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 דברים פרק טו
ה: ִמטָׁ ה שְׁ ִנים ַתֲעשֶׁ ַבע שָׁ ץ שֶׁ ַבר  )א( ִמקֵּ ה דְׁ זֶׁ )ב( וְׁ

הּו  עֵּ רֵּ ה בְׁ ר ַישֶׁ ה יָׁדֹו ֲאשֶׁ ל ַבַעל ַמשֵּ מֹוט כָׁ ה שָׁ ִמטָׁ ַהשְׁ
ק: ה ַליקֹוָׁ ִמטָׁ א שְׁ רָׁ ִחיו ִכי קָׁ ת אָׁ אֶׁ הּו וְׁ עֵּ ת רֵּ  לֹא ִיֹגש אֶׁ
ט  מֵּ ִחיָך ַתשְׁ ת אָׁ ָך אֶׁ יֶׁה לְׁ ר ִיהְׁ ִרי ִתֹגש ַוֲאשֶׁ כְׁ ת ַהנָׁ )ג( אֶׁ

ָך: ס ִכי לֹא יָׁדֶׁ פֶׁ ָך  )ד( אֶׁ כְׁ רֶׁ בָׁ ְך יְׁ רֵּ יֹון ִכי בָׁ בְׁ ָך אֶׁ יֶׁה בְׁ ִיהְׁ
ה ָך ַנֲחלָׁ ן לְׁ יָך ֹנתֵּ ק ֱאֹלהֶׁ קֹוָׁ ר יְׁ ץ ֲאשֶׁ רֶׁ אָׁ ק בָׁ קֹוָׁ  יְׁ

ּה: תָׁ ִרשְׁ ק  לְׁ קֹוָׁ קֹול יְׁ ַמע בְׁ מֹוַע ִתשְׁ )ה( ַרק ִאם שָׁ
ר  ה ַהזֹאת ֲאשֶׁ וָׁ ל ַהִמצְׁ ת כָׁ ֹמר ַלֲעשֹות אֶׁ יָך ִלשְׁ ֱאֹלהֶׁ

ָך ַהּיֹו ַצּוְׁ ֹנִכי מְׁ ר  ם:אָׁ ָך ַכֲאשֶׁ ַרכְׁ יָך בֵּ ק ֱאֹלהֶׁ קֹוָׁ )ו( ִכי יְׁ
תָׁ  ַשלְׁ ה לֹא ַתֲעֹבט ּומָׁ ַאתָׁ תָׁ גֹוִים ַרִבים וְׁ ַהֲעַבטְׁ ְך וְׁ ר לָׁ ִדבֶׁ

ֹשלּו: ס ָך לֹא ִימְׁ גֹוִים ַרִבים ּובְׁ יֹון  בְׁ בְׁ ָך אֶׁ יֶׁה בְׁ )ז( ִכי ִיהְׁ
ר ָך ֲאשֶׁ צְׁ ַארְׁ יָך בְׁ רֶׁ עָׁ ַאַחד שְׁ יָך בְׁ ַאַחד ַאחֶׁ ק  מֵּ קֹוָׁ יְׁ

ת  ֹפץ אֶׁ לֹא ִתקְׁ ָך וְׁ בְׁ בָׁ ת לְׁ ץ אֶׁ ַאמֵּ ְך לֹא תְׁ ן לָׁ יָך ֹנתֵּ ֱאֹלהֶׁ
יֹון: בְׁ אֶׁ ִחיָך הָׁ אָׁ ָך מֵּ ָך לֹו  יָׁדְׁ ת יָׁדְׁ ַתח אֶׁ ֹתַח ִתפְׁ )ח( ִכי פָׁ

ַסר לֹו: ר יֶׁחְׁ ֹסרֹו ֲאשֶׁ י ַמחְׁ נּו דֵּ ט ַתֲעִביטֶׁ ַהֲעבֵּ   וְׁ
ָך  בְׁ בָׁ ר ִעם לְׁ בָׁ יֶׁה דָׁ ן ִיהְׁ ָך פֶׁ ר לְׁ מֶׁ אֹמר )ט( ִהשָׁ ִלַּיַעל לֵּ בְׁ

ִחיָך  אָׁ ָך בְׁ ינְׁ ה עֵּ עָׁ רָׁ ה וְׁ ִמטָׁ ַנת ַהשְׁ ַבע שְׁ ַנת ַהשֶׁ ה שְׁ בָׁ רְׁ קָׁ
ָך  יָׁה בְׁ הָׁ ק וְׁ קֹוָׁ ל יְׁ יָך אֶׁ לֶׁ א עָׁ רָׁ קָׁ ן לֹו וְׁ לֹא ִתתֵּ יֹון וְׁ בְׁ אֶׁ הָׁ

א: טְׁ ָך לֹו ִכי  חֵּ ִתתְׁ ָך בְׁ בְׁ בָׁ ַרע לְׁ לֹא יֵּ ן לֹו וְׁ תֹון ִתתֵּ )י( נָׁ
ה יְׁ  ר ַהזֶׁ בָׁ ַלל ַהדָׁ ָך ִבגְׁ ל ַמֲעשֶׁ כָׁ יָך בְׁ ק ֱאֹלהֶׁ קֹוָׁ ָך יְׁ כְׁ רֶׁ בָׁ
ָך: ַלח יָׁדֶׁ ֹכל ִמשְׁ ב  ּובְׁ רֶׁ יֹון ִמקֶׁ בְׁ ַדל אֶׁ )יא( ִכי לֹא יֶׁחְׁ

