
 

 את העני עמך
 שהיא חובהרשות  -הלוואה 

לקראת סיומה של קריאת 'שלישי' של הפרשה אנו פוגשים 

ת, האחת מצות עשה והשניה מצות לא תעשה, ושתי מצו

 -בסיסיות מאד, באותו הפסוק. הנושא הוא הלוואה 

ה ֶאת ִאם ְלֶוׁ֣ ַ ֶסף ת  ׁ֣ י ֶאת כ ֶ ִָ֗ ְך ֹלא ַעמ  ֶָ֔ ָעִנ֙י ִעמ  ֹנש ֶ ה תִֹֽ ֶהֹֽ ֹו כ ְ ה לִּ֖ ַּ֥ ְהיֶ

א ךְ  ֹלֹֽ ש ֶ יו ֶנֹֽ ן ָעָלִּ֖ ו  ימַּ֥  )שמות, כ"ב, כ"ד( ְתש ִ

למרות שהפסוק נשמע כרשות, 'אם', קובעים כאן מיד כל מוני 

 -המצוות כולם שהפירוש הוא כפי שקובע התנא רבי ישמעאל 

)שם,  .כל אם ואם שבתורה רשות, חוץ מג', וזה אחד מהן ...

 רש"י(

 -הלכות לווה ומלווה ובספר המצוות וכך אף פסק הרמב"ם ב

 שיש מצווה ואף חובה להלוות לעני כסף כשנזקק לו. 

לעני להחזיר את ההלוואה המשך הפסוק דן במקרה שאין 

 'לא תהיה לו כנושה'.  -שנתת לו 

"שלא יתבע המלווה מהלווה כשיודע שאין לו במה לפרוע" )...( 

לכאורה, אבל גם כאן זוהי מצווה, חיוב זו אמנם מדרגה גבוהה 

מן התורה. יש אולי תרבויות שאלו שני דברים שנמצאים 

במסגרת החסדים, במסגרת הדברים היפים והרצויים אך 

החסד הוא חלק  -שאינם מחייבים משפטית, אבל בתורה 

אינטגרלי מהמשפט, כך מקובלני מאבי ז"ל, ובניגוד לתפיסה 

 בתורת 'לפנים משורת הדין'. הנוצרית שם אלו דברים שהם

אם זוהי  –ואחרי כל ההקדמה הזאת מגיעה שאלה פרשנית 

חובה להלוות כסף לעני, מדוע סוף כל סוף, נכתבו המילים 

בלשון רשות?! הרבה תשובות ניתנו בזה, ונדמה כי אולי יש 

כאן מכלול אחד עמוק מאד והוא עומד ביסודן של כל התשובות 

 כולן.

 מדרגה של לא להיות כנושה

כסף תלווה את עמי' לבין 'לא תהיה לו כנשה', בין המילים 'אם 

מופיעות המילים 'את העני עמך'. רש"י אכן מיד מסביר את 

  -הלשון הייחודית הזו בדיני קדימות בצדקה 

קודם. עני ועשיר, עני קודם. עניי  עמי ונכרי, עמי. את עמי

 .(בבא מציעא עא) עירך ועניי עיר אחרת, עניי עירך קודמין

ם כסף תלוה, את עמי תלוהו קודם לעובד וזה משמעו, א

 .גילולים, ולאיזה מעמי, את העני, ולאיזה עני, לאותו שעמך

 )שם, רש"י(

איך באמת  -אבל אולי ניתן לומר כאן גם משהו פנימי מאד 

אפשר להגיע למדרגה כזו של 'לא תהיה לו כנושה'? המילה 

'נושה' מתארת גם את הנשיה, התביעה, אבל גם את השכחה. 

והוא לא מחזיר לי. אני הרי צריך את הכסף  -'הלוויתי לו כסף 

 הזה חזרה". איך אפשר להגיע למדרגה של לא להיות כנושה?

את עצם החובה להלוות אין בכלל  -על זה באה התורה ואומרת 

  -צורך לציין כאן כי זה מופיע כבר בפסוק אחר 

ֹו  י ַמְחֹסרֶ֔ ו  ד ֵֵּּ֚ נ  ֲעִביֶטֶ֔ ַ ֙ט ת  וֹ ְוַהֲעבֵּ ר לֹֽ ַּ֥ר ֶיְחַסִּ֖  )דברים ט"ו, ח'( ֲאש ֶ

וזה עצמו משמש כמקור למצות ההלוואה, כפי שלומדים 

הראשונים. מה שמדובר בו עכשיו אצלנו הוא איך להגיע 

למדרגה נפשית שלא להרגיש כבעל בית, כבעל חוב שצריך 

לקבל מהחייב והוא מאד כועס ש'ההוא' לא מחזיר לו. איך 

איך לא להיות נושה? איך לחוש  משתחררים מהכעסים הללו?

