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  1  פרשת בהר
  10  פרשת בחקתי

 רשת בהרפ
   פרק כה

 מה ענין שמיטה אצל הר סיני והלא כל המצות נאמרו מסיני אלא מה שמיטה -בהר סיני ) א(
ודקדוקיה מסיני אף כולן נאמרו כללותיהן ודקדוקיהן מסיני כך שנויה ) רטותיהופ(נאמרו כללותיה 

ל שכך פירושה לפי שלא מצינו שמיטת קרקעות שנשנית בערבות " ונ)' אות אא"פספרא בהר  (כ"בת
 תורה למדנו שכללותיה ופרטותיה כולן נאמרו מסיני ובא הכתוב ולמד כאן על כל דבור במשנהמואב 

  : יני היו כולם כללותיהן ודקדוקיהן וחזרו ונשנו בערבות מואבשנדבר למשה שמס
  : 1)שמות כ י ויקרא כג ג (כשם שנאמר בשבת בראשית'  לשם ה-' שבת לה) ב(
  :2 לשדות ולכרמים-יהיה לארץ ) ד(

) תהלים פ(קוצים כסוחים ) ישעיה לג( שקוצצין זמורותיה ותרגומו לא תכסח ודומה לו -לא תזמר 
  : ש כסוחהשרופה בא

 אפילו לא זרעתה והיא צמחה מן הזרע שנפל בה בעת הקציר הוא קרוי -את ספיח קצירך ) ה(
  :ספיח

  : להיות מחזיק בו כשאר קציר אלא הפקר יהיה לכל- לא תקצור 
  : שהנזרת והפרשת בני אדם מהם ולא הפקרתם-נזירך 

  : 3 אותם אינך בוצר אלא מן המופקר- לא תבצר 
פ שאסרתים עליך לא באכילה ולא בהנאה אסרתים אלא שלא " אע-' ץ וגווהיתה שבת האר) ו(

  :תנהוג בהם כבעל הבית אלא הכל יהיו שוים בה אתה ושכירך ותושבך
  :4מן השבות אתה אוכל ואי אתה אוכל מן השמור -  שבת הארץ לכם לאכלה 

סורים באכילה ואכלו אביוני עמך יכול יהיו א) שמות כג( לפי שנאמר - לך ולעבדך ולאמתך 
  :5ל לך ולעבדך ולאמתך הרי בעלים ועבדים ושפחות אמורים כאן"לעשירים ת

  : 6אף הנכרים -  ולשכירך ולתושבך 
ל ולבהמתך מקיש "ש שמזונותיה עליך מה ת" אם חיה אוכלת בהמה לא כ-ולבהמתך ולחיה ) ז(

לה מן השדה כבהמה לחיה כל זמן שחיה אוכלת מן השדה האכל לבהמתך מן הבית כלה לחיה 
  : 7לבהמתך מן הבית

ל " שמטות שנים יכול יעשה שבע שנים רצופות שמטה ויעשה יובל אחריהם ת- שבתת שנים ) ח(
  :8שבע שנים שבע פעמים הוי אומר כל שמטה ושמטה בזמנה

 ופשוטו של 9ט שנה"פ שלא עשית שמטות עשה יובל לסוף מ" מגיד לך שאע-' והיו לך ימי שבע וגו
                                            

 
כך נאמר בשביעית שבת ' אשית שבת להכשם שנאמר בשבת בר'  שבת לה): בבהר א(ספרא ' עי 1
כשם שנאמר בשבת בראשית '  להשבת): ויקרא פרק כה המשך רמז תרנח(ילקוט שמעוני '  ועי'לה

 ' כך נאמר בשביעית שבת לה' שבת הוא לה
 כל מלאכה שבשדך וכל מלאכה שבכרמך שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור): בהר א ב(ספרא ' עי 2
  תבצור מן השמור בארץ אין אתה בוצר אבל אתה בוצר מן המופקר לא)בהר א ג(ספרא ' עי 3
והיתה שבת הארץ לכם מן השבות בארץ אתה אוכל ואין אתה אוכל מן ): בהר א ה( ספרא 'עי 4

 השמור
 לך לעבדך ולאמתך מה תלמוד לומר לפי שנאמר ובשביעית תשמטנה )בהר א ו(ספרא ' עי 5

י פירות שביעית נאכלים אלא לעניים בלבד מנין אף לעשירים ונטשתה ואכלו אביוני עמך שיכול אין ל
  הרי בעלים עשירים אמורים עבדים ושפחות אמורים מתךתלמוד לומר לך ולעבדך ולא

 ם" ולשכירך ולתושבך מן העכו)בהר א ז( ספרא 'עי 6
ביעה דתנן עד מתי נהנין ושורפין בתבן ובקש של שביעית עד שתרד ר) ב"דף ו ע(תענית ' גמ' עי 7

שניה מאי טעמא דכתיב ולבהמתך ולחיה אשר בארצך כל זמן שחיה אוכלת בשדה האכל לבהמתך 
 ולבהמתך ולחיה מה תלמוד )בהר א(ספרא '  ועיבבית כלה לחיה מן השדה כלה לבהמתך מן הבית

לומר ומה אם חיה שאינה ברשותך הרי היא אוכלת בהמה שהיא ברשותך אינו דין שתאכל אילו כן 
ומר יכנוס לבהמה ותהא אוכלת לעולם מה אני מקיים ביעור פירות שביעית בפירות אדם אבל הייתי א

 תהיה אוכלת לעולם וכשהוא אומר ולבהמתך ולחיה מקיש בהמה לחיה כל זמן שחיה אוכלת בהמה
 : בשדה בהמה אוכלת בבית כלה לחיה שבשדה כלה לבהמתך שבבית

שבתות ימים תלמוד לומר שבע שבתות שנים אי שבע שבתות יכול שבע ) בהר ב א(ספרא ' עי 8
שבע שבתות שנים יכול יספר שבע שמיטות זו אחר זו ויעשה יובלת תלמוד לומר שבע שנים שבע 

 :פעמים הא עד שיאמרו שני כתובים הללו ואם לאו לא שמענו
שנים פ שאין יובל תלמוד לומר והיו לך שבע שבתות " מנין עשה שביעית אע)בהר ב ב(ספרא ' עי 9
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  :ט"ך חשבון שנות השמטות למספר ממקרא יעלה ל
  :ויעבירו קול במחנה לשון הכרזה) שמות לו( לשון -והעברת ) ט(

כ למה "ממשמע שנאמר ביום הכפורים איני יודע שהוא בעשור לחדש א) כ"ת (-ביום הכפורים 
ה דוחה "נאמר בעשור לחדש אלא לומר לך תקיעת עשור לחדש דוחה שבת בכל ארצכם ואין תקיעת ר

  : 10בכל ארצכם אלא בבית דין בלבדשבת 
  :11ד ואומרים מקודשת השנה"בכניסתה מקדשין אותה בב) כ"ת (-וקדשתם ) י( 

ר יהודה מהו "א) ה ט"ר (12 לעבדים בין נרצע בין שלא כלו לו שש שנים משנמכר- וקראתם דרור 
  :א שדר בכל מקום שהוא רוצה ואינו ברשות אחרים13'לשון דרור כמדייר בי דיירא וכו

 שנה זאת מובדלת משאר שנים בנקיבת שם לה לבדה ומה שמה יובל שמה על שם -יובל הוא 
  :בתקיעת שופר

  :14 שהשדות חוזרות לבעליהן-ושבתם איש אל אחזתו 
  : 15 לרבות את הנרצע-  ואיש אל משפחתו תשובו 

  :18כ" ובת17ה" כדאיתא בר16'ל לפי שנאמר וקדשתם וגו" מה ת-יובל הוא שנת החמשים שנה ) יא(
 את הענבים המשומרים אבל בוצר אתה מן המופקרים כשם שנאמר בשביעית כך נאמר - את נזריה 

  : 19ט שמטה ושנת החמישים יובל"ביובל נמצאו שתי שנים קדושות סמוכות זו לזו שנת מ

                                                                                                                                  
 

פ שאין שביעית תלמוד לומר תשע וארבעים שנה דברי רבי יהודה וחכמים "ומנין עשה יובל אע
 פ שאין יובל והיובל אינו נוהג אלא אם כן יש עמו שביעית" נוהגת אעשביעיתאומרים 

ה אפילו בשבת תעבירו שופר בכל ארצכם מלמד שכל "בי.  ביום ולא בלילה)בהר ב ה(ספרא ' עי 10
ל והעברת שופר תרועה "ה תהיה דוחה את השבת בכל ארצכם ת"יכול אף תרועת ר.  חייביחיד ויחיד

 עה אינו יוד"ממשמע שנאמר בי) ה"ל בעשור לחדש בי"ה שאין ת"בי(בחדש השביעי בעשור לחודש 
כ למה נאמר בעשור לחודש אלא בעשר לחודש דוחה את השבת בכל "בעשור לחודש א) ה"י(שהוא 

 :ה דוחה שבת בכל ארצכם אלא בבית דין בלבד"ארצכם ואין תרועת ר
ל לפי שנאמר בעשור לחדש שיכול אין " וקדשתם את שנת החמשים שנה מה ת)בהר ב א(ספרא ' עי 11

וכשהוא אומר וקדשתם את שנת החמשים שנה מלמד שהיה . לי שנה מתקדשת אלא בעשור לחדש
דים נפטרים לבתיהם ולא שדות אמר רבי יוחנן בן ברוקה לא היו עבדים משועב. ה"מתקדשת מר
ה תקעו "הגיע י. ה" אלא אוכלים ושותים ושמחים ועטרותיהם בראשיהם עד שהגיע ייהםחוזרות לבעל

  :חזרו שדות לבעליהם ועבדים נפטרים לבתיהם. שופר
י אומר וקדשתם את שנת החמשים שנה שנים מקדשין ואין "תני רשב' גמ) א"ה יג ע"ר(ירושלמי ' עי

תני לקידוש החדש . והא תנינן ראש בית דין אומר מקודש מהו מקודש מקויים. םמקדשין חדשי
תני לעיבור השנה . ד אומר מקודש"ר חייה רב אדא מתניתא אמרה כן ראש ב"מתחילין מן הגדול א

 ר זבידא והן" הצד אןמתחילין מ
   ??א"קידושין טו ע 12
היה בדין ומה אם הכסף שיפה כחו וקונה ש. עד היובל.  לעולם ועבדו)מפשטים נזיקים ב(מכילתא ' עי

ל "הכל אינו קונה אלא שש רציעה שאינה קונה אלא עבדים אינו דין שלא תקנה אלא שש הא מה ת
  או ועבדו. ועבדו לעולם עד היובל

 ושבתם איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו תשובוח אמר רבי אליעזר בן יעקב )בהר ב ה(ספרא ' עי
אם בנמכר שנה או שתים הרי אמור הוא אינו מדבר אלא בנרצע . רי אמורבמי מדבר אם בנמכר שש ה

  ???לפני היובל שיהא היובל מוציאו דב
אמר רבי יהודה מה הלשון דרור .  וקראתם דרור אין דרור אלא חירות)בהר ב ב(ספרא ' עי 13

 :כמדייר בי דיירא ומסחר בכל מדינה
וזתו ואיש אל משפחתו תשובו למה שהוחזקה  דבר אחר ושבתם איש אל אח) הבהר ב(ספרא ' עי 14

משפחתו הוא שב דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר לאחוזתו ולמשפחתו הוא שב ואינו שב לשררה 
 :תשובו לרבות את האשה. בגולה) אומר(שהיא בה וכן הוא 

 .12לעיל הערה ' עי 15
 יובל היא שנת החמשים שנה שיכול בכניסתה תהיה מקודשת מראש השנה )אבהר ג (ספרא ' עי 16

וביציאתה תהיה מושכת והולכת עד יום הכפורים שכן מוסיפין מחול על הקודש תלמוד לומר יובל 
לא תזרעו לא תקצרו את ) ב: (אין קדושתה אלא עד ראש השנה. היא שנת החמשים שנה תהיה לכם

 ספיחיה ולא תבצרו
 ב"ח ע 17
 .ספרא ג א 18
 לא תזרעו לא תקצרו את ספיחיה ולא תבצרו את נזיריה כשם שנאמר )בהר ג ב(ספרא ' עי 19
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ל תהיה בהוויתה "תופסת דמיה כהקדש יכול תצא היא לחולין ת) כ"ת (-קדש תהיה לכם ) יב( 
  :20תהא

על ידי השדה אתה אוכל מן הבית שאם כלה לחיה מן השדה אתה צריך ) כ"ת (-תאכלו  מן השדה 
  : 21לבער מן הבית כשם שנאמר בשביעית כך נאמר ביובל

 והרי כבר נאמר ושבתם איש אל אחזתו אלא לרבות המוכר שדהו -תשובו איש אל אחזתו ) יג( 
  : 22ועמד בנו וגאלה שחוזרת לאביו ביובל

 לפי פשוטו כמשמעו ועוד יש דרשה מנין כשאתה מוכר מכור לישראל חברך - ' גווכי תמכרו ו) יד( 
ל או קנה מיד "ל וכי תמכרו ממכר לעמיתך מכור ומנין שאם באת לקנות קנה מישראל חברך ת"ת

  :23עמיתך
  : 24זו אונאת ממון) מ נח"כ ב"ת (- אל תונו 

על אופניו על האונאה בא להזהיר  זהו פשוטו ליישב המקרא - במספר שנים אחר היובל תקנה ) טו( 
כשתמכור או תקנה קרקע דע כמה שנים יש עד היובל ולפי השנים ותבואות השדה שהיא ראויה 

 מועטות וזה יםלעשות ימכור המוכר ויקנה הקונה שהרי סופו להחזירה לו בשנת היובל ואם יש שנ
 תבואות הרבה הרי נתאנה מוכרה בדמים יקרים הרי נתאנה לוקח ואם יש שנים מרובות ואכל ממנה

מוכר לפיכך צריך לקנותה לפי הזמן וזהו שנאמר במספר שני תבואות ימכר לך לפי מנין שני התבואות 
 לגאול פחות שאימכאן שהמוכר שדהו אינו ר) ערכין כ(ד " ורגשתהא עומדת ביד הלוקח תמכור לו

 תבואות באותן שתי שנים משתי שנים שתעמוד שתי שנים ביד הלוקחו מיום ליום ואפילו יש שלש
כגון שמכרה לו בקמותיה ושני אינו יוצא מפשוטו כלומר מספר שנים של תבואות ולא של שדפון 

  : 25ומעוט שנים שנים
  :ד כג תמכרנה ביוקר- תרבה מקנתו ) טז( 

  : ה תמעיט בדמיה-  תמעיט מקנתו 
יקניט איש את חבירו ולא כאן הזהיר על אונאת דברים שלא ) כ"ת (-ולא תונו איש את עמיתו ) יז(

ת מי יודע אם נתכוונתי לרעה לכך נאמר "ישיאנו עצה שאינה הוגנת לו לפי דרכו והנאתו של יועץ וא
 אלא מי שהמחשבה בלבו ירויראת מאלהיך היודע מחשבות הוא יודע כל דבר המסור ללב שאין מכ

  : 26נאמר בו ויראת מאלהיך
                                                                                                                                  

 
  : בשביעית כך נאמר ביובל

מה קדש תופס את דמיו אף שביעית תופסת את דמיה אי . כי יובל היא קודש) גבהר ג (ספרא ' עי 20
נמצית . לומר היא הרי היא בקדושתהמה קודש יוצא לחולין ודמיו נתפסים יכול אף שביעית כן תלמוד 

 אילו ואילו שרכיצד לקח בפירות שביעית ב. אומר האחרון אחרון נתפס בשביעית ופירי עצמו אסור
בדגים שמן יצאו דגים ונתפס שמן . לקח בבשר דגים יצא בשר ונכנסו דגים. מתבערים בשביעית

 :האחרון אחרון נתפס ופרי עצמו אסור
כל זמן שאתה אוכל מן השדה אתה אוכל מתוך . ן השדה תאכלו את תבואתהמ) דג (ספרא בהר ' עי 21

 :כלה מן השדה כלה מן הבית. הבית
 תשובו איש אל אחוזתו לרבות המוכר שדה ועמד בנו וגאלה שתחזור לאביו )בהר ג ו(ספרא ' עי 22

 :ביובל
 תמכור ממכר ל וכי"ת.  מנין כשתהא מוכר לא תהיה מוכר אלא לעמיתיך)בהר ג א(ספרא ' עי 23

אין לי אלא . ל או קנה מיד עמיתך"ומנין כשהוא קונה לא תהיה קונה אלא מיד עמיתך ת. לעמיתך
מנין שאין . ל ממכר לרבות דבר המטלטל"מנין לרבות דבר המטלטל ת. קרקעות שבהם דיבר הכתוב

 : ותהמטלטלים יש להם אוניה ואין אוניה לקרקע. ל או קנה מיד אל תונו" לקרקעות תאהאונ
יכול זו אוניית דברים כשהוא אומר .  אל תונו איש את אחיו זו אוניית ממון)שם ד(ספרא ' עי 24

ולא תונו איש את עמיתו הרי אוניית דברים אמורה הא מה אני מקיים אל תונו איש את אחיו זו 
 : אונאת ממון

 לגאול פחות משתי מנין למוכר שדהו בשעת היובל אינו מותר) יבהר סיני פרשתא ג (ספרא ' עי 25
שנים תלמוד לומר שנים תקנה מאת עמיתך אחר היובל סמוך ליובל מופלג מן היובל מנין תלמוד לומר 

שני תבואות לא שנת שדפון ולא שנת . לפי רוב השנים תרבה מקנתו ולפי מעוט השנים תמעיט מקנתו
אלעזר אומר מכרה לו לפני '  ר.נרה או הבירה עולה לו מן המנין. ירקון ולא שביעית עולה לו מן המנין

ראש השנה והיא מליאה פירות יכול יאמר לו הניחה לפני מליאה כדרך שהנחתיה ללפניך מליאה 
 :תלמוד לומר כי מספר תבואות הוא מוכר לך פעמים שאתה אוכל ממנה שלש תבואות לשתי שנים

