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 ת בהרשפרהעמק דבר ל
 

 פרק כה

 א  ,פרק כה

ר  א  :מֶשה ְבַהר ִסיַני לֵּאֹמר-ֶאל 'הַוְיַדבֵּ

שבסיני  אף על פיהיו הדברות באהל מועד. ו תו"כדכל פרשיות שב בהר סיני לאמר.

הל לא נדברו הפרשיות שיאמרו אותם לישראל עד בואו לא אתזל למשה בכגם כן נאמרו 

בסיני  הונדבר הבחקתי דמסיים בהר סיני נאמר פרשהסוף  . אבל פרשה זו עדועדמ

כ"ד ג' בשם המכילתא.  מו'ש כמו שכתבתילישראל. וגם משה אמרן לישראל אז ולאמר 

  .ידוע אשר ברכות וקללות נאמרו בסיני ,ב(לז)ובמס' סוטה 

 

 ב  ,פרק כה

ר ֶאל ב ֶהם ִכי-ַדבֵּ ל ְוָאַמְרָת ֲאלֵּ ן ָלֶכם ְוָשְבָתה -לָתֹבאּו אֶ  ְבנֵּי ִיְשָראֵּ ָהָאֶרץ ֲאֶשר ֲאִני ֹנתֵּ

 :'לה ָהָאֶרץ ַשָבת

  .לא בשביל טובת הקרקע לנוח פעם א' בשבע שנים אלא בשביל דבר ה' ורצונו שבת לה'.

 

 ג  ,פרק כה

ש ָשִנים ִתְזֹמר ג ש ָשִנים ִתְזַרע ָשֶדָך ְושֵּ  :ְתבּוָאָתּה-ַכְרֶמָך ְוָאַסְפָת ֶאת שֵּ

לא כמו בשביעית שלא ניתן אפילו הגדל מאליו אלא לאכילה ולא  אספת את תבואתה.ו

לאסוף ולכנוס לסחורה ולגורן כמו שיבואר אבל בשש שנים תאסוף לגורן. ומשם תאכל 

  .)פס' יב( ולא מן השדה כמו בשביעית וביובל דכתיב מן השדה תאכלו וגו'

 

 ד  ,פרק כה
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 :ָשְדָך ֹלא ִתְזָרע ְוַכְרְמָך ֹלא ִתְזֹמר 'להָלָאֶרץ ַשָבת  ת ַשָבתֹון ִיְהֶיהּוַבָשָנה ַהְשִביִעת ַשבַ  ד

כבר ביארנו בס' שמות ט"ז כ"ג ושם ל"א ט"ו. ובזה הספר לעיל  שבת שבתון יהיה לארץ.

שבת שבתון להקטין זמן תוספת גם כן כ"ג ג' דמשמעות שבתון בהני קראי דכתיב 

ביטלו  משום הכיבמשמעות מקרא דילן. ד ,א(ד)"ק ובואר במלשביתה. ועיקר דברינו מ

תוספת שביעית נאמר כאן שבת ונאמר בשבת בראשית שבת מה להלן היא אסורה לפניה 

ולאחריה מותרין כך כאן היא אסורה לפניה ולאחריה מותרין. ורבותינו התוס' נתקשו מאד 

 היתר על תוספת.  ת בראשיתהיאך למדו משב

"ק וריטב"א מ דושיבחי ואהן רך נוסחא שהביאו התוס' בר"ה ד"ט א' וכאבל האמת יורה ד

ב בשאלתות דר חאהנוס ואהן שם נאמר כאן שבת שבתון ונאמר להלן שבת שבתון. וכ

נאמר כאן שבתון ונאמר להלן שבתון מה כו' מבואר דדיוק שבתון  כתב ידזו ב פרשה חאיא

אלא במקום מצוה ]ולדעת רוב אינו  שבת בראשיתמשמעו לאפוקי תוספת. אלא דשם ב

שבת שבתון. והכא בסתם שביעית  שבת בראשיתדכתיב ב קוםמל הפוסקים[ כמבואר בכ

 כך הוא שאין לו תוספת. 

שבתון  )טז,כג( בשלח פרשהובזה מבואר מה שסיים הכתוב עוד שבת לה'. דכמו דכתיב ב

מצות שבת אלא שבת קודש לה' מחר. ונתבאר שם דלפי שסבור משה שלא ניתן עדיין אז 

עמא טביאר הכתוב  הכי נמיאין בו תוספת.  משום הכילה' הוא שבת ולא לישראל 

 שבת בראשיתדמילתא שאין בשביעית דין תוספת כלל משום שהוא שבת לה'. לא כמו 

שאינו אלא אקרקפתא דגברי שאסור לישראל לעשות מלאכה אבל שיהא הגוי עושה 

שביעית הוא איסור המונח על  מה שאין כן הורתין מלאכת ישראל מעצמו מותר ע"פ ד

ובכל  )להלן פס',נד( הקרקע שהרי מותר לישראל לחרוש ולזרוע בחו"ל ולהיפך בא"י כתיב

לה תתנו לארץ. ונתבאר שם דמצוה לישראל לגאול את הארץ מן הגוי וארץ אחזתכם גא

נו אלא אין בו תוספת בזמן ואי משום הכישלא יחרוש בשביעית וא"כ שהוא שבת לה' 

  .שבתון

 

 ה  ,פרק כה

ת ְסִפיַח ְקִציְרָך ֹלא ִתְקצֹור ְוֶאת ה י-אֵּ  :ְנִזיֶרָך ֹלא ִתְבֹצר ְשַנת ַשָבתֹון ִיְהֶיה ָלָאֶרץ ִעְנבֵּ

האי שבתון בא למעט אופן השביתה. וכמו ביו"ט דכתיב שבתון  שנת שבתון יהיה לארץ.

תון ללמד דרק קצירה ובצירה זריעה כתיב שב הכי נמילחוד ובא למעט מלאכת אוכל נפש. 
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לא כתיב כאן  משום הכי. ומהתורהושארי מלאכת הקרקע מותר  מהתורהוזמירה אסור 

דכתיב  כל מקוםדכתיב למעט זמן תוספת כתיב שבת שבתון. וב כל מקוםשבת שבתון דב

  .למעט המלאכות כתיב שבתון

 

 ו  ,פרק כה

 :ּוְלַעְבְדָך ְוַלֲאָמֶתָך ְוִלְשִכיְרָך ּוְלתֹוָשְבָך ַהָגִרים ִעָמְך ה ְלָךְוָהְיָתה ַשַבת ָהָאֶרץ ָלֶכם ְלָאְכלָ  ו

ולא לסחורה. ועדיין תיבת  )בכורות יב,ב( הדרש ידוע והיתה שבת הארץ לכם לאכלה.

כי מה מקרא חסר והיתה שבת הארץ לאכלה וגו'. ונראה לפי הפשט דה. ותלכם מיותר

. שאין אתם רשאים לעשות תכלית מהספיח או מפרי דמה שהוא שבת הארץ לכם אמרק

האילן. בזה בא לאכלה לך ולעבדך ולאמתך בשוה. לא כדרך מזון העבדים שנותנין להם 

דייק הכתוב לעיל  משום הכיבס' בראשית מ"ז נ"ד. ו כמו שכתבתיסובין וכדומה פסולת 

מצוה שיאכלו כ"ב י"א בתרומה שאין להאכיל תרומה לעבדים כ"א פסולת. דגוף הלחם 

בשביעית הוא הפקר והכל שוין  מה שאין כןהבעלים. ונוהג בתרומה כדרך שנוהג בחולין. 

