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Ki Tetze 5727 “Gifts to the poor” http://www.nechama.org.il/cgi-bin/pagePrintMode.pl?Id=138  

  כד פרק דברים
ה( י) ֶּׁ֥ ִּֽי־ַתש  ֲעך   כ  ִּֽ את ְבר  א ְמ֑אּוָמה ַמַשַּׁ֣ ֹו ֹלא־ָתב ֶּׁ֥ ית  ל־ב  ט א  ֹו ַלֲעב ֶּׁ֥  :ֲעב טִּֽ
ּוץ( יא) ד ַבח  יׁש ַתֲעמ ֑ ר וְָהא ִ֗ ֶׁ֤ ה ַאָתה   ֲאׁש  ַּׁ֣ יא ֔בֹו נ ׁש  ֶּׁ֥ יך יֹוצ  ֶ֛ ל  ֹוט א  ִּֽת־ַהֲעב  ּוָצה א   :ַהחִּֽ

 

י( יט) ַּׁ֣ ְקצ ר   כ  ִּֽיְרך   ת  ך ְקצ  ַכְחָת   ְבָשד ֶ֜ ר וְָׁשִּֽ מ  ה ע ַּׁ֣ א ַבָשד ִ֗ ר ְלַקְח֔תֹו ָתׁשּוב   ֹלֶׁ֤ ֶ֛ ֹום ַלג  ה ַליָתֶּׁ֥ ה וְָלַאְלָמָנ  ַען י ְהי ֑ ְכך   ְלַמֶׁ֤  יְק ָוַּׁ֣ק יְָבר 

ל ֱאֹלקיך  ה ְבכ   ֶּׁ֥ ִּֽיך ַמֲעש   :יָד 
י( כ) ֶׁ֤ ִּֽיְתך֔  ַתְחב ט   כ  א ז  ר ֹלֶּׁ֥ יך ְתַפא   ֑ ר ַאֲחר  ֶ֛ ֹום ַלג  ה ַליָתֶּׁ֥ ִּֽה וְָלַאְלָמָנ   ס: י ְהי 
י( כא) ֶׁ֤ ְבצ ר   כ  א ַכְרְמך֔  ת  ל ֹלֶּׁ֥ יך ְתעֹול   ֑ ר ַאֲחר  ֶ֛ ֹום ַלג  ִּֽה וְָלַאְלָמָנ ה ַליָתֶּׁ֥  :י ְהי 
ַכְרָת֔ ( כב) ד וְָזַּׁ֣ ב  ֶּׁ֥ יתָ  כ י־ע  ץ ָהי   ר  ַּׁ֣ י ם ְבא  ְצָר֑ ן מ  י ַעל־כ ֵּ֞ ֶׁ֤ ר ַלֲע֔שֹות ְמַצּוְך   ָאנ כ  ת־ַהָדָב  ִּֽה א   :ַהז 

19 When thou reapest thy harvest in thy field, and hast forgot a sheaf in the field, thou shalt not go back 

to fetch it; it shall be for the stranger, for the fatherless, and for the widow; that the LORD thy God may 

Bless thee in all the work of thy hands. {S} 20 When thou beatest thine olive-tree, thou shalt not go over 

the boughs again; it shall be for the stranger, for the fatherless, and for the widow. 21 When thou 

gatherest the grapes of thy vineyard, thou shalt not glean it after thee; it shall be for the stranger, for 

the fatherless, and for the widow. 22 And thou shalt remember that thou wast a bondman in the land of 

Egypt; therefore I command thee to do this thing. 

 

Alef.  

1.   In his comments on VaYikra 19:9, R. Hirsch is careful to point out that even one who is 

categorized as an impoverished individual himself, is obligated to give Leket, Shikecha and 

Pe’ah from his fields and vineyards.  Therefore the purpose of such a Mitzva according to R. 

Hirsch cannot be simply to meet the needs of the poor, for if that were so, why should one 

who himself is poor still have to give away a portion of his possessions? 

2.  

י( יט)  ַּׁ֣ ְקצ ר   כ  ִּֽיְרך   ת  ך ְקצ  ַכְחָת   ְבָשד ֶ֜ ר וְָׁשִּֽ מ  ה ע ַּׁ֣ א ַבָשד ִ֗ ר ְלַקְח֔תֹו, ָתׁשּוב   ֹלֶׁ֤ ֶ֛ ֹום ַלג  ה ַליָתֶּׁ֥ ה, וְָלַאְלָמָנ   ַעןְלַמֶׁ֤  י ְהי ֑

ְכך   ק יְָבר  ל ֱאֹלקיך יְק ָוַּׁ֣ ה ְבכ   ֶּׁ֥ ִּֽיך ַמֲעש   :יָד 

The rationale/reward  that is provided in this verse has nothing to do with the needs of the 

poor, but rather the ultimate benefit to the person whose land/vineyards it is. When that 

individual fulfills his responsibilities to the poor via leaving Shikecha for the poor to glean, 

HaShem will Reward him, the landowner with Blessing.  

Beit.  

  כד פרק דברים
א( יז) ה ֹלַּׁ֣ ט ַתט ֔ ְׁשַפ  ר מ  ַּׁ֣ א יָ֑תֹום ג  ל וְֹלַּׁ֣ ג ד ַתֲחב ֔ ִּֽה ב    :ַאְלָמָנ
י וְָזַכְרָתִ֗ ( יח) ַּׁ֣ ד כ  ב  ֶׁ֤ יָת   ע  י ם ָהי   ְצַר֔ ִּֽי ְפְדךֶ֛  ְבמ  ק ַו ם ֱאֹלקיך יְק ָוֶּׁ֥ ָש֑ ן מ  י ַעל־כ ֵּ֞ ֶׁ֤ ר ַלֲע֔שֹות ְמַצּוְך   ָאנ כ  ת־ַהָדָב  ִּֽה א   :ַהז 

 

ַכְרָת֔ ( כב) ד וְָזַּׁ֣ ב  ֶּׁ֥ יתָ  כ י־ע  ץ ָהי   ר  ַּׁ֣ י ם ְבא  ְצָר֑ ן מ  י ַעל־כ ֵּ֞ ֶׁ֤ ר תַלֲע֔שֹו ְמַצּוְך   ָאנ כ  ת־ַהָדָב  ִּֽה א   :ַהז 

