
  
  
  

  

 

  

  

  "כל אלמנה ויתום לא תענון. אם ענה תענה אותו כי אם צעוק יצעק אלי שמוע אשמע צעקתו"    
התנאי   המוזר? אחרי  הניסוח  ענה תענה "  –מה פשר  התוצאה  -  "אותו  אם  להופיע    שמוע"  –  צריכה 

במקום זה מופיע המשפט "כי אם צעוק אך , , כפי שמופיע בפסוק הבא "וחרה אפי", או "צעקתו אשמע
  יצעק".

כיוון  ואת ההמשך לא צריך לציין    !רש"י מחלק את הפסוק לשני משפטים נפרדים: אם ענה תענה אותו
שמוע   –שפט השני: "כי אם צעוק יצעק אלי הסיבה לכך במ. עשיופשוט שמי שמענה אותו יענש על מש

  אשמע צעקתו". 
אשמע   –רמב"ן מציע שני פירושים: האחד, שמדובר בשני תנאים: אם תענה אותו ואם הוא יצעק אלי  

צעקתו. ועל זה השאלה המתבקשת היא: רק אם יצעק? ואם סובל בשקט, לא ראוי לעזרה מהעינוי? 
ובן של "בגלל", או "משום", כלומר: אם תענה אותו כיוון שהוא  ומכאן פירושו השני של הרמב"ן: "כי" במ

  אשמע את צעקתו. –מסכן ואין לו למי לצעוק (חוץ מאל ה') 
  

  "אם כסף תלווה את עמי, את העני עמך לא תהיה לו כנושה לא תשימון עליו נשך" 
רשות: אם תלווה לעני אזי אל תהיה נושה  הפסוק מתחיל בתנאי: אם כסף תלווה את עמי, ובפשטו, הוא  

  "אם" פירושו רשות.  -תקיף ואל תדרוש ריבית. וכך אמנם מפרש המלבי"ם 
"כי יהיה בך    שהרי למדנו,  ואולם, הלוואה לעני היא מצווה מפורשת ולא רשות כפי שמשתמע מהפסוק

  כי פתוח תפתח את ידך לו והעבט תעביטנו". אביון...  
הרמב"ם מפרש כי ה"אם" שבפסוק הוא אכן חובה ולא רשות, ומציין את המכילתא דרבי ישמעאל: "כל  

אתה אומר חובה או אינו אלא רשות?   -אם ואם שבתורה רשות חוץ משלושה... אם כסף תלווה את עמי 
  תלמוד לומר: העבט עביטנו, חובה ולא רשות".

  ם כך ולא "בהלוותך את עמי, את העני עמך...". ועדיין, תמוה למה בחרה התורה לכתוב את הדברי
אם יש לך כסף, אז חלה עליך חובה. הספורנו מציב    - ראב"ע מיישב את התמיהה הלשונית בתנאי אחר  

תנאי אחר: אם יש אביונים בארץ אז חלה החובה. ושניהם דחוקים, כיוון שבכל מקרה קיום המצוות תלוי  
  . ואין צורך לציין זאת באופן מפורש ביכולת האדם לקיים את המצוות

אין חובה להלוות ללווה    -הספר חסידים ללשון התמוהה בפסוק היא שהתנאי הוא בסוג הלווה  תשובת  
שאינו הגון (למשל: שלא יחזיר את הכסף). המהר"ל מפרש שאמנם ההלוואה לאביון היא חובה אלא 
שנקטה התורה לשון רשות ע"מ שיראה האדם את המצווה כרשות ויעשה אותה בלב שלם ובנפש חפצה 

  ים את "נתון תיתן לו ואל ירע לבבך".ובכך יקי 
                                                       

  שבת שלום!                                                                                                                                                            
  

  

  

  

  

  

  

מודיעין   גני  אריאל  סניף 
ראש  עם  קומונרית  מחפשים 
בשביל  לעשייה  ורצון  גדול 
בנות  אריאל  סניף  את  להוביל 

את הסניף מלווה   בגני מודיעין.
מזכירות  אריאל,  תנועת 

  היישוב וועד ההורים המקומי. 

אביבה קיסר   לפרטים נוספים:
0524239661  