לבעלים ליהנות מן קרקע שלו  פשראי באכילתן. והיינו משום שהוא שבת הארץ לכם שא

  .יותר מאחרים. ובעבד בכלל אחרים

 

ת פטורה מן בהמת שביעי סדאח ברמר א (ב,יב)בבכורות  איתאוהדרש הרחב דבר: )

ולא לשריפה וחייבת  חמנארמר הבכורה וחייבת במתנות פטורה מן הבכורה לאכילה א

. ואין הפירוש דמשום דמצות שביעית שיהא לאכלה דוחה הבמתנות דלאכלה קרינא בי

. דודאי אי אפשר לומר כן. שהרי בקדשים ודאי דגיזה ועבודהאיסור בכורה וכמה לאוי 

וכדומה. ותו דאי  וגיד הנשהמקום אינו דוחה איסור דחלב ומכל  המצות אכילה כתיב בי

איתא דכך הכונה מאי איצטריך לומר וחייבת במתנות. פשיטא מה לי אם יאכל הוא או 

הכהנים. אלא הכי פירושו דכתיב לכם לאכלה. שהתורה נתנה שביעית לכם ולא לדבר 

דין כפטורה מן הבכורה בכורה הרי היא אינו לכם משום הכי  ענייןשיגיע לשריפה. וא"כ ל

דגם לזה אינו לכם שיתחייב במתנות משום  ל הדעתעולה ע היהבהמת הפקר. משום הכי 

 דכיון דלאכילה הוא מיקרי שפיר לכם וחייבת במתנות.(.  סדאחב הכי אמר ר

 

 ז  ,פרק כה
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 :ְתבּוָאָתּה ֶלֱאֹכל-ָכל ְוִלְבֶהְמְתָך ְוַלַחָיה ֲאֶשר ְבַאְרֶצָך ִתְהֶיה ז

לא כייל הכתוב לבהמתך ולחיה אשר בארצך  ולבהמתך וגו' תהיה כל תבואתה לאכול.

 כל מקוםעם עבדך וגו' ולא היה נצרך לסיים תהיה כל תבואתה לאכול. אלא ללמדנו שמ

אינו דומה בהמה לעבד ואמה. דבאמת אסור ליתן לבהמה מאכלי אדם מפירות שביעית 

וא הפקר המה אוכלים בעצמם וזהו תהיה כל . אלא בשביל שהח מ"אוכדתנן בשביעית פ"

פירות . ,יג(ה)ולא שתתן להם. וכדתניא בתוספתא שביעית  ,תבואתה לאכול. ממילא

תחת התאנה  מאליה הלכה הבהמהאם  שביעית אין מאכילין אותן לבהמה ולחיה ולעופות

 אבל עבד בארצך תהיה כל תבואתה לאכוללהחזירה שנאמר  ואין מחייבין אות ,ואכלה

  .ואין בזה משום הפסד פירות שביעית כמו בבהמה ,ואמה נשתוו להבעלים עצמם

 

 ח  ,פרק כה

י ֶשַבע ַשְבֹתת ַהָשִנים  ְוָסַפְרָת ְלָך ֶשַבע ַשְבֹתת ָשִנים ֶשַבע ָשִנים ח ֶשַבע ְפָעִמים ְוָהיּו ְלָך ְימֵּ

ַשע  :ְוַאְרָבִעים ָשָנה תֵּ

חשוב. ובא ללמדנו דלא נימא דעיבורין של לותר. וכי אין אנו יודעים כולו מיוהיו לך וגו'. 

 משום הכישבע שבתות שנים מתקבץ לשנה שלמה. והוי יובל לפני כלות שביעית האחרון 

מפרש דימי שבע שבתות השנים. שאין השנים נמנים כלל לימים רק לחדשים ואחרי שאין 

שאינו נמנה כלל בחשבון שנים. וא"כ דשים באלו שבתות אלא הימים מה חלנו לדעת כמה 

  .מובן דיתרון העיבור נכלל בשנה

 

 ט  ,פרק כה

ִרים ַתֲעִבירּו שֹוָפר ְבָכל ְוַהֲעַבְרָת שֹוַפר ְתרּוָעה ַבֹחֶדש ַהְשִבִעי ט -ֶבָעשֹור ַלֹחֶדש ְביֹום ַהִכפֻּ

 :ַאְרְצֶכם

ממשמע שנאמר ביוה"כ  תו"כה פרש"י בשם ביום הכפורים תעבירו שופר בכל ארצכם.

אינו יודע שהוא בעשור לחודש. אלא לומר לך תקיעה בעשור לחודש דוחה שבת בכל 

דמכשירי שופר דוחה שבת  סבירא ליהארצכם. ותמה הוא שזה לא נשנית אלא ע"ד ר"א ד

מילה ודאי דוחה את השבת  ענייןל תו"כהא דתניא ב ,א(קלו)שבת  ראוכמו שמפרש בגמ

. אבל לרבנן ליעזרא' מכשירין וכר ענייןהוא בן ח' דוחה שבת. דקאי לולא ספק אם 

תקיעת שופר שאינה מלאכה  כל שכןדמכשירין אין דוחה שבת כלל. ליתא זה הדרש. ומ
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הרמב"ן ז"ל אבל על זה . וכבר עמד , א"כ ליתא לזה הדרשה כללכלל ושרי גם בלי מצוה

ן נה נאמרה. וכופורים. שהוא ודאי לכולא יישב הרמב"ן לדעת חכמים דיוק הכתוב ביום הכ

והעברת שופר תרועה בעשור לחודש וכו' זו אתה מעביר  ה"א ר"ה רפ"ד ירושלמיב ואה

 בארצכם הא אחרת לא. 

כמשמעות לשון  רשות הרביםהעברה ב ענייןגם לרבנן ול נפקא מינהד צריך לומראלא 

בזה העברה ממש. נכלל  כל מקוםדעיקר הכונה הוא תקיעה מ אף על פיתעבירו. ד

הוצאה. ולא דביוה"כ  ענייןג"ש מהעברת שופר וגו' ל )שבת צו,ב( ר"פ הזורק דאיתאוכ

. אלא אם נצרך להביא השופר רשות הרביםרשאין להוציא מרשות לרשות או ד"א ב

לפוש  ריךצין מותר אם א מהתורהש רשות הרביםדרך  רשות היחידל רשות היחידמ

עירובין דל"ג א' וכדמוכח במס' שבת דצ"ז א'  דושיויהריטב"א בח כמו שכתבבינתים ]

ר"ע מחייב וחכמים פוטרין ע"ש.  .עצמה רשות הרביםדרך  רשות היחידל רשות היחידמ

נצרך לפוש  היהוהכי מוכח בכתובות דל"א ב' ע"ש[. ואם הדרך רחוקה והוא כסבור שלא י

מקרבן אלא בכלל שוגג חייב חטאת ואינו בכלל אנוס שפטור הרי זה ואח"כ הוכרח לעמוד 

בשבועות די"ז ב' כסבור יכולני לבעול או ישאו  כיוצא בזהיכול וכדאיתא  השכסבור שיהי

פטורים. ואח"כ הוכרח א' לעמוד ואינו יכול וחייב זה  כוליה שנים את השופר. וזה יכול וז

