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 פרשת שמיטה וצדקה בספר דברים. א

תנאי ספרי דברים המדרש הבצירוף  יא בפרק טו בספר דברים יוצגו להלן -פסוקים א

י לספר "סיבה לכך היא שספרי דברים שימש מקור מרכזי לפירוש רש.  לתורהי"ופירוש רש

הצגה מקבילה של שני המקורות תמחיש חזותית את . דברים בעיקר בחלקים ההלכתיים

  .שר ביניהםהק

ציטוט הפסוקים יוצג בצורה שתבליט את שני הנושאים המשולבים בפרשת שמיטה בספר 

כדי להעמיד את . הראשון עניין השמיטה עצמו והשני עניין הצדקה הקשור בו. דברים

 .פסוקי הצדקה הודפסו בהזחה, הקורא על מקומו של כל חלק

 

   פרשת שמיטה וצדקה– טו פרק דברים

 ְ#ֵרֵעה% ַיֶ�ה ֲאֶ�ר ָיד  ַמֵ�ה ַ#ַעל ָ"ל ָ�מ ט ַהְ�ִמָ�ה ְ�ַבר ְוֶזה) ב(. ְ�ִמָ�ה ַ�ֲעֶ�ה ָ�ִני� ַבעֶ� ִמֵ��) א(

 *ִחי1ָ ֶאת ְל1ָ ִיְהֶיה ַוֲאֶ�ר ִ�'ֹ� ַה0ְָכִרי ֶאת) ג(. 'ַלה ְ�ִמָ�ה ָקָרא ִ"י ,*ִחיו ְוֶאת ֵרֵעה% ֶאת ִי'ֹ� לֹא

  . ָיֶד1ָ ֵמטַ�ְ�

 ַנֲחָלה ְל1ָ נֵֹת4 ֱאלֶֹהי1ָ 'ה ֲאֶ�ר ָ#*ֶר� 'ה ְיָבֶרְכ1ָ ָבֵר1ְ ִ"י ֶאְבי 4 1ָ#ְ ִיְהֶיה לֹא ִ"י ֶאֶפס) ד(

 ַה9ֹאת ַה8ְִצָוה ָ"ל ֶאת ַלֲע� ת ִלְ�מֹר ֱאלֶֹהי1ָ 'ה ְ#ק ל ִ�ְ�ַמע ָ�מ ַע ִא� ַרק) ה( .ְלִרְ�6�ָ

 ְו;ָ�ה ַרִ#י� ' ִי� ְוַהֲעַבְטָ� ָל1ְ ִ�ֶ#ר ַ"ֲאֶ�ר ֵ#ַרְכ1ָ ֱאלֶֹהי1ָ 'ה ִ"י) ו( .ַה: � ְמַצ1ָ%ְ י*נִֹכ ֲאֶ�ר

 ְ#;ַחד ;ֶחי1ָ ֵמ;ַחד ֶאְבי 4 ְב1ָ ִיְהֶיה ִ"י) ז (.ִיְמ�ֹל% לֹא %ְב1ָ ַרִ#י� ְ#ג ִי� %ָמַ�ְלָ� ַתֲעבֹט לֹא

 ֵמ*ִחי1ָ ָיְד1ָ ֶאת ִתְק>ֹ� ְולֹא ְלָבְב1ָ ֶאת ְת;�8ֵ לֹא ָל1ְ נֵֹת4 ֱאלֶֹהי1ָ 'ה ֲאֶ�ר #ְ1ָ;ְרְצ ְ�ָעֶרי1ָ

  .ל  ֶיְחַסר ֲאֶ�ר ַמְחסֹר  ֵ�י ַ�ֲעִביֶט%0 ְוַהֲעֵבט ל  ָיְד1ָ ֶאת ִ�ְפַ�ח ָפתַֹח ִ"י) ח( .ָהֶאְבי 4

 ְ#*ִחי1ָ ֵעיְנ1ָ ְוָרָעה ַהְ�ִמָ�ה ְ�ַנת ַהֶ�ַבע ְ�ַנת ָקְרָבה ֵלאמֹר ְבִלַ:ַעל ְב1ְָלָב ִע� ָדָבר ִיְהֶיה ֶ>4 ְל1ָ ִהָ�ֶמר) ט(

