
  תשע"ו –לפרשת בהר סיני 
  ערבות הדדית

 חברוני-פנינית אברך

 "…פרק כה' פסוק ל"ו נאמר : "וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו
 : ""והחזקת בו  רש"י מפרש 

 .משעת מוטת הידאל תניחהו שירד ויפול ויהיה קשה להקימו אלא חזקהו 
 ,עודהו על החמור אחד תופס בו ומעמידו,נפל לארץ -למה זה דומה? למשאוי שעל החמור 

 .חמישה אין מעמידין אותו
 ?איך מזהים קושי בתחילתו

 ?מדוע קשה לנו להציע עזרה למי שמצוקתו רק מתחילה, למי שעוד לא נפל
 ?איך ניתן לדאוג לכך שמושיטי העזרה לא יתמוטטו בעצמם

 צוות הלוואה לעני ספר החינוך מצוה סומ

להלוות לעני, כהשגת היד כפי מה שצריך לו, למען הרחיב לו ולהקל מעליו אנחתו. וזאת 
המצוה של הלוואה היא יותר חזקה ומחויבת ממצות נתינת הצדקה, שמי שנתגלה ונודע 

בא לאותה בושה  דחקו בין בני אדם וגילה פניו לשאול מהן אין דחקו ואפילתו כמי שעדיין לא
וירא מהכנס בה, ואם יהיה לו מעט סעד של הלואה, במה שירווח מעט אולי לא יצטרך לבא 

לשאלה לעולם, וכשירחמנו האל בריווח ישלם נשיו ויחיה בנותר. ועל כן הזהירתנו תורתנו 
השלימה על זה לסעוד המך בהלוואה טרם יצטרך לבוא אל השאלה, שנאמר אם כסף תלווה 

 שמות כ"ב)את עמי (
 ספר החינוך מצוה סו

 :ְׁשמֹוֶנה ַמֲעלֹות ֵיׁש ַּבְּצָדָקה, זֹו ְלַמְעָלה ִמּזֹו
ֶזה --ה ִמֶּמָּנהְלַמְעלָ  ֵאיןְׁש ַמֲעָלה ְּגדֹוָלה   [ז] ְׁשמֹוֶנה ַמֲעלֹות ֵיׁש ַּבְּצָדָקה, זֹו ְלַמְעָלה ִמּזֹו: י 

, ְונֹוֵתן  ִציא לֹו ָּתפּות, אֹו ַמְמ ּמֹו ׁשֻ ֶׂשה עִ לֹו ַמָּתָנה אֹו ַהְלָוָאה, אֹו עֹוַהַּמְחִזיק ִּביֵדי ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָּמ
ְקָּת ּבֹו, ֵּגר ֱאָמר "ְוֶהֱחזַ ַעל ֶזה נֶ ל; וְ ְמָלאָכה, ְּכֵדי ְלַחַּזק ֶאת ָידֹו ַעד ֶׁשּלֹא ִיְצָטַר ַלְּבִרּיֹות ְולֹא ִיְׁשאַ 

" (ויקרא כה,לה), ְּכלֹומַ   .ַרר ַהֲחֵזק ּבֹו ֶׁשּלֹא ִיֹּפל ְוִיְצטָ ְותֹוָׁשב ָוַחי ִעָּמ
ֲהֵרי זֹו ִמִּמי ָלַקח, ׁשֶ  ע ֶהָעִניָידַ  ַהּנֹוֵתן ְצָדָקה ָלֲעִנִּיים, ְולֹא ָיַדע ְלִמי ָנַתן, ְולֹא--[ח] ָּפחּות ִמֶּזה  יא

ֲחַׁשאי ְוָהֲעִנִּיים ְתִנין ָּבּה ּבַ יִקים נֹוַּצִּד ְּכגֹון ִלְׁשַּכת ֲחָׁשִיים ֶׁשָהְיָתה ַּבִּמְקָּדׁש, ֶׁשָהיּו הַ   ִמְצָוה ִלְׁשָמּה:
ִיֵּתן ָאָדם  ְצָדָקה; ְולֹאָּפה ֶׁשּלִ  קֻ ַהּנֹוֵתן ְלתֹו--ְוָקרֹוב ְלֶזה  ְּבֵני טֹוִבים ִמְתַּפְרְנִסין ִמֶּמָּנה ַּבֲחַׁשאי.