באופן שאינו ברור שלא יבא לידי  ך,שיכול חטאת. וכ"ז בדבר הרשות אסור לעשות כ

 את. חט

ומעתה אם חל ר"ה בשבת שהוא ספיקא דיומא בכל א"י לבד בירושלים מקום שמקדשין 

יוה"כ  מה שאין כן רשות הרביםדרך  רשות היחידל רשות היחידהחודש אסור להעביר מ

צות שני ימים וסומכין על הא דברוב שנים אלול חסר וא"כ אינו ספק. ואתי מ ענייןשאין מת

מעיקר  פירושר שאפילו אם יעמוד אינו אלא שגגה. זהו הודאית ודוחה זה האיסו שהע

שאסור מדרבנן משום גזרה גם כן הכתוב. וחז"ל למדו מכאן לדעתם דעיקר התקיעה 

זו אלא בספיקא ביומא ולא ביוה"כ שהוא ודאי. והיינו  מצות עשה יתהא נדחתדרבה לא 

ד"ל דתניא ביוה"כ בר"ה  דאיתאדתניא ביוה"כ שהוא ודאי. והיינו  )ל,א( בר"ה דאיתא

"ד. יועם ב אמר רב הונאתעבירו שופר בכל ארצכם מלמד שכל יחיד ויחיד חייב לתקוע. 

 דאיתא"ד ע"ש. וכי"ד. אבל לא כמו ר"ה שחל בשבת דדוקא בפני בי"ד בזמן בימאי ועם ב

דגזרה דרבה בלולב אינו אלא במקום ספיקא דיומא הכא נמי  )מב,ב( בפירוש בסוכה רפ"ד

  .שופר ענייןל גזרה דרבה
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ולמדנו מהאי קרא שכבר בזמן בית ראשון מעיקר התורה יש לנהוג בכל א"י הרחב דבר: )

שני ימים ר"ה משום ספק. וכ"ה בפירוש בירושלמי עירובין פ"ג ה"ט. והכי עשו בבבל כמו 

שהוכחתי בהעמק שאלה פירוש קנ"ח אות א' מקראי דנחמיה ח'. ולמדנו שגם מעיקר 

אין אלול מעובר. ומשום הכי ביוה"כ סומכין על הרוב משום דוחק  התורה רוב שנים

ל מנלן דיום הראשון הוא עיקר לקבוע בו התענית אלא ע דאי לא תימא הכיהתענית. 

 ת החודשכיון שיש לחוש שמא יתברר הדבר שעיברו א המשום רוב. ומכל מקום ר" ורחךכ

וכיוצא בזה העלינו לעיל י"ג ל"ג  לעיל כ"ג כ"ד. ה שכתבתימ ודעיין עושין שני ימים. וע

אז  פשראי דמהתורה יש לתקן היאך שאפשר להסתלק מן הספק מה שאין כן במקום שא

 יש לסמוך על הרוב.(. 

 

 י  ,פרק כה

ת ְשַנת ַהֲחִמִשים ָשָנה ּוְקָראֶתם י ל ִהוא ִתְהֶיה -ְדרֹור ָבָאֶרץ ְלָכל ְוִקַדְשֶתם אֵּ יְשֶביָה יֹובֵּ

ָזתֹו ְוִאיש ֶאל-ֶאל ַשְבֶתם ִאישָלֶכם וְ  בּו-ֲאחֻּ  :ִמְשַפְחתֹו ָתשֻּ

נכלל בזה בעלי מלחמה העומדין מחוץ לביתם  וקראתם דרור בארץ לכל יושביה.

 .בשעבוד המלוכה ונימוסי המדינה וביובל שבים לביתם ואחוזתם. וע' להלן י"ח

ובאמת גם איל נקרא יובל. משום לפי הפשט הוא מלשון הובלה ממקום למקום.  יובל היא.

 .שהולך תמיד ממקום למקום ומפרש המקרא טעם שם יובל

אפילו אין לו אחוזה הולך לעיקר משפחתו ונקבצים כל  ושבתם וגו' ואיש אל משפחתו.

 .הלזה בעליה המשפחה ז

הדרש ידוע. והפשט דהשבה ראשונה אפשר לפרש שיבא לאותה שנה למקומו  תשובו.

חזר ופירש תשובו  משום הכיות עמם. ואח"כ יחזור למקומו הראשון ולמשפחתו להתרא

שישובו לחלוטין במשפחתם. דבמה שנקבצים כל בני המשפחה לעיקר מולדתם גורם 

  .לתקן הענינים שגרם להיות ההתרחקות ויהיו קבועים עם כל בני משפחתם

 

 יא  ,פרק כה

ל ִהוא ְשַנת ַהֲחִמִשים ָשָנה ִתְהֶיה יא ְסִפיֶחיָה ְוֹלא -ֹלא ִתְזָרעּו ְוֹלא ִתְקְצרּו ֶאת ָלֶכם יֹובֵּ

 :ְנִזֶריהָ -ִתְבְצרּו ֶאת
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עד כה אמרה תורה דשנת החמשים הוא יובל. ועתה  יובל היא שנת החמשים וגו'.

הוסיפה תורה שלא נימא אם לא נעשה יובל בזמנו ע"י איזה סיבה יהיה יובל בשנה אחרת 

רה תורה יובל היא שנת החמשים שנה ולא שנה אחרת שישובו איש אל משפחתו ע"כ אמ

ונתנה טעם משום דאזהרה אז לא תזראו וגו' ובשנת היובל אין בזה הפסד המדינה אחר 

ודה אבל בשנה אחרת אם יהיו בטלים עי"ז שיהיו האנשים מובלים בשגם בל"ז אסור בע

  .ממקום למקום יהיה בטול ישוב הארץ בחנם

 

 יב  ,פרק כה

ל ִהוא ֹקֶדש ִתְהֶיה ָלֶכם ִמןִכי יוֹ  יב  :ְתבּוָאָתּה-ֹתאְכלּו ֶאת ַהָשֶדה-בֵּ

מן  כל מקוםמ .אסור ליהנות מעבודת הארץ כמו קודש משום הכי קדש תהיה לכם.

בלי אסיפה לגורן אלא מן השדה לטחינה וכדומה רשאים.  השדה תאכלו את תבואתה.