 ִ"י ל  ְ#ִת1ָ�ְ ְלָבְב1ָ ֵיַרע ְולֹא ל  4�ֵ�ִ ָנת 4) י( .ֵחְטא ְב1ָ ְוָהָיה 'ה ֶאל ָעֶלי1ָ ְוָקָרא ל  ִת4�ֵ ְולֹא ָהֶאְבי 4

  .ָיֶד1ָ ִמְ�ַלח %ְבכֹל ַמֲע1ָ�ֶ ְ#ָכל ֱאלֶֹהי1ָ 'ה ָבֶרְכ1ְָי ַה9ֶה ַהָ�ָבר ִ#ְגַלל

 ְל*ִחי1ָ ָיְד1ָ ֶאת ִ�ְפַ�ח ָ>תַֹח ֵלאמֹר ְמַצ1ָ%ְ *נִֹכי ֵ"4 ַעל ,ָה*ֶר� ִמֶ�ֶרב ֶאְבי 4 ֶיְחַ�ל לֹא ִ"י) יא(

   .ְ#;ְרֶצ1ָ %ְלֶאְביְֹנ1ָ ַלֲעִנֶ:1ָ
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  .ְ�ִמָ�ה ַ�ֲעֶ�ה ִני�ָ� ֶ�ַבע ִמֵ�� :פסוק א

   :172-171' עמ, קיא פיסקא דברים ספרי

   ?בסופה או השנה לתימתח יכול, "שני� שבע מק�"] 1[

   ,ד4 את הרי

   ,)י לא דברי�( "ק�" להל4 ונאמר "ק�" כא4 נאמר

   . בתחלתה ולא בסופה כא4 האמור "ק�" אC ,בתחלתה ולא בסופה להל4 האמור "ק�" מה
  
  1.משמט אתה טהישמ ל1 שיש זמ4 כל, "שמוט... טהשמ תעשה] "2[
  
   ?ואחד אחד לכל שני� שבע יכול, "שני� שבע"] 3[

   ,ד4 אתה הרי

   ,במלוה שני� שבע וחייב )יאFראה שמות כג י( טהיבשמ שני� שבע חייב

   ,העול� לכל שני� שבע בשמטה האמור שני� שבע מה

Cהעול� לכל שני� שבע במלוה האמור שני� שבע א.   

   :זו לדר1 כל1 או

   ,במלוה שני� שבע וחייב )ראה דברי� טו יב( עברי בעבד שני� שבע חייב

   ,ואחד אחד לכל שני� שבע עברי בעבד האמור שני� שבע מה

Cואחד אחד לכל שני� שבע במלוה האמור שני� שבע א.   

   ?דומה למי נראה

   2.ביובל שתלוי עברי עבד יוכיח ואל ,ביובל תלוי שאינו מדבר ביובל תלוי שאינו דבר דני�

   :זו לדר1 כל1 או

   ,לאר� ובחוצה באר� שנוהג מדבר לאר� ובחוצה באר� שנוהג דבר דני�

   .באר� אלא נוהג שאי4 קרקע השמט יוכיח ואל

   3,והוש רהילגז )י לא ש�( "שני� שבע" )כא4( "שני� שבע" לומר תלמוד

  , העול� לכלש שני� שבע טהיבשמ האמור שני� שבע מה

Cהעול� לכלש שני� שבע במלוה האמור שני� שבע א.   

  , )ט טו דברי�( "השמטה שנת השבע שנת קרבה" אומר הוא הרי :אומר הגלילי יוסי רבי

  4.העול� לכל שני� שבע מעתה אמור !?קרובה היא היא1 ואחד אחד לכל שני� שבע א�
  

  :י"רש

). ט פסוק(" השבע שנת קרבה" רלומ תלמוד ?ומלוה מלוה לכל שנים שבע יכול - שנים שבע מקץ

 למדת הא !?קרבה היא היאך, ואחד אחד כל להלואת ומלוה מלוה לכל שנים שבע אומר אתה ואם

  .השמיטות למנין שנים שבע

                                                 
1
  ].4[, ראה ג� להל4 
2
  : מיתיבי): ובמקבילות( א"ע כט ערכי4 בבליראה  

 נוהגת החר� שדה ואי4, "עמ1 יעבוד היובל שנת עד" ) מכה ויקרא(: שנאמר, נוהג שהיובל בזמ4 אלא נוהג עברי עבד אי4

