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  ם"החסד במשנת הרמבהצדקה ו
  יוחאי מקבילי

  'ּכֹה ָאַמר ה

  ַאל יִתְַהּלֵל ָחכָם ְּבָחכְָמתֹו

   ִּבגְבּוָרתֹווְַאל יִתְַהּלֵל ַהּגִּבֹור

  .ַאל יִתְַהּלֵל ָעׁשִיר ְּבָעׁשְרֹו

  ּכִי ִאם ְּבֹזאת יִתְַהּלֵל ַהִּמתְַהּלֵל

  ל וְָידַֹע אֹותִיַהׂשְּכֵ

  'ּכִי ֲאנִי ה

  עֹׂשֶה ֶחֶסד ִמׁשְָּפט ּוְצָדָקה ָּבָאֶרץ

  .'נְֻאם ה ּכִי ְבֵאּלֶה ָחַפְצּתִי

  .)כג
כב,ירמיהו ט(

יומרה להקיף צדקה חסד וה הענייןבאין בדברים שנביא להלן 
י שבילהלך בלאת האדם  כדי לעורר הםאך יש ב, את הנושא

יסוד מובן ש. אלועניינים בם "מחשבתו הטהורים של הרמב
פיתוחם בתורה בכתב ושתורה בהוא הדברים בעניין הצדקה 

 משנתבשל הדברים  הבהיר םניסוחואולם . פה?שבעל
המימרות מקבץ . על טיבםיפה ם מביא אותנו לעמוד "הרמב

יישק , מקור השראתםבישזור את המושגים שנביא להלן 
 וייחתם ,מישראל לפרטם של ההיבטים הנוגעים לכל אחד

  .בהיבטים הציבוריים והלאומיים

  



 �"הצדקה והחסד במשנת הרמב

 

35

  המושגים צדקה וחסד 

  :  והחסד כךצדקההם מגדיר את "הרמב

ג ּבֹו ְוׁשִּמּוׁש ׁשֶֻהְפלַ ִענְיָנֹו ַהַהְפלָגָה ְּבֵאיזֶה ָּדָבר ?ֶחֶסד 
וְַדע ּכִי ַהֲהָטָבה ּכֹולֶלֶת ׁשְנֵי . ַּבַהְפלָגָה ַּבַּמֲעׂשֶה ַהּטֹוב יֹותֵר

 ;לְֵהיִטיב לְִמי ׁשֵֶאין לֹו זְכּות ָעלֶיC ּכְלָל, ָהֶאָחד: יםִענְיָנִ
ְלֵהיִטיב ְלִמי ׁשֶּיֵׁש לֹו זְכּות ָעלֶיC ְּביֹותֵר ִמן ַהַּמּגִיַע , וְַהּׁשֵנִי

ּוֵפרּוׁשֹו ... ֲאָבל ִמּלַת ְצָדָקה ִהיא נִגְזֶֶרת ִמן ֶצֶדק ...לֹו
ַע לֹו וְִלּתֵן לְכָל ָמצּוי ִמן לְָהִביא לְכָל ַּבַעל ֶצֶדק ֶאת ַהַּמּגִי

ַהּזְכֻּיֹות ַהֻּמָּטלֹות ָעלֶיC .... ַהּנְִמָצִאים ּכְִפי ַהַּמּגִיַע לֹו
 ? ּכְגֹון לְקֹוֵמם ּכָל ּכֹוׁשֵל, לְזּולָתCְ ִמַּצד ַהִּמּדֹות ַהּטֹובֹות

לְ� ּו ": וְָלכֵן ָאַמר ְּבַהְחזַָרת ַהַּמׁשְּכֹון.ֲהֵרי זֹו נְִקֵראת ְצָדָקה
 ּכְָבר, ְּבלְֶכּתCְ ְּבֶדֶרM ַהִּמּדֹות ַהּנֲַעלֹות ּכִי ."ּתְִהיֶה ְצָדָקה

Cְִמְּפנֵי ׁשֶּנָתַּתָ לָּה ֶאת  ,ָעׂשִיתָ ֶצֶדק ִעם ַהּנֶֶפׁש ַהֶהגְיֹונִית ׁשֶּל
  1.ַהַּמּגִיַע לָּה

שהוא חסד  גםיש לכן ו, הפלגהנתינת דבר דרך  הוא –החסד 
  ! מגרעת

  

ּכְלֹוַמר , ִאם הֹוִסיף ַּבֲחִסידּות ,ּוא ָהָאָדם ֶהָחכָםוְָחִסיד ה
 ...ַעד ׁשֶּיִֶּטה ְמַעט ּכְלֵַּפי ַהַּצד ָהֶאָחד, ֹותִּיֹותַּבַּמֲעלֹות ַהִּמּד

 נְִקָרא ֶחֶסד ַּבֲעבּור , ְלִפיכMָ.ִּבין ֵמָחכְָמתֹוֻרוְיְִהיּו ַמֲעׂשָיו ְמ
 ֵּבין ׁשֶָהיְתָה אֹותָּה ,ְקָרא ֶחֶסדּכִי ַהַהְפלָגָה ַּבָּדָבר נִ, ַהּתֹוֶסֶפת

  2.ַהַהְפלָגָה ְּבטֹוב אֹו ְּבַרע

  

  :פני חסיד שוטהמגם זהיר מם "הרמב

 .ִרים ּכָל נְכָָסיוַיֲחלְעֹולָם ֹלא יְַקִּדיׁש ָאָדם וְֹלא יֲַעִריM וְֹלא 
ִמּכָל  ": ׁשֲֶהֵרי הּוא אֹוֵמר,וְָהעֹוׂשֶה זֶה ָעַבר ַעל ַּדַעת ַהּכָתּוב

ּכְמֹו ׁשֵֶּבֲארּו , ֹלא ּכָל ֲאׁשֶר לֹו ?) כח,ויקרא כז" (ׁשֶר לֹוֲא