According to Melechet Machshevet,1 with respect to the Mitzvot of Leket, Shikecha and 

Pe’ah, the Jew is expected to remember his approach to another’s produce while he was a 

                                                           

 1
  1663)-(1711איטליה(, מלאכת מחשבת)משה חפץ ' ר

הספר נדפס בונציה בשנת ת"ע, ובו כלולים גם דברי  ."מחבר ספר "מלאכת מחשבת" על התורה, ריז"ש כינהו "הפילוסוף
וספרו "יד  בשירה עסק גרשום עשרה בלבד.-(, בהיותו בן שבע1699תורתו של בנו ר' גרשום שנספה במגפה בשנת ת"ס )

 .בצירוף הקדמה ובצירוף שיר על תרי"ג מצוות לפי מנין הרמב"ם פס גם כן ע"י אביונד -חרוזים: מפתח חרוזים עבריים" 
[ 
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slave in the land of Egypt. Just as he was not all that careful with someone else’s produce, 

and therefore was prone to forget picking some sheaves, as well as harvesting the entire field 

or all of the grapes in a vineyard, he is to do the same even when the field belongs to him, in 

order that there be some produce for the poor to glean. However, in terms of judging and 

treating everyone fairly and with dignity, the emphasis is upon God’s Redemption of the 

Jewish people from Egypt, as opposed to their experience there as enslaved field hands. 

Gimel.  

1.  “When thou gatherest the grapes of thy vineyard, thou shalt not glean it after thee; it shall be 

for the stranger, for the fatherless, and for the widow.” 

  יז פרק יחזקאל
ת( ד) ֶ֛ אׁש א  יויְ  ר ֶּׁ֥ ִּֽיקֹוָת  ף נ  הּו   ָקָט֑ יא   ץא   וַיְב  ר  ַּׁ֣ ַען ל־א  יר ְכנַ֔ ֶּׁ֥ ים ְבע  ֹו ר ְכל    :ָשמִּֽ

Yechezkel 17:4 

He cropped off the topmost of the young twigs thereof, and carried it into a land of traffic; he 

set it in a city of merchants. 

  שם
ה( כב) ק ה' ָאַמר   כ ֶׁ֤ י יְק ו ֔ ְחת  נ י וְָלַקַּׁ֣ ת ָאִ֗ ר  ַצמ   ז מ  ר  ֶ֛ ה ָהא  י ָהָרָמ  ת  אׁש וְנָָת֑ ר ֶׁ֤ ְך נְקֹוָתיו  י ִּֽ  מ  ף ַרַּׁ֣ ְקט ֔ י א  ְלת  נ י וְָׁשַתַּׁ֣ ל ָא֔  ַעֶּׁ֥

הַ  ּול ַהר־ָגב    :וְָתלִּֽ
Ibid. 22 

Thus Saith the Lord GOD: Moreover I will Take, even I, of the lofty top of the cedar, and will 

Set it; I will Crop off from the topmost of its young twigs a tender one, and I will Plant it upon 

a high mountain and eminent; 

  נג פרק ישעיהו
ַעל( ב) קַכי וַיַ  יו ֹונ ֶ֜ ׁש   ְלָפנִָ֗ ר  ץ וְַכש   ר  ַּׁ֣ א  ה מ  יָ֔ ַאר צ  ֹו ֹלא־ת ֶּׁ֥ א ל  ר וְֹלַּׁ֣ הּו ָהָד֑ ֶּׁ֥ ה וְנ ְרא  א־ַמְרא   ִּֽהּו וְֹלִּֽ  :וְנ ְחְמד 

Yeshayahu 53:2 

For he shot up right forth as a sapling, and as a root out of a dry ground; he had no form nor 

comeliness, that we should look upon him, nor beauty that we should delight in him. 

 

In these three verses, there is emphasis upon the “youngness” of the twigs, which would 

appear to support RaMBaM’s interpretation of “T’Oleil”. 

2.   

  א פרק עובדיה
ים( ה) ֶׁ֤ ם־ַגנָב  ּו־ְלך   א  י ָבאִּֽ ֹוְדד  ם־ׁשַּׁ֣ יְָלה א  יְך ַל֔ ַּׁ֣ יָתה א  ֹוא נ ְדמ ֔ ּו ֲהלֶּׁ֥ ם י ְגנְב  ים   ַדָי֑ ְצר  ם־ב ִּֽ אּו א  ְך ָבַּׁ֣ ֹוא ָל֔ ירּו ֲהל  ֶּׁ֥  יְַׁשא 

ֹות לִּֽ  :ע ל 
If thieves came to thee, if robbers by night--how art thou cut off!--would they not steal till 

they had enough? If grape-gatherers came to thee, would they not leave some gleaning 

grapes? 

The Navi appears to question how victims can stand idly by and allow thieves to despoil their 

property. Within the verse there appears to be an inconsistency between the first phrase 

which states that they will steal “their fill”, suggesting that they will take no more than is 

necessary to them, while the second statement maintains that they will leave you with 

“Ollelot”, implying that this has nothing to do with their needs, but rather with what you will 

end up with. By interpreting “Ollelot” in the manner of the second interpretation of Bi’ur 



3 
 

LaTalmid,2 i.e., things that are disgusting and repulsive, then the second statement is parallel 

to the first with respect to the victim either left with very little (when the thieves take 

“Dayam”) or with undesirable things (“Ollelot”).  

3.   

  כ פרק שופטים
ּו( )מה סּו וַי ְפנֵּ֞ ֶׁ֤ ָרה   וַיָנ  ְדָב  ַלע ַהמ  ַּׁ֣ ל־ס  ֔מֹון א  ְלל  הּו  וַ  ָהִּֽר  ֔לֹות יְע ִּֽ ת ַבְִּֽמס  ׁש  ֶּׁ֥ ים ֲחמ  יׁש ֲאָלפ   ֑ יקּו א  ֶׁ֤ ַעד־ ַאֲחָריו   וַיְַדב 

ם ּו ג ְדע ֔ נּו וַיַכֶּׁ֥ מ   י ם מ  ִּֽיׁש ַאְלַפֶּׁ֥   :א 

And they turned and fled toward the wilderness unto the rock of Rimmon; and they gleaned 

of them in the highways five thousand men; and followed hard after them unto Gidom, and 

smote of them two thousand men.  