 . ' וכו,נוהג שהיובל בזמ4 אלא נוהגי4 חומה ערי בתי אי4, 'וכו, נוהג שהיובל בזמ4 אלא
3
 ֵלאמֹר א ָת� מֶֹ�ה ַוְיַצו) י (:לא פרק דברי�". מק� שבע שני�"בשני הפסוקי� האלו בלבד יש את הביטוי , זו גזירה שוה 

" ת ְ#ַחג ַהְ�ִמָ�ה ְ�ַנת ְ#מֵֹעד ָ�ִני� ֶ�ַבע ִמֵ�� JKר 8ָ#ַק � ֱאלֶֹהי1ָ 'ה ְ>ֵני ֶאת ֵלָרא ת ִיְ�ָרֵאל ָכל ְ#ב א) יא(. ַה�ִ�ְקָרא ִיְבָחר ֲאֶ 

  ].1[, וראה לעיל. ְ#*ְזֵניֶה� ִיְ�ָרֵאל ָ"ל ֶנֶגד ַה9ֹאת ַה� ָרה ֶאת
4
   .י"ראה רש, יוסי הגלילי' רק את דרשת ר, בשינויי לשו4 קטני�, בפירושו לתורה מביא י"רש 
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   5."שמוט ...שמטה תעשה" לומר תלמוד ?במדבר נוהג מלוה השמט יהא יכול] 4[

   ,ישראל באר� אלא "שמוט ...שמטה תעשה" אומר אינו או

   ,לאר� בחוצה מלוה משמט אתה ,לאר� שמטה עושה השאת

   ?מלוה משמט את אי4 ,לאר� שמטה עושה את שאי

       6.לאר� בחוצה ובי4 באר� בי4) פסוק ב( "'לה שמטה קרא כי" לומר תלמוד

  

***  

  

  ְ#ֵרֵעה% ַיֶ�ה ֲאֶ�ר ָיד  ַמֵ�ה ַ#ַעל ָ"ל ָ�מ ט ַהְ�ִמָ�ה ְ�ַבר ְוֶזה :פסוק ב

  .'הַל ְ�ִמָ�ה ָקָרא ִ"י *ִחיו ְוֶאת ֵרֵעה% ֶאת ִי'ֹ� אלֹ

  :173-172' עמ, קיב פיסקא דברים ספרי

   .'אני משמט' לה� יאמר בשביעית חוב המחזיר :אמרו מיכ4, "השמטה דבר וזה"

  . "השמטה דבר וזה" שנאמר משו� ,ממנו יקבל F ' כ4 פי על אC' לו אמר וא�
  

   .מלוה משמט יובל ואי4 מלוה משמטת השמט ,"השמטה דבר וזה"

   ,בדי4 שהיה

   .מלוה שישמט די4 אינו עבדי� שמוציא יובל ,מלוה משמטת עבדי� מוציאה שאי4 שמטה מה

   .מלוה משמט יובל ואי4 מלוה משמטת שמטה ,"השמטה דבר וזה" לומר תלמוד

   ?עבדי� שתוציא לשמטה וחומר קל

   .עבדי� שתוציא די4 אינו מלוה שמשמטת שביעית ,עבדי� מוציא מלוה משמט שאי4 יובל ומה

  . עבדי� מוציא ויובל מלוה משמטת שביעית )יג כה ויקרא(" הזאת היובל בשנת" לומר תלמוד
  

   ".ידו משה" לומר תלמוד ?ובפקדו4 בגזילה אC יכול, "בעל כל שמוט"

   ".ברעהו ישה אשר" לומר תלמוד ?החנות והקפת שכיר שכר יכול "ידו משה" או

  . זקופי� כול� אC בזקוC "ידו משה" מה ?"ידו משה" לומר תלמוד מה ,כול� לרבות סופנו א�

  

  . תעשה בלא עליו לית4, "יגוש לא"

  . תושב לגר פרט, "אחיו ואת". לאחרי� פרט, "רעהו את"

         .לאר� בחוצה בי4 באר� בי4, "'לה שמטה קרא כי"

  