יכול זה אונאת ממון ולא תונו איש את עמיתו זו אונאת דברים )  בפרשת בהר ד א( ספרא' עי 26
כשהוא אומר אל תונו איש את אחיו הרי אונאת ממון אמורה הא מה אני מקיים ולא תונו איש את 

כיצד אם היה בעל תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים מה היו ) ב: (עמיתו הרי אונאת דברים
ם באים עליו יסורים באים היו חליי) כיצד( בן גרים לא יאמר לו זכור מה היו מעשה אבותיך יהואם ה



 י ויקרא"רש

4 

אז תרצה הארץ ) ויקרא כו( שנאמר 27ישראל גולים שבעון שמטה - וישבתם על הארץ לבטח ) יח(
    :28את שבתותיה והרצת את שבתותיה ושבעים שנה של גלות בבל כנגד שבעים שמטות שבטלו היו

  :29 שלא תדאגו משנת בצורת-וישבתם לבטח עליה ' ונתנה הארץ וגו) יט( 
  : 30 אף בתוך המעים תהא בו ברכה- ואכלתם לשבע 

  : אל הבית- ולא נאסף ) כ( 
  : 31 כגון יין ופירות האילן וספיחין הבאים מאליהם- את תבואתנו 

ה ולשביעית ולשמינית שיזרעו בשמינית " למקצת הששית מניסן ועד ר-לשלש השנים ) כא( 
  : 32במרחשון ויקצרו בניסן

 עד חג הסכות של תשיעית שהיא עת בוא תבואתה של שמינית לתוך -עד השנה התשיעית ) כב( 
 הקיץ היו בשדה בגרנות ובתשרי הוא עת האסיף לבית ופעמים שהיתה צריכה לעשות הבית שכל ימות

 ותלארבע שנים בששית שלפני השמטה השביעית שהן בטלין מעבודת קרקע שתי שנים רצופ
  : 33השביעית והיובל ומקרא זה נאמר בשאר השמטות כולן

  :34בל שלא יהא הלוקח כובשהליתן לאו על חזרת שדות לבעלים ביו) כ"ת (- והארץ לא תמכר ) כג( 
  :35 לפסיקה למכירה פסוקה עולמית- לצמתת 

  : 36אל תרע עיניך בה שאינה שלך) כ"ת (- כי לי הארץ 
דף (' לרבות בתים ועבד עברי ודבר זה מפורש בקידושין בפרק א) כ"ת (-ובכל ארץ אחזתכם ) כד( 
 לאחר שתי שנים או הוא או ולפי פשוטו סמוך לפרשה שלאחריו שהמוכר אחוזתו רשאי לגאלה) כא

                                                                                                                                  
 

עליו היה קובר את בניו לא יאמר לו כדרך שאמרו חביריו לאיוב הלא יראתך כסלתך תקותך ותום 
ראה חמרים מבקשים תבואה מבקשים יין לא . דרכיך זכור נא מי הוא נקי אבד ואיפה ישרים נכחדו

לא יתלה עיניו על המקח ולא יהודה אומר אף '  להם לכו אצל פלוני והוא לא מכר חיטה מימיו רמריא
ת עיצה טובה אני מוסר לו הרי הדבר מסור ללב "יאמר לו בכמה חפץ זה והוא אינו רוצה ליקח וא

 : נאמר בו ויראת מאלהיך כל דבר שהוא מסור ללב נאמר בו ויראת
 : עליה ולא גולים.  מפוחדיםא וישבתם לבטח ולא מפוזרים ול,דספרא פרשת בהר ד 'עי 27
אז תרצה הארץ את שבתותיה אני אמרתי לכם שתהו זורעים שש ) בחוקותי פרק ז ב(א ספר' עי 28

עמדו וגלו ממנה והיא ) אלא(ומשמטים לי אחת בשביל שתדעו שהארץ שלי היא ואתם לא עשיתם כן 
תשמט מאיליה כל שמיטים שהיא חייבת לי שנאמר אז תרצה הארץ את שבתותיה כל ימי השמה 

 :תשבות
 .27ה לעיל הער' עי 29

 הארץ פריה ואכלתם לשובע שיהא אדם אוכל הרבה ושבע דברי רבי ונתנה) דבהר ד (ספרא ' עי 30
דבר . ג אומר אף היא אינה סימן ברכה אם כן למה נאמר ואכלתם לשובע אוכל ולא גוסי"רשב. יהודה

 .משולחנו שלא יהיה עולה לואחר ואכלתם לשובע שלא יהא דבר חסר 
 וכי תאמרו עתידים אתם לומר מה נאכל בשנה השביעית הן לא נזרע ולא )שם ה(ספרא ' עי 31

אמר רבי עקיבא מיכן סמכו חכמים על . אם אין אנו זורעים מה אנו אוספים. נאסף את תבואתינו
תורה אלא מדברי הספיחים שיהו אסורים בשביעית וחכמים אומרים אין ספיחים אסורים מדברי 

אמרת לנו לא תזרעו ומה שאנו . אם כן למה נאמר הן לא נזרע ולא נאסף את תבואתינו. סופרים
 :אוספים אין מכנסו לקיום אמרת לנו בערוהו ומה אנו אוכלים מן הביעור והילך

וצויתי את ברכתי לכם בשנה הששית אין לי אלא בשישית בחמישית וברביעית ) בהר ד ו(ספרא ' עי 32
. ועשת את התבואה לשלש השנים. תלמוד לומר בשנה) מנין(בשלישית ובשניה מנין משנה לחבירתה 

 : א לשלש השנים לשביעית וליובל ולמוצאי יובל"ד. לשישית ולשביעית ולמוצאי שביעית
וזרעתם את השמינית זו שמינית שלאחר שמיטה כשהוא אומר השנה זו ) בהר ד ז(ספרא ' עי 33

ואכלתם מן התבואה ישן לא סמלנטון עת התשיעית זו . מינית שלאחר השמיטהתשיעית שלאחר הש
תשיעית שאחר השמינית שאחר השמיטה כשהוא אומר השנה זו עשירית שאחר תשיעית שאחר היובל 

 : א לזית"עד בוא תבואתה תאכלו ישן שהיא י. יטהשאחר השמ
כי גרים . לי הארץ אל תרע עיניך בהכי . והארץ לא תמכר לצמיתות לחולטנית) בהר ד ח(ספרא ' עי 34

. וכן הוא אומר כי גרים אנחנו לפניך ותושבים ככל אבותינו. אל תעשו עצמיכם עיקר. ותושבים אתם
 שלי הרי תהיואתם עמדי דיו לעבד שיהיה כרבו כש. וכן דוד אומר כי גר אנכי עמך תושב ככל אבותי

 ?????????:היא שלכם
 . א תמכר לצמיתות לחולטניתוהארץ ל) בהר ד ח(ספרא ' עי 35

. אל תעשו עצמיכם עיקר. כי גרים ותושבים אתם. כי לי הארץ אל תרע עיניך בה, ספרא שם' עי 36
וכן דוד אומר כי גר אנכי עמך תושב ככל . וכן הוא אומר כי גרים אנחנו לפניך ותושבים ככל אבותינו

 : שלכם שלי הרי היאתהיואתם עמדי דיו לעבד שיהיה כרבו כש. אבותי
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  : 37קרובו ואין הלוקח יכול לעכב
  :38מלמד שאין אדם רשאי למכור שדהו אלא מחמת דוחק עוני) כ"ת (-כי ימוך אחיך ומכר ) כה( 

  :39 ולא כולה למד דרך ארץ שישייר שדה לעצמו- מאחזתו 
  : 40ואין הלוקח יכול לעכב) כ"ת (- וגאל את ממכר אחיו 

וכי יש לך אדם בישראל שאין לו גואלים אלא ) כ"קידושין שם ת (-יהיה לו גואל ואיש כי לא ) כו( 
  : 41גואל שיוכל לגאול ממכרו

 כמה שנים היו עד היובל כך וכך ובכמה מכרתיה לך בכך וכך עתיד היית -וחשב את שני ממכרו ) כז(
ש שנים או להחזירה ביובל נמצאת קונה מספר התבואות כפי חשבון של כל שנה אכלת אותה של

  :42ארבע הוצא את דמיהן מן החשבון וטול את השאר וזהו
  :43 בדמי המקח על האכילה שאכל ויתנם ללוקח- והשיב את העודף 

  : ו המוכר הזה שבא לגאלה-  לאיש אשר מכר לו 
  :44מכאן שאינו גואל לחצאין) ערכין ל (- די השיב לו ) כח( 

  : 45 כלום שהיובל משמט בתחלתושלא יכנס לתוך אותה שנה) כ"ת (- עד שנת היובל 
  :46בית בתוך עיר המוקפת חומה מימות יהושע בן נון) כ"ת (-בית מושב עיר חומה ) כט(

בשדה שיכול לגאלה משתי שנים ואילך כל זמן שירצה ובתוך שתי '  לג לפי שנא- והיתה גאלתו 
 בשנה ראשונה שנים הראשונים אינו יכול לגאלה הוצרך לפרש בזה שהוא חלוף שאם רצה לגאול

  :47גואלה ולאחר מכאן אינו גואלה
                                            

 
לרבות בתי חצרים ,  ארץ אחוזתכם גאולה תתנוובכל )ויקרא פרק כה רמז תרסב(ילקוט שמעוני ' עי 37

ההוא לקבעו חובה ואליבוא דרבי , בתי חצרים בהדיא כתיב בהו על שדה הארץ יחשב. ועבד עברי
כי [לו גואל תלמוד לומר כי לא יהיה , או אינו אלא חובה, דתניא וגאל את ממכר אחיו רשות, אליעזר

. יהושע' אלא זה שאינו רוצה ליקח ויש לו שהרשות בידו דברי ר] יש אדם בישראל שאין לו גואלים
תלמוד לומר ובכל ארץ אחוזתכם גאולה , או אינו אלא רשות, א אומר וגאל את ממכר אחיו חובה"ר

 בשלמא למאן. תתנו הכתוב קבעו חובה
י למכור את שדהו ולהניח באפונדתו וליקח לו בהמה  ומנין שאין אדם רשא)בהר ה א(ספרא ' עי 38

הא אינו מוכר אלא אם כן . וליקח לו כלים וליקח לו בית אלא אם כן העני תלמוד לומר כי ימוך ומכר
 בן אלעזראמר רבי . מאחוזתו ולא כל אחוזתו. ל מאחוזתו"ת. יכול יצא מכל נכסיו בבת אחת. העני

החרים את כל נכסיו על אחת כמה וכמה שיהיה אדם חייב עזריה ומה אם לגבוה אין אדם רשאי ל
מלמד שהקרוב קודם וגאל את ממכר אחיו לרבות את . ובא גואלו הקרוב אליו. להיות חס על נכסיו

 ואיש כי) ב: (הנותן מתנה
 הערה הקודמת' עי 39
40 ???  
 .37הערה ' עי
 .38הערה ' עי 41

מנין שאם רצה . שנים הוא מחשב ואינו מחשב חדשים. וחשב את שני ממכרו) בהר ה ג(ספרא ' עי 42
והשיב את העודף לאיש אשר מכר לו מנין אתה אומר מכרה . ל וחשב"לעשות חדש שנה יעשה ת

ינו מחשב אלא עם הראשון תלמוד לומר לאשר מנין שא. לראשון במנה ומכר הראשון לשני במאתים
מנין שאין מחשב אלא עם האחרון תלמוד . מכרה לראשון במאתים ומכר הראשון לשני במנה. מכר לו

  .ל כל כך"לא נ???: דברי רבי) עד כאן(לאיש אשר בתוכה . לומר לאיש
 .הערה הקודמת' עי 43

אם אינו ענין לבעל ) מנין אתה אומר(ואם לא מצאה ידו מה תלמוד לומר ) בהר ה ה(ספרא ' עי 44
די השיב לו ואינו גואל . אם לא מצאה ידו לא ילוה) ל"ת(השדה תניהו ענין לגואל שיגאל כסדר הזה 

 : חציים
 עד שנת היובל שלא יכנס בה כלום נמצאת אומר שדות וכספים משמיטים )זבהר סיני ה (ספרא ' עי 45

 . כאחד
יכול אפילו הקיפוה חומה מיכן ולהבא . כור בית מושב עיר חומהואיש כי ימ) בהר ד א (ספרא' עי 46

. המוקפת חומה מימות יהושע בן נון ולא שהקיפוה מיכאן ולהבא. תלמוד לומר בית מושב עיר חומה
 קצרה ןחצירות של שני בתים המוקפות חומה מימות יהושע בן נון כגו' ואילו הן בתי ערי חומה ג

ש חלב ויורפת הישנה וגמלה הרי בגליל וגדוד הרי בעבר הירדן וחריד הישנה של ציפורי וחקרה של גו
ר יוסי לא מנו אלא אילו שקידשום כשעלה בני הגולה "ישמעאל ב' אמר ר. ואונו וירושלים הרי ביהודה

 : אבל הראשונות בטלו כיון שבטלה הארץ
ימים תהיה .  עולםעד תום שנת ממכרו לא שנה למנין. והיתה גאולתו מיד) בהר ד ב( ספרא 'עי 47

  : גאולתו רבי אומר אומר אני ימים אין פחות משני ימים
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  : של בית- והיתה גאלתו 
  : 48תשב הנערה אתנו ימים) בראשית כד( ימי שנה שלימה קרויים ימים וכן - ימים 

  :ז יצא מכחו של מוכר ועומד בכחו של קונה-לצמיתת ' וקם הבית וגו) ל(
הואיל והיתה לו קודם לכן ועיר נקבה פ שאין לו עכשיו "ל אע" לו קרינן אמרו רז- אשר לא חמה  

  :49היא והוצרך לכתוב לה אלא מתוך שצריך לכתוב לא בפנים תקנו לו במסורת זה נופל על זה
  : 50אם פגע בו יובל בתוך שנתו לא יצא) אף( אמר רב ספרא - לא יצא ביובל 

יהושע (ושע עיירות פתוחות מאין חומה ויש הרבה בספר יה'  כתרגומו פצחי-ובתי החצרים ) לא(
  :ח'בחצריהם ובטירות) בראשית כה(הערים וחצריהם ) יג

  :51 הרי הן כשדות הנגאלים עד היובל ויוצאין ביובל לבעלים אם לא נגאלו- על שדה הארץ יחשב 
מיד אם ירצה ובזה יפה כחו מכח שדות שהשדות אין נגאלות עד שתי ) כ"ת (- גאלה תהיה לו 

  :52שנים
   :ט לד בחנם- וביובל יצא 

  :י ארבעים ושמנה עיר שנתנו להם-וערי הלוים ) לב(
לפני שתי שנים אם מכרו שדה משדותיהם הנתונות להם באלפים '  גואל מיד אפי-  גאלת עולם 

  : 53אמה סביבות הערים או אם מכרו בית בעיר חומה גואלין לעולם ואינו חלוט לסוף שנה
  :54ם ואם יקנה בית או עיר מה-ואשר יגאל מן הלוים ) לג(

 אותו ממכר של בית או של עיר וישוב ללוי שמכרו ולא יהיה חלוט כשאר בתי ערי -  ויצא ביבל 
א לפי שנאמר גאולת עולם תהיה ללוים יכול לא דבר "חומה של ישראל וגאולה זו לשון מכירה ד

ן ל ואשר יגאל מ" תטהכתוב אלא בלוקח ישראל שקנה בית בערי הלוים אבל לוי שקנה מלוי יהיה חלו
  :55הלוים אף הגואל מיד לוי גואל גאולת עולם

 הרי זו מצוה אחרת ואם לא גאלה יוצאה ביובל ואינו נחלט לסוף שנה כבית של - ויצא ממכר בית 
  :יאישראל

 לא היה להם נחלת שדות וכרמים אלא ערים לשבת ומגרשיהם - כי בתי ערי הלוים היא אחזתם 
  : 56כשדות כדי שלא יופקעו נחלתם מהםלפיכך הם להם במקום שדות ויש להם גאולה 

                                                                                                                                  
 

???????  
מה שדה .  אשר אין להם חומה סביב על שדה הארץ יחשב הרי הן כשדה הארץ)בהר ו ב(ספרא ' עי

יכול . אי מה שדה הארץ אינו מותר לגאול פחות משתי שנים. הארץ ביובל יצא ובגרעון כסף אף זה כן
 )ג: (תלמוד לומר גאולה תהיה לו מיד. אף זה כן

 ?הערה הקודמת' עי 48
רבי שמעון אומר כותל . אשר לו חומה פרט לבית הבנוי בחומה דברי רבי יהודה) בהר ד ז(ספרא ' עי 49

פ שאין לו עכשיו והיה לו לפנים "רבי אלעזר ברבי יוסי אומר אשר לו חומה אע. החיצון היא חומתן
 :מיכן

 רב ספרא לא נצרכא אלא למוכר בית בבתי ערי חומה ופגע בו יובל בתוך אמר) ב"לא ע(ערכין ' עי 50
 :שנתו סלקא דעתך אמינא ליפוק ביובל קא משמע לן לא יצא ביובל

מה שדה .  אשר אין להם חומה סביב על שדה הארץ יחשב הרי הן כשדה הארץ)ו ב(ספרא ' עי 51
יכול .  הארץ אינו מותר לגאול פחות משתי שניםאי מה שדה. הארץ ביובל יצא ובגרעון כסף אף זה כן

 :תלמוד לומר גאולה תהיה לו מיד. אף זה כן
 .הערה הקודמת' עי 52
 וערי הלוים בתי ערי אחוזתם מה תלמוד לומר לפי שנאמר גאולת עולם )בהר ו ד(ספרא ' עי 53

גאולת . חוזתםתהיה ללוים יכול בעבדים ובשטרות ובמטלטלים תלמוד לומר וערי הלוים בתי ערי א
עולם תהיה ללוים מה תלמוד לומר לפי שנאמר שנים תקנה מאת עמיתך יכול אף בלוים כן תלמוד 