  .צמה מה שגדל בההיא מכינה לע כל מקוםשהיא קודש. דמ אף על פי

 

על הא דתניא לא תמלא אשה קדרה כו' ואם  (ב,יח)וכיוצא בזה פרש"י שבת הרחב דבר: )

עשתה כן אסורין בכדי שיעשו בפרש"י הטעם כדי שלא יהנה ממלאכת שבת. ולכאורה 

הא לא בישל בידים בשבת. אלא העביד איסורה לפני השבת וא"כ אינו אלא קנסא  תמוה

סגי שלא יאכל בשבת עצמו  יהיסור. ואם נימא דאי משום קנסא השלא יהנה ממלאכת א

למוצ"ש בכדי גם כן נתו משום אכילת שבת. ואמאי הוא אסור וכו תהשהרי מתחלה הי

מאי איריא  שהשיעשו. משום הכי פרש"י דאסור משום שלא יהנה ממלאכת שבת. א"כ ק

 תבשל בשבת. הא אפילו נתבשל מאליו יהא אסור כיון דנ ,שעשה באיסור דרבנן

דאף על פי דשבת מיקרי קודש לפי דעת ההמון שמעשיה אסורים ולפי עיקר  ענייןאלא ה

אין שבת מכינה ליו"ט שאחריו. מכל מקום אין זה אלא מה שאסור בשבת גם כן ד"ת 

עצמה וא"כ נעשה הכנה בשבת בשביל יום שלאחריו משום הכי אסור. מה שאין כן אם 

שבת מכינה לעצמה. וממילא רשאים גם לאחר השבת. אפשר לאכול בשבת עצמה הרי 

ממילא שרי גם לאחר השבת. אבל אם  ,משום הכי אם נתבשל מאליו דשרי לאכול בשבת

ממילא אסור גם במוצ"ש משום שלא יהנה  ,נתבשל באיסור שקנסו שלא תאכל בשבת

רא ממלאכת שבת. ובהעמק שאלה סי' קכ"ח אות ז' הראיתי שזה דעת הירושלמי ורב שרי

ביובל דאף על פי דקודש היא מכל מקום מן השדה תאכלו. גם כן גאון. וסברה זו הוא 
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דיובל מכינה לעצמה. מיהו לאחר יובל אסור משום מצות ביעור כמו בשביעית. ובזה לא 

 דמי לשבת.(. 

 

 יג  ,פרק כה

בּו ִאיש יג ל ַהֹזאת ָתשֻּ ָזתוֹ -ֶאל ִבְשַנת ַהיֹובֵּ  :ֲאחֻּ

דחובה על  עתךדלקא לפי הפשט בא להוסיף שאינו רשות דס אחוזתו.תשובו איש אל 

משום האדון להניח את עבדו או את שדהו אבל המוכר אם אינו רוצה לשוב לשדהו רשאי 

אל משפחתו  מה שאין כןכתיב תשובו איש אל אחוזתו. הוא מוכרח לשוב לאחוזתו.  הכי

  .ך לנפשואינו חובה לבא ולהתראות עמהם אלא הוא בן חורין ליל

 

 יד  ,פרק כה

  :ָאִחיו-תֹונּו ִאיש ֶאת-ֲעִמיֶתָך ַאל ִתְמְכרּו ִמְמָכר ַלֲעִמיֶתָך אֹו ָקֹנה ִמַיד-ְוִכי יד

דזה ברור  ,ענייןאבל ה .אין הלשון מדויק וכי תמכור מיבעי וכי תמכרו ממכר לעמיתך.

אף הם דיבר הכתוב. ואין לי אלא קרקעות שב תו"כוכדתניא ב ,מיירי בשדה פרשהדגוף ה

כל פירשו מדכתיב מיד דמיירי בדבר המיטלטל מיד ליד. מ)ב"מ מז,ב(  גמראדב על פי

דבקרקע )שם( לא נעקר קרקע מכאן אלא דבמטלטלין נמי מיירי. והא שאמרו חז"ל  מקום

אבל הא פשיטא דמיירי גם כן אין אונאה יבואר לפנינו דדבריהם מוכרח מפשטא דקרא 

 הסמוכה פרשהדרך להמכר בא"י אם לא כי ימוך כמו שמבואר ב בשדה. ושדה אין

פירש  משום הכיכי ימוך אחיך ומכר מאחוזתו. וכאן כתיב סתם וכי תמכור.  )פס',כה(

הכתוב וכי תמכרו. דמיירי שנפל שדה שאין בו כדי חלוקה ליורשים ואין להם מעות 

 .כתיב בלשון רבים משום הכישיאמרו גוד או אגוד 

. )נא,א( הזהב פרשהבב"מ  דאיתאוקי של בעל הבית שאינו עומד לימכר. וכלאפ ממכר.

משום שדומה  ,ביארנו דיש בזה טעם אחר )סעיף קיג( בהר פרשה העמק שאלהמיהו ב

שלא יהא דין אונאה. ולא מדיוק הכתוב. אלא נראה לאפוקי מוכר עצמו  נתמעל לפרש 

  .בעבד עברי שאינו עומד לימכר

 

 טו  ,פרק כה

תבְ  טו אֵּ ל ִתְקֶנה מֵּ   :ָלְך-ְתבּוֹאת ִיְמָכר-ֲעִמיֶתָך ְבִמְסַפר ְשנֵּי ִמְסַפר ָשִנים ַאַחר ַהיֹובֵּ
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הינו באונאת השנים  ,בקרקע הלפי הפשט מפרש איזו אונאה אסור במספר שנים וגו'.

שהוא טעות  וונאגאי הרמב"ן במשמעות אותו הכתוב. וממילא למדנו דדוקא כה תבכך וכ

לפרש באונאת  פשראי טעות בשווי. אבל מטלטלין דא מה שאין כןומנין אסור.  במדה

 כל אונאה אסור. והרי מבואר בכתוב הדין כקבלת חז"ל.  ורחךכל השנים ע

אנה בשנים לומר שיש מעט שנים ישהזהירה תורה להקונה שלא  פסוקה פירושנחזור ל

 .עד היובל פחות מהאמת

יר הכתוב כמו כן להמוכר שלא יאנה את הקונה לומר הזה במספר שני תבואות ימכר לך.

שיש יותר עד היובל. והנה בקונה כתיב השנים. ובמוכר כתיב שני תבואות. היינו דבאמת 

המכירה עד היובל לא נחשב אלא שני תבואות לאפוקי שני שביעית. והמוכר אסור להונות 

שלא  םאי אינו מוזהר כשיעלים מהקונה שיש כך וכך שני שביעית. אבל הקונה  ,גם בזה

מעט שנים עד היובל. ולא שיאנה את המוכר לומר שיש הרבה שני  םאי יאמר שאין לו כ

שביעית יותר ממה שהוא האמת שהרי המוכר יודע חשבון שביעית שהרי לא זרע עד כה 

המוכר  מה שאין כןלטעות אלא בחשבון שנים עד היובל אי אפשר בשנה שביעית. ו

שביעית וכסבור שנזרע כל השנים  ענייןשר שהקונה לא ידע כלל משמאנה את הקונה אפ

  .צריך להודיעו כמה שני תבואות וע' להלן כ"ז י"ח משום הכי

 

דקנין פירות לאו כקנין הגוף דמי.  פסוקלמד רבא מזה ה ,ב(מח)ובגיטין הרחב דבר: )

קנין פירות  פירוש שאין גוף הקרקע מכור אלא תבואת השנה. ומזה למדנו דהא דקיימא לן

אינו מצד הסברא אלא מגזרת הכתוב. והנפקא מינה בזה. דלא קיימא לן  גוףהנין לאו כק

לו בגוף הקרקע  היהלהקונה בגוף הקרקע כלל מעולם. אבל אם  ההכי אלא באופן שלא הי

בד"ה  ,א(נ)התוס' ב"ב  תבוכך כקנין הגוף. וכהרי זה מכבר ועתה יש לו קנין פירות באמת 

בהא דמכר הבן בחיי האב ומת  קישליש י נמי דלא דמי כו'. והא דקיימא לן כרקסבר כו' א

להאב גוף הקרקע תחלה. היינו מחמת דאבא לגבי  ההבן בחיי האב. אף על פי דשם הי

 )לו,ב(. ומשום הכי הביא רבא ביבמות (ב,קלו)אחולי אחיל. כדאיתא סברה זו בב"ב  הברי

 ,יי האב ולא הביא הא דמוכר שדהו לפירותבהא דמכר הבן בח קישליש דקיימא לן כר

. אלא אפילו בהא ההיינו משום דבהא לא איצטריך לומר דהלכה כר"ל דקרא מסייע לי

מכל מקום קיימא לן כר"ל מצד סברא הנ"ל.  ,דמכר הבן בחיי האב דלא ידענו מהאי קרא

ף וקיימא לן ובזה מיושב קושית רב יוסף בגיטין שם למאן דאמר קנין פירות לאו כקנין הגו
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דלא אמרינן קנין  ידימשייא קא כמאן דאמר דאין ברירה היאך מייתי בכורים. מעתה ל