  .משה בעל כל של ידו את שמוט - ידו משה בעל כל שמוט: י"רש

***  

                                                 
  ].1[, ראה לעיל 5
 .ב"א הי"ו תוספתא קידושי4 פ; ב"ראה בבלי קידושי4 לח ע 6
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  .ָיֶד1ָ ַ�ְ�ֵמט *ִחי1ָ ֶאת ְל1ָ ִיְהֶיה ַוֲאֶ�ר ִ�'ֹ� ַה0ְָכִרי ֶאת :פסוק ג

  :173' עמ, קיג פיסקא דברים ספרי

  . עשה מצות זו, "תגש הנכרי את"

   ;ביד1 אחי1 של ולא, "אחי� את ל� יהיה ואשר"

  . משמט אי4 המשכו4 על המלוה אומר אתה מיכ4

   ;די4 לבית שטרותיו המוסר ולא, "יד� תשמט חי�א את"

   פרוסבול הלל התקי4 אמרו מיכ4

,העול
 תיקו� מפני
7
   ,בתורה שכתוב מה על ועברו זה את זה מלהלוות שנמנעו הע
 את שראה 

   .פרוסבול והתקי� עמד

   לי שיש חוב כל פלוני שבמקו
 הדייני
 ופלוני פלוני לכ
 אני מוסרני :פרוסבול של גופו וזהו

.העדי
 או למטה חותמי
 והדייני
 שארצה זמ� כל שאגבנו
8  

  

  .עשה מצות זו - תיגוש הנכרי את: י"רש

***  

  

  .ְלִרְ�6�ָ ַנֲחָלה ְל1ָ נֵֹת4 ֱאלֶֹהי1ָ 'ה ֲאֶ�ר ָ#*ֶר� 'ה ְיָבֶרְכ1ָ ָבֵר1ְ ִ"י ֶאְבי 4 1ָ#ְ ִיְהֶיה לֹא ִ"י ֶאֶפס :פסוק ד

  :174' מע, קיד פיסקא דברים ספרי

   ,)יא טו דברי�( "האר� מקרב אביו4 יחדל לא כי" אומר הוא ולהל4, "אביו� ב� יהיה לא כי אפס"

   ,באחרי� אביוני� מקו� של רצונו עושי� שאת� בזמ4

  . בכ� אביוני� מקו� של רצונו עושי� את� וכשאי4

  . באר� אלא תלויה ברכה שאי4 מגיד F" באר�' ה יברכ� בר� כי"

  . תכבש שתירש בשכר F" לרשתה ל� נות� י�אלה' ה אשר"

  
  :י"רש

   !?)יא פסוק(" אביון יחדל לא כי" אומר הוא ולהלן - אביון בך יהיה לא כי אפס

 של רצונו עושים אתם וכשאין, בכם ולא באחרים אביונים, מקום של רצונו עושים שאתם בזמן אלא

  . בכם אביונים מקום

  .דבר לכל בתא שהוא אביון ולשון, מעני דל אביון

***  

                                                 
7
לכ4 , מכא4 ואיל1 הקטע לקוח מהמשנהיתכ4 ש. העול� תיקו4 מפני פרוזבול התקי4 הלל: ג"מ ד"פ גיטי4 משנהראה  

 .הובא בגופ4 שונה
8
 הע� שנמנעו כשראה הזק4 הלל שהתקי4 הדברי� מ4 אחד זה .משמט אינו פרוזבול: ג"מ י"פ שביעית משנהראה  

   .'וכו, זה את זה מלהלוות
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   ַה9ֹאת ַה8ְִצָוה ָ"ל ֶאת ַלֲע� ת ִלְ�מֹר ֱאלֶֹהי1ָ 'ה ְ#ק ל ִ�ְ�ַמע ָ�מ ַע ִא� ַרק :פסוק ה

  .ַה: � ְמַצ1ָ%ְ *נִֹכי ֲאֶ�ר

  :174' עמ, קטו פיסקא דברים ספרי

   :אמרו מיכF 4" אלהי�' ה בקול תשמע שמוע א� רק"

  . סופרי� דברי אותו משמיעי� תורה דברי אד� שמע ,הרבה תואו משמיעי� קימעה אד� שמע

   .חמורה כמצוה עלי1 חביבה קלה מצוה שתהא F " הזאת המצוה כל את לעשות לשמור"

  

  :י"רש

  .אביון בך יהיה לא אז - תשמע שמוע אם רק

  .הרבה אותו משמיעין קמעא שמע - תשמע שמוע

***  

  