  : גאולת עולם תהיה ללויםמרלו
 ???מספיק

 ואשר יגאל מן הלוים מה תלמוד לומר שיכול לוי מישראל יגאל כסדר הזה )בהר ו ו(ספרא ' עי 54
: אף לוי מלוי יגאל. תלמוד לומר אשר יגאל מן הלוים. גאלאבל מלוי לא י. שהרי הורע כח ישראל בשלו

?? 
 .ויצא ביובל אף מן הקדש. )זבהר ה (ספרא ' עי 55
ישראל ) מנין אתה אומר(כי בתי ערי הלוים היא אחוזתם מה תלמוד לומר ) בהר ו ח(ספרא ' עי 56

י אשר יגאל מן שירש את אבי אמו לוי יכול יגאל כסדר הזה תלמוד לומר ואשר יגאל מן הלוים א
 שיהאעד . הלוים יכול לוי שירש את אבי אמו ישראל יגאל כסדר הזה תלמוד לומר כי בתי ערי הלוים

כי בתי ערי הלוים . לוי ובערי הלוים דברי רבי וחכמים אומרים אין דבריו אמורים אלא בערי הלוים
 )ט: (היא אחוזתם בתוך בני ישראל להגיד מה גרם
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 מכר גזבר שאם הקדיש בן לוי את שדהו ולא גאלה ומכרה -ושדה מגרש עריהם לא ימכר ) לד( 
ואם מכר את השדה לאיש אחר לא ) ויקרא כז(גזבר אינה יוצאה לכהנים ביובל כמו שנאמר בישראל 

  : 57יגאל עוד אבל בן לוי גואל לעולם
ניחהו שירד ויפול ויהיה קשה להקימו אלא חזקהו משעת מוטת היד למה  אל ת- והחזקת בו ) לה( 

זה דומה למשאוי שעל החמור עודהו על החמור אחד תופס בו ומעמידו נפל לארץ חמשה אין מעמידין 
  :58אותו

א ואוכל " ואיזהו תושב כל שקבל עליו שלא לעבוד עיב אף אם הוא גר או תושב- גר ותושב 
  : 59נבלות

  :60 חד שווינהו רבנן ולעבור עליו בשני לאוין-בית נשך ותר) לו( 
 לפי שדעתו של אדם נמשכת אחר הרבית וקשה לפרוש הימנו ומורה לעצמו - ויראת מאלהיך 

או התולה מעותיו ) מ סב"ב(היתר בשביל מעותיו שהיו בטלות אצלו הוצרך לומר ויראת מאלהיך 
 לומר רךללבו של אדם ומחשבתו לכך הוצבנכרי כדי להלוותם לישראל ברבית הרי זה דבר המסור 

  : 61ויראת מאלהיך
 והבחנתי בין בכור לשאינו בכור אף אני יודע ונפרע מן המלוה מעות - ' אשר הוצאתי וגו) לח(

מ שתקבלו עליכם מצותי "צ ע"א אשר הוצאתי אתכם מאמ" דיגלישראל ברבית ואומר של נכרי הם
  :62הן כבדות עליכם' אפי

  :יד בשכר שתקבלו מצותי-ן  לתת לכם את ארץ כנע
שכל הדר בארץ ישראל אני לו לאלהים וכל היוצא ממנה כעובד ) כ"ת (-  להיות לכם לאלהים 

  : 63א"ע
  לט 

                                            
 
מנין שאין עושים שדה מגרש ולא מגרש שדה לא מגרש עיר ולא עיר מגרש ) בהר ו ט(ספרא ' עי 57

א במה דברים אמורים בערי הלוים אבל בערי ישראל עושים "אמר ר. תלמוד לומר ושדה מגרש עריהם
 לא. לא ימכר. שדה מגרש ולא מגרש שדה מגרש עיר ולא עיר מגרש כדי שלא יחריבו את ערי ישראל

כר מכר עולם תלמוד לומר כי אחוזת עולם הוא להם הא מה אני מקיים לא ימכר מכר גיזבר או לא ימ
 :ימכר מכר גיזבר כי אחוזת עולם הוא להם להגיד מה גרם

כתיב אשרי .  ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בווכי) פרק כה רמז תרסה(ילקוט שמעוני ויקרא ' עי 58
אן אלא אשרי משכיל אל דל הוי מסתכל בו יונה אשרי נותן אל דל אין כתיב כ' משכיר אל דל אמר ר

יונה כך היה עושה בשעה שהיה רואה עני ובן טובים ובן גדולים שירד מנכסיו ' ר. היאך לזכות עמו
 היה הולך אצלו ואמר לו בשביל ששמעי שנפל לך ירושה במדינת הים הא לך חפץ יקחוהוא מתבייש ל

לוי בשים ' ר.  לו היה אומר לו במתנה נתתים לךזה וכיו שאת מרויח את נותנו לי ובשעה שהיה נותן
. רבי חמא ברבי חנינא אמר עשרים ושנים פעמים כתיב אשרי ומכולן לא נטל איפוכין אלא זה בלבד

 ???אין יום רעה אלא יום' ביום רעה ימלטהו ה
מצות  עבודת כוכבים דברי רבי מאיר וחכמים אומרים כל שקיבל עליו שבע לעבוד) ב"סד ע(ז "ע' עי 59

שקבלו עליהם בני נח אחרים אומרים אלו לא באו לכלל גר תושב אלא איזהו גר תושב זה גר אוכל 
 איןנבילות שקבל עליו לקיים כל מצות האמורות בתורה חוץ מאיסור נבילות מייחדין אצלו יין ו

 מפקידין אצלו יין ואפילו
איזהו . איזהו נשך ואיזהו תרבית.  ממנו אי אתה לוקח אבל את נעשה לו ערב)בה (בהר (ספרא ' עי 60

המרבה . איזהו תרבית. המלוה סלע בחמשה דינרים סאתים חיטים בשלש מפני שהוא נשך. נשך
 אומר לו תן ינריםעמדו חיטים בשלשים ד. וכן השער. בפירות כיצד לקח הימנו חיטים מדינר זהב לכור

 לי
ה שאינה של בכור אני הוא שעתיד  במצרים בין טפה של בכור לטפשהבחנתי, ב"מ סא ע"ב' עי 61

ליפרע ממי שתולה מעותיו בנכרי ומלוה אותם לישראל ברבית וממי שטומן משקלותיו במלח וממי 
שתולה קלא אילן בבגדו ואומר תכלת הוא רבינא איקלע לסורא דפרת אמר ליה רב חנינא מסורא 

  יציאתבינאדפרת לר
שר הוצאתי אתכם מארץ מצרים על תנאי כך אלהיכם א' אני ה) קדושים פרק ח י(ספרא ' עי 62

שתקבלו עליכם מצוות מידות שכל המודה במצות מידות ) על תנאי(הוצאתי אתכם מארץ מצרים 
  : ביציאת מצריםכופרמודה ביציאת מצרים וכל הכופר במצות מדות 

ים על תניי כך הוצאתי אתכם מארץ מצר. אלהיכם אשר הוצאתי אתכם'  אני ה)גבהר ה (ספרא ' עי
שתקבלו את מצות ריבית שכל המודה במצות ריבית מודה ביציאת מצרים וכל הכופר ) על תניי(

 :במצות ריבית כאלו כופר ביציאת מצרים
י "י היושב בא"מיכן אמר כל ב. לתת לכם את ארץ כנען להיות לכם לאלהים) בהר ה ד(ספרא  63

 .א"ובד עוכל היוצא לחוצה לארץ כאילו ע. מקבל עליו עול מלכות שמים
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 עבודה של גנאי שיהא ניכר בה כעבד שלא יוליך כליו אחריו לבית המרחץ ולא - עבודת עבד ) לט(
  : 64ינעול לו מנעליו

  :65אומנות כשאר שכירים התנהג בו עבודת קרקע ומלאכת -כשכיר כתושב ) מ( 
  : טו אם פגע בו יובל לפני שש שנים היובל מוציאו-  עד שנת היבל 

 אמר רבי שמעון אם הוא נמכר בניו מי מכרן אלא מכאן שרבו חייב במזונות -הוא ובניו עמו ) מא( 
  :66בניו

  :67אל כבוד אבותיו ואין לזלזלו בכך) כ מכות יב"ת (- ואל אחזת אבותיו 
  :  חזקת- אחזת 

  :68שטרי קודם) כ"ת (-כי עבדי הם ) מב( 
  : 69 בהכרזה כאן יש עבד למכור ולא יעמידנו על אבן הלקח- לא ימכרו ממכרת עבד 

 מלאכה שלא לצורך כדי לענותו אל תאמר לו החם לי את הכוס הזה -לא תרדה בו בפרך ) מג( 
בדבר אם לצורך אם לאו ואומר אני והוא אינו צריך עדור תחת הגפן עד שאבוא שמא תאמר אין מכיר 

  : 70לו שהוא לצורך הרי הדבר הזה מסור ללב לכך נאמר ויראת
אומות איני ' ת אם כן במה אשתמש בעבדי איני מושל בז" א- ועבדך ואמתך אשר יהיו לך ) מד( 

  :71לא תחיה כל נשמה אלא מי ישמשני) דברים כ(נוחל שהרי הזהרתני 
  :72ים הם יהיו לך לעבד- מאת הגוים 

  : 73 ולא שבתוך גבול ארצכם שהרי בהם אמרתי לא תחיה כל נשמה- אשר סביבתיכם 
שבאו מסביבותיכם לישא נשים בארצכם וילדו להם הבן ) קידושין סז (-וגם מבני התושבים ) מה( 

                                            
 
שלא יטול אחריך בלנטיא ולא יטול לפניך כלים . לא תעבוד בו עבודת עבד) בהר ז ב( ספרא' עי 64

אבל עובד אתה בבן חורים . דבר אחר לא תעבוד עבודת עבד בו אין אתה עובד עבודת עבד. במרחץ
 : עבודת עבד

ל שם כשכיר "אין בה בזיון ת עבודה שיש בה בזיון בין עבודה שבין) משפטים נזיקין א(מכילתא ' עי 65
. כתושב מה שכיר אי את רשאי לשנותו מאומנותו אף עבד עברי אי אתה רשאי לשנותו מאומנותו

רבי יוסי . מכאן אמרו לא יושיבנו רבו באומנות שהיא משמשת לרבים כגון חייט בלן ספר טבח נחתום
כיר כתושב מה שכיר עובד כש.  היתה מלאכתו מיוחדת לכך יעשה אבל רבו לא ישנה עליוםאומר א

' עי:יוסי אומר הכל לפי אומנתו' ר. ביום ואינו עובד בלילה אף עבד עברי עובד ביום ואינו עובד בלילה
מה תושב . כתושב. אף זה ביומו תתן שכרו. מה שכיר ביומו תתן שכרו. כשכיר) בהר ז ג(ספרא פרשת 

 יהי. בטוב לו לא תוננו אף זה בטוב לו לא תוננו
 כל הקונה עבד עברי כקונה אדון לעצמו תנו רבנן ויצא מעמך הוא אמרו, א"קידושין כב ע' עי 66

ר שמעון אם הוא נמכר בניו ובנותיו מי נמכרים מכאן שרבו חייב במזונות בניו כיוצא "ובניו עמו א
 הוא ובניו עמו מה רבו חייב במזונותיו אף רבו )גספרא פרשת בהר ז ' בדבר אתה אומר אם בעלעי

 . יב במזונות אשתו ובניוחי
 אל משפחתו ואל אחוזת אבותיו ישוב למשפחתו הוא שב ואינו שב למה ושב, א"מכות יג ע' עי 67

מ אומר אף הוא שב למה שהחזיקו אבותיו אל אחוזת אבותיו כאבותיו "י ר"שהחזיקו אבותיו דברי ר
  וכן בגולה כשהוא אומר

יעקב במי ' אמר רבי אליעזר בר. אחוזת אבותיו ישובושב אל משפחתו ואל ) בהר ז ד(ספרא פרשת ' עי
הוא מדבר אי בנרצע הרי אמור אי במוכר עצמו הרי אמור הא אינו מדבר אלא בנמכר שנה או שתים 

 ואל אחוזת אבותיו ישוב למה שהוחזקה תודבר אחר ושב אל משפח. לפני היובל שיהא היובל מוציאו
 אומר אל אחוזת משפחתו הוא שב ואינו שב לשררה רבי יהודה. משפחתו הוא שב דברי רבי מאיר

 :וכן הוא אומר בגולה ישוב לרבות את הרוצח. שהיה בה
 אשר.  עליהם ראשון}אולי קדם {שטרי קדש. כי עבדי הם) בהר ו א (ספרא 68
 .דבר אחר לא ימכרו ממכרת עבד שלא יעמידנו בסמטא ויעמידם על אבן הלקח, ספרא שם' עי 69
הצין לי . לא תרדה בו בפרך שלא תאמר לו החם את הכוס הזה והוא אינו צריך) ב ספרא בהר ו' עי 70

עדור תחת הגפן עד שאבוא שמא תאמר לצורך עצמי אני עושה הרי הדבר . אתת הכוס והוא אינו צריך
 ש) ג: (הא כל דבר שהוא מסור ללב נאמר בו ויראת מאלהיך. מסור ללב שנאמר ויראת מאלהיך

שמא תאמרו הואיל ואסרת לנו את כל אילו במה נשתמש תלמוד לומר ועבדך ) ג ספרא בהר ו' עי 71
ם מה תלמוד לומר מנין אתה אומר ישראל שבא על שפחתו וילדה "ואמתך אשר יהיו לך מאת העכו

 ןם אשר סביבותיכם ולא מ"מאת הכעו. ממנו בן מותר אתה לשעבדו בעבד תלמוד לומר אשר יהיו לך
עבד ואמה . ו בניהם ובנותיהם הם עצמן מנין תלמוד לומר מהם תקנומהם תקנ. הכנענים שבארץ

 : הקיש עבד לאמה מה אמה אין לה קידושים אף עבד אין לו קידושים
 .הערה הקודמת' עי 72
 71הערה ' עי 73
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  :הולך אחר האב ואינו בכלל לא תחיה אלא אתה מותר לקנותו כעבד
  :  לט אותם תקנו- מהם תקנו 

 החזיקו בהם לנחלה לצורך בניכם אחריכם ולא יתכן לפרש - חלתם אתם לבניכם והתנ) מו( 
  :74כ היה לו לכתוב והנחלתם אותם לבניכם"הנחילום לבניכם שא

  : כמו והתחזקתם- והתנחלתם 
  : טז להביא נשיא בעמו ומלך במשרתיו שלא לרדות בפרך- איש באחיו 

  :ותב וסופו מוכיח ונמכר לגר תושב גר והוא תושב כתרגומו ערל ות- יד גר ותושב ) מז( 
  :75 מי גרם לו שיעשיר דבוקו עמך- וכי תשיג יד גר ותושב עמך 

  :76י שלמד ממעשיו" מי גרם לו שימוך דבוקו עמו ע- ומך אחיך עמו 
א עצמה להיות לה "ם כשהוא אומר לעקר זה הנמכר לע"זהו עכו) מ עא"קידושין ב (- משפחת גר 

  : 77 עצים ולשאוב מיםשמש ולא לאלהות אלא לחטוב
   עד שנת היובל שהרי כל עצמו לא קנאו אלא 78 מיד אל תניחהו שיטמע-גאולה תהיה לו ) מח( 

למטה ויצא בשנת היובל ובנכרי שתחת ידך הכתוב מדבר ' לעובדו עד היובל שהרי ביובל יצא כמו שנא
 בחשבון לפי דק ידקבעקיפין מפני חלול השם אלא כשבא ליגאל) ק קיג"ב(כ לא תבא עליו "ואעפ

המגיע בכל שנה ושנה ינכה לו הנכרי מן דמיו אם היו עשרים שנה משנמכר עד היובל וקנאו בעשרים 
מנה נמצא שקנה הנכרי עבודת שנה במנה ואם שהה זה אצלו חמש שנים ובא ליגאל ינכה לו חמשה 

  : 79ו מנים וזהו והיה כסף ממכרו במספר שנים"מנים ויתן לו העבד ט
 חשבון המגיע לכל שנה ושנה יחשוב כאלו נשכר עמו כל שנה במנה - מי שכיר יהיה עמו כי) נ( 

  : יזוינכה לו
  : עד היובל-אם עוד רבות בשנים ) נא( 

  :  הכל כמו שפירשתי-  לפיהן 
  : 80 כלומר ואתה רואה-לא ירדנו בפרך לעיניך ) נג( 
  :81 באלה הוא נגאל ואינו נגאל בשש- ואם לא יגאל באלה ) נד( 
  : 82 הנכרי חייב במזונות בניו-הוא ובניו עמו  

                                            
 

ו בניהם ובנותיהם הן עצמם מנין וגם מבני התושבים הגרים עמכם מהם תקנ) דו (ספרא בהר ' עי 74
וממשפחתם אשר עמכם מה תלמוד לומר מנין אתה אומר אחד מכל . תלמוד לומר מהם תקנו

משפחות האדמה שבא על אחת מן הכנענית וילדה ממנו בן מותר אתה לקנותו עבד תלמוד לומר 
 ממנה בן או אחד מן הכנענים שבא על אחת מכל משפחות הארצות וילדה.  עמכםאשרוממשפחתם 

והיו לכם לאחוזה הרי הם כאחוזה מה . מותר אתה לקנותו עבד תלמוד לומר אשר הולידו בארצכם
 )ה: (אחוזה נקנית בכסף בשטר ובחזקה אף עבדים נקנים בכסף בשטר ובחזקה

ומך אחיך . מי גרם לזה שיעשיר דיבוקו עמך. וכי תשיג יד גר ותושב עמך) בהר ח א(ספרא פרשת ' עי 75
 .עמו

 ו. מי גרם לזה שיעני דיבוקך עמו. ומך אחיך עמו. אספרא פרשת בהר ח ' עי 76
להביא הנמכר . כשהוא אומר או לעקר. ם"זה העכו.  משפחת גר,אספרא פרשת בהר ח ' עי 77
בא ואמר לו הרי אני נמכר יכול הזקק לו תלמוד לומר אחרי נמכר הא אין אתה נזקק . ם עצמה"לעכו

