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 דברים פרק טו 
�ַבר ְוֶזה) ב( :ְ�ִמָ�ה ַ�ֲעֶ�ה ָ�ִני� ֶ�ַבע ִמֵ��) א(ְ 

 אלֹ ְ#ֵרֵעה% ַיֶ�ה ֲאֶ�ר ָיד  ַמֵ�ה ַ#ַעל ָ"ל ָ�מ ט ַהְ�ִמָ�ה
) ג( :ַליקָֹוק ְ�ִמָ�ה ָקָרא ִ"י *ִחיו ְוֶאת ֵרֵעה% ֶאת ִי'ֹ�
 :ָיֶדָ/ ַ�ְ�ֵמט *ִחיָ/ ֶאת ְלָ/ ִיְהֶיה ַוֲאֶ�ר ִ�'ֹ� ַהָ.ְכִרי ֶאת

 ְיקָֹוק ְיָבֶרְכָ/ ָבֵרְ/ ִ"י ֶאְבי 2 ְ#ָ/ ִיְהֶיה לֹא ִ"י ֶאֶפס) ד(
) ה( :ְלִר4�ָ�ְ ַנֲחָלה ְלָ/ 2נֵֹת ֱאלֶֹהיָ/ ְיקָֹוק ֲאֶ�ר ָ#*ֶר�

 ַלֲע� ת ִלְ�מֹר ֱאלֶֹהיָ/ ְיקָֹוק ְ#ק ל ִ�ְ�ַמע ָ�מ ַע ִא� ַרק
 ִ"י) ו( :ַה8 � ְמַצְ%ָ/ *נִֹכי ֲאֶ�ר ַה7ֹאת ַה6ְִצָוה ָ"ל ֶאת

 �ַרִ#י ' ִי� ְוַהֲעַבְטָ� ָלְ/ ִ�ֶ#ר ַ"ֲאֶ�ר ֵ#ַרְכָ/ ֱאלֶֹהיָ/ ְיקָֹוק
  :ִיְמ�ֹל% לֹא %ְבָ/ ַרִ#י� ְ#ג ִי� %ָמַ�ְלָ� ַתֲעבֹט לֹא ְו9ָ�ה

 ְ�ָעֶריָ/ 9#ְַחד 9ֶחיָ/ ֵמ9ַחד ֶאְבי 2 ְבָ/ ִיְהֶיה ִ"י) ז(ס  
 ְלָבְבָ/ ֶאת ְת�6ֵ9 לֹא ָלְ/ נֵֹת2 ֱאלֶֹהיָ/ ְיקָֹוק ֲאֶ�ר 9#ְְרְצָ/

 ָפתַֹח ִ"י) ח( :ָהֶאְבי 2 ֵמ*ִחיָ/ ָיְדָ/ ֶאת ִתְק:ֹ� ְולֹא
 ֲאֶ�ר ַמְחסֹר  ֵ�י ַ�ֲעִביֶט.% ְוַהֲעֵבט ל  ָיְדָ/ ֶאת ִ�ְפַ�ח
 ְבִל8ַַעל ְלָבְבָ/ ִע� ָדָבר ִיְהֶיה ֶ:2 ְלָ/ ִהָ�ֶמר) ט( :ל  ֶיְחַסר
 ֵעיְנָ/ ְוָרָעה ַהְ�ִמָ�ה ְ�ַנת ַהֶ�ַבע ְ�ַנת ָקְרָבה ֵלאמֹר
 ְוָהָיה ְיקָֹוק ֶאל ָעֶליָ/ ְוָקָרא ל  ִת2�ֵ ְולֹא ָהֶאְבי 2 ְ#*ִחיָ/

 ִ"י ל  ְ#ִתְ�ָ/ ְלָבְבָ/ ֵיַרע ְולֹא ל  2�ֵ�ִ ָנת 2) י( :ֵחְטא ְבָ/
 %ְבכֹל ַמֲעֶ�ָ/ ְ#ָכל ֱאלֶֹהיָ/ ְיקָֹוק ְיָבֶרְכָ/ ַה7ֶה ַהָ�ָבר ִ#ְגַלל

 ַעל ָה*ֶר� ִמֶ�ֶרב ֶאְבי 2 לֶיְחַ� לֹא ִ"י) יא( :ָיֶדָ/ ִמְ�ַלח
 ַלֲעִנ8ֶָ/ ְל*ִחיָ/ ָיְדָ/ ֶאת ִ�ְפַ�ח ָ:תַֹח ֵלאמֹר ְמַצְ%ָ/ *נִֹכי ֵ"2

