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פרשת בהר תשע"ח
וכי ימוך אחיך
ז"ל In memory of our friend and student Yosef Hirsh
On the occasion of his 15th Yahrzeit
רש"י

ויקרא פרק כה

ּומכַר מֵ אֲ חֻ זָתֹו ּובָ א גֹאֲ לֹו הַ ָקרֹב ֵא ָליו וְ ג ַָאל (כה) כי ימוך אחיך ומכר  -מלמד שאין אדם רשאי למכור
(כה) כִּ י יָמּוְך ָא ִּחיָך ָ
שדהו אלא מחמת דוחק עוני :מאחזתו  -ולא כולה ,למד דרך
ֵאת ִּמ ְמכַר ָא ִּחיו( ... :לה) וְ כִּ י יָמּוְך ָא ִּחיָך ּומָ טָ ה יָדֹו עִּ מָ ְך
זַק ָת ּבֹו גֵר וְ תֹושָ ב וָחַ י עִּ ָמְך( ... :לט) וְ כִּ י יָמּוְך ָא ִּחיָך עִּ מָ ְך ארץ שישייר שדה לעצמו :וגאל את ממכר אחיו  -ואין
וְ הֶ חֱ ְ
הלוקח יכול לעכב( :לה) והחזקת בו  -אל תניחהו שירד ויפול
נִּמכַ ר לָ ְך ל ֹא ַת ֲעבֹד ּבֹו ֲעבֹדַ ת עָ בֶ ד:
וְ ְ
ויהיה קשה להקימו ,אלא חזקהו משעת מוטת היד .למה זה
דומה ,למשאוי שעל החמור ,עודהו על החמור אחד תופס בו ומעמידו ,נפל לארץ ,חמשה אין מעמידין אותו :גר ותושב  -אף
אם הוא גר או תושב ,ואיזהו תושב ,כל שקבל עליו שלא לעבוד עבודה זרה ,ואוכל נבלות( :לט) עבדת עבד  -עבודה של גנאי,
שיהא ניכר בה כעבד ,שלא יוליך כליו אחריו לבית המרחץ ולא ינעול לו מנעליו:
דברים פרק טו

(ד) ֶאפֶס כִּ י ל ֹא ִּי ְהיֶה ּבְ ָך ֶאבְ יֹון כִּ י בָ ֵר ְך יְבָ ֶרכְ ָך ְיקֹוָק ּבָ ָא ֶרץ אֲ שֶ ר יְקֹוָק אֱ ֹלהֶ יָך נ ֵֹתן לְָך נַחֲ לָה ל ְִּר ְש ָתּה... :
(ז) כִּ י יִּ ְהיֶה בְ ָך ֶא ְביֹון מֵ ַאחַ ד ַאחֶ יָך ּבְ ַאחַ ד ְשעָ ֶריָך ְּב ַא ְרצְ ָך אֲ שֶ ר יְקֹוָק אֱ ֹלהֶ יָך נ ֵֹתן לְָך ל ֹא ְת ַא ֵמץ ֶאת לְ בָ ְבָך וְ ל ֹא ִּת ְקפֹץ ֶאת י ְָדָך
מֵ ָא ִּחיָך ָה ֶאבְ יֹון... :
(יא) כִּ י ל ֹא י ְֶח ַדל ֶאבְ יֹון ִּמ ֶק ֶרב הָ ָא ֶרץ עַ ל כֵן ָאנֹכִּ י ְמצַ ּוְ ָך לֵאמֹר ָפתֹחַ ִּתפְ ַתח ֶאת י ְָדָך ְל ָא ִּחיָך ַל ֲענִּ ֶֶָּך ּולְ ֶא ְב ֹי ְנָך ְּב ַא ְרצֶ ָך:
רמב"ן