 . לו אלא משימכר
מנין שאחיו מאביו קודם לאחיו . אל תניחנו שיטמע. גאולה תהיה לו מיד: פרא בהר ח אס' עי 78

 )ב: ( אחד מאחיו יגאלנוומדמאמו תלמוד ל
 דתניא ישראל וכנעני אנס שבאו לדין אם אתה יכול לזכהו בדיני ישראל כנעני, א"ק קיג ע"ב' עי 79

'  דינכם ואם לאו באין עליו בעקיפין דברי רזכהו ואמור לו כך דינינו בדיני כנענים זכהו ואמור לו כך
 השם הא ליכא שע טעמא דאיכא קידו"ע אומר אין באין עליו בעקיפין מפני קידוש השם ור"ישמעאל ר

ע כשבא מזפירין מנין לגזל "שמעון דבר זה דרש ר' קידוש השם באין וגזל כנעני מי שרי והתניא אמר ר
 כנעני שהוא

כשכיר שנה בשנה יהיה עמו מה ,  על העליונהוידו )פרק כה רמז תרסט( ילקוט שמעוני ויקרא 'עי 80
תלמוד , לא רדנו בפרך לעיניך יכול נכנס לביתו לידע מה עושין לו. שאוכל יאכל ומה ששותה ישתה

 מרבין. לומר לעיניך אי אתה מצווה אלא לעיניך
ן נגאל בשש שיכול והלא דין  לא יגאל באלה רבי אומר באלה הוא נגאל ואיואם, ב"קידושין טו ע' עי 81

 הוא ומה מי שאינו
ל אחרי נמכר יכול מושכו "ם גזל ת"רבי שמעון אומר מנין שגזל העכו) ב ()בהר ט בג(ספרא ' עי 82

או ) ג: (יכול יגלום עליו תלמוד לומר וחשב עם קונהו ידקדק עמו. ויצא תלמוד לומר גאולה תהיה לו
כי מה אתה יכול לעשות לו כשהוא אומר ויצא בשנת היובל ם שאינו תחת ידך ו"אינו מדבר אלא בעכו

על אחת . ם שתחת ידך"ם שתחת ידך הכתוב מדבר אם כן דברה תורה בעכו"הוא ובניו עמו הא בעכו
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  :יח שטרי קודם-כי לי בני ישראל עבדים ) נה(
  : 83אלהיכם כל המשעבדן מלמטה כאלו משעבדן מלמעלה'  אני ה
  פרק כו

כנגד זה הנמכר לנכרי שלא יאמר הואיל ורבי מגלה עריות אף אני ) כ"ת (-לא תעשו לכם אלילם ) א(
א אף אני כמותו הואיל ורבי מחלל שבת אף אני כמותו לכך נאמרו "כמותו הואיל ורבי עובד ע

 חמד ממון ואם ואף הפרשיות הללו נאמרו על הסדר בתחלה הזהיר על השביעית 84מקראות הללו
מה כתיב ביה או קנה מיד (ונחשד על השביעית סופו למכור מטלטליו לכך סמך לה וכי תמכרו ממכר 

בו סוף מוכר אחוזתו לא חזר בו סוף מוכר את ביתו לא חזר בו סוף לא חזר ) דבר הנקנה מיד ליד' וגו
 לא חזר בו לא דיו צמולוה ברבית כל אלו האחרונות קשות מן הראשונות לא חזר בו סוף מוכר את ע

  :85לישראל אלא אפילו לנכרי
  :ושכותי כפי שמכסין הקרקע ברצפת אבנים) שמות לג( לשון כסוי כמו - ואבן משכית 

 אפילו לשמים לפי שהשתחואה בפשוט ידים ורגלים היא ואסרה תורה לעשות - עליה  להשתחוות
  : 86כן חוץ מן המקדש

 : נאמן לשלם שכר-' אני ה) ב(
 

  פרשת בחקתי
 יכול זה קיום המצות כשהוא אומר ואת מצותי תשמרו הרי קיום המצות - אם בחקתי תלכו ) ג(

  :87ים בתורהאמור הא מה אני מקיים אם בחקתי תלכו שתהיו עמל
ולמדתם ) דברים ה( הוו עמלים בתורה על מנת לשמור ולקיים כמו שנאמר - ואת מצותי תשמרו 
  : 88אותם ושמרתם לעשותם

  :89בלילי שבתות) י ישן"בלילי רביעית רש( בשעה שאין דרך בני אדם לצאת כגון -בעתם ) ד(
                                                                                                                                  

 
ם קל וחומר על גזילו של "אם כן החמירה התורה על גזילו של עכו. ם שאינו תחת ידך"כמה וכמה בעכו

 : ישראל
מה תלמוד לומר מלמד שכל . אלהיכם'  האני )א פרק כו המשך רמז תרסטויקר(ילקוט שמעוני ' עי 83

 אל, המשעבד בהם למטה כאלו משעבד בהם למעלה
  ספרא פרשת בהר סיני פרק ט ' עי 84

ם הכתוב מדבר "כנגד זה הנמכר לעכו. אלהיכם את שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו' כי אני ה) ו(
הואיל ורבי מגלה עריות אף אני אגלה . ם" אעבוד עכום אף אני"שלא יאמר הואיל ורבי עובד עכו

 לכם אלילים את שוהואיל ורבי מחלל שבתות אף אני אחלל את השבתות תלמוד לומר לא תע. עריות
 : אני נאמן לשלם שכר' אני ה. ומקדשי תיראו הזהיר כן הכתוב על כל המצות. שבתותי תשמורו

  מדרש תנחומא בהר פרק א ' עי 85
אם לא שמר שמיטות ויובלות או אם לא שמר אחת מהם סוף '  וספרת לך שבע וגו פרשת יובלכן

שאני עושה אותו שימכור ארצו וכי תמכרו ממכר לעמיתך חזר בו יפה ואם לא יחזור בו סוף שהוא 
 את ביתו למכורמוכר את שדהו שנאמר וכי ימוך אחיך ומכר מאחוזתו חזר בו יפה ואם לאו סופו 

ר בית מושב עיר חומה חזר בו יפה ואם לאו סופו שהוא מחזר ומסבב על שנאמר ואיש כי ימכו
וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך חזר בו יפה ואם לאו סופו שהוא מוכר את עצמו שנאמר ' הפתחים שנא
 וכי ימוך אחיך

  ספרא פרשת בהר סיני פרק ט ' עי 86
כית לא תתנו בארצכם ואבן מש. ג אומר אילו החמנים שבראשי הגגות"רשב.  גבי הדרכיםשעל

 :בארצכם אי אתם משתוחים על האבנים אבל אתם משתחוים על האבנים שבמקדש. להשתחות עליה
אם בחקתי תלכו יכול אלו המצות כשהוא אומר ): ויקרא פרק כו רמז תרעא(ילקוט שמעוני ' עי 87

ל עמלים ואת מצותי תשמרו הרי מצות אמורות הא שאינו אומר אם בחקתי תלכו אלא שיהו ישרא
 בתורה וכן הוא אומר אם לא תשמעו לי 

 הלמדאם בחקתי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אותם הלמד לעשות ולא : ילקוט שם' עי 88
 שלא לעשות שהלמד שלא לעשות נוח לו שלא נברא

תנו רבנן ונתתי גשמיכם בעתם לא שכורה ולא צמאה אלא בינונית שכל זמן : ב"תענית כב ע' עי 89
 בלילי רביעיות ובלילי בעתםמרובין מטשטשין את הארץ ואינה מוציאה פירות דבר אחר שהגשמים 

שבתות שכן מצינו בימי שמעון בן שטח שירדו להם גשמים בלילי רביעיות ובלילי שבתות עד שנעשו 
חטים ככליות ושעורים כגרעיני זיתים ועדשים כדינרי זהב וצררו מהם דוגמא לדורות להודיע כמה 

 מנעו הטוב מכם וכן מצינו בימי הורדוס שהיו יכםם שנאמר עונותיכם הטו אלה וחטאתהחטא גור
עוסקין בבנין בית המקדש והיו יורדין גשמים בלילה למחר נשבה הרוח ונתפזרו העבים וזרחה החמה 

א ונתתי גשמיכם " ד)'ט' ה סי"פל(ויקרא רבה '  ועיויצאו העם למלאכתן וידעו שמלאכת שמים בידיהם
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  : 90 הן אילני סרק ועתידין לעשות פירות-  ועץ השדה 
 שיהא הדיש מרובה ואתם עסוקים בו עד הבציר ובבציר תעסקו עד - לכם דיש את בציר והשיג ) ה(

  :91שעת הזרע
  : 92 אוכל קמעא והוא מתברך במעיו-ואכלתם לחמכם לשבע 

ל אחר כל זאת " שמא תאמרו הרי מאכל הרי משתה אם אין שלום אין כלום ת-ונתתי שלום ) ו(
עושה שלום ובורא את ) ישעיה מה(ל וכן הוא אומר ונתתי שלום בארץ מכאן שהשלום שקול כנגד הכ

  :93הכל
לעבור דרך ארצכם ממדינה ' צ לומר שלא יבאו למלחמה אלא אפי" א- וחרב לא תעבר בארצכם 

  : 94למדינה
  : 95 איש בחרב רעהו-לפניכם לחרב ) ז(
  :96  מן החלשים שבכם ולא מן הגבורים שבכם-ורדפו מכם ) ח(

י כך הוא החשבון והלא לא היה צריך לומר אלא מאה מכם שני   וכ- חמשה מאה ומאה רבבה 
י שהוא כמו כפל ואריכות וכי כך הוא החשבון והלא לא היה "יש מדקדקים בלשון רש (97אלפים ירדופו

 לא היה צריך ראשיתי בפרשת ב"ל וכמו כן מדקדקים כל גדולי המפרשים וחשוביהם בלשון רש"צ
ר משה " בישובם וכאן נראה לפרש למורי הגאון המופלג מוהרש"כ כפל וע"להתחיל ומה טעם פתח שג

י וכי כך הוא החשבון "ז מקשה רש"עשרת אלפים וע' א' פירושים פי' ו שמלת רבבה סובל ב"חריף נר
) ק"ודו' ל כו" לא היה צלאי באומרו וה"רבבה מספר מרובה על שם ריבוי וזה הפירוש שולל רש' ב' ופי

  :98ין את התורה למרובים העושין את התורהאלא אינו דומה מועטין העוש
  : 99 שיהיו נופלין לפניכם שלא כדרך הארץ- '  ונפלו איביכם וגו

כדאיתא ' ד למלך ששכר פועלים וכו" אפנה מכל עסקי לשלם שכרכם מלה-ופניתי אליכם ) ט(
  :100כ"בת

                                                                                                                                  
 

שנים כשני אליהו ' ברביעית אתה אומר ברביעית או אינה אלא בערבי שבתות אמרו אפיבעתם 
והגשמים יורדין בערבי שבתות אינן אלא סימן קללה הא מה אני מקיים ונתתי גשמיכם בעתם 

ונתתי גשמיכם בעתם ברביעיות אתה אומר ברביעיות או אינו אלא ) 'בחקתי א(ספרא '  וכן עיברביעית
אמרו אפילו שנים כשני אליהו וגשמים יורדים בערבי שבתות אינו אלא סימן קללה הא בערבי שבתות 

 מה אני מקיים ונתתי גשמיכם בעתם ברביעית
 ועץ השדה יתן פריו לא כדרך שהיא עושה עכשיו אלא כדרך )פרשת בחוקותי פרק א(ספרא ' עי 90

ת בן יומה תלמוד לומר זכר שעשתה בימי אדם הראשון ומנין שהעץ עתיד להיות נטוע ועושה פירו
 : עשה לנפלאותיו ואומר עץ פרי עושה פרי למינו מלמד שבו ביום שהוא נטוע בו ביום עושה פירות

 והשיג לכם דיש את בציר שתהו עסוקים בדיש עד שיגיע בציר )'בחוקותי פרק א(ספרא '  עי91
 ובציר ישיג את הזרע שתהו עסוקים בבציר עד שמגיע הזרע

ל שיהא אדם אוכל הרבה ושבע אלא אוכל קימעא "אין צ ואכלתם לחמכם לשובע: ם ספרא ש'עי 92
 אלהיכם וברך את לחמך ואת מימיך' והוא מתברך במעיו כענין שנאמר ועבדתם את ה

שמא תאמרו הרי מאכל והרי משתה אם אין שלום אין כלום תלמוד לומר ונתתי :  ספרא שם'עי 93
כל וכן הוא אומר עושה שלום ובורא רע מגיד שהשלום שקול שלום בארץ מגיד שהשלום שקול כנגד ה

 כלכנגד ה
וחרב לא תעבור בארצכם מאי חרב אילימא חרב שאינה של שלום : ב"תענית דף כב ע' עי 94

 וחרב לא תעבור בארצכם )'בחקתי ב(ספרא '  וכן עיוהכתיב ונתתי שלום בארץ אלא אפילו של שלום
ה אלא שלא יהו העוברים והשבים עוברים ממדינה לחבירתה ל שלא יהו באים עליכם למלחמ"אין צ

כדרך שעברו בימי יאשיהו ורדפתם את אויביכם ונפלו לפניכם לחרב שיהו נופלים לפניכם איש בחרב 
 רעהו
 ורדפתם את אויביכם ונפלו לפניכם לחרב שיהו נופלים לפניכם איש בחרב רעהו: ספרא שם' עי 95
חמשה מאה ומאה מכם רבבה ירדופו מכם מן החלשים שבכם ולא  ורדפו מכם )'בחוקותי ב(' עי 96

 מן הגבורים שבכם 
ל אלא מאה מכם "ומאה מכם רבבה ירדופו וכי כך הוא החשבון והלא לא היה צ: ספרא שם' עי 97

 : שני אלפים ירדופו אלא אין דומה נופלים לפניכם שלא כדרך הארץ
 את אויביכם ונפלו שיהו נופלים איש רדפתםו) ויקרא פרק כו רמז תרעב(ילקוט שמעוני ' עי 98

בחרב רעה ורדפו מכם חמשה מאה מכם מן החלשים שבכם ולא מן הגבורים שבכם ומאה מכם רבבה 
 אלא אין דומין ורדופו וכי כך הוא החשבון והלא אין ראוי לומר אלא מאה מכם שני אלפים ירדופ

 המועטין העושים את התורה למרובין העושין 
  אויביכים לפניכם לחרב שיהו נופלין שלא כדרך הארץ ונפלו: ט שםילקו' עי 99

ופניתי אליכם משלו משל למה הדבר דומה למלך ששכר פועלים הרבה והיה : 'בחקותי פרק ב 100



 י ויקרא"רש

12 

  :)ספרא שם (  בפריה ורביה- והפריתי אתכם 
  :) שםספרא (  בקומה זקופה- והרביתי אתכם 

  ברית חדשה לא כברית הראשונה שהפרתם אותה אלא ברית חדשה - והקימתי את בריתי אתכם 
  : 101'וכרתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה לא כברית וגו) ירמיה לא(שלא תופר שנאמר 

  הפירות יהיו משתמרין וטובים להתיישן שיהא ישן הנושן של שלש שנים -ואכלתם ישן נושן ) י(
  :102יפה לאכול משל אשתקד

 שיהיו הגרנות מלאות חדש והאוצרות מלאות ישן וצריכים אתם לפנות - וישן מפני חדש תוציאו 
  : 103האוצרות למקום אחר לתת החדש לתוכן

  :104בית המקדש זה -ונתתי משכני ) יא(
  א'ב שמואל( כל געילה לשון פליטת דבר הבלוע בדבר כמו 105 אין רוחי קצה בכם-ולא תגעל נפשי 

 לא קבל המשיחה שמושחין מגן של עור בחלב מבושל כדי להחליק מעליו ִּכי ָׁשם ִנְגַעל ָמֵגן ִּגּבֹוִרים) כא
  : מכת חץ או חנית שלא יקוב העור

 אטייל עמכם בגן עדן כאחד מכם ולא תהיו מזדעזעים ממני יכול לא -והתהלכתי בתוככם ) יב(
  : 106ל והייתי לכם לאלהים"תיראו ממני ת

 כדאי אני שתאמינו בי שאני יכול לעשות כל אלה שהרי הוצאתי אתכם מארץ - אלהיכם ' אני ה) יג(
  :107מצרים ועשיתי לכם נסים גדולים

 כמין יתד בשני ראשי העול המעכבים המוסרה שלא תצא מראש השור ויתיר הקשר כמו - מטת 
  :ז"א בלע"עשה לך מוסרות ומוטות קביליי) ירמיה כז(

  : 108בקומה זקופה -  קוממיות 
 ולדעת מדרש חכמים יכול לקיום המצות כשהוא 109 להיות עמלים בתורה-ואם לא תשמעו לי ) יד(

הרי קיום מצות אמור הא מה אני מקיים ואם לא תשמעו לי להיות עמלים ' אומר ולא תעשו וגו
גבור ) אשית יבר (דל לי אין לי אלא זה המכיר את רבונו ומתכוין למרוד בו וכן בנמרו"בתורה ומה ת

מאד מכירים את ' רעים וחטאים לה) שם יג(שמכירו ומתכוין למרוד בו וכן באנשי סדום ' ציד לפני ה
  :110רבונם ומתכוונים למרוד בו

                                                                                                                                  
 

שם פועל אחד ועשה עמו מלאכה ימים הרבה נכנסו הפועלים ליטול שכרם ונכנס אותו הפועל עמהם 
 שעשו עמי מלאכה ממועטת ואני נותן להם ללו לך הרובים האמר לו המלך לאותו הפועל בני אפנה

שכר מועט אבל אתה חשבון רב אני עתיד לחשב עמך כך היו ישראל בעולם הזה מבקשים שכרם 
מבקשים שכרם מלפני המקום והמקום אומר להם לישראל בניי ) ה"מ(מלפני המקום ואומות העולם 