מה שאין כן באחין  ,פירות לא כקנין הגוף אלא באופן שאין להקונה בגוף הקרקע כלום

מהאחים גם בגוף הקרקע חלקו אלא שאינו מבורר ובזה מהי  חדשחלקו הרי יש לכל א

 . ולא כרב יוסף שלא חלק בכך. קנין פירות כקנין הגוף

דקאמר דמחלוקת קנין פירות כקנין הגוף דמי קאי  ,א(צ)דב"ק  אועפי"ז מבואר סוגי

יר מא' המוכר עבדו לאחר ופסק עמו ע"מ שישמשנו ל' יום ר א,בפלוגתא דהני תנאי דתני

 ומראליעזר א' ראשון ישנו בדין יום או יומים קסבר קנין פירות כקנין הגוף דמי ר אומר

אי שניהם אינן בדין יום או יומים זה לפי שאינו שלו וזה לפי שאינו תחתיו. אמר רבא מ

כי כספו הוא כספו המיוחד לו. כמאן אזלא הא דא' אמימר  ראקמר א ליעזרא' דר עמאט

. כמאן כר"א. מאן תנא להא דת"ר מי לוםכא איש ואשה שמכרו בנכסי מלוג לא עשו ול

וכן עבד של שני שותפין אין יוצאין בראשי איברין שאינן חוזרין  וריןחן שחציו עבד וחציו ב

מי לא אמר ר"א כספו המיוחד  ,דרבא ר"א היא ההכי אמרי משמי שיאב א"ל רב מרדכי לר

עבד של שני שותפין מיירי דלזה ב ורחךכל התוס' דע תבוהכי נמי עבדו המיוחד לו. וכ ,לו

וגם רש"י לא פירוש כן כמו שפירש  .וחקדאיש ואשה. וזה ד א.הגוף ולזה הפירות דומי

בהא דאמימר. וכן קשה פסק הרמב"ם. שהרי אנן קיימא לן דלא כאמימר וכדאיתא בב"ב 

 . ומכל מקום קיימא לן כר"א. וכבר עמדו ע"ז. וע' ביאורי הגר"א יו"ד סי' רס"ז. ,א(נ)

ו כי כספו הוא כספ ראקמר דר"א א עמאטאי ממר אבל באמת גוף מימרא דרבא דא

מאי איצטריך לדרשה הרי הטעם מבואר קנין פירות לאו להמיוחד לו. אינו מבואר לכאורה 

גוף הקרן  השהי וונאגאי דבכה הוא"כ אינו עבד שלו. אלא רבא לטעמי ,כקנין הגוף דמי

כקנין הגוף דמי. משום הכי בעי דרשה. ומפרש  , יכול להיותשלו ועתה הניח לו קנין פירות

לא סבירא ליה כדרבא דהוא מדרשה דא"כ ודאי לא  ל כורחךר"א ועהגמרא דאמימר קאי כ

התוס' בד"ה כמאן. אלא מסברא  ואפשר למילף מכירה מדין יום או יומים וכמו שכתב

קאמר מאן תנא להא על זה דקנין פירות לאו כקנין הגוף דמי וכרב יוסף שאינו מחלק. ו

ן ומימעט מעבדו המיוחד לו. וכדת"ר מי שחציו עבד כו' ודאי משמעות שני שותפין ממש 

 הבסוטה דמ"ג ב' ממעט מכרמו של שותפין כמשמעו משום הכי מפרש רבא כטעמי ואה

דטעמא דר"א אינו מסברא דקנין פירות לאו כקנין הגוף אלא מדרשה דכספו המיוחד לו 

והכי קיימא לן  ,הכי נמי עבדו המיוחד לו. אבל במכירה אינו כן. ולא כאמימר ורב יוסף

 א. ונתיישב בזה הכל.(. כרב
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 טז  ,פרק כה

ַהָשִנים ַתְמִעיט ִמְקָנתֹו ִכי ִמְסַפר ְתבּוֹאת הּוא  ְלִפי ֹרב ַהָשִנים ַתְרֶבה ִמְקָנתֹו ּוְלִפי ְמֹעט טז

ר ָלְך  :ֹמכֵּ

מיותר. שהרי פשוט דלפי רוב שנים המחיר בא מרובה  פסוקה הזל כ לפי רוב השנים וגו'.

לא בא ללמד שברוב השנים תרבה מקנתו יותר לפי ערך השנים כשהן ממעט שנים. א

מעט. שהרי מי שקונה לשנים מועטות אין כדאי להוציא על בנינים משום איזה שנים וא"כ 

ברוב השנים יכול לבנות שם ולעשות בה הרבה  מה שאין כן .הנאת השדה מעוטה

וכן  ,וב השנים מחמת זהאונאה דבר הכתוב שהוא שוה יותר בר ענייןולא ל .תשמישין

אלא קמ"ל דלא נימא לזריעה לחוד נמכר ולא לבנות שם כמו שרוצה במשך  ,להיפך

ברוב השנים או מעט אלא משתלם לפי  נפקא מינהוכמו שוכר וא"כ אין  ,השנים עד היובל

אלא רשאי לעשות בה כמו בשלו  ,למדנו הכתוב שאין כן משום הכי .חשבון השנים לבד

דפליגי אם יש קנין לכותי בא"י  ,א(מז)כדמוכח בגיטין  שיחין ומערותורות לחפור ב אפילו

פרש"י ותוס' שהקונה  (ב,כט). הא ישראל ודאי שרי. ובערכין שיחין ומערותלחפירת ב

שנה במ ,א(יא) ובלוימיטה שדה בשנת היובל לרב יכול לקצוץ אילנות. וע' ברמב"ם הל' ש

 כח. פס', . וע' להלןלךלמ

ים כי מספר תבואות. היינו פרנסה והנאה שיש לך מהשדה הוא מוכר לך. ע"כ והיינו דמסי

שני תבואות. דשני  פירושתבואות כ פירושכל שהשנים מרובות ההנאה מרובה ואין 

שביעית שהשנה גורמת שלא תהיה הנאת  מה שאין כןשזורעין בהם  פירושתבואות ה

שיהיה. ושכירות בתים  השדה. אבל מספר תבואות פירושו הכנסות השדה יהיה מה

  .עללתאגם כן מיקרי 

 

 יז  ,פרק כה

ֱאֹלֶהיָך-ְוֹלא תֹונּו ִאיש ֶאת יז אָת מֵּ יֶכם 'הִכי ֲאִני  ֲעִמיתֹו ְוָירֵּ  :ֱאֹלהֵּ

ידוע הדרש שהוא אזהרה לאונאת דברים ובאשר שמצוי הוא  ולא תונו איש את עמיתו.