רש"י

(ד) אפס כי לא יהיה בך אביון  -ולהלן הוא אומר (פסוק יא) (יא) כי לא יחדל אביון מקרב הארץ  -מפרשים אמרו שלא
כי לא יחדל אביון ,אלא בזמן שאתם עושים רצונו של מקום ,יחדל האביון מקרב הארץ באחד מכל הזמנים ,כי לעולם
יהיה אביון בארץ שגלוי היה לפניו שלא יעשו מה שאמר להם
אביונים באחרים ולא בכם ,וכשאין אתם עושים רצונו של
מקום אביונים בכם .אביון דל מעני ,ולשון אביון שהוא תאב כי לא יהיה בך אביון אם שמוע תשמע בקול ה' אלהיך
לשמור לעשות את כל המצוה .ואינו נכון לדעתי ,כי התורה
לכל דבר( :ז) כי יהיה בך אביון  -התאב תאב קודם :מאחד
תרמוז במה שעתיד להיות ,אבל לא יתנבא עליהם בפירוש
אחיך  -אחיך מאביך ,קודם לאחיך מאמך :שעריך  -עניי
שלא יקיימו התורה לעולם ,וחלילה ,רק בדרך אזהרה יזכיר
עירך קודמים לעניי עיר אחרת :לא תאמץ  -יש לך אדם
הדבר .והנכון שיאמר ,שלא יחדל אביון ,שיהיה נמנע ולא
שמצטער אם יתן אם לא יתן ,לכך נאמר לא תאמץ .יש לך
אדם שפושט את ידו וקופצה ,לכך נאמר ולא תקפוץ :מאחיך ימצא עוד לעולם .והזכיר זה ,בעבור שהבטיח שלא יהיה
בהם אביון בשמרם כל המצוה ,אמר אבל ידעתי כי לא יהיו
האביון  -אם לא תתן לו ,סופך להיות אחיו של אביון
כל הדורות כל ימי עולם כלם שומרים כל המצוה עד שלא
[בעניות]( :יא) על כן  -מפני כן :לאמר  -עצה לטובתך אני
נצטרך כלל לצוות על האביון ,כי אולי בקצת הימים ימצא
משיאך :לאחיך לעניך  -לאיזה אח ,לעני :לעניך  -ביו"ד
אחד ,לשון עני אחד הוא .אבל ענייך בשני יודי"ן ,שני עניים :אביון ,ואני מצוך עליו אם ימצא .ואמר "מקרב הארץ",
לרמוז על כל הישוב ,כי ההבטחה שלא יהיה בנו אביון בארץ
אשר ה' אלהינו נותן לנו נחלה אם נקיים שם כל המצות ,ועתה אמר כי יתכן שימצא אביון באחד מן הזמנים ובאחד מן
המקומות אשר תשב בה ,כי טעם "בארצך" כטעם בכל מושבותיכם (במדבר לה כט) ,בארץ ובחוצה לארץ :וטעם ולאביונך
בארצך  -כאומר לאחיך העני ולכל אביוני ארצך ,כי בעבור שהמצוה לישראל יזכיר אחיך ,ויצטרך לפרש אחיך וכל אביוני
ארצך לצוות על כלל ישראל ,ומדרשו (ספרי קמב) להקדים הקודם:
ליקוטי הלכות או"ח הלכות פסח אות יב