עטת ואני נותן לכם שכר מועט אבל אתם חשבון אפנה לכם אומות העולם הללו עשו עמי מלאכה מו
 רב אני עתיד לחשב עמכם לכך נאמר ופניתי אליכם ופניתי אליכם בטובה

 את בריתי אתכם לא כברית הראשונים שהפרתם אותה שנאמר אשר והקימותי: ספרא שם' עי 101
 לכן הנה אלא ברית חדשה שלא תופר מעתה שנאמר' המה הפרו את בריתי ואנכי בעלתי בם נאום ה

 :וכרתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה' ימים באים נאום ה
ואכלתם ישן נושן מלמד שכל המתיישן יפה מחבירו נושן אין לי אלא יין ) בחוקותי ג(ספרא ' עי 102

  שדרכו לכן מנין לרבות כל המתיישנים תלמוד לומר ישן נושן 
 שנים'  ומיושן משל גישן משל אשתקד: ל"א וז"ב דף צח ע"משנה ב' ועי
וישן מפני חדש תוציאו שיהו גרנות מליאות חדש והאוצרות מליאות ישן ואתם : ספרא שם' עי 103

  : מקפידים היאך נוציא ישן מפני חדש
 

 מקדש איקרי משכן דכתיב ונתתי משכני בתוככם: ל"ב וז"שבועות דף טז ע' ספרא שם ועי 104
 :גואל אתכם שוב איני מואס בכם תגעל נפשי אתכם משאני ולא: ספרא שם' ע 105
והתהלכתי בתוככם משלו משל למה הדבר דומה למלך שיצא לטייל עם אריסו : ספרא שם' עי 106

בפרדס והיה אותו אריס מיטמא מלפניו אמר לו המלך לאותו אריס מה לך מיטמר מלפני הריני כיוצא 
יכול לא יהיה מוראי : יוצא בכם רואים אותו ומזדעזעים מלפניו הריני כםה אמר להם לצדיקי"בך והקב
 ל והייתי לכם לאלהים ואתם תהיו לי לעם "עליכם ת

אלהיכם אשר הוצאתי אתכם ' אם אין אתם מאמינים בי כל הדברים הללו אני ה: םשספרא ' עי 107
 : הללוםהוא שעשיתי לכם ניסים במצרים אני הוא שעתיד לעשות לכם כל הניסי' אני ה' וגו

 ך אתכם קוממיות בקומה זקופה ולא יהיו יראים בכל ברייהואול: םשספרא ' עי 108
ואם לא תשמעו לי אם לא תשמעו למידרש חכמים יכול למה שכתוב כשהוא : 'ספרא ב' עי 109

אומר ולא תעשו את כל המצות האלה הרי מה שכתוב בתורה אמור הא מה אני מקיים אם לא תשמעו 
 :למדרש חכמים

ל אין לי אלא זה שהוא יודע את רבונו ומתכוין למרוד בו "ת ואם לא תשמעו מה :ספרא שם' עי 110
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  : 111  משלא תלמדו לא תעשו הרי שתי עבירות- ולא תעשו 
  :112 מואס באחרים העושים- ואם בחקתי תמאסו ) טו(

  :113 שונא החכמים- משפטי תגעל נפשכם 
  :114 מונע את אחרים מעשות- לבלתי עשות 

  :115 כופר שלא צויתים לכך נאמר את כל מצותי ולא נאמר את כל המצות-  את כל מצותי 
 הראשונה גוררת השניה וכן עד השביעית : הרי שבע עבירות116 כופר בעיקר-  להפרכם את בריתי 

את האחרים כופר במצות  לא למד ולא עשה מואס באחרים העושים שונא את החכמים מונע :ואלו הן
  : כופר בעיקר

  :117 וצויתי עליכם-והפקדתי עליכם ) טז(
ז דומה לנפוח שהוקלה נפיחתו ומראית פניו "ש בלע" אנפולי118 חולי שמשחף את הבשר-שחפת 

  :זעופה
  :כי אש קדחה באפי) דברים לב( כמו 119 חולי שמקדיח את הגוף ומחממתו ומבעירו- קדחת 

 העינים צופות וכלות לראות שיקל וירפא וסוף שלא ירפא וידאבו -מכלות עינים ומדיבת נפש 
  : כל תאוה שאינה באה ותוחלת ממושכה קרויה כליון עינים120הנפשות של משפחתו במותו

  : 121 תזרעו ולא תצמח ואם תצמח ואכלוהו אויביכם- וזרעתם לריק 
  :122 פנאי שלי פונה אני מכל עסקי להרע לכם-ונתתי פני ) יז(

  :123כ מפרשה זו" כמשמעו ישלטו בכם אגדת ת-  שנאיכם  ורדו בכם
                                                                                                                                  

 
אלא זה שהוא יודע את רבונו ומתכוין למרוד בו ' ל לפני ה"וכן הוא אומר כנמרוד גיבור ציד שאין ת

 את רבונו דעיםאלא אילו שיו' ל לה"מאד שאין ת' וכן הוא אומר ואנשי סדום רעים וחטאים לה
 ]באות הם כולם במדרש מובאים יחדהערות ה' ג [:ומתכוין למרוד בו

יש לך אדם שאינו למד אבל עושה ) וכי(ל לא תעשו "ואם לא תשמעו לי מה ת: ספרא שם' עי 111
 ל אם לא תשמעו ולא תעשו הא כל שאינו למד אינו עושה"ת

ל ואם "או יש לך אדם שאינו למד ואינו עושה אבל אינו מואס באחרים ת: ספרא שם' עי 112
  כל שאינו למד ואינו עושה סוף שהוא מואס באחריםבחקותי תמאסו הא

או יש לך שאינו למד ואינו עושה ומואס באחרים אבל אינו שונא את החכמים : ספרא שם' עי 113
אינו אומר ואם את משפטי תגעל נפשכם אלא ואם את משפטי (ל ואם את משפטי תגעל נפשכם "ת

 ים סוף שהוא שונא את החכמיםהא כל שאינו למד ואינו עושה ומואס אחר) תגעל נפשכם
או יש לך אדם שאינו למד ואינו עושה ומואס באחרים ושונא את החכמים אבל :  ספרא שם'עי 114

ל לבלתי עשות הא כל שאינו למד ואינו עושה ומואס באחרים ושונא "מניח לאחרים לעשות ת
 החכמים סוף אינו מניח לאחרים לעשות 

 למד ואינו עושה ומואס באחרים ושונא את החכמים ואין  לך אדם שאינושאו י:  ספרא שם'עי 115
ל את כל מצותי הא כל שאינו למד ואינו "מניח לאחרים לעשות אבל מודה במצוות שנאמרו מסיני ת

עושה מואס באחרים ושונא את החכמים ואינו מניח לאחרים לעשות סוף שהוא כופר במצוות 
 שנאמרו מסיני 

 בו כל המידות הללו אבל אינו כפר בעיקרו תלמוד לומר ישש או יש לך אדם :ספרא שם' עי 116
 להפרכם את בריתי הא כל שיש בו כל המידות הללו סוף שהוא כופר בעיקר

 ע" שהספרא פשטות הולך על הפסוק טז ולא יז וצ125לקמן הערה ' עי 117
יש לך אדם שהוא חולה ומוטל במיטה ובשרו שמור עליו ) יוכ(ת השחפת א: ספרא בחקתי ד' עי 118

 ל את השחפת מלמד שהוא נשחף "ת
ל ואת הקדחת מלמד שהוא "או עתים שהוא שחוף אבל נוח לו ואינו מקדיח ת: ספרא שם' עי 119

 מקדיח 
 אינול מכלות עינים או הוא "או עתים שהוא מקדיח אבל סבור בעצמו שיחיה ת: ספרא שם' עי 120

 ל ומדיבת נפש"עצמו שיחיה אבל אחרים סבורים בו שיחיה תסבור ב
 לריק זרעכם זורעה ואינה מצמחת ואם זורע ואינה מצמחת מה אויבים וזרעתם: ספרא שם' עי 121

באים ואוכלים אלא זורעה שנה ראשונה ואינה מצמחת ובשנייה מצמחת ואויבים באים ואוכלים 
 יכםאותה שנאמר וזרעתם לריק זרעכם ואכלוהו אויב

 ונתתי פני בכם כשם שנאמר בטובה ופניתי אליכם כך נאמר ברעה ונתתי פני :ספרא שם' עי 122
 : בכם משלו משל למה הדבר דומה למלך שאמר לעבדיו פונה אני מכל עסקיי ועוסק עמכם ברעה

ורדו בכם שנאיכם שאיני מעמיד עליכם אלא מכם ובכם שבשעה שאומות : ספרא שם' עי 123
 ישראל אינן מבקשים אלא מה שבגלוי שנאמר והיה אם זרע ישראל ועלה מדין העולם עומדים על

ועמלק ובני קדם ועלו עליו ויחנו עליהם וישחיתו את יבול הארץ עד בואך עזה ולא ישאירו מחיה 
 ושור ושה וחמור אבל בשעה שאעמיד עליכם בכם ומכם הם מחפשים אחר מטמוניות שלכם ישראלב
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  :אף אני אלך עמם בקרי) לקמן מא( וכן 124 איני מדבר אלא באף- אף אני אעשה זאת 
 שיהיו המכות פוקדות אתכם מזו לזו עד שהראשונה פקודה אצלכם אביא -  והפקדתי עליכם 

  :125אחרת ואסמכנה לה
  :)ספרא בחקתי ד( ת מותן מכה המבהלת את הבריות ואיזו זו מכ- בהלה 

ל שחפת שהוא " יש לך אדם שהוא חולה ומוטל במטה אבל בשרו שמור עליו ת- את השחפת 
ל ואת הקדחת מלמד שהוא מקדיח או עתים "נשחף או עתים שהוא נשחף אבל נוח ואינו מקדיח ת

 בלה אל מכלות עינים או הוא אינו סבור בעצמו שיחי"שהוא מקדיח וסבור הוא בעצמו שיחיה ת
  :126ל ומדיבות נפש"אחרים סבורים שיחיה ת
ל ואכלוהו " זורעה ואינה מצמחת ומעתה מה אויביכם באים ואוכלים ומה ת- וזרעתם לריק זרעכם 

אויביכם הא כיצד זורעה שנה ראשונה ואינה מצמחת שנה שניה מצמחת ואויבים באים ומוצאים 
 זרעכם כנגד יקא וזרעתם לר"אה אשתקד דתבואה לימי המצור ושבפנים מתים ברעב שלא לקטו תבו

אשר ) איכה ב(הבנים והבנות הכתוב מדבר שאתה עמל בהם ומגדלן והחטא בא ומכלה אותם שנאמר 
  :127טפחתי ורביתי אויבי כלם

 כמו שנאמר בטובה ופניתי אליכם כך נאמר ברעה ונתתי פני משלו משל למלך - ונתתי פני בכם 
  :128 ועוסק אני עמכם לרעהשאמר לעבדיו פונה אני מכל עסקי

   שיהא המות הורג אתכם מבפנים ובעלי דבביכון מקיפין אתכם מבחוץ- ונגפתם לפני איביכם 
  :)ספרא בחקתי ד(

א עומדים "  שאיני מעמיד שונאים אלא מכם ובכם שבשעה שאומות העולם ע-  ורדו בכם שנאיכם 
היה אם זרע ישראל ועלה מדין ועמלק ו) שופטים ו(על ישראל אינם מבקשים אלא מה שבגלוי שנאמר 

 מכם ובכם הם עליכםויחנו עליהם וישחיתו את יבול הארץ אבל בשעה שאעמיד ' ובני קדם וגו
ואשר אכלו שאר עמי ועורם מעליהם ) מיכה ג(מחפשים אחר המטמוניות שלכם וכן הוא אומר 

  :129'הפשיטו וגו
  ):ספרא בחקתי ד ( מפני אימה- ונסתם 

  :)ספרא בחקתי ד ( מבלי כח- ם  ואין רודף אתכ
  :130 המכות עמכם לא תשמעוה ואם בעוד אל-ואם עד אלה ) יח(

  :131 אחרים עוד יסורין-ויספתי 
  :132 שבע פורעניות על שבע העבירות האמורות למעלה-שבע על חטאתיכם 

הנני מחלל את ) יחזקאל כד כא( זה בית המקדש וכן הוא אומר -ושברתי את גאון עזכם ) יט( 

                                                                                                                                  
 

 י שנאמר ואשר אכלו שאר עמ
אף אני איני מדבר אלא באף אני אשר בניתי אני אהרוס אני אשר נטעתי אני : ספרא שם' עי 124

 אתוש 
שיהיו המכות פוקדות אתכם מזו לזו עד שהראשונה ) בהלה(והפקדתי עליכם : 'ספרא ג' עי 125

 :פקודה אצליכם אביא אחרת ואסמכה לה בהלה מכה המבהלת את הבריות ואיזו זו מכת מותן
 118121עיל הערה ל' עי 126
וזרעתם לריק זרעכם זורעה ואינה מצמחת ואם זורע ואינה מצמחת מה )'בחקתי ד( ספרא 'עי 127

ואויבים באים אויבים באים ואוכלים אלא זורעה שנה ראשונה ואינה מצמחת ובשנייה מצמחת 
 אויביכם דבר אחר כנגד הבנים והבנות הכתוב והוואוכלים אותה שנאמר וזרעתם לריק זרעכם ואכל

 : מדבר שתהא עמל בהם ומגדלם והחטא בא ומכלן וכן הוא אומר אשר טיפחתי ורביתי אויבי כלם
י פני ונתתי פני בכם כשם שנאמר בטובה ופניתי אליכם כך נאמר ברעה ונתת: ספרא שם' עי 128

 :בכם משלו משל למה הדבר דומה למלך שאמר לעבדיו פונה אני מכל עסקיי ועוסק עמכם ברעה
 ורדו בכם שנאיכם שאיני מעמיד עליכם אלא מכם ובכם שבשעה שאומות )'ספרא בחוקותי ד( 129

העולם עומדים על ישראל אינן מבקשים אלא מה שבגלוי שנאמר והיה אם זרע ישראל ועלה מדין 
ני קדם ועלו עליו ויחנו עליהם וישחיתו את יבול הארץ עד בואך עזה ולא ישאירו מחיה ועמלק וב

 ושור ושה וחמור אבל בשעה שאעמיד עליכם בכם ומכם הם מחפשים אחר מטמוניות שלכם ישראלב
 שנאמר ואשר אכלו שאר עמי

ראל עד ואם עד אלה רבי אליעזר אומר אין המקום מביא פורענות ביש:  ספרא בחקתי ה'עי 130
יהושע אומר שלא יהו אומרים ישראל כלו המכות ' שהוא מעיד בהם תחילה שנאמר ואם עד אלה ר

 ל ואם עד אלה עוד יש לי אחרות מאלה וכאלה להביא"ועוד אין לו אחרת להביא עלינו ת
 הערה הקודמת' עי 131
שבע  ויספתי ליסרה אתכם שבע על חטאתיכם אתם עברתם לפני ):בחוקותי ה(ספרא ' עי 132

 : עבירות בואו וקבלו עליכם שבע פורעניות
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  :133י גאון עוזכםמקדש
) דברים כח כג( זו קשה משל משה ששם הוא אומר -ונתתי את שמיכם כברזל ואת ארצכם כנחשה 

שיהיו השמים מזיעין כדרך שהנחשת מזיעה והארץ אינה מזיעה ' והיו שמיך אשר על ראשך נחשת וגו
שאין הברזל כדרך שאין הברזל מזיע והיא משמרת פירותיה אבל כאן השמים לא יהיו מזיעין כדרך 

  :134מזיע ויהא חורב בעולם והארץ תהא מזיעה כדרך שהנחשת מזיעה והיא מאבדת פירותיה
 הרי אדם שלא עמל שלא חרש שלא זרע שלא נכשק שלא כסח שלא עדר -ותם לריק כחכם ) כ(

ובשעת הקציר בא שדפון ומלקה אותו אין בכך כלום אבל אדם שעמל וחרש וזרע ונכש וכסח ועדר 
  :135 ומלקה אותו הרי שניו של זה קהותובא שדפון

  :136 אף מה שאתהש מוביל לה בשעת הזרע- ולא תתן ארצכם את יבולה 
  :137 אפילו מן הארץ יהא לקוית שלא יחניט פירותיו בשעת החנטה-ועץ הארץ 

  :יט משמש למעלה ולמטה אעץ ואפרי- לא יתן 
  :138שבע פורעניות כשהוא מפרה משיר פירותיו הרי שתי קללות ויש כאן -לא יתן פריו 

 139 רבותינו אמרו עראי במקרה שאינו אלא לפרקים כן תלכו עראי במצות-ואם תלכו עמי קרי ) כא(
וקרוב לשון זה ) משלי יז כז(הוקר רגלך וכן יקר רוח ) משלי כה יז(ומנחם פירש לשון מניעה וכן 

  :לתרגומו של אונקלוס לשון קושי שמקשים לבם להמנע מהתקרב אלי
  :140 שבע פורעניות אחרים במספר שבע כחטאתיכם-כם שבע כחטאתי

  :כ לשוןא גירוי-והשלחתי ) כב(
 אין לי אלא חיה משכלת שדרכה בכך בהמה שאין דרכה בכך מנין תלמוד לומר - ושכלה אתכם 

) שם(ושן בהמות אשלח בםב הרי שתים ומנין שתהא ממיתה בנשיכתה תלמוד לומר ) דברים לב כד(
אלו נושכין וממיתין אף אלו נושכין וממיתין כבר היו שניםג בארץ ישראל עם חמת זוחלי עפר מה 

  :141חמור נושך וממית ערוד נושך וממית
                                            

 
א הנני מחלל את מקדש "ה וכה" ושברתי את גאון עוזכם זה ב)הפרשת בחוקותי פרק (פרא ס' עי 133

ע אומר ושברתי את גאון עוזכם אלו הגבורים שבישראל כגון יואב בן צרויה וחביריו "גאון עוזכם ר
יאים שהם גאונם של ישראל כגון פפוס בן יהודה  עוזכם אילו הגוןאחרים אומרים ושברתי את גא

