועקה וצער.
ברור שלא ניתנ לייח; חולשות אנושיות כאלו להנהגה אלוקית .אמ כנ ,מה היא
משמעות מידת הרחמימ שתורה מייח;ת לה’?
ב;פרו ’מורה נבוכימ’ מפרש הרמב”מ שמצוות ’קנ ציפור’ אינה נובעת מרחמימ של
הקב”ה על הציפור המ;וימת הזו ,אלא שבאמצעות המצווה הזאת רוצה הקב”ה
לחנכ אותנו שנהיה רחמנימ .האי;ור לקחת ֵאמ על הבנימ ,הוא למעשה דיכוי יצר
האכזריות הקיימ בנו ,ופיתוח מידת הרחמימ במקומו.
במידה מ;וימת אפשר לומר ,שה’ מרחמ עלינו  -בני האדמ בעצמ העובדה שהוא
מדריכ אותנו להיות רחמנימ.
זאת ועוד.
האי;ור הזה מלמד אותנו לא לנצל לרעה את אותמ רגעימ המופלאימ ,בהמ
ציפור האמ ממלאת את ייעודה בעולמ .הציפור הזו ע;וקה בגידול הדור הבא
של האפרוחימ ולכנ היא איננה דואגת לעצמה ואיננה בורחת מפני הצייד .היא
מוציאה לפועל את רצונ האלוקימ בבניינו של העולמ וביישובו .א;ור לנצל את
הרגע הזה לצרכינו החומריימ ולצוד את הציפור על אפרוחיה .העושה זאת מחלל
את הקודש.
במבט כולל יותר נוכל לומר :מצוות התורה המ ביטויו לרצונ ה’ ,המיועדות
להבטיח את פיתוח העולמ וקיומו ,ולהעלות את בני האדמ לדרגות גבוהות של
מו;ר ואמונה.

ְר ֵא ה | צד ק ומ ש פט  ,ח +ד ורחמימ | 161

וְ נָ ַתנ לְ ָכ ַר ַח ִמימ
נשוב אל הפ+וק שבו פתחנו את המאמר:

.ÃĖĕĀ Ħāþ čČú Ęÿ Ğčă ÿ ĥø Ĉ Ĝü Ĥĥþ Ĉ Čú ėă ÿ ĖĀ čă þ Ĥø Đü đø ĖĀ Ěø ēÿ Ĥü đø ęĕĚü ēú Ĥÿ ĖĀ Ęø ěĦÿ ĜĀ đÃø

)דברימ יג ,יח(

מדוע התורה חוזרת פעמיימ על אותה אמירה ,גמ  ÃęĕĚü ēú Ĥÿ ĖĀ Ęø ěĦÿ ĜĀ đÃøוגמ ?ÃĖĀ Ěø ēÿ Ĥü đÃø
מכאנ ה+יקו חז”ל שהביטוי  ,ÃęĕĚü ēú Ĥÿ ĖĀ Ęø ěĦÿ ĜĀ đÃøאינ פירושו שה’ ירחמ עלינו אלא
פירושו הוא ,שה’ יחדיר בנו את מידת הרחמימ באופנ שתהיה חלק בלתי נפרד
מאשיותנו בכדי שאנחנו נרחמ על אחרימ.
כאשר אנחנו נרחמ על אחרימ גמ הוא ירחמ עלינו ְ)ו ִר ַח ְמָכ(:

,ĦđĕĤčĐ ĘĞ ęēĤĚ đĜĕČĥ Ęėđ .ęĕĚĥĐ ěĚ đĕĘĞ ěĕĚēĤĚ ĦđĕĤčĐ ĘĞ ęēĤĚĐ ĘėÃ
)שבת דפ קנא(:
.ÃęĕĚĥĐ ěĚ đĕĘĞ ěĕĚēĤĚ ěĕČ
ה+יפור המופלא הבא ימחיש זאת עבורנו:

đĤčĞĘ ġĤđ ĘĎĞĐ ģĚēĦĐ .ĐĔĕēĥĘ đĦđČ ęĕėĕĘđĚ đĕĐĥ ďēČ ĘĎĞč ĐĥĞĚÃ
ĕĠĜėĘ ĦēĦĚ đĥČĤ ĦČ ĘĎĞĐ ĝĕĜėĐ .ęđģĚč ĖĘĐĦĐĥ ČĕĥĜĐ ĐďđĐĕ ĕčĤ Ęĥ
ČĕĥĜĐ ĐďđĐĕ ĕčĤ đč ĒēČ Ã!đĘĕĢĐÃ :ĤĚđČė ,ĘĘĕĕĚđ ĐĞđĠ ĐĕĐđ čĤĐ Ęĥ đďĎč
ĘĕČđĐ :ęĕĕĚĥč đĤĚČ .ĦĤĢđĜ ĖėĘ ĕė ,đĕĘČ ĖĘ :đĘ ĤĚČ .ĔēđĥĐ ĘČ đėĕĘđĐđ
)על פי בבא מציעא דפ פה.(.
ÃęĕĤđĝĕĕ đĕĘĞ đČđčĕ ,ęēĤĚ đĜĕČđ
ואכנ מאותה שעה החל רבי לעבור תקופת ֶֶ +בל איומה .כעבור שנימ לא מעטות
התרחש אירוע ששינה את התמונה:
חולדה אחת המליטה את גוריה בביתו של רבי .עברה שפחתו של רבי עמ מטאטא
בידה וביקשה ל+לק החוצה את הגורימ .העיר לה רבי :הניחי להמ ,כתובđĕĚĀ ēú Ĥÿ đÃø :
) .Ãđĕĥתהילימ קמה ,ט(
ĉ Ā Ğú Ěÿ Ęėă Ā ĘĞÿ
אמרו בשמימ :הואיל והוא מרחמ ,גמ אנחנו נרחמ עליו .מאותו יומ ואילכ התרפא
רבי ממחלתו) .שמ(
כאנ המקומ לשאול:
האמ כל ההדרכה להיות רחמנימ מיועדת אכ ורק כדי שאחר ככ גמ ה’ ירחמ עלינו?
האמ התורה מדריכה אותנו להיות אנושיימ כדי לקבל פר +מאת ה’?
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אל הצדק

נוכל להניח במידה רבה של צדק שכוונת חז”ל באמרמĦđĕĤčĐ ĘĞ ęēĤĚĐ ĘėÃ :
 ÃęĕĕĚĥĐ ěĚ đĕĘĞ ěĕĚēĤĚהיא ,שמנ הראוי הוא ,שלפני שהאדמ יתפלל לה’ שירחמ
עליו ,עליו לדרוש מעצמו להיות רחמנ על אחרימ .הווי אומר ,כאשר אנו באימ
בבקשה אל ה’ ,עלינו להיות ישרימ והגונימ לפחות באותו נושא .אנו נדרשימ
להצבת יושר אישי ולנקיונ כפיימ ְּכ ַרפ מו@רי מינימאלי.
מנ הנקודה הזאת ,נתקדמ לרעיונ עמוק יותר.
כאשר האדמ מרחמ על הבריות ובהתאמ לככ ה’ מרחמ עליו ,זו מידה כנגד מידה
המשקפת דינ צדק .יוצא אפוא ,שכאשר ה’ מרחמ על המרחמ אינ זו מידת הרחמימ,
אלא משפט צדק .אמור מעתה :על ידי מידת הרחמימ שלנו ,יש בכוחנו להפוכ את
רחמי ה’ עלינו לצדק ודינ .זו בפירוש עליה ב@ולמ דרגות ההנהגה האלוקית.
דוגמה מ@ייעת לככ נמצא בדברי הגמרא במ@כת ברכות:

ČāĘ Ĥĥþ Ĉ ČÅú :ĖĦĤđĦč čđĦė ,ęĘđĞ Ęĥ đĜđčĕĤ :ĐÃčģĐ ĕĜĠĘ ĦĤĥĐ ĕėČĘĚ đĤĚČÃ
) .Åďēāÿ ĥĈ ēģăÿ ĕü ČāĘđø ęĕĜü ĠĀ Čĥדברימ י ,יז( )כלומר ,אינו נושא פנימ ואינו מעדיפ את זה על
ĉ Ā ă ĕü
Ā Ęþ Čý đĕĜĀ ĠĀ ă ÅĐ Čĥ
) !ÅĖĕבמדבר ו ,כו(
פני זה(ĉ Ā ă ĕÅü :ĤĚČĜĥ ?ĘČĤĥĕĘ ęĕĜĠ ČĥđĜ ĐĦČ ČđĘĐđ .
!?ĘČĤĥĕĘ ęĕĜĠ ČĥČ ČĘ ĕėđ :ęĐĘ ĤĚČ
) ÅĦăĀ ėø Ĥÿ čý đă ĦăĀ Ğø čĀ ĥדברימ ח ,י( )חיוב הברכה הוא רק אחרי
ĉ Ā đø ĦăĀ Ęø ėÿ ČĀ đÅø :ĐĤđĦč ęĐĘ ĕĦčĦė
השובע( 28) ĦĕĒė ďĞ ęĚĢĞ ĘĞ ęĕģďģďĚ ęĐđ ,גרמ(  57) ĐĢĕčė ďĞđגרמ(!”
)ברכות כ(:

דהיינו ,עמ ישראל קיבל על עצמו לברכ ברכת המזונ גמ בטרמ שביעה .על פי זה,
ברגע שעמ ישראל עושה לפנימ משורת הדינ ,גמ הקב”ה מתנהג עמהמ לפנימ
משורת הדינ .כשנניח על כפות המאזניימ לפנימ משורת הדינ מול לפנימ משורת
הדינ ,נקבל את מידת הדינ והצדק שהיא גבוהה יותר מנ הרחמימ.