נזכר  המך אזהרה זו לכאן שיהיס משום הכיבמו"מ להתקצף ולאנות את חבירו בדברים 

  .בכל שעה דיןהוא אז מאותה אזהרה. וה
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 יח  ,פרק כה

ֹקַתי ְוֶאת-ַוֲעִשיֶתם ֶאת יח  :ָהָאֶרץ ָלֶבַטח-ַוֲעִשיֶתם ֹאָתם ִויַשְבֶתם ַעל ִמְשָפַטי ִתְשְמרּו-חֻּ

גו' בכל פסוקים שכדומה לזה כתיב ושמרתם את חקתי ואת משפטי וועשיתם את חקתי. 

 כל מקוםדב )יח,ה יט,לז כ,כב( וכאן שינה הכתוב בלשונו לכונה עמוקה. דכבר ביארנו

שהקדים הכתוב חקים למשפטים משמעו חקים כללים שהתורה נדרשת ומתפרשת בהם. 

ומשפטים החקירה היוצא מכללים. ופירוש שמירה ועשיה. הוא שמירה מה שלמד כבר 

שות והנה לעשות חידושי תורה עפ"י הכללים שלא ישכח. ועשיה להוסיף עפ"י העיון חד

עיון יתירה כ"כ כמו לעשות איזה כלל בדרשת התורה עפ"י הקבלות  ריךצין א ,שנשנו כבר

י"ג מדות. ומתחלה היה שבע מדות  שמעאליבי ר' דנא כמו שהוסיף ת .בהלכות שמכבר

בי ר' דא נ. ואחר תמותמקו מהכוב )ז,ה( שהביא הלל הזקן כדתניא בתוספתא דסנהדרין

שעה  ,נתוספו עוד כללים והוא ע"פ עיון מחדש בכל דור ודור. והנה בשני יובל שמעאלי

הזהיר כאן  משום הכימוכשרת להרבות בעיון תורה יותר מאיזה שנים מטעם שיבואר. 

 .הכתוב ועשיתם את חקתי לעשות כללים ע"פ עומק העיון

תשמרו ועשיתם אותם וגם  המשפטים היינו החקירות שכבר נשנו ואת משפטי תשמרו.

 .תעשו חדשות

הוא הטעם והסיבה מה שנדרש בשני יובל להגדיל תורה.  וישבתם על הארץ לבטח.

דשמירת הארץ. מאוה"ע הוא ע"י אנשי חיל היושבים על הספר. וביובל אין אנשי חיל 

שב לאחוזתו ולמשפחתו וא"כ יש סכנה בישיבת הארץ  חדחמושים למלחמה שהרי כל א

שמירת הארץ נדרש שיהיה אוצרות המלך במבצרים כדכתיב בדה"ב י"א כ"ג. שנית דל

הזהיר הכתוב ועשיתם  משום הכיויובל הבא אחר שנה שביעית כבר האוצרות מתרוקנים 

היא חרבם של ישראל. והיא המוספת שמירת המדינה  ורהתל את חקתי וגו' ופלפולה ש

  .ס' שמות ל"ד כ"ד עין עודו וכל מה שהמלחמה יותר מסוכנת יש לחדד יותר החרב.

 

 יט  ,פרק כה

 :ִויַשְבֶתם ָלֶבַטח ָעֶליהָ  ְוָנְתָנה ָהָאֶרץ ִפְרָיּה ַוֲאַכְלֶתם ָלשַבע יט

אם נפרש על שני תבואות הוא פלא. דמה זה שייך לכאן ומקומה ונתנה הארץ פריה וגו'. 

קים שאחריה וכי תאמרו וכאן כתיב פריה. וכל סדר הפסו הלבוקתי וגם שם כתיב יחר"פ ב

מה נאכל וגו' אינו מבואר למה זה הקדים הכתוב וכי תאמרו וגו' ואם לא יאמרו מה נאכל. 
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הכתוב ונתנה הארץ פריה קאי על שנת שביעית ויובל  ענייןמה יהיה בשביעית. אלא 

דיהיה כ"כ ברכה בפרי העץ ובספיחיה שיהיה לאכול לשובע מיהא בשנים האלה. אלא 

לסחורה דאסור אבל למאכל השעה יהיה די גם עפ"י רבוי הגדולים גם עפ"י שלא ישארו 

 .הספורנו פירושברכה במעים כ

 דאיתאלא תהיו נצרכים לתור ממקום למקום אחר מזונות כ וישבתם לבטח עליה.ע"כ 

אלא תשבו  ,רעב בעיר פזר רגלך. אבל לא תהיו צריכים לכך )ס,ב( הכונס קפרבב"ק 

הקודם הקדים הכתוב על הארץ ואח"כ לבטח. וכאן  פסוקוהיינו דבלבטח הוא מלשון טח. 

שלא תהיו יראים  ,כתיב להיפך. תחלה לבטח ואח"כ עליה. משום דשם הנושא הוא הארץ

וכאן הנושא הוא הישיבה במקום אחד לא נודדים בא"י ממקום  ,לשבת בא"י מפני הגייסות

  .למקום כדרך שני הרזון

 

 כ  ,פרק כה

ן-רּו ַמהְוִכי ֹתאמְ  כ נּו-ֹלא ִנְזָרע ְוֹלא ֶנֱאֹסף ֶאת ֹנאַכל ַבָשָנה ַהְשִביִעת הֵּ  :ְתבּוָאתֵּ

שיהיו גדלים בשנה לא זרועה  ,באשר שבאמת כ"ז אינו אלא מעשה נס וכי תאמרו וגו'

משביעים את כל האדם והבהמה וידוע דדרך נס אינו ראוי אלא לפי  ,תבואה ופירות האילן

ועשיתם את חקתי וגו' שירבו בשקידת  )פס',יח( נו עפ"י שהקדים הכתובההכנה לכך. והיי

התורה ובפלפולה בשנים אלו. ואין מן הפלא שיוגדל כחם לאלוה. ויהיו מאמינים ומוסרים 

 ונגד זה תהיה באמת אז השגחה נפלאה.  ,את עצמם להנהגה עליונה זו

בשנה השביעית. וכאשר  מה נעשהעל זה אבל אם לא תהיו בזה האופן ותהיו משתוממים 

בס' שמות ג'  כמו שכתבתישהשגחה היא באה לפי הכנה ו ,אז לא יהיה דרך נס ,יהא כן

דעיקר מצות שביעית ויובל לא ניתנה  על הדעתי"ד וי"ט ו' ובספר דברים ה' ד'. והיה עולה 

דהתורה יכולה להתנהג  ,אלא למתנהגים בדרך מעלה יתירה. אבל באמת אינו כן

פירש הכתוב וכי תאמרו בשנה  משום הכיילו לאנשים שאינם בזו המעלה. ובשלימות אפ

אזי וצויתי וגו'. שהוא  ,ולא תהיו במעלה עליונה זו ,הששית מה נאכל בשנה השביעית

  .בדרך השגחה פרטית בדרך הטבע

 

 כב  ,פרק כה
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ת ַהָשָנה ַהְשִמיִנת ַוֲאַכְלֶתם כב בֹוא -ָשן ַעד ַהָשָנה ַהְתִשיִעת ַעדַהְתבּוָאה יָ -ִמן ּוְזַרְעֶתם אֵּ

 :ֹתאְכלּו ָיָשן ְתבּוָאָתּה

לא תהיו נחוצים לאכול בשמינית מן השדה קודם כניסה לגורן אלא  עד השנה התשיעית.