 : 9#ְְרֶצָ/ %ְלֶאְביְֹנָ/
 

 י "רש
 מלוה לכל שני� שבע יכול ; שני� שבע מק�) א(

. השבע שנת קרבה) ט פסוק (לומר תלמוד, ומלוה
 ומלוה מלוה לכל שני� שבע אומר אתה וא�

 הא, קרבה היא היא/, ואחד אחד כל להלואת
 :השמיטות למני2 שני� שבע למדת

 כל של ידו את שמוט ; ידו משה בעל כל שמוט) ב(
 :משה בעל

 :עשה מצות זו ; תיגוש הנכרי את) ג(
 אומר הוא ולהל2 ; אביו� ב� יהיה לא כי אפס) ד(
 שאת� בזמ2 אלא, אביו2 יחדל לא כי) יא פסוק(

 ולא באחרי� אביוני�, מקו� של רצונו עושי�
 מקו� של רצונו עושי� את� וכשאי2, בכ�

 שהוא אביו2 ולשו2, מעני דל אביו2. בכ� אביוני�
 :דבר לכל תאב

 :אביו2 ב/ יהיה לא אז ; תשמע שמוע א� רק) ה(
 :הרבה אותו משמיעי2 קמעא שמע ; תשמע שמוע

) ג ,כח דברי�(, דבר והיכ2 ; ל� דבר כאשר) ו(
 הלואה לשו2 כל ; והעבטת :בעיר אתה ברו/

 כגו2. מפעיל בלשו2 נופל, המלוה על כשנופל
 היה ועבטת אומר היה וא�. והעבטת, והלוית

 יכול ; גוי� והעבטת :ולוית כמו, הלוה על נופל
 ואתה לומר תלמוד, לזה ומלוה מזה לוה שתהא

 גוי� יכול ; רבי� בגוי� ומשלת :תעבוט לא
 לא וב/ לומר תלמוד, עלי/ מושלי� אחרי�
 :ימשולו

 עניי ; שערי� :מאמ/ לאחי/ קוד�, מאבי/ אחי/ ; אחי� מאחד :קוד� תאב התאב ; אביו� ב� יהיה כי) ז(
 יש. תאמ� לא נאמר לכ/, ית2 לא א� ית2 א� שמצטער אד� ל/ יש ; תאמ� לא :אחרת עיר לעניי קודמי� עיר/

 של אחיו להיות סופ/, לו תת2 לא א� ; האביו� מאחי� :תקפו� ולא נאמר לכ/, וקופצה ידו את שפושט אד� ל/
 ]:בעניות [אביו2

 לא א� ; תעביטנו והעבט :אלא בלשו2 משמש כי הרי ; תפתח פתח כי :פעמי� כמה אפילו ; תפתח פתח) ח(
 עליו לרכוב סוס אפילו ; לו יחסר אשר :להעשירו מצווה אתה ואי ; מחסורו די :בהלואה לו ת2, במתנה רצה
 :כנגדו עזר לו אעשה) יח, ב בראשית (אומר הוא וכ2. אשה זו ; לו :לפניו לרו� ועבד

 לא אפילו, מקו� מכל ; חטא ב� והיה :יקרא ולא) טו, כד דברי� (לומר תלמוד, מצוה יכול ; עלי� וקרא) ט(
  :ראקו שאינו ממי יותר הקורא ידי על ליפרע אני ממהר, עלי/ וקרא נאמר למה כ2 א�. יקרא

 שכר נוטל אתה, לית2 אמרת אפילו ; הדבר בגלל כי :ובינ/ בינו ; לו :פעמי� מאה אפילו ; לו תת� נתו�) י(
 :המעשה שכר ע� האמירה

, אחד ד"ביו ; לעני� :לעני, אח לאיזה ; לעני� לאחי� :משיא/ אני לטובת/ עצה ; לאמר :כ2 מפני ; כ� על) יא(
 :עניי� שני, 2"יודי בשני עניי/ אבל. הוא אחד עני לשו2
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 ם"רשב
 תקח ; והעבטת] 'וגו [תשמע שמע א�) ה( :ל/ ישל�' הק, תשמט א� ; אביו� ב� יהיה לא כי אפס) ד(

 ע� יהיה פ� ל� השמר) ט( :אלא ; יד� את תפתח פתוח כי) ח( :הלוואותי/ על כורח� בעל משכונ�
 אביו� יחדל לא כי) יא( :כ/ שפתרונו, בו יצוק בליעל דבר כמו, רשע של דבר כלומר ; ליעלב דבר לבב�
 :יחטא ולא טוב יעשה אשר באר� צדיק אי2 אד� כי ; האר� מקרב

 
 

 אבן עזרא 
 רוב� או ישראל כל היו א�, צור/ אי2 אחי/ את תגוש שלא, שצויתי/ זה כי דע: הטע� ; אפס) ד(