ָך  דְׁ ת יָׁ ַתח אֶׁ ֹתַח ִתפְׁ אֹמר פָׁ ָך לֵּ ַצּוְׁ ֹנִכי מְׁ ן אָׁ ץ ַעל כֵּ רֶׁ אָׁ הָׁ
ָך: צֶׁ ַארְׁ ָך בְׁ ֹינְׁ בְׁ אֶׁ ִחיָך ַלֲעִנּיֶָׁך ּולְׁ אָׁ  לְׁ

 רש"י
יכול שבע שנים לכל מלוה  - מקץ שבע שנים)א( 

ומלוה, תלמוד לומר )פסוק ט( קרבה שנת השבע. 
ואם אתה אומר שבע שנים לכל מלוה ומלוה 

להלואת כל אחד ואחד, היאך היא קרבה, הא 
שמוט כל )ב(  למדת שבע שנים למנין השמיטות:

  ל כל בעל משה:שמוט את ידו ש - בעל משה ידו
אפס כי )ד(  זו מצות עשה: - את הנכרי תיגוש)ג( 

ולהלן הוא אומר )פסוק יא( כי  - לא יהיה בך אביון
לא יחדל אביון, אלא בזמן שאתם עושים רצונו של 

מקום, אביונים באחרים ולא בכם, וכשאין אתם 
עושים רצונו של מקום אביונים בכם. אביון דל 

רק אם )ה(  תאב לכל דבר:מעני, ולשון אביון שהוא 
 שמוע תשמע אז לא יהיה בך אביון: - שמוע תשמע

כאשר דבר )ו(  שמע קמעא משמיעין אותו הרבה: -
 והיכן דבר, )דברים כח, ג( ברוך אתה בעיר: - לך

כל לשון הלואה כשנופל על המלוה, נופל  - והעבטת
בלשון מפעיל. כגון והלוית, והעבטת. ואם היה 

 נופל על הלוה, כמו ולוית:אומר ועבטת היה 
יכול שתהא לוה מזה ומלוה לזה,  - והעבטת גוים

 ומשלת בגוים רבים תלמוד לומר ואתה לא תעבוט:
יכול גוים אחרים מושלים עליך, תלמוד לומר ובך  -

התאב תאב  - כי יהיה בך אביון)ז(  לא ימשולו:
אחיך מאביך, קודם לאחיך  - מאחד אחיך קודם:

 עניי עירך קודמים לעניי עיר  - שעריך מאמך:
יש לך אדם שמצטער אם יתן אם לא יתן, לכך נאמר לא תאמץ. יש לך אדם שפושט  - לא תאמץ אחרת:

אם לא תתן לו, סופך להיות אחיו של אביון  - מאחיך האביון את ידו וקופצה, לכך נאמר ולא תקפוץ:
והעבט  הרי כי משמש בלשון אלא: - ח תפתחכי פת אפילו כמה פעמים: - פתח תפתח)ח(  ]בעניות[:
 - אשר יחסר לו ואי אתה מצווה להעשירו: - די מחסורו אם לא רצה במתנה, תן לו בהלואה: - תעביטנו

 זו אשה. וכן הוא אומר )בראשית ב, יח( אעשה לו עזר כנגדו: - לו אפילו סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו:
מכל מקום, אפילו  - והיה בך חטא וד לומר )דברים כד, טו( ולא יקרא:יכול מצוה, תלמ - וקרא עליך)ט( 

נתון )י(  לא יקרא. אם כן למה נאמר וקרא עליך, ממהר אני ליפרע על ידי הקורא יותר ממי שאינו קורא:
אפילו אמרת ליתן, אתה נוטל שכר האמירה  - כי בגלל הדבר בינו ובינך: - לו אפילו מאה פעמים: - תתן לו
לאיזה אח,  - לאחיך לעניך עצה לטובתך אני משיאך: - לאמר מפני כן: - על כן)יא(  ר המעשה:עם שכ

 ביו"ד אחד, לשון עני אחד הוא. אבל ענייך בשני יודי"ן, שני עניים: - לעניך לעני:

 
 משנה מסכת שביעית פרק י

העם פרוזבול אינו משמט זה אחד מן הדברים שהתקין הלל הזקן כשראה שנמנעו  ]ג[
מלהלוות זה את זה ועוברין על מה שכתוב בתורה )דברים טו( השמר לך פן יהיה דבר עם 

 לבבך בליעל וגו' התקין הלל לפרוזבול: 
זהו גופו של פרוזבול מוסר אני לכם איש פלוני ופלוני הדיינים שבמקום פלוני שכל חוב  ]ד[

 ים:שיש לי שאגבנו כ"ז שארצה והדיינים חותמין למטה או העד
 

 ראה לפרשת ליקוטים  -שפת אמת 

אפס כי לא יהי' בך אביון כתב רש"י דהא דכתיב כי לא יחדל אביון כשבני ישראל עושין 
רצונו של מקום אביונים באחרים לא בכם, ולכאורה קשה הא הפסוק כתב זה לנתינת טעם 

כי לא יחדל כו' על כן אנכי מצוך כו' פתוח תפתח את ידך לאחיך כו' אם כן קאי על אביוני 
כי במצות הצדקה בלב שלם מעוררין גם בשמים לפתוח שערי רצון  אחיך, אכן נראה

ולהשפיע לבני ישראל כל טוב באופן שלא יהי' בך אביון, וזהו שכתוב נתון תתן פתוח תפתח 
שעל ידי פתיחת ידינו לצדקה גם הקב"ה פותח ידו ומשביע כו' וזהו שכתוב כי לא יחדל כו' 

שיהיו אביונים באחרים ולא בכם כדברי רש"י  על כן אנכי מצוך כו' פתוח תפתח כו' כדי
 ז"ל:
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