 והיינו .הכניסו לגורן ותתייבש היטב בלי דוחק הרעב

  .שתביאו התבואה לגורן ולאוצר עד בוא תבואתה.

 

 כג  ,פרק כה

ת ִכי כג ר ִלְצִמתֻּ  :גִֵּרים ְותֹוָשִבים ַאֶתם ִעָמִדי-ִכי ִלי ָהָאֶרץ-ְוָהָאֶרץ ֹלא ִתָמכֵּ

י לפי הפשט אין משמעות לצמיתות לעולם אלא בהחלט באופן שא לא תמכר לצמיתות.

ויותר נראה דבא  הסמוך. פסוקוזהו פשט לצמיתות להלן פס',ל וכן פירש"י ב לגאול. אפשר

לא למכור לעובד כוכבים כדרך שאנו עושים בשביל מלאכת שבת. כך הכתוב להזהיר ש

על זה למכור השדה בשביעית ויובל לעובד כוכבים והוא אינו מוזהר  על הדעתהיה עולה 

 .הזהירה תורה שלא למכור ולמסור לעובד כוכבים

 .ואין לכם רשות למכור לעבוד אותה יותר משאתם זכאים בה כי לי הארץ.

מכירה  ענייןלענים פרנסת הארץ אתם תושבים. אבל ל ם אתם עמדי.כי גרים ותושבי

לעובד כוכבים אתם גרים. שאין הארץ שלכם למכור בזמן שאין רצוני לעבודתה. וע"ד ספר 

  .בראשית כ"ג ד'

 

 כד  ,פרק כה

ָלה ִתְתנּו ָלָאֶרץ כד ַזְתֶכם ְגאֻּ  :ּוְבֹכל ֶאֶרץ ֲאחֻּ

אפילו כבר נמכרה לעובד כוכבים מצוה לגאול  ובכל ארץ אחוזתכם גאלה תתנו לארץ.

אותה שלא תהא נעבדת בשביעית. ולא כמו שאם נמכרה לישראל. שאין השדה בשעבוד 

אין מצות גאולה אלא ביד הקרובים אבל גאולת  משום הכיביד הקונה יותר מביד המוכר. ו

 ההזמן ו בזהארץ מיד הקונה העובד כוכבים העובד בה בשביעית מצוה לגאלה. והרי אפיל

בעת  כל שכןדמשום ישוב א"י מצוה לגאול שדה מעובד כוכבים. מ ,ב(ח)בגיטין  איתא

ובכל מצוה לגאלה מיד העובד כוכבים שלא יעבוד בה בשביעית. וכתיב  ינוישוב א"י ביד

שאין בזה מצוה אלא בשעה שכל הארץ ביד ישראל אלא שנמכר לעובד ארץ אחוזתכם 
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אי אפשר אם כל א"י ביד עובדי כוכבים ו מה שאין כןבשביעית.  כוכבים איזה אחוזה ויעבוד

  .והדרשה תדרש פסוקט הפשלגאול כולה אין מצוה לגאול איזה מקום. זהו 

 

 כה  ,פרק כה

ָזתֹו ּוָבא ֹגֲאלוֹ -ִכי כה ֲאחֻּ ת ִמְמַכר ָאִחיו ָימּוְך ָאִחיָך ּוָמַכר מֵּ ָליו ְוָגַאל אֵּ  :ַהָקֹרב אֵּ

להלן בדינו גאולת המוכר עצמו. שהוא אחד מאחיו או דודו או בן שמפורש  ובא גאלו.

 .דודו

  .ידוע הדרש שהקרוב קרוב קודם הקרוב אליו.

 

 כו  ,פרק כה

ל ְוִהִשיָגה ָידוֹ -ְוִאיש ִכי ֹלא ִיְהֶיה כו ָלתוֹ  לֹו ֹגאֵּ י ְגאֻּ  :ּוָמָצא ְכדֵּ

לו גואל מיותר. ובא להורות לנו הכי מיבעי או השיגה ידו. ואיש כי לא יהיה  והשיגה ידו.

שלא יהיה לו גואל יבא ליד כך שתשיג ידו. דמי שיש לו גואל והוא בוטח  הר כי זוסדרך מ

חוסה בו ית' והקב"ה  ואהרי אם אין לו על מי לסמוך ה מה שאין כןעליו מסיר בטחונו מה' 

ס' מלאכת כדי גאולתו. )ואח"כ ראיתי שהקדימני בזה ב ויודע חוסי בו וממציא לפני

צריך  כל מקוםמחשבת( וכתיב ואיש. ולא ואם לא יהיה לו גואל. ללמדנו דגם הבוטח בה' מ

איש היודע את בוראו ומשתדל בתפלה ובקשה ממנו ית'. וכמבואר בויקרא רבה  תלהיו

  .גם יבקש בתפלה ,פירוש ,תלמוד לומר לנפש תדרשנו ,טוב ה' לקויו יכול לכל ,א(יז)

 

 כז  ,פרק כה

ִשיב ֶאת-ִחַשב ֶאתוְ  כז ף-ְשנֵּי ִמְמָכרֹו ְוהֵּ ָזתוֹ -ָלִאיש ֲאֶשר ָמַכר ָהֹעדֵּ  :לֹו ְוָשב ַלֲאחֻּ

אשמעינן דלא נימא שאין זה חשבון צדק. דהנותן מעות על וחשב את שני ממכרו. 

אינו חושב בשוה הנאת שנה ראשונה דמיקרבא הנייתא לשנה  ,שכירות שדה מכמה שנים

היה חשבונו על שנה  ,כ כאשר נתן מתחלה מזומנים על שש שניםשניה ואילך. וא"

וכן הלאה. וכשדר בה ומשתמש בשדה  ,ועל שנה שניה פחות מעט ,ראשונה סך יותר

להחזיר עבור שתי שנים הנותרות כ"א מעט  ריךצין שא על הדעתהיה עולה  ,ארבע שנים

מת יוכל הקונה לומר אשמעינן שיהא חשבון כל השנים בשוה. והטעם הוא דבא משום הכי

שגם בל"ז היה מחויב להלוות לו באופן שיהא בטוח וזה הקנין הוא משכון בטוח ושנה 
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להוציא מידו אי אפשר המאוחרת שוה אצלו כמו הראשונה והרי הוא מוחזק בקנינו ו

  .בחשבון ספק

 

 כח  ,פרק כה

י ָהִשיב לֹו ְוָהָיה-ְוִאם ֹלא כח ל ְוָיָצא ִמְמָכרֹו בְ  ָמְצָאה ָידֹו דֵּ ַיד ַהֹקֶנה ֹאתֹו ַעד ְשַנת ַהיֹובֵּ

ל ְוָשב ָזתוֹ  ַבֹיבֵּ  :ַלֲאחֻּ

. כאדם העושה בתוך שיחין ומערותברשות שלו אפילו לחפור בו בורות  ביד הקונה אותו.

 .שלו. ולא כמו שוכר מחבירו

ילו הוסיף הכתוב על הא דלעיל באשר סמך להא דכתיב ביד הקונה אותו אפ ויצא ביובל.

