
 
 

 ההלוואהמצוות  – משפטים פרשת

מך, לא תהיה לו כנושה, לא תשימו עליו ״אם כסף תלווה את עמי, את העני ע נאמר בפרשה:

 נשך״ )כב כד(.

 אם תלווה לעני כסף, אל תדחק בו שיחזיר את חובו. -פירוש הפסוק 

שנצטווינו להלוות לעני, ומצווה זו גדולה  מצוות עשה קצז(:כתב הרמב״ם בספר המצוות )

 יותר ממצוות הצדקה.

 ומדוע מצוות הלוואה גדולה ממצוות הצדקה?

מהתמוטטות בצורה מכובדת להציל את האדם שבנתינת הלוואה אפשר היא  התשובה על כך

 ה שיש בקבלתה בושה גדולה.כלכלית, ולמנוע ממנו את הצורך להזדקק לקבל צדק

 ,רשות ולא חובה המשמע שז, ״אם כסף תלווה את עמי״ מדוע נאמר :אם כן נשאלת השאלה

 אם תרצה תלווה ואם לא תרצה אתה לא חייב להלוות?

רש״י הביא את דברי רבי ישמעאל שאמר , התשובה על כך בדברי רש״י בפרשת יתרו )כ כב(

ונה שזה רשות, חוץ משלושה מקומות שכתוב בהם שכל מקום שכתוב בתורה ״אם״ הכו

אחד משלושת המקומות הוא הפסוק אצלנו בפרשה ״אם  ״אם״ שזה לא רשות אלא חובה.

 כסף תלווה את עמי״ שזה לא רשות אלא חובה.

אם יש מצווה להלוות לעני מדוע התורה כתבה את  על דברי רבי ישמעאל שאל ״אור החיים״:

 נוסח המצווה בלשון רשות?

בתורה נכתב הציווי להלוות בלשון רשות, כדי ללמד את  תרץ המהר״ל בפירושו גור אריה:

תן לעני תחושה שהוא מלווה לו רק בגלל שזו מצווה יהאדם, שבשעה שהוא מלווה לעני שלא י

תן לעני את התחושה שהוא יו בסבר פנים יפות ובשמחה ויואין לו ברירה אחרת, אלא ילווה ל

 מלווה לו מרצונו הטוב ולא בגלל שהוא חייב.

״אם כסף תלווה את  לכאורה היה צריך להיות כתוב, בפסוק נאמר ״אם כסף תלווה את עמי״

 ומדוע כתוב ״את עמי״?, העני״

קדימות בנתינת את סדר ה "עמי"במכילתא למדו מהמילה  .קפד(התשובה על כך במכילתא )

 :ההלוואה

 מי שהוא מעמך קודם., היהודי קודם שנאמר ״עמי״ אם יהודי וגוי מבקשים הלוואה,

 .י קודםענה מבקשים הלוואה,עשיר ו עניאם 

, ועני מעירו של המלווה עני מבני המשפחה קודם לעני אחר מבקשים הלוואה, יםיענשני אם 

 קודם לעני מעיר אחרת.

 



 
 

העניים הם עמו של ש לא יג(דרשו חז״ל בשמות רבה ) על הציווי ״אם כסף תלווה את עמי״

ומי שדואג לעמו של  יח כח(,כי אתה עם עני תושיע״ )״ :וכמו שנאמר בתהלים הקב״ה,

 בו לטובה.מלא כל משאלות למאג לו וודהקב״ה זוכה ש, הקב״ה