 : ולוליינוס אלכסנדרי וחביריו
 ונתתי את שמיכם כברזל ואת ארצכם כנחושה זו קשה לכם יותר מן )'בחקתי ה(ספרא ' עי 134

האחרונה שבאחרונה מהו אומר והיו שמיך אשר על ראשך נחושת שיהו השמים מזיעים כדרך 
זיע כדרך שאין הברזל מזיע והוא משמרת פירותיה אבל כאן מהו שהנחושת מזיע והארץ לא תהיה מ

אומר ונתתי את שמיכם כברזל ואת ארציכם כנחושה שלא יהא השמים מזיעים כדרך שאין הברזל 
 מזיע והארץ תהא מזיע כדרך שהנחושת מזיע והיא מאבדת פירותיה 

לא ניכש ולא זרע ולע  ותם לריק כחכם הרי אדם שלא עמל ולא חרש ו)'בחקתי ה(ספרא ' עי 135
ניכש ולא כיסח ולא עידר ובשעת הקציר בא שדפון וירקון והלקה ואין בכך כלום אבל אדם שעמל 

 שיניו שלו קהות ולא תתן ארצך ריוחרש וזרע ונכש ועדר וכיסח בשעת הקציר בא שדפון והילקה ה
ותיו ובשעה שהוא יבולה מה שאת מוביל לה ועץ הארץ לא יתן פריו שלא יהיה העץ חונט את פיר

 : מפריח יהיה מקלח את פירותיו
  ספרא פרשת בחוקותי פרק ה ' עי 136

 . תתן ארצך יבולה מה שאת מוביל להולא
  ספרא פרשת בחוקותי פרק ה ' עי 137

ועץ הארץ לא יתן פריו שלא יהיה העץ חונט את פירותיו ובשעה שהוא מפריח יהיה מקלח את 
 :פירותיו

 .135לעיל הערה ' עי 138
  ספרא פרשת בחוקותי פרק ה ' עי 139

ואם תכלו עמי קרי ולא תאבו לשמוע לי אתם עשיתם את דיניי עריי בעולם אף אני אעשה ) ה(
' עבירות בואו וקבלו ז' אתכם עריי בעולם ויספתי עליכם מכה שבע כחטאתיכם אתם עברתם לפני ז

 :פורעניות
  ספרא פרשת בחוקותי פרק ה ' עי 140

) ו: (פורעניות' עבירות בואו וקבלו ז'  ויספתי עליכם מכה שבע כחטאתיכם אתם עברתם לפני זם
 וה
  ספרא פרשת בחוקותי פרק ה ' עי 141

ל ושן "אין לי אלא חיה משכלת חיה שאינה משכלת מנין ת. והשלחתי בכם את חית השדה) ו (
ולא ממיתין תלמוד לומר עם חמץ זוחלי עפר מה אילו נושכים יכול יהיו נושכים . בהמות אשלח בם

 : נושך וממיתרי חמור הנושך וממית ושו"כבר היו שנים בא. וממיתים אף אילו נושכים וממיתים
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  :142 אלוד הקטנים-ושכלה אתכם 
  :143 מבחוץ- והכריתה את בהמתכם 

  :144ה מבפנים- והמעיטה אתכם 
חמת זוחלי  שבילים גדולים ושבילים קטנים הרי שבע פורעניות שן בהמה ושן חיה - ונשמו דרכיכם 

  :145עפר ושכלה והכריתה והמעיטה ונשמו
  :כא לשובו אלי- לא תוסרו לי ) כג(
 ויש נקם שאינו בבריתז כדרך שאר נקמות וזהו סמוי עיניוח של צדקיהו דבר אחר -נקם ברית ) כה(

  :146נקם ברית נקמת בריתי אשרט עברתם כל הבאת חרב שבמקרא היא מלחמתי חיילות אויבים
  :147 אל תוך הערים מפני המצור מן החוץ-ונאספתם 

 ועל ידי הדבר ונתתם ביד האויבים הצרים עליכם לפי שאין מלינים את -ושלחתי דבר בתוככם 
  :148המת בירושליםכ וכשהם מוציאים את המת לקברו נתנים ביד אויב

  :מטה עז) ירמיה מח יז( לשון משען כמו -מטה לחם ) כו(
  :149אוכלל והם חצי רעב אשבור לכם כל מסעד - בשברי לכם מטה לחם 

  :150 מחוסרמ עצים-ואפו עשר נשים לחמכם בתנור אחד 
 שתהא התבואה נרקבת ונעשית פת נפולה ומשתברת בתנור והן יושבות - והשיבו לחמכם במשקל 

  :151ושוקלות את השברים לחלקם ביניהם
חם  זה מארה בתוך המעים הרי שבע פורעניות חרב מצור דבר שבר מטה ל-ואכלתם ולא תשבעו 

  :152אינה מן המניןנ שהיא החרב) פסוק כה(חוסר עצים פת נפולה מארה במעים ונתתם 
  :כב מגדלים ובירניות-במתיכם ) ל(

  :153 מין עבודה זרה שמעמידין על הגגות ועל שם שמעמידין בחמה קרויין חמנים-חמניכם 
 נבקעת  תפוחי רעב היו ומוציאים יראתם מחיקםס ומנשקים אותם וכרסו- ונתתי את פגריכם 

  :154ונופל עליה
                                            

 
 .שם ז 142
 שם 143
 שם 144

  ספרא פרשת בחוקותי פרק ה ' עי 145
 :ונשמו דרכיכם דרך דרכיכם לרבות שבילים גדולים וקטנים. ם

  ת בחוקותי פרק ו ספרא פרש' עי 146
איזו היא נקם שאינם . נקם בברית ונקם שאין בברית. והבאתי עליכם חרב נוקמת נקם ברית) א(

ונאספתם אל עריכם מפני המצודה . בברית כגון סימוי עינים שסימו את עיני צדקיהו מלך יהודה
ונתתם ביד . ץבחוושלחתי דבר בתוככם שיהיה המות הורג אתכם מבפנים ובעלי דבב מקיפים אתכם מ

אויב הלכה אין מלינים את המת בירושלם וכשהם מוציאים אותו לקוברו היו קוברי מיתיהם ניתנין 
 : ביד אויב

 .הערה הקודמת' עי 147
 .הערה הקודמת' עי 148

 .לרבות כל מסעדי לחם.  לכם מטה לחםבשברי) בבחוקותי ו (ספרא ' עי 149
 שם 150

  ספרא פרשת בחוקותי פרק ו ' עי 151
רבי יוסי בן . חמכם במשקל שתהא פת ניפולת והן יושבות ומשקלות אותה בתנור לוהשיבו

רבי יוסי בן . דורמסקית אומר משל ביד אדם איסר ופרוטה והוא יושב ומשקלות אותה בתנור
 ולא ניואומר אחק בו פת ואוכל א. דורמסקית אומר משל ביד אדם איסר ופרוטה והוא יושב ומשקלו

 אוכל אני ושבע אף על פי כן אוכל ולא שבע שנאמר ואכלתם ולא תשבעו אקח בו תמרים שמא. שבע
 :דבר אחר ואכלתם ולא תשבעו זה רעב של מהומה

 .הערה הקודמת' עי 152
  ספרא פרשת בחוקותי פרק ו  ) - ( 153
  . במותיכם כמשמעו והכרתי את חמניכם אילו הנחשים והקסמים שבישראלאתוהשמדתי ) ד (

   המשך רמז תרסט - פרק כו - ילקוט שמעוני ויקרא' עי
 רבי. ואבן משכית. ג אומר אלו חמנים שבראשי גגות"רשב.  לכם אלו מרקולים שעל הדרכיםתקימו

  ספרא פרשת בחוקותי פרק ו ' עי 154
מה היה עושה נוטל יראתו ונותנה . לא לימדני אבא כך'  צעק מיד ואמר הס כי לא להזכיר בשם ה

ו נבקעת ונופל הוא ויראתו לארץ לכך נאמר ונתתי את פגריכם על על לבו ומגפפה ומנשקה עד שכריס
 פגרי גילוליכ
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  :155 זה סילוק שכינה-וגעלה נפשי אתכם 
הרי ) פסוק לב( יכול מאדם כשהוא אומר והשימותי אני את הארץ - ונתתי את עריכם חרבה ) לא( 

  :156אדם אמור הא מה אני מקיים חרבה מעובר ושב
הא מה  יכול מן הקרבנות כשהוא אומר ולא אריח הרי קרבנות אמורים - והשמותי את מקדשיכם 

אני מקיים והשימותי את מקדשיכם מן הגדודיות שיירות של ישראל שהיו מתקדשות ונועדות לבא 
 הרי שבע פורעניות אכילת בשר בנים ובנות והשמדת במות הרי שתים כריתת חמנים אין כאן 157שם

' ופורענות אלא על ידי השמדת הבירניות יפלו החמנים שבראשי הגגות ויכרתו ונתתי את פגריכם וג
  :158הרי שלש סלוק שכינה ארבע חרבן ערים שממון מקדש מן הגדודיות ולא אריח קרבנות הרי שבע

 זו מדה טובהע לישראל שלא ימצאו האויבים נחת רוח בארצםפ -והשמתי אני את הארץ ) לב(
  :159שתהא שוממה מיושביה

אים זה את זה  זו מדה קשה שבשעה שבני מדינה גולים למקום אחד רו- ואתכם אזרה בגוים ) לג(
  :160ומתנחמין וישראל נזרו כבמזרה כאדם הזורה שעורים בנפה ואין אחת מהן דבוקה בחברתה

 כששולף החרב מתרוקן הנדןצ ומדרשו חרב הנשמטת אחריכם אינה חוזרת מהרק כאדם - והריקתי 
  :161שמריק את המים ואיןר סופן לחזור

ריכם יהיו חרבה נראות לכם חרבות  שלא תמהרו לשוב לתוכה ומתוך כך ע- והיתה ארצכם שממה 
שבשעה שאדם גולה מביתו ומכרמו ומעירו וסופו לחזור כאלו אין כרמו וביתו חרבים כך שנויה 

  :162בתורת כהנים
  :163 תפייס את כעס המקוםש שכעס על שמטותיה-אז תרצה ) לד(

  :כג למלך את שבתותיה-והרצת 
  :שממהם דגש במקום כפל " לשון העשות ומ-כל ימי השמה ) לה(

                                            
 

  ספרא פרשת בחוקותי פרק ו ' עי 155
 ונתת. וגעלה נפשי אתכם זו הגולה ויש אומרים זה סילוק שכינה. ילוליכם

  ספרא פרשת בחוקותי פרשתא א ' עי 156
מר והשמותי אני את הארץ הרי וכן הוא אומר ונתתי את עריכם חרבה יכול מאדם כשהוא או) ד(

וכן הוא אומר והשימותי את . אדם אמור הא מה אני מקיים ונתתי עריכם חרבה מעובר ושב
 הא מה אני ריםיכול מן הקרבנות כשהוא אומר ולא אריח בריח ניחוחכם הרי קרבנות אמו. מקדשיכם

 : מקיים והשימוחתי אתמקדשיכם מן הגדודיות
 .הערה הקודמת' עי 157

   -א ספרא פרשת בחוקותי פרק ה ' עי 158
ויספתי ליסרה אתכם שבע על . ל ואם עד אלה עוד יש לי אחרות מאלה וכאלה להביא" תעלינו

 : אתם עברתם לפני שבע עבירות בואו וקבלו עליכם שבע פורעניות. חטאתיכם
  ספרא פרשת בחוקותי פרק ו ' עי 159

שראל אומרים הואיל וגלינו מארצנו עכשיו זו מידה טובה שלא יהו י. והשימותי אני את הארץ) ה (
האויבים באים ומוצאים עליה נחת רוח שנאמר ושממו עליה אויביכם היושבים בה אף האויבים 

 : הבאים אחרי כן לא ימצאו עליה נחת רוח
  ספרא פרשת בחוקותי פרק ו ( )  160

ם למקום אחד הם ם זו מדה קשה לישראל שבשעה שבני המדינה גולים כול"ואתכם אזרה בעכו) ו (
רואים זה את זה ומתנחמים ואתם אין אתם כן אלא עתיד אני לזרות אתכם לבין כל האומות כאדם 
שהוא זורה שעורים במזרה ואין אחת מהם דבקה לחבירתה שנאמר ואזרה במזרה בשערי הארץ 

 : שילתי איבדתי את עמי מדרכיכם לא שנו
  ספרא פרשת בחוקותי פרק ו ( )  161

החרב הנשמטת אחריכם לא במהרה היא חוזרת וכמים הנשפכים שוב . תי אחריכם חרבוהריקו) ז (
 :אין חוזרים לכלים

162   
   פרשת בחוקותי פרק ז ספרא

זו מידה קשה לישראל שבשעה שאדם גולה מתוך . והיתה ארצכם שממה ועריכם יהיו חרבה) א(
אין אתם כן אלא והיתה ארצכם אתם . כרמו ומתוך ביתו וסופו לחזור כאלו אין כרמו וביתו חריבים

 : (שממה ועריכם יהיו חורבה מפני מה שאין סופכם לחזור
  ספרא פרשת בחוקותי פרק ז ' עי 163

אז תרצה הארץ את שבתותיה אני אמרתי לכם שתהו זורעים שש ומשמטים לי אחת ) ב: (זור
שמט מאיליה כל עמדו וגלו ממנה והיא ת) אלא(בשביל שתדעו שהארץ שלי היא ואתם לא עשיתם כן 

 ?מייבי??????שמיטים שהיא חייבת לי שנאמר אז תרצה הארץ את שבתותיה כל ימי השמה תשב
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 שבעים שנה של גלות בבל הן היו כנגד שבעים שנות השמטה ויובל שהיו -את אשר לא שבתה 
בשנים שהכעיסו ישראל בארצם לפני המקום ארבע מאות ושלשים שנה שלש מאות ותשעים היו שני 
עונם משנכנסו לארץ עד שגלו עשרת השבטים ובני יהודה הכעיסו לפניו ארבעים שנה משגלו עשרת 

' ואתה שכב על צדך השמאלי וגו)  ו- יחזקאל ד ד (ם עד חרבות ירושלים הוא שנאמר ביחזקאל השבטי
וכלית את אלה ושכבת על צדך הימני שנית ונשאת את עון בית יהודה ארבעים יוםת ונבואה זו 
נאמרה ליחזקאל בשנה החמישית לגלות המלך יהויכין ועוד עשו שש שנים עד גלות צדקיהו הרי 

 ואם תאמר שנות מנשה חמשים וחמש היוא מנשה עשה תשובה שלשים ושלש שנה וכל ארבעים ושש
ואחאב מלך ) כא ג' מלכים ב(שנות רשעו עשרים ושתים שנה דכתיב ויעש אשרה כאשר עשה אחאב 

ושל אמון שתים ואחת עשרה ליהויקים ) סנהדרין קג א(עשרים ושתים שנה כמו שאמרו באגדת חלק 
שוב לארבע מאות ושלשים ושש שנה שמיטין ויובלות שבהם והם שש עשרה וכנגדן לצדקיהו צא וח

יובלות הרי לארבע מאות שנה ששים וארבע לשלשים ושש שנה חמש שמיטות ' ד שמיטין וב"למאה י
הרי שבעים חסר אחת ועוד שנה יתירה שנכנסה בשמטה המשלמת לשבעים ועליהם נגזר שבעים שנה 

עד רצתה הארץ את שבתותיה למלאות שבעים ) ב לו כא"דה(ים שלמיםב וכן הוא אומר בדברי הימ
  :164שנה
  :ם של מועד ושל מוקש"ם של מרך יסוד נופל הוא כמו מ" מ165 פחד ורך לבב- והבאתי מרך ) לו(

  :166 כאילו רודפיםג הורגים אותם-ונסו מנסת חרב 
 טרפא דשקיף  שהרוח דוחפו ומכהו על עלה אחר ומקשקשד ומוציא קול וכן תרגומו קל-עלה נדף 

שקיפן קידום לשון משקוף מקום חבטת הדלת וכן תרגומו ) בראשית מא ו(לשון חבטה שדופות קדים 
  :167משקופי) שמות כא כה(של חבורה 

  :כד כשירוצו לנוס יכשלו זה בזה כי יבהלו לרוץ- וכשלו איש באחיו ) לז(
ורים שאדם רודפם  כאילו בורחים מלפני הורגים שיהא בלבבם פחד וכל שעה סב-כמפני חרב 

  :כהומדרשו וכשלו איש באחיו זה נכשל בעונו של זהה שכל ישראל ערבין זה לזה
  :168 כשתהיו פזוריםו תהיו אבודים זה מזה-ואבדתם בגוים ) לח(

  :169 אלו המתים בגולה- ואכלה אתכם 
  :170 כשאוחזים מעשהז אבותיהם בידיהם-בעונת אבתם אתם ) לט(

  :נמקו חבורותי) לח ו' תהלי(תמקנה בחוריהן ) זכריה יד יב ( לשון המסה כמו ימסו וכמו-ימקו 
 אני בעצמי אביאםח זו מדה טובה לישראל שלא יהיו אומרים הואיל וגלינו -והבאתי אתם ) מא(

בין האומות נעשה כמעשיהם אני איני מניחם אלא מעמיד אני את נביאי ומחזירן לתחת כנפי שנאמר 
  :171'אם לא ביד חזקה וגו' חי אני וגו' חכם היו לא תהיה וגווהעולה על רו)  לג- יחזקאל כ לב (

                                            
 

 .הערה הקודמת' עי 164
  ספרא פרשת בחוקותי פרק ז ' עי 165

והנשארים בכם והבאתי מורך בלבבם אינו אומר והבאתי מורך בלבבכם אלא והבאתי מורך ) ג(
 ו) ד: (רדעה ויראהבלבבם ואי זו זו אימה ופחד הדאגה ו

  ספרא פרשת בחוקותי פרק ז ' עי 166
ק פעם אחת היינו יושבים בין האילנות ונשבה הרוח "ורדף אתכם קול עלה נדף אמר ריב) ד: (