In Shoftim 20:45 the verb “VaYa’aloleihu” is followed by “VaYadbiku”. Since the second term 

suggests dogged pursuit until the quarry has been defeated, one could understand the first 

term in that sense as well, i.e., attempt after attempt until the goal has been achieved.  

4.  R. Naftali Hirsch Wiesel3 is attempting to explain how “Olel” is turned into a verb, “T’Olel”. 

Consequently, he explains that when the harvester returns to pick the Ollelot that he 

neglected to pick on his initial pass, this act is referred to as engaging in the act of “Le’Oleil”.  

Daled.  

1.  Whereas the lender is the one at whom the Mitzva in the Tora is directed, and therefore, 

were he to enter the borrowers house in order to “‘HaIsh’—to include the representative of 

Beit Din”, it would be possible to consider the latter the representative of a corporate entity 

(this is the manner in which the exemption of Prozbol is conceptualized, i.e., even if an 

individual is supposed to remit his loans, this does not apply to the corporate entity of the 

Beit Din) and therefore not under the obligation imposed by the Tora. Therefore this 

conclusion has to be demonstrated to be ill-founded.  

 .The Midrash understands “HaIsh” to refer to the Shliach Beit Din (א  .2

 According to the Ta’amei HaMikra, since the Etnachta (which is the most emphatic of (ב

dividers within a verse) is under the word “Ta’amod”-- ּוץבַ  ד ח  ַתֲעמ ֑  –effectively 

separating it from the word “HaIsh” that therefore begins the next phrase--  

יׁש ר וְָהא ִ֗ ֶׁ֤ ה ַאָתה   ֲאׁש  ַּׁ֣ יא ֔בֹו נ ׁש  ֶּׁ֥ יך יֹוצ  ֶ֛ ל  ֹוט א  ִּֽת־ַהֲעב  ּוָצה א   ַהחִּֽ

                                                           
  1778)-(1855ר' ירמיהו היינמן )באור לתלמיד(, גרמניה2 

לפני שהחל לעסוק בכתיבה עסק  .הרב חיים מיינשטר סג"ל, המכונה ד"ר היינמאן גרמני, בנו של-חוקר ואיש חינוך יהודי
( ערך את סדרת 1817-1831שנים ) 14במשך   .וכמפקח בסמינר המקומי למורים בית ספר בברליןכמנהל  בחינוך ושימש

הספרים "ידידיה" אשר היתה במה חשובה למאמרים ויצירות בעברית. הסדרה המשיכה לראות אור בשמות שונים גם לאחר 
תי והחוקי של יהודי פרוסיה. גם חליפת יהודי, וכן במצבם התרבו-ספריו ומאמריו עסקו ביהדות ובחינוך .פרישתו מהמערכת

יצירתו הפרשנית כללה תרגום לגרמנית של ספר ישעיה  .נדפסה וזכתה לפרסום משה מנדלסוןמכתבים ומאמרים בינו ובין 
אותו הדפיס בצמוד  )תוספת ל"ביאור"( לתורה בשם "ביאור לתלמיד"וכן פירוש  ברוח מפעל "הביאור" של מנדלסון

 .ר' יעקב צבי מקלנבורג(. חומש זה זכה להסכמות מאת ר' עקיבא איגר ו1833בחומש "מקור חיים" )ברלין  ל"ביאור"
את ספר קהלת בתרגום לגרמנית )בתוספת ביאורי מילים( וכן ההדיר "סידור  עסק בתרגום והוציא לאור ,גם אחיו, משה היינמן

 ."תפילות לנשים
  1725)-(1805ברלין-קופנהגן-ר' נפתלי הרץ וייזל )רנה"ו(, המבורג 3 

במסגרתו חיבר את הפירוש לספר ויקרא והוסיף שיר בשבחו של  -למפעל "הביאור"  משה מנדלסוןמשותפיו של 
התפרסם במיוחד בזכות ספרו "דברי שלום ואמת" בו קרא לחולל שינוי כללי בסדרי  .בהקדמה לספר שמות( )נדפס מנדלסון

ים מרבני התקופה וביניהם "הנודע ביהודה", ר' ובתכני הלימוד בחינוך היהודי באירופה. ספר זה עורר עליו את קצפם של רב
 .יחזקאל לנדא, בשל הרוח ה"משכילית" המנשבת ממנו

 

http://www.nechama.org.il/commentators/104.html
http://www.nechama.org.il/commentators/104.html
http://www.nechama.org.il/commentators/198.html
http://www.nechama.org.il/commentators/198.html
http://www.nechama.org.il/commentators/104.html
http://www.nechama.org.il/commentators/104.html
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and therefore identifies this term with the borrower.  

3.  According to MaLBIM, the Rabbinic interpretation of “HaIsh” (which stands in opposition of 

that of the Ba’al Ta’amei HaMikdra), the phrase “Asher Ata Nosheh Bo” would have been 

sufficient to convey the sense that it is the prerogative of the borrower to bring out the 

collateral from his home. Consequently, when accounting for the “HaIsh”, and attributing the 

“Heh HaYedia” as indicating someone who is well-known in general, i.e., the representative 

of the Beit Din, rather than one of the protagonists in this particular case.  
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“Prozbul”: 

The Prozbul (Hebrew: פרוזבול of Greek origin) was established in the waning years of the Second Temple 

of Jerusalem by Hillel the Elder. The writ, issued historically by rabbis, technically changed the status of 

individual private loans into the public administration, allowing the poor to receive interest-free loans 

before the Sabbatical year while protecting the investments of the lenders. 

