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 ויקרא פרק כה
יָך ּוָמַכר ֵמֲאֻחָזתֹו ּוָבא ֹגֲאלֹו ַהָקֹרב ֵאָליו ְוָגַאל  י ָימּוְך ָאחִּ )כה( כִּ

יו: ְמַכר ָאחִּ ָמְך   ... ֵאת מִּ יָך ּוָמָטה ָידֹו עִּ י ָימּוְך ָאחִּ )לה( ְוכִּ
ָמְך: ָמְך   ... ְוֶהֱחַזְקָת ּבֹו ֵגר ְותֹוָשב ָוַחי עִּ יָך עִּ י ָימּוְך ָאחִּ )לט( ְוכִּ

ְמכַ   ר ָלְך לֹא ַתֲעֹבד ּבֹו ֲעֹבַדת ָעֶבד:ְונִּ

 רש"י 
מלמד שאין אדם רשאי למכור  - כי ימוך אחיך ומכר)כה( 

ולא כולה, למד דרך  - מאחזתו שדהו אלא מחמת דוחק עוני:
ואין  - וגאל את ממכר אחיו ארץ שישייר שדה לעצמו:

אל תניחהו שירד ויפול  - והחזקת בו)לה(  הלוקח יכול לעכב:
 , אלא חזקהו משעת מוטת היד. למה זה ויהיה קשה להקימו

אף  - גר ותושב דומה, למשאוי שעל החמור, עודהו על החמור אחד תופס בו ומעמידו, נפל לארץ, חמשה אין מעמידין אותו:
עבודה של גנאי,  - עבדת עבד)לט(  אם הוא גר או תושב, ואיזהו תושב, כל שקבל עליו שלא לעבוד עבודה זרה, ואוכל נבלות:

 שיהא ניכר בה כעבד, שלא יוליך כליו אחריו לבית המרחץ ולא ינעול לו מנעליו:
 
 

 דברים פרק טו
י ָבֵר  ְהֶיה ְּבָך ֶאְביֹון כִּ י לֹא יִּ ְשָתּה:)ד( ֶאֶפס כִּ  ...  ְך ְיָבֶרְכָך ְיקָֹוק ָּבָאֶרץ ֲאֶשר ְיקָֹוק ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ְלָך ַנֲחָלה ְלרִּ

 ֹ ְהֶיה ְבָך ֶאְביֹון ֵמַאַחד ַאֶחיָך ְּבַאַחד ְשָעֶריָך ְּבַאְרְצָך ֲאֶשר ְיקָֹוק ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ָלְך ל י יִּ ְקֹפץ ֶאת  ָיְדָך )ז( כִּ א ְתַאֵמץ ֶאת ְלָבְבָך ְולֹא תִּ
יָך ָהֶאְביֹון:  ... ֵמָאחִּ

יָך ַלעֲ  ְפַתח ֶאת ָיְדָך ְלָאחִּ י ְמַצְּוָך ֵלאֹמר ָפֹתַח תִּ ֶקֶרב ָהָאֶרץ ַעל ֵכן ָאֹנכִּ י לֹא ֶיְחַדל ֶאְביֹון מִּ ֶֶּ )יא( כִּ  ָך ּוְלֶאְבֹיְנָך ְּבַאְרֶצָך: נִּ
 

 רש"י 
ן הוא אומר )פסוק יא( ולהל - אפס כי לא יהיה בך אביון)ד( 

כי לא יחדל אביון, אלא בזמן שאתם עושים רצונו של מקום, 
אביונים באחרים ולא בכם, וכשאין אתם עושים רצונו של 

מקום אביונים בכם. אביון דל מעני, ולשון אביון שהוא תאב 
מאחד  התאב תאב קודם: - כי יהיה בך אביון)ז(  לכל דבר:

עניי  - שעריך אחיך מאביך, קודם לאחיך מאמך: - אחיך
יש לך אדם  - לא תאמץ עירך קודמים לעניי עיר אחרת:

אמר לא תאמץ. יש לך שמצטער אם יתן אם לא יתן, לכך נ
מאחיך  אדם שפושט את ידו וקופצה, לכך נאמר ולא תקפוץ:

אם לא תתן לו, סופך להיות אחיו של אביון  - האביון
עצה לטובתך אני  -לאמר  מפני כן: - על כן)יא(  ]בעניות[:
ביו"ד  - לעניך אח, לעני: לאיזה - לאחיך לעניך משיאך:

 אחד, לשון עני אחד הוא. אבל ענייך בשני יודי"ן, שני עניים:

 רמב"ן 
מפרשים אמרו שלא  - כי לא יחדל אביון מקרב הארץ)יא( 

יחדל האביון מקרב הארץ באחד מכל הזמנים, כי לעולם 
יהיה אביון בארץ שגלוי היה לפניו שלא יעשו מה שאמר להם 

א יהיה בך אביון אם שמוע תשמע בקול ה' אלהיך כי ל
לשמור לעשות את כל המצוה. ואינו נכון לדעתי, כי התורה 
תרמוז במה שעתיד להיות, אבל לא יתנבא עליהם בפירוש 

שלא יקיימו התורה לעולם, וחלילה, רק בדרך אזהרה יזכיר 
הדבר. והנכון שיאמר, שלא יחדל אביון, שיהיה נמנע ולא 

לעולם. והזכיר זה, בעבור שהבטיח שלא יהיה ימצא עוד 
בהם אביון בשמרם כל המצוה, אמר אבל ידעתי כי לא יהיו 

כל הדורות כל ימי עולם כלם שומרים כל המצוה עד שלא 
נצטרך כלל לצוות על האביון, כי אולי בקצת הימים ימצא 