 גוי� תעבטו כולכ�, רק. אותו מלוה להיות/ צרי/ שהוא, אביו2 ב/ יהיה אל אז. הש� בקול שומעי�
 :בו לסחור אליו צרי/ שהוא, לו שתת2 ממו2 בעבור, משכו2 שהוא עבוטו תקחו, והטע�. רבי�

; מב, קז תהלי� (פיה קפצה וכ2, תסגור ; תקפו�. טובי� דברי� לבו על לדבר ; לבב� את תאמ� לא) ז(
 יש ; האביו�. קל פעל והוא) טו, נב' ישעי (פיה� מלכי� יקפצו). י, עז' תה (באD קפ�). טז, ה איוב

 ,חבה, עלה שהשרש והגיו2 וחביו2 עליו2 במשקל הוא כי, )כז, י שמות (אבה ולא מגזרת שהוא, אומרי�
 :חסרונו בעבור דבר לכל מתאוה שהוא ; והטע�. הגה

 
 

 ן"רמב
 מכל באחד האר� מקרב האביו2 יחדל שלא אמרו י�מפרש ; האר� מקרב אביו� יחדל לא כי) יא(

 אביו2 ב/ יהיה לא כי לה� שאמר מה יעשו שלא לפניו היה שגלוי באר� אביו2 יהיה לעול� כי, הזמני�
 תרמוז התורה כי, לדעתי נכו2 ואינו. המצוה כל את לעשות לשמור אלהי/' ה בקול תשמע שמוע א�

 בדר/ רק, וחלילה, לעול� התורה יקיימו שלא ירושבפ עליה� יתנבא לא אבל, להיות שעתיד במה
, זה והזכיר. לעול� עוד ימצא ולא נמנע שיהיה, אביו2 יחדל שלא, שיאמר והנכו2. הדבר יזכיר אזהרה
 כל הדורות כל יהיו לא כי ידעתי אבל אמר, המצוה כל בשמר� אביו2 בה� יהיה שלא שהבטיח בעבור

 ימצא הימי� בקצת אולי כי, האביו2 על לצוות כלל נצטר/ שלא עד המצוה כל שומרי� כל� עול� ימי
 יהיה שלא ההבטחה כי, הישוב כל על לרמוז, "האר� מקרב "ואמר. ימצא א� עליו מצו/ ואני, אביו2

 שימצא יתכ2 כי אמר ועתה, המצות כל ש� נקיי� א� נחלה לנו נות2 אלהינו' ה אשר באר� אביו2 בנו
 מושבותיכ� בכל כטע�" בארצ/ "טע� כי, בה תשב אשר המקומות מ2 ובאחד הזמני� מ2 באחד אביו2

 אביוני ולכל העני לאחי/ כאומר ; בארצ� ולאביונ� וטע� :לאר� ובחוצה באר�, )כט לה במדבר(
 כלל על לצוות ארצ/ אביוני וכל אחי/ לפרש ויצטר/, אחי/ יזכיר לישראל שהמצוה בעבור כי, ארצ/

 :הקוד� �להקדי) קמב ספרי (ומדרשו, ישראל
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 פרשה לד ) וילנא(ויקרא רבה 
 

' ר בש� סימו2' ר ]ח[...   אחי/ ימו/ וכי א"ד
 חסד שעשה הוא מי שיטי2' ד בה אומר אליעזר

 מלאכי ע� אברה� צריכי2 היו שלא מי ע�
 עליה� עומד והוא) יח בראשית (כתיב השרת
 5 יוד2 רבי אמר היו אוכלי2 וכי ויאכלו הע� תחת

 מסתלק ראשו2 וראשו2 ושותי2 כאוכלי2 נראי2
 לה� יורד המ2 לבניו ה"ב הקדוש פרע ומה

 כבוד וענני לה� מצוי והשלויו לה2 עולה והבאר
 והרי לפניה� נוסע הענ2 ועמוד אות� מקיפי2
 10 מי ע� חסד שעשה מי א� ומה ו"ק דברי�

 מי לבניו ה"הקב פרע לחסד צרי/ שאינו
 וכמה כמה אחת על שצרי/ מי ע� חסד שעושה

 חורי שיטה בה אמר אליעזר' ר בש� סימו2 'ר
 צריכי2 היו שלא מי ע� חסד עשו שלא ה2 מי

 15 דברי� (דכתיב ישראל ע� ומואבי עמוני לחסד

 ובמי� בלח� אתכ� קדמו לא אשר דבר על) כג
 אות2 כל והלא ישראל לה� היו צריכי2 וכי

 המ2 היה במדבר ישראל שהיו שנה ארבעי�
 וענני לה� מצוי והשליו עולה והבאר לה2 יורד
 20 לפניה� נוסע ענ2 ועמוד אות� מקיפות כבוד