Historical background 
The Torah mandates a Sabbatical year, known as Shmita, every seventh year. Among other things, the 
departure of the year cancels all debts. This is one of the many laws in the Torah meant to protect the 
poor and disadvantaged, affording them a chance to escape from eternal debt. Conversely, the law 
harmed the lenders who would never be reimbursed once the Sabbatical year ended to remit all debts. 
The wealthy refused to loan money during the latter years of the seven-year cycle, refusing the poor 
even a temporary opportunity to make ends meet.  
Rabbinic response 
The rabbis of the time found the state of affairs to be both a major challenge to the status quo and a 
violation of numerous Mitzvot, Torah laws, that require magnanimity to the poor, including one within 
the aforementioned passage in Deuteronomy. The rabbis, under the suggestion of Hillel the Elder, 
created a loophole in Jewish law, in which a legal document would accompany the interest-free loans 
(charging interest to fellow Jews was forbidden in the Torah) issued by individuals that stated that the 
loans were to be transferred to the courts as the law of remission does not apply to loans within the 
public domain. This groundbreaking institution benefited both borrower and lender; because lenders 
knew their money was safe even following the Sabbatical year, they were likely to loan to the poor. 
Significance 
Though the practice of the Prozbul is largely archaic, its institution has far reaching effects to this day, 
setting somewhat of a precedent in terms of legal fiction. The decision was groundbreaking and 
controversial. “Later Amoraim expressed their astonishment at the fact that Hillel dared to abrogate the 
Mosaic institution of the release of all debts every seventh year”. There is a major debate in the Talmud 
whether rabbis have the authority to uproot from the Torah and the issue of Prozbul is one of the first 
examples of this debate being tested. Certain rabbis claim that the Jubilee year is commanded by the 
Torah only when most Jews are in the Land of Israel.  Thus, as they are dispersed around the world, 
Shmita, like certain other laws, would not be required by the Torah. According to these rabbis, the Great 
Sanhedrin enacted their own law that while in the Land of Israel Jews must continue to observe Shmita 
so its observance will not be forgotten (prior to the entire Jewish people's eventual return to the land of 
Israel). Thus, if one would agree that Shmita does not apply when Israelites are dispersed, Hillel, great as 
he was, would not have changed a law of the Torah in order to fit the needs of his time. He and his beth 
din would have enacted a rabbinic exception to a rabbinic law. As the Rambam notes in Shmita V'Yovel 
chapter 9, when most Jews again live in the Land of Israel and the observance of the sabbatical and 
jubilee years are Toraitic commandments, the Prozbul will no longer be able to be used. According to 
this theory, Prozbul, like `eruv, is a rabbinic exception to a rabbinic enactment. Prozbul cannot be used 
to get around the Torah commanded Shmita and Yovel, just as Eiruv cannot be used to get around the 
fact that Torah prohibited carrying in the public domain… https://en.wikipedia.org/wiki/Prozbul  
 

 ג משנה י פרק שביעית מסכת משנה
 על ועוברין זה את זה מלהלוות העם שנמנעו כשראה הזקן הלל שהתקין הדברים מן אחד זה משמט אינו פרוזבול

 : לפרוזבול הלל התקין' וגו בליעל לבבך עם דבר יהיה פן לך השמר( טו דברים) בתורה שכתוב מה

  4 ץ"הריבמ פירוש
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https://en.wikipedia.org/wiki/Hebrew_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Greek_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Second_Temple
https://en.wikipedia.org/wiki/Jerusalem
https://en.wikipedia.org/wiki/Hillel_the_Elder
https://en.wikipedia.org/wiki/Shmita
https://en.wikipedia.org/wiki/Torah
https://en.wikipedia.org/wiki/Mitzvah
https://en.wikipedia.org/wiki/Hillel_the_Elder
https://en.wikipedia.org/wiki/Loophole
https://en.wikipedia.org/wiki/Halakha
https://en.wikipedia.org/wiki/Amoraim
https://en.wikipedia.org/wiki/Moses
https://en.wikipedia.org/wiki/Jubilee_%28biblical%29
https://en.wikipedia.org/wiki/Eruv
https://en.wikipedia.org/wiki/Prozbul
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 ותקנה, יפסידו שלא לעשירים תקנה' פי, ובוטי פרוסבולי חסדא רב' אמ, פרוזבול מאי גט השולח' פ בגיטין

 בולאות אילו יוסף רב ותני, עזכם גאון את ושברתי דכתיב, עשירים אילו בוליד, ללוות שימצאו לעניים

 פורסא ליה' אמ, פרוזבולא מאי ללעוזא רבינא ליה אמר', תעב העבט' דכת, עניים אילו בוטי, שביהודה

 .הדבר תקנת' כלומ, חסדא כרב היינו כלומר, דמילתא
 

 חיוב העני לתת צדקה:

 א סעיף רמח סימן צדקה הלכות דעה יורה ערוך שולחן
  ...לו שיתנו ממה ליתן חייב הצדקה מן המתפרנס עני, אפילו, צדקה ליתן חייב אדם כל

  