אביון, ואני מצוך עליו אם ימצא. ואמר "מקרב הארץ", 
 ב, כי ההבטחה שלא יהיה בנו אביון בארץ לרמוז על כל הישו

אשר ה' אלהינו נותן לנו נחלה אם נקיים שם כל המצות, ועתה אמר כי יתכן שימצא אביון באחד מן הזמנים ובאחד מן 
ולאביונך וטעם  המקומות אשר תשב בה, כי טעם "בארצך" כטעם בכל מושבותיכם )במדבר לה כט(, בארץ ובחוצה לארץ:

אחיך העני ולכל אביוני ארצך, כי בעבור שהמצוה לישראל יזכיר אחיך, ויצטרך לפרש אחיך וכל אביוני כאומר ל - בארצך
 ארצך לצוות על כלל ישראל, ומדרשו )ספרי קמב( להקדים הקודם:

 
 יב אות פסח תוכהל או"ח ליקוטי הלכות

"י. .. [יב] ָמְך ְוֶהֱחַזְקָת ּבֹו ְוכּו'". ּוְכמֹו ֶשֵפֵרש ַרשִּ יָך ּוָמָטה ָידֹו עִּ י ָימּוְך ָאחִּ ֹפל  "ְוכִּ יק ּבֹו ַעד ֶשלֹא יִּ ֹפל ֶאָלא ַתֲחזִּ יֵחנּו לִּ ָשם, ַאל ַתנִּ
ידֵ  ְתַגְּברּות ַהָכֵבד ַעל ַהֹמַח ַחס ְוָשלֹום, ְוַעל ֵכן ֶזה ֶשָּבא לִּ ֶּּות ַחס ְוָשלֹום, הּוא ֵמהִּ י ָהֲענִּ ְתַגְּברּות ַהָכֵבד ַחס ְוכּו', כִּ ֶּּות, ֶשהּוא הִּ י ֲענִּ

ְתַגֵּבר חַ ְוָשלֹום ְתַּבְלֵּבל ֵמֲחַמת ֶשהִּ י ַדְעתֹו מִּ ירֹו ַעל ַדַעת קֹונֹו, כִּ ֶּּות ַמֲעבִּ יַזת ַהָכֵבד. ְוָכל , ַעל ַהֹמַח ּוֵמֲחַמת ֶזה, ָהֲענִּ ס ְוָשלֹום, ֲאחִּ
ֶּּות, ֶנֱחָלש ַהַדַעת ְּבָכל ַפַעם יֹוֵתר, ּוְכמֹו ֵכן ְתַגֵּבר יֹוֵתר ָהֲענִּ י הּוא ְּבַכַעס  ַמה ֶשמִּ ְתַגֵּבר, ַחס ְוָשלֹום, ַהָכֵבד יֹוֵתר, ּוֵמֲחַמת ֶזה ֶהָענִּ מִּ

ֶּּוָתא ָא  ֶּּות, ּוֵמֲחַמת ֶזה ָּבַתר ַעְנָיא ֲענִּ יַנת ֲענִּ יַנת ָכֵבד כֹוֵעס, ֶשהּוא ְּבחִּ י ַהַכַעס הּוא ְּבחִּ יד, כִּ יל ְוַכַנ"ל. ְוַעל ֵכן ֶזה ֶשְמַרֵחם ַעל ָתמִּ זִּ
ֶּּות ְלַגְמֵרי, כִּ הֶ  ן ָהֲענִּ י מִּ יל ֶאת ֶהָענִּ יַע לֹו ַפְרָנָסה הּוא ְמַחֶֶּה ַנְפשֹו ַמָמש ְוָיכֹול ְלַהצִּ י ּוַמְשפִּ י ַעל ְיֵדי ֶזה ֶשנֹוֵתן לֹו ּוְמַחֶֶּה ַנְפשֹו ָענִּ

ְתַגֵּבר ַהַדַעת ַעל ַהָכֵבד ְוָכל מַ  יב ַדְעתֹו, ַעל ְיֵדי ֶזה מִּ ֶּּות ַכַנ"ל. ְוֶזהּו ּוַמְרחִּ ְתַּבֵטל ָהֲענִּ ְכָנע ַהָכֵבד, ֶשַעל ְיֵדי ֶזה מִּ ְתַגֵּבר ַהַדַעת נִּ ה ֶשמִּ
ים ֶשַמְלֶוה לֹו ּוַמְר  ילּות ֲחָסדִּ י ַעל ְיֵדי ַהְגמִּ ן ַהְצָדָקה, כִּ ים ֶשְגדֹוָלה מִּ ילּות ֲחָסדִּ ְצַות ְגמִּ יַנת מִּ י ָשָעה, עַ ְּבחִּ יב לֹו ְלפִּ ל ְיֵדי ֶזה ָיכֹול חִּ

כְ  יב ַדְעתֹו, ַעל ְיֵדי ֶזה נִּ י ַעל ְיֵדי ֶזה ֶשעֹוֵזר לֹו ּוַמְלֶוה לֹו ּוַמְרחִּ ֶּּות ָלעֹוָלם, כִּ ן ָהֲענִּ ילֹו מִּ ְכָנע ַהָכֵבד יֹוֵתר ְלַהצִּ ָנע ַהָכֵבד ְוָכל ַמה ֶשנִּ
ְתַגֵדל ַהמֹ  ְתַגֵדל ַהֹמַח יֹוֵתר. ְוָכל ַמה ֶשנִּ ֶּּות ְלַגְמֵרי ְוַכַנ"ל. נִּ ְכָנע ַהָכֵבד יֹוֵתר ַעד ֶשֶָּכֹול ְלַבֵטל ָהֲענִּ  ַח יֹוֵתר נִּ
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