לאחר זמן ניפנינו אחרינו . והטיחו העלים זה בזה ועמדנו ורצנו ואמרנו אוי לנו שמא ידביקונו הפרשים
 נתקיים הפסוק ורדף אותם קול וו ובכינו ואמרנו אוי לנו שעלינוראינו שאין ברייה וישבנו במקומינ

 )ה: (עלה נדף ונסו מנוסת חרב מפני אימה ונפלו ואין רודף מבלי כח
 .הערה הקודמת' עי 167

  ספרא פרשת בחוקותי פרק ח ' עי 168
אחרים אומרים ואבדתם בגוים אין . שבטים שגלו למדי' ע אומר אילו י"ואבדתם בגוים ר) א(

יכול אובדן ממש כשהוא אומר ואכלה אתכם ארץ אויביכם הרי אובדן ממש אמור . ן אלא גולהאובדי
 :הא מה אני מקיים ואבדתם בגוים אין אובדן אלא גולה

 .הערה הקודמת' עי 169
  ספרא פרשת בחוקותי פרק ח ' עי 170

. תם ימסואינו אומר ימקו אלא ימסו בעונם ואף בעונות אבותם א. והנשארים בכם ימקו בעונם) ב(
י אבותם שנאמר לא יומתו "י בנים ולא בנים ע"והלא כבר הבטיח המקום לישראל שאינו דן האבות ע

אלא בזמן .  אבותם אתם ימקותכ למה נאמר אף בעונו"א. אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות
 : נידונין על ידיהם) דוריהם(שהם תפוסי מעשה אבותם דור אחר דור 

   בחוקותי פרק ח ספרא פרשת' עי 171
והבאתי אותם בארץ אויביהם זו מדה טובה לישראל שלא יהו ישראל אומרים הואיל וגלינו ) ה (

אני איני מניחם אלא אני מעמיד נביאיי עליהם ומחזרין אותם למוטב . ה נעשה כמעשיהם"לבין א
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או נודע כי שור נגח הואט אם אז יכנע לשון אחר אולי שמא אז ) שמות כא לו( כמו - או אז יכנע 
  :172'יכנע לבבם וגו

  :173 יכפרו על עונםי ביסוריהם-ואז ירצו את עונם 
ליהו חסר בחמשה מקומות יעקב  בחמשה מקומות נכתב מלא וא- וזכרתי את בריתי יעקוב ) מב(

  :174נטל אות משמו של אליהו ערבוןכ שיבוא ויבשר גאולת בניו
 למה נמנו אבות אחורנית לומר כדאי הוא יעקב הקטן לכך ואם אינו -וזכרתי את בריתי יעקוב 

 ולמה לא נאמרה זכירה ביצחק 175כדאי הרי יצחק עמו ואם אינו כדאי הרי אברהם עמו שהוא כדאי
  :176של יצחק נראה לפני צבור ומונח על המזבחאלא אפרו 

  :כו גמול ובגמול אשרל במשפטי מאסו- יען וביען ) מג(
 ואף אפילו אני עושה עמהם זאת הפורענות אשר אמרתי בהיותם בארץ - ואף גם זאת ) מד(

  :כזאויביהם לא אמאסם לכלותם ולהפר בריתי אשר אתם
  :177 של שבטים- ברית ראשנים ) מה(
 :178חת בכתב ואחת בעל פה מגיד שכולם נתנו למשה בסיני א-והתורת ) מו(

  פרק כז
  :כח יפריש בפיו-כי יפלא ) ב(

                                                                                                                                  
 

. שפחות האדמהמנין והעולה על רוחכם היה לא תהיה אשר אתם אומרים נהיה כגוים וכמ. תחת כנפיי
על כורחכם שלא . אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחימה שפוכה אמלוך עליכם' אלא חי אני נאם ה

 : בטובתכם ממליך אני מלכותי עליכם
  ספרא פרשת בחוקותי פרק ח ' עי 172

לצד התשובה הן הדברים שמיד הם מכניעים לבן בתשובה מיד אני . או אז יכנע לבבם הערל) ו(
 ?????????)ז: (עליהן שנאמר או אז יכנע לבבם הערל ואז ירצו את עונםחוזר ומרחם 

   רמז תרעה - פרק כו - ילקוט שמעוני ויקרא ' עי 173
 אז יכנע לבבם הערל ואז ירצו את עונם כיון שנכנע לבם לתשובה ומתודים על עונותיהם מיד או

ם שהקרבנות מרצין כך יסורין רבי נחמיה אומר חביבין יסורין שכש. לכך נאמר או אז, מרחמין עליהם
ועוד שיסורין ,  ירצו את עונםםביסורין הוא אומר וה, בקרבנות הוא אומר ונרצה לו לכפר עליו, מרצין

וכן הוא אומר עור בעד עור וכל אשר לאיש , שהקרבנות בממון ויסורין בגוף, מרצין יותר מהקרבנות
 :יתן בעד נפשו

   ויתרות פרשת תולדות  מדרש חסרות-בתי מדרשות חלק ב ' עי 174
ו חוץ מחמשה שהן מלאים ארבעה כנגד ארבע מלכויות ואחד לכשיכלו " יעקב שבמקרא חסר ויכל

  ):ירמיה ל יח(ותבא הנחמה מלא בנין אב שבכולם הנני שב שבות אהלי יעקוב 
יהו למה ללמדך שאל] 'בר מן ה[ה "ו במ"וכל אליהו כתיב בוא] 'בר מן ה[ה " אחר כל יעקב חסר במדבר

בתי מדרשות חלק ' עי: הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא) מלאכי ג כג(בא וגואל זרע יעקב שנאמר 
   מדרש חסרות ויתרות מלכים ב - ב 

למה ללמדך שאליהו בא וגואל ' וכל יעקב חסר בר מן ה' ו בר מן ה"כל אליהו כתיב בוא) א ג (קעה
 :ם את אליה הנביאהנה אנכי שלח לכ) מלאכי ג כג] (שנאמר[זרע יעקב 

  ספרא פרשת בחוקותי פרק ח ' עי 175
ולמה נאמרו אבות אחורנית אלא אם אין מעשה אברהם כדיי מעשה . וזכרתי את בריתי יעקב) ז(

 :יצחק ואם אין מעשה יצחק כדיי מעשה יעקב כדאי לכל אחד ואחד שיתלה לעולם בגינו
  ספרא פרשת בחוקותי פרק ח ' עי 176

 ויעקב זכירה וביצחק לא נאמרה זכירה אלא רואין את אפרו כאלו הוא ולמה נאמר באברהם) ח(
ולמה נאמר באברהם וביצחק אף וביעקב לא נאמר אף אלא מלמד שמטתו של יעקב . ג המזבח"צבור ע

 א) ט: (אבינו שלימה
  ספרא פרשת בחוקותי פרק ח ' עי 177

ים אשר הוצאתי אותם ומנין שהברית כרותה לשבטים שנאמר וזכרתי להם ברית ראשונ) יב: (
 :מארץ מצרים חמלמד שהברית כרותה לשבטים

  ספרא פרשת בחוקותי פרק ח ' עי 178
. והמשפטים אילו הדינים. החוקים אילו המדרשות. אלה החוקים והמשפטים והתורות) יג: (

ע וכי שתי תורות "אמר ר. והתורות מלמד ששתי תורות ניתנו להם לישראל אחד בכתב ואחד בעל פה
זאת .  המנחהתזאת תור. זאת תורת העולה. להם לישראל והלא תורות הרבה ניתנו להם לישראלהיו 

בינו ובין בני ' אשר נתן ה. זאת התורה אדם כי ימות באהל. זאת תורת זבח השלמים. תורת האשם
מלמד שניתנה . בהר סיני ביד משה. ישראל זכה משה ליעשות שליח בין ישראל לאביהם שבשמים

 :י משה מסיני"ותיה ודקדוקיה ופירושיה עהתורה הלכ
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  :179 ליתן ערך נפשו לומר ערך דבר שנפשו תלויה בומ עלי-בערכך נפשת 
 אין ערך זה לשון דמיםנ אלא בין שהוא יקר בין שהוא זול כפי שניו הוא הערך - ' והיה ערכך וגו) ג(

  :180הקצוב עליו בפרשה זו
  :ן לא ידעתי מאיזהס לשון הוא" כמו ערך וכפל הכפי- ערכך 

 אלא גדול שאמר ערך קטן 181 לא שיהא הנודר קטן שאין בדברי קטן כלום- ואם מבן חמש שנים ) ה(
  :כטזה שהוא בן חמש שנים עלי

 כשמגיע לימי הזקנה האשה קרובה להחשב כאיש לפיכך האיש פוחת -' ואם מבן ששים שנה וגו) ז(
 יותר משליש בערכו והאשה אינה פוחתת אלא שליש בערכה דאמרי אינשי סבא בביתאע בהזדקנו

  :182פחא בביתא סבתא בביתאפ סימא בביתא וסימנא טבא בביתא
  :183 שאין ידו משגת ליתן הערך הזה-ואם מך הוא ) ח(

  :ל לנערך לפני הכהן ויעריכנו לפי השגת ידו של מעריך- והעמידו 
יש לו יסדרנו וישאיר לו כדי חייו מטה כר וכסת וכלי אומנות אם היה  לפי מה ש-על פי אשר תשיג 

  :לאחמר משאיר לו חמורו
 אמר רגלה של זו עולה דבריו קיימיןצ ותמכר לצרכי עולה ודמיה חולין חוץ - כל אשר יתן ממנו ) ט(

  :184מדמי אותו האבר
                                            

 
179   

ל "או יכול שאני מוציא דבר שהנשמה תלויה בו ת) ו: ( ערך כולו הוא נותן ואינו נותן ערך אבריובערכך
ל והעמיד והעריך את שיש לו "אוציא את המת ולא אוציא את הגוסס ת. נפשות לא המת. נפשות

  א "תלמוד בבלי מסכת ערכין דף ד ע' עי: ערכההעמדה יש לו ערכה ואת שאין לו העמדה אין לו
 רב אשי איצטריך סלקא דעתך אמינא הואיל וכתיב והעמידו לפני הכהן ולא כהן לפני כהן קא ואיתימא

א "משמע לן נערכין לאתויי מנוול ומוכה שחין מנא הני מילי דתנו רבנן בערכך להביא ערך סתום ד
ל נפשות "יכול שאני מוציא אף דבר שהנשמה תלויה בו תבערכך ערך כולו הוא נותן ולא ערך אברים 

ל והעמיד והעריך כל שישנו בהעמדה ישנו "נפשות ולא המת אוציא את המת ולא אוציא את הגוסס ת
א נפשות אין לי אלא אחד שהעריך אחד אחד שהעריך "בהערכה וכל שאינו בהעמדה אינו בהערכה ד

  ב "וד בבלי מסכת ערכין דף ד עתלמ' ל נפשות דבר אחר נפשותעי"מאה מנין ת
א בערכך ערך כולו הוא נותן ואינו נותן ערך דמי " מהו דתימא כמפרש דמי קמשמע לן דפשיטא

אברים והא אפיקתיה לערך סתם קרי ביה ערך בערכך יכול שאני מוציא דבר שהנשמה תלויה בו 
 ולא המתאוציא את תלמוד לומר נפשות נפשות ולא את המת והא אפיקתיה קרי ביה נפש נפשות 

אוציא את הגוסס תלמוד לומר והעמיד והעריך אי הכי מת נמי תיפוק לי מוהעמיד והעריך הכי נמי 
א נפשות אין לי אלא אחד שהעריך אחד אחד "ואלא נפש נפשות למה לי כדבעינן למימר קמן ד

 יכה אשה שהערא נפשות אין לי אלא איש שהעריך בין איש בין אשה"ל נפשות ד"שהעריך מאה מנין ת
 ל נפשות דבר אחר נפשות להביא מנוול ומוכה שחין"איש ואשה שהעריכה אשה מנין ת

  ב "תלמוד בבלי מסכת ערכין דף ד ע' עי 180
 אפיקתיה להנך הנך לא צריכי קרא מאי טעמא כי שקול הוא ויבואו כולם כי איצטריך קרא והא

ום ואנדרוגינוס לדמים דמים למה לי קרא למנוול ומוכה שחין הוא דאצטריך והיה ערכך לרבות טומט
  בכבודו סלקאדוןלא יהא אלא דמי דיקלא אילו אמר דמי דיקלא מי לא יהיב אמר רבא לומר שני

181   
  א " בבלי מסכת ערכין דף ב עתלמוד

 הכל מעריכין ונערכין נודרין ונידרין כהנים לוים וישראלים נשים ועבדים טומטום משנה
דרין ומעריכין אבל לא נערכין שאינו נערך אלא הזכר ודאי ונקבה ודאית חרש ואנדרוגינוס נודרין וני

גמרא הכל מעריכין : עתשוטה וקטן נידרין ונערכין אבל לא נודרין ולא מעריכין מפני שאין בהם ד
 לאתויי מאי

  א "תלמוד בבלי מסכת ערכין דף יט ע' עי 182
יימא אתילתא ומאי שנא זכר דלא קאי  ושבנקבה מיבעי ליה ומאי שנא נקבה דכי מיזקנא קשבזכר

הדרן עלך : אתילתא אמר חזקיה אמרי אינשי סבא בביתא פאחא בביתא סבתא בביתא סימא בביתא
 מ: השג יד

  ספרא פרשת בחוקותי פרשתא ג ' עי 183
 ואם מך הוא מערכך אם הוא עני מליתן ערך ) יג: (רים

  ספרא פרשת בחוקותי פרק ט ' עי 184
קודש אין כולה ' עולה יכול יהא כולה עולה תלמוד לומר כל אשר יתן ממנו לדאמר רגלה של זו ) א(

יכול תצא לחולין תלמוד לומר יהיה קודש מה יעשה לה תמכר לחייבי עולה ודמיה חולין חוץ . קודש
 אפילו אמר רגלה של זו מניןש אומרים "מדמי אותה הרגל דברי רבי מאיר ורבי יהודה רבי יוסי ור
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  :185 תם בבעלק מום-טוב ברע ) י(
  :186ע וכל שכן טוב בטובר ורע בר-או רע בטוב 

 בבעלת מום הכתוב מדבר שהיא טמאה להקרבהש ולמדך הכתוב שאין -ואם כל בהמה טמאה ) יא(
  :לבקדשים תמימים יוצאין לחולין בפדיון אלא אם כן הוממו

  :לג לשאר כל אדם הבאת לקנותה מיד הקדש-כערכך הכהן כן יהיה ) יב(
קדיש בית וכן במקדיש את  בבעלים החמיר הכתוב להוסיף חומש וכן במ-ואם גאל יגאלנה ) יג(

  :187השדה וכן בפדיון מעשר שני הבעלים מוסיפין חומש ולא שאר כל אדם
 ולא כפי שוויהא אחת שדה טובה ואחת שדה רעה פדיון הקדשן שוה - והיה ערכך לפי זרעו ) טז(

 והוא שבא לגאלה בתחלת היובל ואם בא לגאלה 188בית כור שעורים בחמשים שקלים כך גזירת הכתוב
 שאם נגאלה 189עו נותן לפי החשבון סלע ופונדיון לשנה לפי שאינה הקדש אלא למנין שני היובלבאמצ

 ועומדת ביד הלוקח עד היובל כשאר כל השדות 190הרי טוב ואם לאו הגזבר מוכרה בדמים הללו לאחר
המכורות וכשהיא יוצאה מידו חוזרת לכהנים של אותו משמר שהיובל פוגע בו ומתחלקת ביניהם זהו 

  :שפט האמור במקדיש שדה ועכשיו אפרשנו על סדר המקראותהמ
  :לד אם משעברה שנת היובל מיד הקדישה ובא לגאלה מיד- ' אם משנת היבל יקדיש וגו) יז(

  :לה כערך הזהב האמור יהיה חמשים כסף יתן- כערכך יקום 
אלה אחר  וכן אם הקדישה משנת היובל ונשתהה ביד גזברג ובא זה לג-ואם אחר היבל יקדיש ) יח(

  :לוהיובל
 כפי חשבון כיצד הרי קצב דמיה של ארבעים -וחשב לו הכהן את הכסף על פי השנים הנותרת 

ותשע שנים חמשים שקל הרי שקל לכל שנה ושקל יתר בין כולן והשקל ארבעים ושמנה פודיונין הרי 
קלבוןד לפרוטרוט  אלא שחסר פונדיון אחד לכולן ואמרו רבותינו שאותו פונדיון לזסלע ופונדיון לשנה

  :191והבא לגאול יתן סלע ופונדיון לכל שנה לשנים הנותרות עד שנת היובל
  :192 מנין השנים שמשנת היובלה עד שנת הפדיון-ונגרע מערכך 

                                                                                                                                  
 

 :יהיה קודש יהיה קודש לרבות את כולה'  עולה תלמוד לומר כל אשר יתן ממנו להעולה תהא כולה
  ספרא פרשת בחוקותי פרק ט ' עי 185

מנין לרע שהוא בעל מום . טוב ברע או רע בטוב תמימים בבעלי מומים ובעלי מומים בתמימים) ו (
 . אלהיך שור ושה אשר יהיה בו מום כל דבר רע' תלמוד לומר לא תזבח לה

  א "תלמוד בבלי מסכת תמורה דף ט ע' עי 186
 מעיקרו אין עושה תמורה ואביי אמר קל וחומר הוא ומה טוב ברע דעלויי קא מעלי ליה לקי רע

טוב בטוב דכי הדדי נינהו לא כל שכן דלקי ורבא אין עונשין מן הדין ואביי אמר לך הא לאו דינא הוא 
 מי
  ספרא פרשת בחוקותי פרשתא ד ' עי 187

ויסף חמישית על . אם גאל יגאלנה לרבות את האשה ואם גאל יגאלנה לרבות את היורשו) ז: (תר
הרי כאן שנים אחד מוסיף חמישית ואחד שאינו מוסיף חמישית ואין ידוע אם בבעלים אם בכל . ערכך