  ח פרק דברים
י( ז) ִּֽיֲאך   ֱאֹלקיך יְק ָוַּׁ֣ק כ ִּ֚ ץ ְמב  ר  ַּׁ֣ ל־א  ה א  ץ טֹוָב֑ ר  י א ִּ֚ י ם ַנֲַּׁ֣חל  ת ֲעיָנ ת   ָמ֔ ים ּוְתה מ ֔ ֶּׁ֥ ה י ְצא  ְקָע   :ּוָבָהִּֽר ַבב 
ץ( ח) ר  ֶׁ֤ ָטה   א  ה ח  ן ּוְשע ָר֔ פ  ֶּׁ֥ ה וְג  ָנ  ֑מֹון ּוְתא  ית וְר  ֶּׁ֥ ץ־ז  ר  ִּֽ ן א  מ   :ּוְדָבִּֽׁש ׁש  
ץ( ט) ר  ר א ִ֗ א ֲאׁש   ְסכ נ ת   ֹלֶׁ֤ ה ְבמ  אַכל־ָבַּׁ֣ ם ת ִּֽ ח  ר ל ֔ ְחַסֶּׁ֥ א־ת  ל ֹלִּֽ ה כ   ץ ָב֑ ר  ר א ִּ֚ ַּׁ֣ ַּׁ֣יהָ  ֲאׁש  ל ֲאָבנ  יהָ  ַבְרז ֔ ֲהָרר   ב ּומ  ת ַתְחצ ֶּׁ֥ ׁש   :נְח ִּֽ
ְעתָ  וְָאַכְלָת  ( י) ִַּֽרְכָת   וְָשָב֑ ת־יְק ָוַּׁ֣ק ּוב  ץ ֱאֹלקיך א  ר  ה ַעל־ָהָאֶּׁ֥ ר ַהט ָב  ֶּׁ֥ ִַּֽתן־ָלְִּֽך ֲאׁש   :ָנ
ר( יא) מ  ָשַּׁ֣ ח ְלך֔  ה  ְׁשַכ  ן־ת  ת־יְק ָוַּׁ֣ק פ  י ֱאֹלקיך א  ְלת   ר ְלב  ְצֹוָתיו   ְׁשמ ֶׁ֤ יו מ  ְׁשָפָטַּׁ֣ יו ּומ  ק ָת֔ ר וְח  ֶ֛ י ֲאׁש  ֶּׁ֥  :ַהיִֹּֽום ְמַצּוְך   ָאנ כ 
ל( יב) ן־ת אַכ  ְעתָ  פ  ים וְָשָב֑ ֶּׁ֥ ים ּוָבת  ֶ֛ ה ט ב  ְבנ   ְבתָ  ת   :וְיָָׁשִּֽ
ְרךֶׁ֤ ( יג) ן וְצ ִּֽאנְך   ּוְבָקִּֽ ף י ְרְבי ֔ ס  ֶּׁ֥ ב וְכ  ְך וְָזָה  ה־ָל֑ ל י ְרב  ר־ְלך   וְכ ֶּׁ֥ ִּֽהי רְ  ֲאׁש   :ב 
ם( יד) ך וְָר  ֑ ַכְחָת   ְלָבב  ק וְָׁשִּֽ ת־יְק ָוַּׁ֣ יֲאךֶ֛  ֱאֹלקיך א  ץ ַהמֹוצ  ר  ֶּׁ֥ א  י ם מ  ְצַר  ית מ  ֶּׁ֥ ב  ים מ  ִּֽ  :ֲעָבד 
יֲכךֶ֜ ( טו) ר׀ ַהמֹול   ְדָבַּׁ֣ ל ַבמ  א ַהָגד ַּׁ֣ ׁש׀ וְַהנֹוָרִ֗ ב ָשָרף   נָָחֶׁ֤ ֹון וְַעְקָר֔ ר וְצ ָמא  ַּׁ֣ י ם ֲאׁש  ין־ָמ֑ ִּֽ יא א  ֶׁ֤ י ם ְלך   ַהמֹוצ  ּור ַמ֔ צ  ִּֽיׁש מ   :ַהִַּֽחָלמ 
ְלךֶּׁ֥ ( טז) ֲאכ   ר ָמן   ַהַמִּֽ ְדָב֔ ר ַבמ  ֶּׁ֥ ּון ֲאׁש  יך ֹלא־יְָדע  ֑ ַען ֲאב ת  ַען   ַענ ְִּֽתךִ֗  ְלַמַּׁ֣ ך ּוְלַמ  ְִּֽבך   נַס ת ֔ יט  ִּֽך ְלה  ית   :ְבַאֲחר 
ָך וְָאַמְרת   ( יז) ֶ֑ ב  ְלב  י   בִּ ֹּחִּ ם כ צ  ֹֹּ֣ י וְע ה י דִִּ֔ ש  ָ֥ י ע  יִּל לִּ  ת־ַהַחָ֥ ֶּֽה א   :ַהז 
ִַּֽכְרָת  ( יח) ק וְָז ת־יְק ָוַּׁ֣ י ֱאֹלקיך א  ַּׁ֣ ּוא כ  ן הִ֗ ֶּׁ֥ חַ  ְלךֶ֛  ַהנ ת  ֹות כ   י ל ַלֲעשַּׁ֣ ַען ָח֑ ים ְלַמ  ֹו ָהק   יתֶ֛ ת־ְבר  ע א  ר־נ ְׁשַבֶּׁ֥ יך ֲאׁש  ֹום ַלֲאב ת   ִּֽה ַכיֶּׁ֥  :ַהז 

 

  כה פרק ויקרא
ּוְך( לט) ִּֽי־יָמֶּׁ֥ יך וְכ  ֶ֛ ְך ָאח  ָמ  ְך ע  ד וְנ ְמַכר־ָל֑ ֹו ֹלא־ַתֲעב ֶּׁ֥ ַדת ב  ד ֲעב ֶּׁ֥  :ָעִּֽב 
יר( מ) ֶּׁ֥ ב ְכָשכ  ְך י ְהי ַּׁ֣ה ְכתֹוָׁש  ָמ֑ ל ַעד־ְׁשַנֶּׁ֥ת ע  ד ַהי ב   ָמְִּֽך יֲַעב ֶּׁ֥  :ע 
ְך וְיָָצא  ( מא) ָמ֔ ע  ִּֽ ּוא מ  ֑מֹו ּוָבָנַּׁ֣יו ה  ְׁשַפְח֔תֹו וְָׁשב   ע  ל־מ  ַזֶּׁ֥ת א  ל־ֲאח  יו וְא  ּוב ֲאב ָת   :יָׁשִּֽ
י( במ) ִּֽי־ֲעָבַדַּׁ֣ ם כ  י ה ֔ את  ֶּׁ֥ ר־הֹוצ  ם ֲאׁש  ץ א ָת  ר  ַּׁ֣ א  י ם מ  ְצָר֑ א מ  ּו ֹלֶּׁ֥ ת י ָמְכר  ר  ֶּׁ֥ ְמכ  ד מ   :ָעִּֽב 

 