הרחמימ והח,ד
כעת ניתנ את דעתנו על ההבדל בינ המושג  -רחמימ ,למושג  -ח@ד.
למרּוחמ ,לכנ בעברית ניתנ ליצור פועל מנ המילה רחמימ :אני
ָ
הרחמימ מתייח@ימ
) .Ã...đă ĜĚý ēú Ĥÿ ĕø čđă ĥĈ ĕÃמיכה ז ,יט(
מרחמ ,אתה מרחמ .ניתנ גמ להטות אותה ,כעינ הכתוב Ā
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לא כנ מידת הח,ד .ח,ד זוהי נתינה נקייה ,ללא התייח,ות למקבל הח,ד .משומ
המרב
ככ אי אפשר בעברית להטות את המילה ח,ד .אי אפשר לומר 'ֵ !'đĜďĝēĕ ČđĐ
שניתנ לומר הוא :לעשות ח,ד עמ פלוני.
השמש היא דוגמה מובהקת לח,ד .היא מעניקה אור במידה שווה לכולמ ללא
התייח,ות מיוחדת לגופ זה או אחר .גמ אמ לא יהיה אפ אחד שיהנה מנ האור,
עדיינ השמש מפיצה את אורה חינמ.
על כנ במידות האלוקיות ,מידת הח,ד גבוהה מנ הדינ ומנ הרחמימ גמ יחד .הנימוק
הוא ,מפני שהיא שוויונית ,בלא התייח,ות למקבל הח,ד.
נצטט פ,וק מ,פר תהילימ שיאשר את הקביעה הזאת:

.ÃġĤþ ČĀ ĐĀ ĐČĀ Ęø ĚĀ ÅĐ ďĝþ ēþ ĔĠĀ ă ĥø Ĉ Ěü đă ĐģĀ ďĀ Ģø čĐāý ČÃ

)תהילימ לג ,ה(

אכ לכאורה ,יש פגמ במידת הח,ד השוויונית .היא מעניקה ח,ד גמ למי שאינו
ראוי .משומ ככ ,כאשר אנו מתעלימ להיות ראויימ ,הרי אנו מתקנימ את הפגמ
במידת הח,ד.
יוצא אפוא ,שהצבנו ,ולמ בנ שלושה שלבימ .בשלב הראשונ עלינו לחנכ את עצמנו
להיות רחמנימ ובעקבות זאת ה’ ירחמ עלינו באותה מידה .בככ נעלה לשלב השני
שהוא צדק ומשפט .המידה הזאת היא מדת הדינ ,דהיינו בזכות מעשימ טובימ.
מכאנ תי,לל הדרכ לשלב השלישי ,שהוא קבלת הח,ד האלוקי העליונ שברא את
כל העולמ כדי להיטיב לבני אדמ במידה מק,ימאלית.
אנו מרוממימ את שמ ה’ מרחמימ לצדק ומצדק לח,ד שאינ בו פגמ ,וככ אמר משה
רבנו בתפילתו:

.”ďĝþ ēþ čĤÿ đø ęĕü Ġÿ ă Čÿ Ėø Ĥþ Čþ ÅĐ ĤāĚČĘý ĦăĀ Ĥø čă ÿ ďüă Ĥĥþ Ĉ Čú ėă ÿ 'Đ ēāÿ ăė ČĜĀ Ęďÿă Ďø ĕü ĐĦăĀ Ğÿ đÃø

)במדבר יד ,יז-יח(

מתנ ב+תר
שלושת הדרגות האלו – ח,ד דינ ורחמימ ,מוצאות את ביטויינ גמ בתכונות האדמ
בעצמו.
הדרגה הראשונה היא הרחמימ שאנו מגלימ כלפי המ,כנימ הזקוקימ לעזרתנו.
רכות הלב כלפי צער הזולת היא חיובית ,אכ יש בה מגרעת .יש איזו שהיא תחושה
של עליונות שלנו על פני המ,כנ הזקוק לעזרתנו.
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עלינו לעלות מדרגה .עלינו להבינ שה’ נתנ לנו את היכולת ואת הכישרונ כדי
שנמלא את שליחותנו ונעזור למ<כנ .העני מקבל את עזרתנו בצדק ולא ברחמימ.
מה שקיבלנו מאת ה’ הוא פיקדונ ועלינו לשמור על הוראות המפקיד .זו מדרגה
של צדק.
המדרגה הגבוהה מכולמ היא הח<ד כלומר מתנ ב<תר .אנו תורמימ לקופה של
צדקה ואיננו יודעימ למי הכ<פ מגיע .אנחנו לא מכירימ את אלו שאנו מרחמימ
עליהמ .התפקיד שלנו הוא לתת כגובהה וכעוצמתה של מידת הח<ד.
היטיב לתאר זאת הנביא הושע:

.ÃęĕĚü ēú Ĥÿ čø đă ďĝþ ēþ čø đă ĔĠĀ ă ĥø Ĉ Ěü čø đă ģďþ Ģþ čă ø ĕĘü Ėĕø Ħăü ĥ
ĉ ø Ĥÿ Čý đø ...Ã

)הושע ב ,כא(