   ,ָל1ְ ִ�ֶ#ר ֲאֶ�רַ" ֵ#ַרְכ1ָ ֱאלֶֹהי1ָ 'ה ִ"י :פסוק ו

  .ִיְמ�ֹל% לֹא %ְב1ָ ַרִ#י� ְ#ג ִי� %ָמַ�ְלָ� ַתֲעבֹט לֹא ְו;ָ�ה ַרִ#י� ' ִי� ְוַהֲעַבְטָ�

    :174 'מע, קטז פיסקא דברים ספרי

  . )ג כח דברי�( 'וגו "בעיר אתה ברו1" ?ל1 דבר ומה F" ל� דבר כאשר ברכ� אלהי�' ה כי"

   ?עושי� שאחרי� כדר1 בשקל ומלוה בסלע לוה תהא יכול F" רבי� גוי� והעבטת"

  . "תעבט לא ואתה" לומר תלמוד

   ,ב1 מושלי� ואחרי� באחרי� מושל תהא יכול F" רבי� בגוי� ומשלת"

   ?)ז א שופטי�(" מלכי� שבעי� בזק אדני ויאמר" שנאמר כעני4

  . "ימשלו לא וב�" נאמר לכ1

  

  :י"רש

  .)ג כח דברים(" בעיר אתה ברוך" ?ברד והיכן - לך דבר כאשר

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

  .ולוית כמו, הלוה על נופל היה ועבטת אומר

  ".תעבוט לא ואתה" לומר תלמוד ?לזה ומלוה מזה לוה שתהא יכול - גוים והעבטת

  .ימשולו לא ובך לומר תלמוד ?עליך מושלים אחרים גוים יכול - רבים בגוים ומשלת

***  
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  ָל1ְ נֵֹת4 ֱאלֶֹהי1ָ 'ה ֲאֶ�ר ְ#;ְרְצ1ָ ְ�ָעֶרי1ָ ְ#;ַחד ;ֶחי1ָ ֵמ;ַחד ֶאְבי 4 ְב1ָ ִיְהֶיה ִ"י :פסוק ז

  .ָהֶאְבי 4 ֵמ*ִחי1ָ ָיְד1ָ ֶאת ִתְק>ֹ� ְולֹא ְלָבְב1ָ ֶאת ְת;�8ֵ לֹא

  :175-174' עמ, )קטז פיסקאהמשך ( ריםדב ספרי

  . באחרי� ולא, "ב� יהיה כי"

"�  . קוד� תאב תאב, "אביו

  . מאמ1 לאחי1 קוד� מאבי1 שאחי1 מלמד, "אחי� מאחד" אומר כשהוא ;מאבי1 אחי1 זה, "אחי�"

  . אחרת עיר ליושבי קודמי� עיר1 יושבי, "שערי� באחד"

   – "שערי� באחד" אומר כשהוא .לאר� חוצה ליושבי קודמי� האר� יושבי, "בארצ�"

  . דבר לכל לו זקוק אתה אי הפתחי� על מחזר היה ,לפרנסו מצוה אתה אחד במקו� יושב היה

  . מקו� בכל F" ל� נת� אלהי�' ה אשר"

  . ית4 לא א� ית4 א� שמצטער אד� ב4 יש F" לבב� את תאמ� לא"

  . קופצהו וחוזר ידו את שפושט אד� ב4 יש F" יד� את תקפו� ולא"

   .הימנו ליטול סופ1 לו נות4 אתה אי4 א� F" האביו� מאחי�"

  
  :י"רש

  .קודם תאב התאב - אביון בך יהיה כי

  .מאמך לאחיך קודם, מאביך אחיך - אחיך מאחד

  .אחרת עיר לעניי קודמים עירך עניי - שעריך

  . "תאמץ לא" נאמר לכך, יתן לא אם יתן אם שמצטער אדם לך יש - תאמץ לא

  ".תקפוץ ולא" נאמר לכך, וקופצה ידו את שפושט אדם לך יש     

  .בעניות אביון של אחיו להיות סופך, לו תתן לא אם - האביון מאחיך

***  
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  .ל  ֶיְחַסר ֲאֶ�ר ַמְחסֹר  ֵ�י ַ�ֲעִביֶט%0 ְוַהֲעֵבט ל  ָיְד1ָ ֶאת ִ�ְפַ�ח ָפתַֹח ִ"י :פסוק ח