ַשב  ( נ)  הּו וְח  ם־ק נ ֔ ְשנַת   ע  ְכרֹו מ  ָמַּׁ֣ ד ֔לֹו ה  ל ְׁשַנַּׁ֣ת ַע  ֑ ה ַהי ב  ף וְָהיֵָּ֞ ס  ֶׁ֤ ְמָכרֹו   כ  ר מ  ְסַפַּׁ֣ ים ְבמ  י ָׁשנ ֔ ֶּׁ֥ יר כ ימ  ֹו י ְהי ֶּׁ֥ה ָשכ   מִּֽ  :ע 
ֹוד( נא) ם־עֶּׁ֥ ֹות א  ֑ים ַרב  ן   ַבָשנ  יה  יב ְלפ  ַּׁ֣ ָל֔תֹו יָׁש  ף ְגא  ס  כ   ֹו מ  ְקנָתִּֽ  :מ 
ט( נב) ם־ְמַעֵּ֞ ר וְא  ֶ֛ים נ ְׁשַא  ל ַעד־ְׁשַנֶּׁ֥ת ַבָשנ  ַשב־֑לֹו ַהי ב   י וְח  ַּׁ֣ יו ְכפ  יב ָׁשנָ֔ ֹו יָׁש   ָלתִּֽ ת־ְגא   :א 
יר( נג) ֶּׁ֥ ה ָׁשָנֶ֛ה כ ְשכ  ֑מֹו י ְהי ַּׁ֣ה ְבָׁשָנ  נִּּֽו ע  ֶּׁ֥ א־י ְרד  ְך ֹלִּֽ ר  ִּֽיך ְבפ   ינ   :ְלע 
א( נד) ם־ֹלֶּׁ֥ ל וְא  ה י ָגא   ל  ֑ ְׁשַנַּׁ֣ת וְיָָצא   ְבא  ל ב  ּוא ַהי ב ֔ ֹו ּוָבָנֶּׁ֥יו ה  מִּֽ  :ע 
י( נה) ֶׁ֤ ִּֽי־ל  ל  כ  ִּֽי־י ְשָרא  ים ְבנ  י ֲעָבד ֔ ם ֲעָבַדַּׁ֣ י ה ֔ את  ֶּׁ֥ ר־הֹוצ  ם ֲאׁש  ץ אֹוָת  ר  ַּׁ֣ א  י ם מ  ְצָר֑ י מ  ִּֽםקֱאֹל יְק ָוֶּׁ֥ק ֲאנ    :יכ 

 

 י משנה ה פרק אבות מסכת משנה
  באדם: מדות ארבע

  סדום. מדת זו אומרים ויש בינונית, מדה זו-- שלך" ושלך שלי "שלי האומר 

                                                           
R. Yitzchak ben Malkitzedek Simponet (alternatively Simponti, Simponto, Siponti, Siponto, derived from the name 
of the city of Simponet in southern Italy), lived at the beginning of 12th century. He corresponded with Rabbeinu 
Tam, and this correspondence was continued by the students of Rabbeinu Tam. R. Yitzchak ben Malkitzedek 
composed a commentary to the Sedarim of Zeraim and Taharot, which only the commentary on Zeraim is extant. 
Many times in his commentary he compares the explanation of the Mishna given in the Talmud Bavli with that 
given in the Yerushalmi, and often explains the Mishna according to the Yerushalmi. Rivmatz translated 
systemically the foreign words in the Mishna. Rash MiShantz and later commentators make extensive use of his 
commentary. 



7 
 

  הארץ. עם --שלי" ושלך שלך "שלי 

  חסיד.--שלך" ושלך שלך "שלי 

 : רשע --שלי" ושלך שלי "שלי 
 

   י"רש פירוש
 : ממך שאהנה ולא ממני שתהנה רוצה שאיני שלך ושלך שלי שלי
 : ביתו שם כי הרמתה ותשובתו בו שנאמר הרמתי בשמואל מצינו שכן. בינונית מדה זו

 . רשע ולא צדיק לא שאינו בינונית א"נ 
 סדום אנשי ממנו. אבל נהנים אחרים מאחרים, נהנה שלא פי על אף הרמתי ששמואל סדום מדת זו א"וי

 עון' הי זה "הנה ונאמר רגל" מני' הנשכחי גר מעם נחל "פרץ נאמר ועליהן משלהן, נהנים אחרים היו לא

    ...'וגו אחותך סדום
 

  יונה רבינו פירוש
 שזו יאמרו שאיך וקשה מתנות. ששונא טוב והוא לב נדיב אינו -' וכו שלך ושלך שלי שלי' וכו מדות ארבע י

 שפיר אתי סדום מדת שהוא ד"למ ובשלמא הוא! גמור רשע צדקה מליתן עצמו המונע והלא בינונית? מדה

 צדקה בנותן מיירי הכא אלא החזיקה. לא ואביון עני ויד' וגו אחותך סדום עון היה זה הנה שנאמר כמו

 א"וי היא בינונית עצמה המדה ולטבעו לנו מה ואביון, עני שמחזיק אחר ולכן כילי הוא בטבעו אך' ה מיראת

 כולי בזה כלל ואביון עני יד מחזיק אינו אם אבל כילי, הוא שבטבעו כיון מאד רע ושרשו היא סדום מדת כי

   ...סדום מדת וזו הוא גמור דרשע מודו עלמא
 

   היצהרי מתתיה רבי
 רוצה אינו וגם משלו לאחרים ליהנות רוצה שאינו מי כי, ואמר והנדיבות הכילות במדת דבר ...ותחלה

 לקבל הומה אינו שהוא כיוון, בינונית מדה נקרא שלך ושלך שלי שלי אומרו והוא מזולתו הנאה לקבל

 כגון, לעשות גוזר שהשכל אם, בדת תלוי שהוא במה ידבר ולא, חמדן ולא קנאי לא שאינו נראה, מזולתו

, ושמטה עני ומעשר ופאה שכחה לקט כגון צותה שהתורה במה אם, ידם לאל שאין האמללים על לרחם

 היא שזו החלק בזה אומרים ויש .אנשים קצת עם במנהגו אלא, פרעניות מיני שבעה למאמר סמכו ולזה

 כלומר, עליה שכופין מקומות ובכמה( א"ע קסח בתרא בבא) פשוט גט בפרק בגמרא והוסכם. סדום מדת

 שלך ושלך שלי שלי והאומר(, מט, טז יחזקאל) החזיקה לא ואביון עני ויד עליהם כתיב שסדום י"שאעפ

 האביונים על מרחם שאינו מי כי הודיענו הכי אפילו, ואביון לעני שלך שלך לומר יאות לא כי, ידיהם מחזיק

 ישתנה ושמא, רבים שנויים מלא שהעולם ועוד. מינו על לרחם יעוררהו האדם שטבע לפי, הישוב מן אינו

 ריפתא אקדימו לדביתהו חייא' ר ל"א( ב"ע קנא שבת) ל"ז שאמרו כמו, עליו שירחמו וצריך הזמן עליו