 מוסיפים חמישית םאדם מה מצינו בגאולות האמורות למטן הבעלים מוסיפים חמישית ואין כל אד
 ו) ח: (אמורות כאן הבעלים מוסיפים חמישית ואין כל אדם מוסיף חמישיתאף הגאולות ה

  ספרא פרשת בחוקותי פרק י ' עי 188
. ל יקדיש איש"אין לי אלא שדה אחוזתו מאביו שדה אחוזתו מאמו מניין ת. משדה אחוזתו) ג: (לו

 גזירת מלך אחד הרי זו. זרע חומר שעורים בחמשים שקל כסף. והיה ערכך לפי זרעו ולא לפי גידוליו
: המקדיש בחולת המחוז ואחד המקדיש בפרדיסות סווסטי נותן בזרע חומר שעורים חמשים שקל כסף

 )ד(
שנים הנותרות שנים הוא מחשב ואין מחשב חדשים ומנין אם רצה הקדש לעשות ) י(שם  189

ף מן א. ונגרע מערכך. עד שנת היובל שלא יכנס בה כלום. חדשים שנה יעשה תלמוד לומר וחשב
ההקדש שאם אכלה ההקדש שנה או שתים לפני היובל או לא אכלה אלא שהיתה לפניו מנכה סלע 

  : בכל שנה ושנהופונדיון
 

לאחר ולא . ואם מכר את השדה הגזבר. ואם לא יגאל את השדה הבעלים) יב (???שם אות יב 190
 .לבנו

ונות מה טיבו של פונדיון כערכך יקום נותן ארבעים ותשע סלעים וארבעים ותשע פונדי) ה(שם  191
 :זה קולבון לפרוטרוט

שנים הנותרות שנים הוא מחשב ואין מחשב חדשים ומנין אם רצה הקדש לעשות ) י(שם  192
אף מן . ונגרע מערכך. עד שנת היובל שלא יכנס בה כלום. חדשים שנה יעשה תלמוד לומר וחשב

 אלא שהיתה לפניו מנכה סלע ההקדש שאם אכלה ההקדש שנה או שתים לפני היובל או לא אכלה
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  :לח המקדיש אותו יוסיף חומש על הקצבה הזאת- ואם גאל יגאל ) יט(
  :193 המקדיש- ואם לא יגאל את השדה ) כ(

  :194ו הגזבר- ואם מכר 
  :195 לשוב לידז המקדיש- לאיש אחר לא יגאל עוד את השדה 

 מיד הלוקחו מן הגזברח כדרך שאר שדות היוצאות מיד לוקחיהם -והיה השדה בצאתו ביבל ) כא(
  :לטביובל

 לא שישוב להקדש בדק הבית ליד הגזבר אלא כשדה החרם הנתוןט לכהנים שנאמר - ' קדש לה
לק ביובל לכהנים של אותו משמר שיום הכפורים כל חרם בישראל לך יהיה אף זו תתח) במדבר יח יד(

  :196של יובל פוגע בו
 חלוק יש בין שדה מקנה לשדה אחוזה ששדה מקנה לא תתחלק - ' ואם את שדה מקנתו וגו) כב(

לכהנים ביובל לפי שאינו יכול להקדישה אלא עד היובל שהרי ביובל היתה עתידה לצאת מידו ולשוב 
 בדמים הללו הקצובים לשדה אחוזה ואם לא יגאל וימכרנה גזבר לבעלים לפיכך אם בא לגאלה יגאל

לאחר או אם לא יגאל הוא בשנת היובל ישוב השדה לאשר קנהו מאתו אותו שהקדישה ופן תאמר 
) פסוק כד(לאשר קנהו הלוקח הזה האחרון מאתו וזהו הגזבר לכך הוצרך לומר לאשר לו אחוזת הארץ 

  :משמכרוה למקדישמירושת אבות וזהו בעלים הראשונים 
  :197 כל ערכך שכתוב בו שקליםי יהיה בשקל הקדש-וכל ערכך יהיה בשקל הקדש ) כה(

 עשרים מעות כך היו מתחילה ולאחר מכאן הוסיפו שתות ואמרו רבותינו שש מעה -עשרים גרה 
  :198כסף דינר עשריםכ וארבע מעות לסלע

  :מא לשם קרבן אחר לפי שאינו שלו- לא יקדיש איש אתו ) כו(
 אין המקרא הזה מוסב על הבכור שאין לומר בבכור בהמה טמאה -' ואם בבהמה הטמאה וגו) כז(

ופדה בערכךל וחמור אין זה שהרי אין פדיון פטר חמור אלא טלה והוא מתנה לכהן ואינו להקדש אלא 
דבר בפדיון בהמה טהורה שהוממה וכאן דבר ) פסוק יא(הכתוב מוסב על ההקדש שהכתוב שלמעלה 

  :199יש בהמה טמאה לבדק הביתבמקד
  :מב כפי מה שיעריכנה הכהן-ופדה בערכך 

  :200י בעלים" ע- ואם לא יגאל 
  :201 לאחרים-ונמכר בערכך 

 נחלקו רבותינו בדבר יש אומרים סתם חרמים להקדשמ ומה אני מקיים -' אך כל חרם וגו) כח(
                                                                                                                                  

 
  : בכל שנה ושנהופונדיון

 
 שם יב 193
 שם יב 194
יכול לא יקחנה מיד הגזבר ותהיה לפניו כשדה מקנה תלמוד לומר ולא . לא יגאל עוד) יג(שם  195

 :אבל לוקחה הוא מיד הגזבר ותהי לפניו כשדה מקנה. יגאל עוד לכמות שהיא אינה נגאלת
 

ר אמי משמיה דחולפנא נותנה למשמר היוצא אמר רב נחמן בר יצחק חייא ב -ב "ערכין כח ע' עי 196
 אלא שיובל בתחילתו דנמצאת אתה אומר אחד יובל ואחד שביעית משמטין כאח] נמי הכי[תניא 

בשלמא שביעית בסופה דכתיב מקץ ' והשמטה בסופה אדרבה משום הכי הואי אימא מפני שהיובל כו
ו ביום הכפורים הוא דכתיב ביום הכפורים תעבירו שופר שבע שנים תעשה שמטה אלא יובל בתחילת

 .ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברו' בכל ארצכם הא מני ר
  ב "תלמוד בבלי מסכת בכורות דף י ע' עי 197

 לא מקיש אמר רבא אמר קרא וכל ערכך יהיה בשקל הקדש כל ערכין שאתה מעריך לא יהו לעולם
 פחותין משקל ורבנן ההוא

עשרים גרה השקל ומתרגמינן עשרין מעין ותניא שש מעה כסף דינר : ל"א ז"ת נ עבכורו' עי 198
מיתיבי והלא סלע של קדש ארבעים ושמנה פונדיונין פונדיון זה מה טיבו קילבון לפרוטרוט בתר 
דאוסיפו עילוייהו דתניא עשרים גרה השקל למדנו לשקל שהוא עשרים גרה ומנין שאם רצה להוסיף 

 .ל הוא"יכול יפחות תל יהיה "יוסיף ת
  ספרא פרשת בחוקותי פרשתא ד ' עי 199

כשהוא אומר אם בבהמה הטמאה ופדה הרי . ואם כל בהמה יכול בבהמה טמאה הכתוב מדבר) א(
יכול יפדו על מום עובר תלמוד . בהמה טמאה אמורה הא אינו מדבר אלא בפסולי המוקדשים שיפדו

  ??????????: ם עובר שהוא כשר ליקרב למחריצא מו. 'לומר אשר לא יקריבו ממנה קרבן לד
 ספרא בחקתי יב ב 200
 ספרא בחקתי יב ב 201
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ה חרם לכהן ויש שאמרו כל חרם בישראל לך יהיה בחרמי כהנים שפירש ואמר הרי ז) במדבר יח יד(
  :202סתם חרמים לכהנים

 אלא ינתן לכהן לדברי האומר סתם חרמים לכהנים מפרש מקרא זה בסתם -לא ימכר ולא יגאל 
חרמים והאומר סתם חרמים לבדק הבית מפרש מקרא זה בחרמי כהנים שהכל מודים שחרמי כהנים 

  :203אין להם פדיון עד שיבואו ליד כהןנ וחרמי גבוהס נפדים
 האומר סתם חרמים לבדק הבית מביא ראיה מכאן והאומר סתם - חרם קדש קדשים הוא כל

ללמד שחרמי כהנים חלים על קדשי קדשים ועל ' חרמים לכהנים מפרש כל חרם קדש קדשים הוא לה
אם נדר נותןע דמיהם ואם נדבה נותןפ את ) כח ב(קדשים קלים ונותן לכהן כמו ששנינו במסכת ערכין 

  :204טובתה
  :205 כגון שהחרים עבדיו ושפחותיו הכנענים-ם מאד

  :206 היוצא ליהרגצ ואמר אחד ערכו עלי לא אמר כלום- ' כל חרם אשר יחרם וגו) כט(
  :מג הרי הולך למות לפיכך לא יפדה אין לו לא דמים ולא ערך-מות יומת 

  :207 במעשר שניק הכתוב מדבר- וכל מעשר הארץ ) ל(
  :208ר דגן-מזרע הארץ 

                                            
 

  ב "תלמוד בבלי מסכת ערכין דף כח ע' עי 202
משנה חרמי כהנים אין להם פדיון : ד לא מקשינן" היא דאיכא דמקיש ואיכא דלא מקיש כמתנאי

בדק הבית שנאמר כל חרם קדש יהודה בן בתירא אומר סתם חרמים ל' אלא נותנים לכהנים כתרומה ר
 אחוזתו אם הוחכמים אומרים סתם חרמים לכהנים שנאמר כשדה החרם לכהן תהי' קדשים הוא לה

 שחל על קדשי קדשים ועל קדשים קלים מחרים אדם את' כן למה נאמר כל חרם קדש קדשים הוא לה
  א " עתלמוד בבלי מסכת תמורה דף ה' עי 203

ה אבל תירוש ודגן דגן ודגן דחד חלב כתיב בהו כי תרים מהאי אהאי לא לקי כתב  חלב דאין תורמין מזה על זחלב
א הא תירוש ודגן דחד חלב כתיב בהו תרים מהאי אהאי כתב רחמנא "רחמנא ראשית ליתן חלב לזה וחלב לזה ל

אלא נותנין ] להם פדיון) [פודין אותם( ותנן חרמי כהנים אין אלראשית והרי חרמים דאמר רחמנא לא ימכר ולא יג
  רחמנא קודש קדשים הוא בהווייתו יהא' לכהן אלמא לא מהני תיובתא דאביי אמר לך שאני התם דאמ

  א " ע בבלי מסכת ערכין דף כטתלמוד
 תנו רבנן חרמי כהנים אין להן פדיון ונותנין לכהן חרמים כל זמן שהן בבית בעלים הרי הן כהקדש לכל דבריהן שנאמר כל חרם גמרא

יהודה בן בתירא אומר סתם ' ר: נתנן לכהן הרי הן לכל דבריהן כחולין שנאמר כל חרם בישראל לך יהיה' ש קדשים הוא להבישראל קד
בשלמא רבנן כדקא מפרשי טעמייהו וטעמא דרבי יהודה בן בתירא אלא רבי יהודה בן בתירא האי כשדה החרם מאי : ' לבדק הבית כויםחרמ

ה החרם לכהן תהיה אחוזתו מה תלמוד לומר מנין לכהן שהקדיש שדה חרמו שלא יאמר הואיל ויוצאה עביד ליה מיבעיא ליה לכדתניא כשד
ל כשדה החרם לכהן תהיה אחוזתו וכי מה " שלי ודין הוא בשל אחרים אני זוכה בשל עצמי לא כל שכן תתהאלכהנים והרי היא תחת ידי 

 למדנו
  ב " עתלמוד בבלי מסכת ערכין דף כח' עי 204

משנה חרמי כהנים אין להם פדיון אלא נותנים לכהנים : ד לא מקשינן" דאיכא דמקיש ואיכא דלא מקיש כמ היאתנאי
וחכמים אומרים ' יהודה בן בתירא אומר סתם חרמים לבדק הבית שנאמר כל חרם קדש קדשים הוא לה' כתרומה ר

שחל ' רם קדש קדשים הוא לה אחוזתו אם כן למה נאמר כל חהסתם חרמים לכהנים שנאמר כשדה החרם לכהן תהי
  ספרא פרשת בחוקותי פרק יב ' עיעל קדשי קדשים ועל קדשים קלים מחרים אדם את

רבי יהודה בן בתירה אומר מניין ) ה: (או יכול אף על פי שפירש לשם תלמוד לומר הוא.  לו כשדה החרם לכהן תהיה אחוזתויעשה
מניין ) ו: (או יכול אף על פי שפירש לכהן תלמוד לומר הוא. 'ים הוא להשסתם חרמים לבדק הבית תלמוד לומר כל חרם קודש קדש

יכול הכהנים . מניין שמחרים אדם את קודשי קדשיו תלמוד לומר כל חרם קודש קדשים. שמחרים אדם את קדשיו תלמוד לומר חרם קדש
 )לא' משנה דוחה ספרי אבל גמ ( מחרימיםרבי שמעון אומר הכהנים אינן. והלוים יהיו מחרימים תלמוד לומר אך דברי רבי יהודה

  ספרא פרשת בחוקותי פרק יב  205
 ושפחתו הכנענים או אדם לרבות עבדו ושפחתו עבדומאדם לרבות . מכל אשר לו ולא כל אשר לו' אך כל חרם אשר יחרם איש לה) ג(

יכול אם החרים אדם את כולם יהו . חוזתוומשדה אחוזתו ולא כל שדה א. העברים תלמוד לומר מאדם ולא כל אדם מבהמה ולא כל בהמה
 שיהא אדם חייב וכמהתלמוד לומר אך אמר רבי אלעזר בן עזריה ומה לגבוה אין אדם רשאי להחרים את נכסיו על אחת כמה . מוחרמים

 :להיות חס על נכסיו
ין לי אלא מחוייבי מיתות החמורות א. מניין למחוייבי מיתות שאמר ערכי עלי לא אמר כלום תלמוד לומר חרם לא יפדה) ז(שם ' עי 206

יכול עד שלא נגמר דינו תלמוד לומר אשר יחרם מן האדם לא יפדה ולא עד שלא . מחוייבי מיתות הקלות מנין תלמוד לומר כל חרם לא יפדה
 :נגמר דינו

  א " עתלמוד בבלי מסכת קידושין דף נג' עי 207
מנא הני מילי אמר רב : 'יהודה אומר שוגג לא קידש מזיד קידש וכו' מאיר ר' מעשר שני בין בשוגג בין במזיד לא קידש דברי ר: חמוץ

הוא ולא לקדש בו אשה הרי תרומת מעשר ' לה' הוא קדש לה' אחא בריה דרבא משמיה דגמרא וכל מעשר הארץ מזרע הארץ מפרי העץ לה
  כן תרימו גם אתםיבדכת
  ספרא פרשת בחוקותי פרק יב ' עי 208

או יכול שאני מרבה זרע לפת וצנונות ושאר זרעוני גינה שאינן נאכלים תלמוד לומר מזרע .  שום ושחליים וגרגירלרבות. זרע הארץ) ט (
 גירידה תלמוד לומר מפרי וחרובי. או יכול שאני מרבה חרובי שקמה וצלמונה. לרבות כל פירות האילן. מפרי העץ. הארץ ולא כל זרע הארץ
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  :209ש ויצהר תירו-מפרי העץ 
) דברים יד כג( קנאו השם ומשולחנו צוה לך לעלות ולאכלוש בירושלים כמו שנאמר -הוא ' לה

  :מד'אלהיך מעשר דגנך תירושך וגו' ואכלת לפני ה
 ולא ממעשר חברו הפודה מעשר של חברו אין מוסיף חומש ומה היא גאולתו כדי -ממעשרו ) לא(

ונתת בכסף ) דברים יד כד(כל בירושלים כמו שנאמר להתירו באכילה בכל מקום והמעות יעלה ויא
  :מה'וגו

 כשבא לעשרן מוציאן בפתח זה אחר זה והעשירי מכה בשבט צבוע בסיקרא -תחת השבט ) לב(
  :מולטלאים ולעגליםת של כל שנה ושנה] לגדיים[להיות ניכר שהוא מעשר כן עושה 

הרי לא נמנה עם שאר מתנות  ליקרב למזבח דמו ואמוריו והבשר נאכל לבעלים ש-יהיה קדש 
  :מזכהונה ולא מצינו שיהא ניתן לכהנים

וכל מבחר נדריכם יכול יהא בורר ומוציא את היפה ) שם יב יא( לפי שנאמר -' לא יבקר וגו) לג(
תלמוד לומר לא יבקר בין טוב לרע בין תם בין בעל מום חלה עליו קדושה ולא שיקרב בעל מום אלא 

 :210יגזז וליעבדיאכל בתורת מעשר ואסור ל

                                                                                                                                  
 

. ות את הירקות למעשה תלמוד לומר וכל מעשר יכול בשני מעשרות הכתוב מדבר תלמוד לומר הואמניין לרב. העץ ולא כל פירות האילן
 : הוא אמור כאן והוא אמור להלן דברים מחוסרים כאן אמרן הכתוב להלן

 .הערה הקודמת' עי 209
  ספרא פרשת בחוקותי פרק יג ' עי 210

כול יהיה מרגל ומוציא את היפה תלמוד לומר לא יבקר בין טוב מתוך שנאמר וכל מבחר נדריכם י) ד: ( ולאחריו אינו מקודשמקודש
. ואם המר ימירנו לרבות את היורש. ואם המר ימירנו לרבות את האשה. הא אם המיר סופג את הארבעים) ואם המר ימירנו(לרע ולא ימירנו 

ומר לא יגאל ואינו נמכר לא חי ולא שחוט ולא  הוא ותמורתו יהיה קודש לא יגאל בבכור הוא אומר לא תפדה נמכר הוא ובמעשר הוא אהיהו
 :תם ולא בעל מום
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