אלא אני חייב להקב"ה, שאני חייב  -שאף אחד לא חייב לי 

 בהכרת הטוב?

 שבךהעני  - העני עמךאת 

את העני  -כאשר 'כסף תלווה  -על זה באה התורה ואומרת 

עמך'. תלווה אותו מהמקום של העני שבתוכך. האם בתוכך גם 

 אתה חש עני, או שאתה 'הגביר', הברון שנותן לעניים? 

לא את עמך.  -ות באופן של 'אם כסף תלוה את עמי' עליך להלו

הרי אם הייתי רוצה, הייתי נותן לכולם את הכסף, אומר 

 הקב"ה.

"אם אלוהיכם אוהב ענים הוא, מפני אינו מפרנסן?', שאל 

טורנסרופוס הרשע את רבי עקיבא )בבא בתרא, י'.(, והתשובה 

ת כולנו כדי לזכות את כולנו, לזכך את כולנו ולהפוך א –היא 

בעבד עברי,  -לחלק מהבורא ית'. הרי במה התחילה הפרשה? 

אדם שהלך לגנוב. אדם שלא הפנים שאת חלקו הוא מקבל 

מהקב"ה ואין לו מה לחפש בחלק של מישהו אחר. ברגע 

שאדם מצליח לקלוט שבעצם הוא לא גביר מפני ש'הוא' גביר 

 הרי שגם בו יש עני, גם בו יש לווה, גם בו יש חסר. -

אולי לא חסר לך כסף, אבל אולי בנושאים אחרים  -ובתרגום 

אתה הוא העני והאחר הוא העשיר? ואולי עוד מעט הגלגל 

היה יתהפך וחס ושלום ויום יבוא ואתה תהיה העני והוא י

ך, אדוני הנסיך? אדוני העשיר? האם אתה מודע לעני שעמ

 הגביר?

יה בתחושת 'אם כסף תלווה'. איך תגיע למצב בו לעולם לא תה

רק אם לא תשכח שההוא שאתה מלווה לו איננו  -נושה? 

'ריבונו של עולם, למה  -'עמך' אלא 'עמי', ואז תשאל את עצמך 

 לא אתה נתת לו?'.

 הקב"ה רוצה אותי שותף

'אם כסף? תלווה!'. אם מדובר בכסף  -אמר אחד מן המפרשים 

תלווה את זה אתה, ריבונו של עולם, ישירות! למה אתה נותן  -

בודה הזו? זה כל כך מבלבל אותנו. אתה לנו לעשות את הע

רוצה שאני ארגיש עני, שארגיש 'תפילה לעני',? שארגיש 

באמת אחד שמקבל הכל ממך ושום דבר אינו שלו, ולא אחוש 

אז למה  –כנושה לעולם, ולא ארגיש שחייבים לי ואני כועס 

 נתת לי את כל הבילבול הזה?



 

 -ותזכור תמיד תלווה. את עמי,  -על זה באה התורה ואומרת 

שבאמת אני הייתי יכול לתת לו את הכסף ישירות, אבל רציתי 

 שגם אתה תהיה שותף איתי ותהפוך להיות חלק מהבורא. 

 

 אתהאף  -מה הוא אינו כנושה 

 -תגיד לי, הבורא הוא נושה? הוא בא אליך כל יום וגוער בך 

 -'הבטחת לי שתתקן את המידה ההיא, את ההתנהגות הזו?' 

גם אתה תוכל להיות כמו  הוא הר נותן עוד ועוד צ'אנס, ואולי

הבורא, ויחסך אל העולם, אל האחר, לא יהיה כאל אחד שחייב 

לך אלא עולם פייסני, של בורא שקולט שאולי הרבה יותר ממה 

 עושה העני איתך? -שאתה העשיר עושה עם העני 

זכות העשיר עושה את העני מקבל אבל ב -איך אומר המהר"ל 

תן, ומי שנותן נמצא וחי לנו -מקבל הופך העשיר מסתם עשיר 

 בתוך האלוקות.

  -שנזכה לא להיות כנושים ושלעולם לא נזדקק אלא רק מידך 

ָאה לֵּ תו ָחה ,ַהמ ְ ְ ה ְוָהְרָחָבה ,ַהפ  דוש ָ  ברכת המזון(נוסח ) .ַהק ְ

 

  