ָרה ַּכֲחַנְנָיה ֶּבן ג ָּבּה ַּכּׁשּוַע ִלְנהֹ יֹודֵ ן ְוָחָכם וְ ְלתֹו ֻקָּפה ֶׁשִּלְצָדָקה, ֵאָלא ִאם ֵּכן יֹוֵדַע ֶׁשַהְּמֻמֶּנה ֶנֱאמָ 
 .ְּתַרְדיֹון

ָכִמים ֶׁשָהיּו ן ְּגדֹוֵלי ַהחֲ ְּכגֹו  :ָלַקח ֶׁשָּיַדע ַהּנֹוֵתן ְלִמי ִיֵּתן, ְולֹא ָיַדע ֶהָעִני ִמִּמי--[ט] ָּפחּות ִמֶּזה  יב 
יא, ִאם ַמֲעָלה טֹוָבה הִ ׂשֹות, ּוַלעֲ  ּוְכֶזה ָראּוי  ִפְתֵחי ָהֲעִנִּיים.הֹוְלִכין ַּבֵּסֶתר, ּוַמְׁשִליִכין ַהָּמעֹות ּבְ 
 .ֵאין ַהְּמֻמִּנין ַּבְּצָדָקה נֹוֲהִגין ַּכּׁשּוָרה

ם ּו צֹוְרִריֲחָכִמים ֶׁשָהידֹוֵלי הַ ן ּגְ ְּכגֹו  ֶׁשָּיַדע ֶהָעִני ִמֵּמי ָנַטל, ְולֹא ָיַדע ַהּנֹוֵתן:--[י] ָּפחּות ִמֶּזה  יג
 .ן ּבּוָׁשהּלֹא ִיְהֶיה ָלהֶ ֵדי ׁשֶ ין, ּכְ ַהָּמעֹות ִּבְסִדיֵניֶהן ּוַמְפִׁשיִלין ַלֲאחֹוֵריֶהן, ּוָבִאין ָהֲעִנִּיים ְונֹוְטלִ 

ן לֹו, אּוי ִלּתֵ ִּיֵּתן לֹו ָּכָר ׁשֶ --ֶּזהת מִ [יב] ָּפחּו  ֶׁשִּיֵּתן ֶלָעִני ְּבָידֹו, ֹקֶדם ֶׁשִּיְׁשַאל.--[יא] ָּפחּות ִמֶּזה  יד 
-- ת ִמֶּזה[יד] ָּפחּו  ֹות.ִנים ָיפר ּפָ ֶׁשִּיֵּתן לֹו ָּפחּות ִמן ָהָראּוי, ְּבֵסבֶ --[יג] ָּפחּות ִמֶּזה  ַאַחר ֶׁשִּיְׁשַאל.

 .ֶׁשִּיֵּתן לֹו, ְּבֶעֶצב
-- ֱאָמר "ֲאִניֶׁשּנֶ --ַּפְּלִליןִמת ּכָ ַאַחר [טו] ְּגדֹוֵלי ַהֲחָכִמים ָהיּו נֹוְתִנין ְּפרּוָטה ֶלָעִני ֹקֶדם ָּכל ְּתִפָּלה, וְ  

" (תהילים יז,טו)  .ְּבֶצֶדק, ֶאֱחֶזה ָפֶני
 י"ד- הרמב"ם, משנה תורה, הלכות מתנות עניים, פרק י', הלכות י