' ה יברכך הזה הדבר בגלל כי כתיב קרא לה אמר, לייטינהו מילט אמרה, לבנינו דליקדמו היכי כי לעניי

 וזהו, בנו בן בא בנו בא לא ואם, בנו בא הוא בא לא ואם, בעולם שחוזר הוא גלגל(, י, טו דברים) אלקיך

 וחכם שאיפשר עשיר היותר היותו עם האדם כי. לאחרים לההנות רוצה שאינו מי בשוה הוא כן, שכלי ענין

 שבמדת וכמו. שיתן מה עם שיקבל מה ולדקדק לצמצם אפשר ואי, המקובץ והוא לזולתו הוא צריך, גדול

( א"ע כ קמא בבא) הרגל כיצד בפרק' בגמ הוסכם ולזה. זו מדה כן, יתקיים ולא מקובץ כל מפריד סדום

 הזהירה ולזה, זה על שכופין צדדים ויש, לפרוע פטור שהוא חסר אינו וזה נהנה זה שענין מקומות והרבה

 ...(ה"מ י"פ בתרא בבא) בתורה גדול מקצוע והוא הדינין בענין בהאריכו המקובץ קיום על התורה
  

  ץ"לרשב אבות מגן
 האחרת המשנה עד, הצדקה במדת זו משנה דברה לא כי, )שכתב רבינו יונה( זה לכל צורך ואין ...

 בתים בעלי שגומלים חסדים בגמילות מדברת היא המשנה וזו. צדקה בנותני מדות ארבע, בה ששנינו

 במדה בהם נוהג שאדם, מנהגים כמו הם, בכאן ומדות. מדות לארבע נחלקים והם, לזה זה העשירים

, שלך ושלך, להנותך רוצה אינו, שלי שלי והאומר. זו במדה נוהג הוא כן, בקב או בסאה שמודד כמו, ידועה

. מהנה ובלתי הנהנה רשע ובין, נהנה ובלתי המהנה החסיד בין, ממוצעת מדה זו אותי תהנה שלא והלואי

, שמואל של מדתו היתה וכן. זו במדה ללכת רשאי, בינונית במדה ההולך שאדם קמא תנא סובר והיה

 בראשון שנזכר כמו, עמו ביתו שהולך מקום בכל, ביתו שם כי הרמתה ותשובתו[ יז ז א"שמו] שנאמר
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 אליהו על[, השמד בשלפי ה"ד, ג יח פסקה ב פרשה ר"שיהש] חזית במדרש אמרו וכן[. ב י] מברכות

 כל להטריח שלא, למקום ממקום עמו מעביר היה פתילות ואפילו נרות שאפילו, הצרפתית עם שנתארח

 ד"פ לעיל] בקנקן תסתכל בואל שפירשתי כמו, מחלוקת זו במסכתא אין סדום מדת זו אומרים ויש .בריה

 קרוב, רע בה יש זו מדה כי להוסיף אלא התנא זה בא שלא, אומר אני כן על[, יהודה בן יוסי רבי ה"ד כ"מ

' והוא היא ותאכל, 'שם שנזכר כמו, אליהו וכן, מהנה היה, נהנה היה לא ששמואל י"אעפ כי, סדומית למדה

 אפילו יהנה שלא יבא, זו מדה עליו תגבר אם כלל מהנה שאינו וזה. ממנו נהנית שהיא[, טו יז א מלכים]

 מעם נחל פרץ' שנאמר, סדום מדת היתה וזו, הנאה ממנו מקבל אינו חברו או ושכנו כלום חסר שאינו במה

 רחבת הארץ שהיתה י"אעפ מביניהם הרגל תורת לשכח רוצים שהיו[, ד כח איוב' ]רגל מני הנשכחים גר

 ובראשון, הכונס בפרק שנזכר כמו, סדום מדת על כופין, ל"חז אמרו המדה זאת ועל. לכולם מספקת ידים

 מט ערובין] שהוציאוהו מי ובפרק, הנושא פרק[ א קג] ובכתובות, ]מבתרא[ א קסח] ובאחרון[ ב יב ב"ב]

 כ] הרגל כיצד ובפרק פשוט גט ובפרק[, א קיז] והעלייה הבית ובפרק[[ א נט ב"ב] היד חזקת ובפרק[, א

 [.א
 שיהנה חסידות למדת הגיע שלא, הארץ עם זה נקרא הארץ עם מדת זו שלי ושלך שלך שלי והאומר

 ...המדינה ישוב וזהו, בשוה ומהנה נהנה אלא, מהם יהנה לא והוא אחרים
 

   מברטנורא עובדיה' ר
 :אותי תהנה שלא והלואי, להנותך רוצה איני - שלך ושלך שלי שלי
 בדבר אפילו, בכך רגיל שהוא שמתוך. סדום מדת לידי לבוא הדבר קרוב - סדום מדת זו אומרים ויש

 הרגל לכלות מתכוונים שהיו סדום מדת היתה וזו, חבירו את להנות ירצה לא חסר אינו והוא נהנה שחבירו

 ...:כלום חסרים היו ולא לפניהם ידים רחבת הארץ שהיתה פי על ואף, מביניהם
  

   אלאשקר י"לר המשנה מרכבת
 אחד שאדם והוא. האנשים ובמזג בטבע המחלקת אמנם. )אחרי שהוא מזכיר פתרון ר' יונה(..[. טז]

, כילי שלו הטבע אמנם. בהכרח עליו מחויבת היא אשר הצדקה יתן אמנם, הכיליות בתכלית כילי בטבעו

 מה כפי נוטה האיש שזה עוד כל, ואמר השלם זה בא כן ועל. שלך ושלך שלי שלי דבר כל על שאומר

 בה אין אשר, בינונית המדה זאת קרא כן על. טבעו על לחקור לנו אין, לבו על אותו שנתן י"אעפ, שנתחייב

 היו לא הרע מזגם שמצד, סדום של הוא והמזג הטבע זה ואמר' הא בא. הקצוות הם אשר, טוב ולא רע לא

 .כלל[ צדקה] אינה ההכרח צד על שהיה עוד כל צדקה שנותן י"אעפ האיש וזה, אדם שום שיהנו רוצים
 ומדת. חסידות מדת והיא, מחבירו משובח האחד אמנם, המשובחים השנים. מדות ארבע בכאן שזכר מ"וי