יחנּו ִּלפֹל ֶאלָא ַתחֲ זִּ יק ּבֹו עַ ד ֶשל ֹא יִּ פֹל
[יב] " ...וְ כִּ י יָמּוְך ָא ִּחיָך ּומָ ָטה יָדֹו עִּ מָ ְך וְ הֶ חֱ ז ְַק ָת ּבֹו וְ כּו'"ּ .וכְ מֹו שֶ פ ֵֵרש ַר ִּש"י ָשםַ ,אל ַתנִּ ֵ
ידי ֲע ִּנֶּּותֶ ,שהּוא ִּה ְתג ְַּברּות ַהכָבֵ ד חַ ס
וְ כּו' ,כִּ י הָ ֲענִֶּּּות חַ ס וְ שָ לֹום ,הּוא מֵ ִּה ְתגַּבְ רּות הַ ָכבֵ ד עַ ל הַ מ ַֹח חַ ס וְ שָ לֹום ,וְ עַ ל כֵן זֶ ה ֶשּבָ א לִּ ֵ
וְ שָ לֹום  ,עַ ל הַ מ ַֹח ּומֵ חֲ מַ ת זֶה ,הָ ֲע ִּנֶּּות ַמעֲבִּ ירֹו עַ ל ַדעַ ת קֹונֹו ,כִּ י דַ עְ תֹו ִּמ ְתּבַ ְלּבֵ ל ֵמחֲ ַמת ֶש ִּה ְתגַּבֵ ר ַחס וְ ָשלֹום ,אֲ ִּחיזַת ַהכָ בֵ ד .וְ כָל
ּומחֲ ַמת זֶ ה ֶהעָ נִּי הּוא ּבְ כַעַ ס
יֹותרֵ ,
יֹותרּ ,וכְ מֹו כֵן ִּמ ְתגַּבֵ רַ ,חס וְ ָשלֹוםַ ,הכָבֵ ד ֵ
יֹותר ָהעֲנִּ ֶּּות ,נֶחֱ לָש הַ דַ עַ ת ּבְ כָל פַ עַ ם ֵ
מַ ה שֶ ִּמ ְתגַּבֵ ר ֵ
ֶּּותא ָאזִּ יל וְ ַכנַ"ל .וְ עַ ל כֵן זֶ ה ֶש ְמ ַר ֵחם עַ ל
ָת ִּמיד ,כִּ י הַ כַעַ ס הּוא ּבְ ִּחינַת כָבֵ ד כֹועֵ ס ,שֶ הּוא ּבְ ִּחינַת עֲנִּ ֶּּותּ ,ומֵ חֲ מַ ת זֶ ה ּבָ ַתר עַ ְניָא עֲנִּ ָ
ּומ ַחֶֶּה נַפְ שֹו
נֹותן לֹו ְ
הֶ עָ נִּ י ּומַ ְשפִּ יעַ לֹו ַפ ְרנָסָ ה הּוא ְמחַ ֶֶּה נַפְ שֹו מַ מָ ש וְ יָכֹול לְהַ צִּ יל ֶאת הֶ עָ נִּי ִּמן ָה ֲע ִּנֶּּות לְ ג ְַמ ֵרי ,כִּ י עַ ל י ְֵדי זֶ ה ֶש ֵ
ּומַ ְר ִּחיב ַדעְ תֹו ,עַ ל ְי ֵדי זֶה ִּמ ְתגַּבֵ ר הַ דַ עַ ת עַ ל הַ כָבֵ ד וְ כָל ַמ ה ֶש ִּמ ְתגַּבֵ ר הַ דַ עַ ת נִּכְ נָע ַהכָבֵ דֶ ,שעַ ל י ְֵדי זֶ ה ִּמ ְתּבַ ֵטל ָהעֲנִֶּּּות כַ נַ"ל .וְ זֶהּו
ּומ ְר ִּחיב לֹו לְפִּ י ָשעָ ה ,עַ ל יְ ֵדי זֶה יָכֹול
ּבְ ִּחינַת ִּמצְ וַת גְ ִּמילּות חֲ סָ ִּדים שֶ גְ דֹולָה ִּמן הַ צְ דָ ָקה ,כִּ י עַ ל ְי ֵדי הַ גְ ִּמילּות חֲ סָ ִּדים ֶש ַמ ְל ֶוה לֹו ַ
יֹותר
ּומ ְל ֶוה לֹו ּומַ ְר ִּחיב דַ עְ תֹו ,עַ ל י ְֵדי זֶה ִּנכְ נָע ַהכָבֵ ד וְ כָל ַמה ֶשנִּ כְ נָע ַהכָ בֵ ד ֵ
לְהַ צִּ ילֹו ִּמן הָ עֲנִּ ֶּּות לָעֹולָם ,כִּ י עַ ל ְי ֵדי זֶה שֶ עֹוזֵר לֹו ַ
יֹותר עַ ד שֶ ֶָּכֹול לְבַ ֵטל ָהעֲנִּ ֶּּות ְלג ְַמ ֵרי וְ ַכנַ"ל.
יֹותר ִּנכְ נָע הַ כָבֵ ד ֵ
מ חַ ֵ
יֹותר .וְ כָל מַ ה ֶשנִּ ְתגַדֵ ל הַ ֹ
נִּתגַדֵ ל הַ מֹחַ ֵ
ְ
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