  )קטז יסקאפהמשך ( דברים ספרי

   ?פעמי� מאה אפילו פתח אחת פע� פתחת א� מני4

  . "לו יד� את תפתח פתוח כי" לומר תלמוד
  
   .'ללות צרי1 את' :לו אמור בייש4 היה שא� ;בדברי� לו פתח, "תפתח פתוח", "תעביטנו והעבט"

   . כמלוה ניתנת צדקה :אמרו מיכ4
  
   ;יהודה רבי דברי ,ואות וממשכני� וחוזרי� לו נותני� F" תעביטנו העבט"

  . דעתו את להגיס כדי ',משכו4 הבא' לו אומרי� :אומרי� וחכמי�
  
  . לעשרו מצוה אתה איF 4" מחסורו די"

  . עבד ואפילו סוס אפילו F" לו יחסר אשר"

   .משמשו שהיה ועבד בו מתעמל שהיה סוס אחד טובי� ב4 לעני שנת4 הזק4 בהלל מעשה

  . יו� בכל בשר ליטרא לאורח לי�מע שהיו העליו4 בגליל מעשה שוב

  . )יח ב בראשית( "עזר לו אעשה" שנאמר כעני4 ,אשה זו F" לו"
  

  :י"רש

  .פעמים כמה אפילו - תפתח פתח

  .אלא בלשון משמש כי הרי - תפתח פתח כי

  .בהלואה לו תן, במתנה רצה לא אם - תעביטנו והעבט

  .להעשירו מצווה אתה ואי - מחסורו די

  .לפניו לרוץ ועבד עליו לרכוב סוס פילוא - לו יחסר אשר

  .)יח, ב בראשית(" כנגדו עזר לו אעשה" אומר הוא וכן. אשה זו - לו

***  
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  ַהְ�ִמָ�ה ְ�ַנת ַהֶ�ַבע ְ�ַנת ָקְרָבה ֵלאמֹר ְבִלַ:ַעל ְלָבְב1ָ ִע� ָדָבר ִיְהֶיה ֶ>4 ְל1ָ ִהָ�ֶמר :פסוק ט

  .ֵחְטא ְב1ָ ְוָהָיה 'ה ֶאל ָעֶלי1ָ ְוָקָרא ל  ִת4�ֵ ְולֹא  4ָהֶאְבי ְ#*ִחי1ָ ֵעיְנ1ָ ְוָרָעה

 

  :176' עמ, קיז פיסקא ,דברים ספרי

   ;רחמי
 תמנע שלא זהיר הוי, "ל� השמר"

.עול בלי  " בליעלבליעלבליעלבליעל" שנאמר ,מעליו שמי
 עול ופורק עבירות לעוברי מוקש רחמי
 המונע שכל
9   

  . תעשה בלא F " פ4" ,תעשה בלא F" השמר", "ל1 השמר" :דבר אחר

  
"�    .זרה עבודה שקרוי זה, "לאמר בליעל לבב� ע� דבר יהיה פ

   ,)יד יג דברי�( "בלעיל בני אנשי� יצאו" להל4 ונאמר "בליעל" כא4 נאמר

  . זרה עבודה כא4 האמור "בליעל בני" אC ,זרה עבודה להל4 האמור "בליעל בני" מה
  
  , "השמטה שנת השבע שנת קרבה"

   !?קרובה היא היא1 ואחד אחד לכל שני� שבע א� :הגלילי יוסי רבי רשאמ היא זו

  . העול� לכל שני� שבע מעתה אמור
  
  , "'ה אל עלי� וקרא לו תת� ולא האביו� באחי� עינ� ורעה"

   ."וקרא" לומר תלמוד ?לקרות שלא מצוה יכול

   .)טו כד דברי�( "עלי1 יקרא ולא" לומר תלמוד ?לקרות מצוה יכול

   ?חטא ב1 יהא לא לאו וא� חטא ב1 יהיה עלי1 קרא א� יכול

   .מקו� מכל "חטא ב� והיה" לומר תלמוד

  . קורא שאינו ממי יותר קורא ידי על ליפרע אני ממהר ?"'ה אל עלי1 וקרא" נאמר למה כ4 א�

  

  :י"רש

  .)טו, כד דברים( "יקרא ולא" לומר תלמוד, מצוה יכול - עליך וקרא

  . יקרא לא אפילו ,מקום מכל - חטא בך והיה

  .קורא שאינו ממי יותר הקורא ידי על ליפרע אני ממהר ?"עליך וקרא" נאמר למה כן אם

***  

                                                 
9
 .לכ4 הובא בגופ4 שונה, ואינו בחלק של עדי נוסח, כנראה אינו מקורי בספרי 
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   ,ל  ְ#ִת1ָ�ְ ְלָבְב1ָ ֵיַרע ְולֹא ל  4�ֵ�ִ ָנת 4 :פסוק י

  .1ָָיֶד ִמְ�ַלח %ְבכֹל ַמֲע1ָ�ֶ ְ#ָכל ֱאלֶֹהי1ָ 'ה ְיָבֶרְכ1ָ ַה9ֶה ַהָ�ָבר ִ#ְגַלל ִ"י

  :176' עמ, קיז פיסקא ,דברים ספרי

  . "תת� נתו�" לומר תלמוד ?פעמי� מאה אפילו לו ת4 אחת פע� נתת א� מני4

   10.בירושל� היתה חשאי� לשכת :אמרו מיכ4 ;לבינו בינ1, "לו"
  
  , "הזה הדבר בגלל כי"

   .מעשה ושכר אמירה שכר לו נותני� F  ונת4 לית4 אמר א�

   .מעשה כשכר אמירה שכר לו נותני� F לית4 בידו הספיק ולא לית4 אמר

   ".הזה הדבר בגלל כי" שנאמר ,כ1 על שכר לו נותני� F תנו לאחרי� אמר אבל לית4 אמר לא

  ?כ1 על שכר לו שנותני� מני4 ,טובי� בדברי� לו נוח אבל ,תנו לאחרי� אמר ולא לית4 אמר לא

  . "מעש� בכל אלהי�' ה יברכ� הזה הדבר בגלל כי" לומר תלמוד

  

  :י"רש

  .פעמים מאה אפילו - לו תתן נתון

  .ובינך בינו - לו

  .המעשה שכר עם האמירה שכר נוטל אתה, ליתן אמרת אפילו - הדבר בגלל כי

***  

   ,ָה*ֶר� ִמֶ�ֶרב ֶאְבי 4 ֶיְחַ�ל לֹא ִ"י :פסוק יא

  .ְ#;ְרֶצ1ָ %ְלֶאְביְֹנ1ָ ַלֲעִנֶ:1ָ ְל*ִחי1ָ ָיְד1ָ ֶאת ִ�ְפַ�ח ָ>תַֹח ֵלאמֹר ְמַצ1ָ%ְ *נִֹכי ֵ"4 ַעל

  

 :177' עמ, קיח פיסקא דברים ספרי

   – )ד טו דברי�( "אביו4 ב1 יהיה לא כי אפס" אומר הוא ולהל4, "האר� מקרב אביו� יחדל לא כי"

   ?הללו כתובי� שני נתקיימו כיצד

   ,באחרי� אביוני� מקו� של רצונו עושי� שאת� בזמ4

  . בכ� אביוני� מקו� של צונור עושי� את� וכשאי4

  . כ4 מפני F" כ4 על" ,"לאמר מצו� אנכי כ� על"

  . טובת1ל ,ל1 נות4 אני טובה עצה F " לאמר מצו� אנכי"

   ?כול� נאמרו למה F" לאביונ� לעני� לאחי� יד� את תפתח פתוח"

   ,מעה לו נותני� מעה ,עיסה לו נותני� עיסה ,פת לו נותני� פת לו לית4 הראוי

  . פיו בתו1 אותו מאכילי� פיו בתו1 לולהאכי

  

  :י"רש

  .כן מפני - כן על

  .משיאך אני לטובתך עצה - לאמר

  .לעני, אח לאיזה - לעניך לאחיך

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

                                                 
    .הכלי� לשכת ואחת חשאי� לשכת אחת ,במקדש היו לשכות שתי :ו משנה ה רקפ שקלי�ראה  10

  .בחשאי מתוכה מתפרנסי� טובי� בני ועניי� בחשאי לתוכה נותני� חטא יראי :חשאי� לשכת