 לאהוב האדם יביא וזה, מקצתם קצתם האנשים שיהנו ורוצה, העולם ביישוב בקי הוא אשר הארץ עם

 הוא' הא החכם דעת כפי הארץ עם והפך, הרשע הוא החסיד והפך. לו אהובים והם, האנשים אותו

 בא. שלי ושלך שלי שלי האומר האדם כמו גמור רשע אינו, רשע שיקרא היות שעם דעתו לפי, הבינוני

 סדום עון שזהו לפי, אדם לשום ליהנות רוצה שאינו עוד כל גמור רשע יקרא האיש זה כ"ג, ואמר האחר

 ..(.יג, יג בראשית) וחטאים רעים בהם שנאמר

  

   משה פרקי
 הקבוץ אצל האמצעית המדה והיא, שלך ושלך שלי שלי שהאומר, מבואר הוא, הזה הראשון המין והנה...

, נכון על יתקיים הנה, בזה הקבוץ יפסד שלא היות עם, המדינה אנשי אצל הם אשר הדברים בכל המדיני

 אשר דבר על יאמר מהם אחד כל כי, ביניהם יפלו אשר בהפרשים ולרבבות לאלפים ריבות מזה יולדו כי

 ובכל עת בכל והמריבות הקטטות יתרבו ובכן, שניהם דבר יבוא האלהים ועד, הוא שלי ביניהם הפרש יפול

 הקבוץ מאישי איש כל ישתדל כאשר כי, בסבתו המדיני הקבוץ שיפסד, בהחלט רע איננו אמנם אך. רגע

 כן ועל, בשלום יבוא מקומו על איש, הפרש עליו יפול שלא באופן ומבואר מבורר ושיהיה, חלקו לשמור

 האומר כי, שיסמוכו מה על להם ויש, סדום מדת שזו אומרים שיש, אמר אך. בינונית מדה שזו התנא אמר

 זה שאיננו היות ועם, סדום כאנשי, יחזיק לא ואביון עני ויד, משלו כלל לתת רוצה אינו שלך ושלך שלי שלי

 יקרה זה הנה, משלו לעני יתן, שלו שהוא דבר על שיאמר שאחר שאפשר, הזאת במדה וראשונה בעצם

, ממנו האחר יהנה שלא כדי, מאחר ליהנות רוצה שאינו, בנכסיו מצומצם כך כל שהוא מי כי, המעט על

 ...סדום מדת היא שזו אומרים שיש גזרו כן ועל, סדום למדת יביאהו זה הנה
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 י משנה ה פרק לאבות ליקוטים ישראל עבודת
 חדא אמר דמר נראה. סדום מדת זו אומרים ויש בינונית מדה זו שלך ושלך שלי שלי באדם מדות ארבע

 שלי באומרו מנכסיו לעניים מהנה כשאינו סדום מדת היא הראשונה לדעה דגם, פליגי ולא חדא אמר ומר

 בעניני העולם בהנהגות מיירי קמייתא דעה אמנם. סדום מדת היא ודאי חנם על ממוני להפריז לי מה שלי

. סדום מדת הוא ובודאי העניים עבור מדברים אומרים והיש. בינונית מדה היא דזה אדם לכל ומתן משא

 מכוחו הוא הכל המעלות ושארי והחכמה מעושר לו שיש מה שכל נאמנה לידע האדם צריך כי והיינו

 ומידך( יד, כט א - הימים דברי) ה"ע המלך דוד שאמר וכמו, חיל לעשות כח הנותן הוא וכי שמו יתברך

 מציאות כופרין והיו מאמינים בלתי היו סדום אנשי כן שאין מה. באורך אחר במקום וכמבואר, לך נתנו

 כמו שבהם הרשעות על רומז סדום ומלת. מהם ליהנות עני שום מניחים היו לא ולזה, בעולמו הבורא

 ורשע סדם נמצא. רשע אנשי כלומר י"רש פירש, סדום אנשי העיר ואנשי( ד, יט בראשית) הכתוב שאמר

 שנרמז גמור רע אינו שעדיין באשר, שבתוכם' להש וסובבין מקיפין ע"ר שאותיות רשע כמו, אחד דבר הם

 והוא ממנו גרוע הוא רע אבל. הקדושים( ותבין ג"י משנה סוף לקמן ועיין חסר) מרמזת שהיא' ש עוד בו

 יעשה ידיו גמול כי והוא רע כשנעשה לומר רצה, רע לרשע הוי( יא, ג ישעיה) הכתוב שאמר כמו. לבד רע

 על להשגיח שלא אדם עיני המסמא הרע להיצר רומז שהוא, ם"ס אותיות סדם וכן. גמור לרע להתהפך לו

 לומר רצה, ל"כנ רומז' הד כי, שבתוכם' ד לאות סובבים ם"ס והאותיות, בעולם יתברך הבורא מציאות

 אשר, ת"הדלי מן אותן שמסמא' ד ם"ס וזהו. יתברך הבורא כח מבלי דבר שום בו ואין ועני דל שהאדם

 ...(:חסר) הזה החיל כל את לי עשה ידו ועוצם כוחו יחשוב
   

   יכין - ישראל תפארת
 הגוף בטרחת לרעהו איש ח"ובג מ"במו רק. בה שחייב, קמיירי בצדקה לאו. באדם מידות ארבע( עד

 :הפעולה מצד או הפעול או הפועל מצד להתנצל יכול שלרוב, ממון ובסייעת
 :לאחרים לההנות ולא מאחרים ליהנות רוצה אינו. שלך ושלך שלי שלי( עה
 :רשע ולא חסיד לא אינו. בינונית מדה זו( עו
, שלו התנהגות י"ע פ"עכ, כמוך לרעך ואהבת ש"כמ, לעצמו רעהו שמשווה ג"שאע. סדום מדת זו( עז

 להם שימדדו שידעו אף, מביניהן אורחים רגל שמנעו כבסדום, לחבירו אדם שבין האהבה תתבטל

 ...:עניים על גם להתאכזר רעה אל מרעה ויצאו. כמדתם במדינתם
 

  

 