 מקדימי2 הדר/ מ2 הבא הוא אר� דר/ אלא
 ה"הקב לה2 פרע מה ובמשתה במאכל לה�

 דברי� והרי ומואבי עמוני יבא לא כ/ מתו/
 שאינו מי ע� חסד עשו שלא מי א� ומה ו"ק

 25 שאינו מי שכר� לה� פרע מה ראה חסד צרי/

 ב2 ש"ר, ו"עאכ חסד צרי/ש מי ע� חסד עושה
 שעשה הוא מי חורי שיטה בה אומר אלעזר

) ב שמות (משה ע� יתרו לו שחייב מי ע� חסד
 אמר סימו2' ר לח� ויאכל לו קרא2 לה2 ויאמר
 30 דלה וג�) 'ב שמות ש� (דכתיב האכילו בשכרו

 אמר י"ר ורבנ2 נחמיה ורבי יהודה רבי לנו דלה
 לנו הדל אמר נחמיה' ר ולאבותינו לנו דלה

 אבותינו בזכות לנו דלה אמרי ורבנ2 ולרועי�
 לו פרע ואימתי שלו� להטיל בשביל ולרועי�

 35 הגלילי יוסי' ר בש� יוחנ2' ר שכרו ה"הקב

 ויאמר) טו א שמואל (ד"הה שאול בימי אומר
 כל ע� וכי' וגו רדו סורו לכו הקיני אל שאול

 משה ע� אלא עשה לא והלא חסד עשה ישראל

' א ע� חסד שעושה מי שכל /ללמד אלא לבדו
 40 ע� חסד עושה כאלו עליו מעלי2 ישראל מגדולי

 חסד שעשה מי ומה ו"ק דברי� והרי ישראל כל
 מי ה"הקב לו פרע מה ראה לו שחייב מי ע�

' ר ו"עאכ לו חייב שאינו מי ע� חסד שעושה
 חורי שיטה בו אומר אלעזר רבי בש� סימו2
 45 חסד שצרי/ מי ע� חסד שעשה הוא מי אמר

 בועז לה ויאמר) ב רות (ד"הה רות ע� בועז זה
 מ2 ואכלת להכא קריבי הלו� גשי האוכל לעת

 בחומ� פת/ וטבלת קוצרי� של מלח� הלח�
 בחומ� פת2 טובלי2 להיות הקוצרי� דר/ שכ2

 50 מיני שמוציאי2 מכא2 יונת2 ר"א השרב בשעת

 ודאי הקוצרי� מצד ותשב לגרנות חמצי�
 נת2 אצבעותיו אשיבר זעיר קליל קלי לה ויצבט

 ותותר ותשבע ותאכל) 'ב רות ש� (והכתיב לה
 ברכה או תרתי מינה שמעינ2 אנ2 יצחק ר"א

 55 שורה ברכה או צדיק אותו של בידו שורה

 דכתיב מה מ2 אלא צדקת אותה של במעיה
 שורה שברכה יודעי2 אנו ותותר ותשבע ותאכל
 יצחק' ר אמר צדקת אותה של מעיה בתו/

 עושה אד� שכשיהא אר� דר/ תורה למדת/
 60 היה שאלו שמח בלב אותה עושה יהא מצוה

) לז בראשית (עליו מכתיב ה"שהקב יודע ראוב2
 ומוליכו טוענו היה מיד� ויצילהו ראוב2 וישמע

 מכתיב ה"שהקב בועז יודע היה ואלו אביו אצל
 היה פטומי� עגלי� קלי לה ויצבט עליו

 65 בש� סימו2 ברבי יהושע ורבי כה2' ר מאכילה

 מצוה עושה אד� היה לשעבר אמרו לוי' ר
 מי מצוה עושה אד� ועכשיו כותבה והנביא
 על חות� ה"והקב המשיח ומל/ אליהו כותבה
 יראי נדברו אז) ג מלאכי (דכתיב כההוא ידיה�

', וגו ויכתב וישמע' ה ויקשב רעהו אל איש' ה 70 

 ע� עושה הבית שבעל ממה יותר יהושע' ר תני
 אומרת רות שכ2 הבית בעל ע� עושה העני העני

 היו� עמו עשיתי אשר האיש ש�) ב רות (לנעמי
 אשר אלא כא2 כתיב אי2 עמי עשה אשר בועז

 75 וטובות פעולות הרבה לה אמרה עמו עשיתי

  .לי שנת2 פרוסה בשביל ו�הי עמו עשיתי
 
 
 


