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  ב"ה

  פרשת משפטים 

  אם כסף תלוה את עמי את העני עמך

  שמות כב, כד.

 מצוות עשה להלוות לעניי ישראל

עמי אם כסף תלוה את  1שנאמר, הלוות לעניי ישראלות עשה למצש יש הלכות מלוה ולוה כותבברֵ  םהרמב"

זכר רמב״ם הנשון השהביא את ללאחרי , יש הלכות הלוואהרֵ  מו"ר הזקןאדולחן ערוך שוב...מך״ את העני ע

   ".עשיר שצריך ללוות מניין כו', תלמוד לומר את עמי, עני״אין לי אלא : יוחדימוד נוסף ממביא ל), ועוד( לעיל

״עני ועשיר , בין לעשירים״ ״גמילות חסדים בין לעניים 2כדברי הגמרא -הלוואה לעשירים בנוגע לחיוב ד...

  :אופנים שניומר בש לי - 3"עני קודם

, ל עשיר הואלשבדרך כ א מינאפקנמאי ל, שכן, י באותה שעה דינו כ״עני״הר - הלוואה הזקוק ל עשיר) א

, מי את העני עמך״תורה אמרה ״אם כסף תלוה את עכשה, ובמילא. מו העניכאשר בשעה זו זקוק להלוואה כ

לים ב״אם כסף אף ששניהם נכל, ״עני ועשיר עני קודם״, ף על פי כןוא. הלוואהעשיר שזקוק לנכלל בזה גם 

  ה).מאיזה סיבה שתהי(דימה חיובים מן התורה שיש בהם דין ק מה וכמהכשם שמצינו בכ -את העני״ . . תלוה 

ל עשיר שבזמן מסויים זקוק ולא ע), ״עני״כבכל מקום שנאמר (ל עני ממש קאי ע -אמור בתורה ״עני״ ה) ב 

עשיר שצריך , ״אין לי אלא עני -יוחד נוסף מ יש צורך בלימוד, לעשיריםהלוואה בנוגע ל, ובמילא. הלוואהל

פשטות מה ש״עני ועשיר עני מובן ב ל פי זהעו. את עמי״ מוד לומרתל, פי שעהלוות מניין שמצוה להלוותו לל

״את , אלא שמיתורא דקרא, את העני״. . ״אם כסף תלוה , וא בנוגע לענימכיון שעיקר הציווי בכתוב ה - קודם״ 

  .הלוות לעשיר לפי שעהחיוב לם שישנו גלמדים , מי את העני״ע
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הלוות ״מצות עשה ל, מב״םרון שאדמו״ר הזקן העתיק את לשון המכי: רמב״ם בזהעתה נבוא לבירור שיטת הו

) יוחד בנוגע לעשיריםלימוד ממוסיף  ר כךואח( מך״שנאמר אם כסף תלוה את עמי את העני ע. . י ישראל לעני

  .טת הרמב״םהתאם לשימסתבר לומר שדבריו הם ב -

את למוד לומר ת, ו'לוות מניין כעשיר שצריך ל, ך ״אין לי אלא ענימשימ מו"ר הזקןן שאדומכי, ל פי זהוע

, את העני״.. לוה בשיטת הרמב״ם ש״אם כסף ת בירא לןשס, מוכח), יוחד בנוגע לעשיריםלימוד נוסף מ( מי״ע

לימוד נוסף יש צורך ב, שלכן, אינו בכלל זה - )הזקוק להלוואה באותה שעה(ואילו עשיר , פשוטוקאי על עני כ

  .״את עמי״מיתורא ד

   .ולא לעשיר, פשוטולעני ככוונתו  -הלוות לעניי ישראל״ הרמב״ם ״מצות עשה ל מה שכתב, ובמילא

חיוב שלמדים  -חיוב הלוואה לעשירים  על דבררמב״ם וע לא הזכיר הדנשאלת השאלה מ ל פי זהע, אמנם

   ':להרמב״ם שורש בפר המצוות וראה ס - 4"וספתי וציינתיעל זה ה! ?מי״״את עמה שכתוב מ

דות שהתורה מ שלוש עשרהחכמים בשלמדו  הל מת במנין המצוות כנֹומְ בשורש ב׳ כותב הרמב״ם שאין לִ 

כפי שמבאר בארוכה את ), עצמם שדין זה הוא מן התורהו בירשפ לא אם כןא( קראדרשת בהם או מריבוי דנ

  .פרטי הדבר

אינו אלא ״בעניי  -הלוות״ עשה למצות ״, צות עשה מן התורהשהענין דהלוואה בתור מ, מובן, ון שכןומכי

מכיון  - לוואה לעשירים ה ה שאין כןמ: תלוה את עמי את העני״״אם כסף , שענין זה נתפרש בכתוב, ישראל״

  .צות עשה מן התורהמאין לחשבה בתור ), ״את עמי״( ריבויאלא שחכמים למדו אותה מ, בכתובשלא נתפרשה 

ל אדם ״מצוה על כ 5בהלכות דעות מה שכתבל סומך הרמב״ם ע -הלוואה לעשירים ובנוגע לעצם הענין ד

ל וס עחללפיכך צריך לספר בשבחו ו, מוךאהבת לרעך כו 6נאמרש ,ישראל כגופות כל אחד ואחד מלאהוב א

  ).7שנותן לו הלוואה ל ידי זהע –כולל (ממונו כו׳״ 

לשון הרמב"ם משמע, שנתינת הלוואה היא בכלל המצות עשה ד"ואהבת לרעך כמוך" ממש, ולהוסיף, שמ

שכולם 8, אודותם כותב הרמב"ם דלא כביקור חולים וניחום אבלים וכיוצא בזה –כלומר מצוה מן התורה 

     . 9"מצות עשה של דבריהם" עם היותן "בכלל ואהבת לרעך כמוך"
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