  : נ"ה מתאר אדם שנעשה בהדרגה יותר ויותר מסכן -פסוקים כ"ה  -ע"פ רש"י 



 כ"ח ) -מאחוזתו.."(כ"ה בהתחלה הוא מוכר חלק מהשדה שלו: "כי ימוך אחיך, ומכר  . 1

  ל"ד )-אח"כ הוא מוכר את הבית שלו:"ואיש כי ימכור בית מושב עיר חומה.."(כ"ח  . 2

אח"כ נגמר לו כל הכסף והוא צריך כבר לקחת הלוואה כדי לקנות אוכל: "וכי ימוך  . 3
אחיך, ומטה ידו עימך, והחזקת בו... את כספך לא תיתן לו בנשך, ובמרבית לא תיתן 

  ל"ח)-אכלך" (ל"ה 

אח"כ גם זה לא מספיק לו והוא נאלץ למכור את עצמו לאחיו היהודי: "וכי ימוך אחיך  . 4
  מ"ו)-עימך, ונמכר לך..." (ל"ט

אח"כ הוא נאלץ למכור את עצמו לגוי: "וכי תשיג יד גר ותושב עימך, ומך אחיך עימו,  . 5
  נ"ה) -ונמכר לגר תושב עימך, או לעקר משפחת גר..." (מ"ז

  
בהתחלה הוא מנסה  :הביטוי שמתאר את המסכנות שלו משתנה בהתאם יקר גם-ע"פ כלי

להסתיר את מצבו אבל כשהמצב נעשה גרוע יותר הוא נאלץ לחשוף אותו, כמו שכתוב "ומטה 
  :וגם בזה יש הדרגה ."ידו עימך", "כי ימוך אחיך עימך", "ומך אחיך עימו

זה עדיין לא ידוע לכולם  הוא נעשה 'מך' (נמוך, עני) אבל -בהתחלה "כי ימוך אחיך"  . 1
 (לא כתוב "עימך"): הוא בסה"כ מוכר חלק מהשדה או את הבית.

הוא עדיין לא מגלה לכולם שהוא 'מך', אבל  - "אח"כ "כי ימוך אחיך, ומטה ידו עימך . 2
  הוא רק צריך הלוואה). -הוא נאלץ לגלות ש'מטה ידו' (חסר לו קצת כסף ביד 

בר נאלץ לגלות לכל אחיו שהוא 'מך' לגמרי (ואין הוא כ - "אח"כ "כי ימוך אחיך עימך . 3
  ולכן הוא נאלץ למכור את עצמו). -לו בכלל כסף 

  הוא נאלץ לגלות את מצבו לא רק ליהודים אלא גם לגויים. - "ואח"כ "ומך אחיך עימו . 4

  
 – לסיכום בנימה אישית

אלו רלוונטיים  זכיתי לכתוב דבר תורה בשבת בר מצווה של שניים מבניי יוגב ועומר. פסוקים
עבורנו בעת חינוך ילדינו הדאגה לפרט מתוך דאגה לחברה מתוקנת ומוסרית יותר מקיימת 

אישית עבורו ועבור משפחתו באה התורה  ציווי אלוקי , כיום כשכל אחד מאתנו שרוי בעשייה 
ללמדנו על התמיכה והערבות ההדדית הנדרשת להחזיק באדם אחר ולתמוך בו כלכלית 

ת אמירה חזקה המביאה לידי ביטוי את "ואהבת לרעך כמוך" וכן שכל ישראל ונפשית זא
 ,ערבים זה לזה

על התנדבות בצבא -לאחרונה זכה אבי יעקב אברך באיש השנה של ארגון ה"ליונס" 
,חושבת אני שדוגמא … ובמשטרה , תרומה לקהילה , אהבה לזולת , עזרה לאחר באשר הוא

כולנו משתדלים ללכת בדרכו -נו יכולים להעביר לידינו אישית הינה המסר החזק ביותר שא
 .... בעיקר בעלי

 .תודה אבא יקר
   

   

 

  