שלא סילק  מןזל להשביח. וס"ד דביציאתו הרי צריך המוכר לשלם שבחם של הבנינים. וכ

וה. שהרי ע"מ כן לכתיב ויצא ביובל והוא זוקף עליו במ משום הכי .במזומן אין לו לצאת

הלוקח שדה ויצא ביובל שמין לו.  (א,קט)בב"מ  איתאבנה והשביח כדי לצאת ביובל. והכי 

א בערכין ד"ל הניר את השדה סד"א אמרינן ליה הב ליה דמי ונראה לפרש הא דאית

לשלם אלא שאין יכול לעכב יציאתו מן השדה עד  אין צריךש פירושוליסק קמ"ל. שאין ה

  .שישלם את השבח

 

 כט  ,פרק כה

ית-ְוִאיש ִכי כט ָלתֹו ַעד מֹוַשב ִעיר חֹוָמה-ִיְמֹכר בֵּ ָיִמים ִתְהֶיה  ֹתם ְשַנת ִמְמָכרוֹ -ְוָהְיָתה ְגאֻּ

ָלתוֹ    :ְגאֻּ

והתורה התירה. ואינו דומה  ,אמרו חז"ל במס' ערכין שהוא רבית והיתה גאלתו גו'.

דשם הוא מנכה עבור השנים שדר בה  ,לשדה גאלה שלא אמרו שהוא רבית אחר שגואלה

הרי זה בית אם דר חצי שנה והבעה"ב מחזיר כל מעות המכירה בלי נכייתא  מה שאין כן

  .תרבי

 

וכתבו התוס' דס"ד ב' לשיטת ר"ת שאינו מחלק בין בית לשדה והרי שדה הרחב דבר: )

רבית  הזרי הא דתנן ה ורחךכל בית וע דיןהוא בלי נכייתא אינו אלא רבית דרבנן. וא"כ ה

אינו אלא רבית דרבנן. והוא דוחק. ולולי דברי רבותינו ז"ל הייתי אומר דר"ת לא אמר 

נכייתא. דרש"י סבירא ליה דרק בשדה הוא דשרי בנכייתא  ענייןללחלוק על פרש"י אלא 
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התוס' דאין נפקא מינה בין בית לשדה שהרי  וכתבעל זה מה שאין כן בבית דברי הנאה. ו

שהרי אפשר  ,ועל מה שידור אינו ברור בבית כמו בשדה ,מקצת העת שדר בה משלם

קא מינה. דבשדה אין הקונה שיפול הבית וכדומה. מה שאין כן בלי נכייתא ודאי שי נפ

נהנה ממנה עד סוף השנה ומי יודע מה שיהיה משום הכי הוי רבית דרבנן מה שאין כן 

 .(רבית גמור לכולי עלמא  הזרי בית מה שדר בו חצי שנה ה

 ענייןמבואר דל )לא,א(פרש"י שנה שלמה קרוי ימים. אבל בערכין  ימים תהיה גאולתו.

 ורחךכל . וא"כ ענין עולםממדכתיב שנת ממכרו ולא של שלא נחשוב למנין עולם למדנו 

שני ימים  לגאול אלא אחראי אפשר מיד  ,אחר ופליגי רבי וחכמים. רבי מפרש ענייןבא ל

דבא ללמד לחשוב מעת לעת  הוסבירא לביד הקונה אז תהיה גאלתו. וחכמים  השתהי

ם שהשעות נחשבות ימים שנחשב במנין ימי פירושולא בתחלת הלילה של יום האחרון. ו

  .בסמוך עין עודבו. ו

 

 ל  ,פרק כה

ל ַעד-ְוִאם ֹלא ל )ֹלא( ]לֹו[ ֹחָמה -ָבִעיר ֲאֶשר-ַהַבִית ֲאֶשר ְמֹלאת לֹו ָשָנה ְתִמיָמה ְוָקם-ִיָגאֵּ

ת ַלֹקֶנה ֹאתוֹ  ל ַלְצִמיתֻּ א ַבֹיבֵּ   :ְלֹדֹרָתיו ֹלא יֵּצֵּ

דבא לרבות עיבור  סבירא ליהמים. רבי רבי וחכגם כן האי תמימה פליגי שנה תמימה. 

  .דבא לרבות חודש העיבור של לבנה סבירא ליהשנת החמה היינו שס"ה יום וחכמים 

 

משום  מעת לעתוהנה בדרשה דימים מפרש בגמרא דרבי לא דריש הרחב דבר: )

. ונראה דרבי אזיל יהלפקא דסבירא ליה דמיום ליום ומעת לעת תרוייהו משנת ממכרו נ

דמפרש מתמימה לרבות עיבור שנת החמה. משום הכי אין מקום לחשוב שתחלת  לטעמי'

 צמועני הלילה יהא גורם. אבל חכמים דמפרשי עיבור של לבנה משום הכי בעי קרא בפ

שם דקאמר דרבי יליף מתמימה ואח"כ קאמר  אלרבות מעת לעת. והכי מדויק בסוגי

כאורה למאי קאמר תחלה דרבי משנת ממכרו. ול יהלפקא דתמימה אתי לעיבורה אלא נ

מתמימה  אמר,קכי יליף מתמימה והרי מפורש במשנה דרשה דתמימה לעיבורה. אלא ה

 וכמו שכתבתי.  יהלפקא ידע רבי דמעת לעת משנת ממכרו נ

. ומהחרי והנה נחלקו בתוס' שם בכל מקום דחשבינן שנה שלו אי מעת לעת. כמו בבתי ע

. וזהו דעת השאלתות פרשה ומהחרי קום מבתי עבכל מ ןלפקא עיבור נ ענייןוכמו דל
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. והכי נראה דעת הראב"ד ,ב(יח)שנים דגדלות בן ובת. והכי פרש"י ערכין  ענייןבחקתי ל

 ןלפקא כמו שכתבתי בהעמק שאלה דעת סי' קס"ז. והר"א בתי' חולק וסבירא ליה דלא נ

בכל מקום שנחשב  דיןהוא דלמדנו מלשון שנה תמימה. דה ,עיבור ענייןבכל מקום אלא ל

מימים אינו כן ]והכי דעת רש"י בנדה  ןלפקא שנה שלו הוא תמימה. אבל מעת לעת דנ

בשופעות מתוך י"ג[ ומבואר דלרבי ודאי  א,א(ל)דמ"ז ב'. והכי מוכרח לפרש"י ביבמות 

. מיהו גם לרבי יהלפקא בכל מקום נחשב מעת לעת שהרי קאמר דתרוייהו מחד קרא נ

יב שנה וסבירא ליה דנחשב שס"ה ימים כמבואר בר"ה ד"ו ב' דגם אינו אלא במקום דכת

שנה דקדשים הוא שס"ה יום לרבי. אבל שני גדלות דבן ובת שאינו מפורש בקרא אלא 

די"ג לזכר וי"ב לנקבה ולא מצינו דרבי סבירא ליה י"ג פעמים שס"ה.  כה למשה מסיניהל

דאינו מעת לעת לדעת הפוסקים אלא מודה דנחשב בשני לבנה. וא"כ גם רבי סבירא ליה 

 הללו )ובאשר הוא עיקר בתורה ביארתי בזה אפס קצה הדברים(.(.

  .לעולם ורחוכל לעיל שאינו יכול לגאול בע כמו שכתבתילצמיתת. לפי הפשט הוא 

 

 לג  ,פרק כה

ל  ַבִית-ַהְלִוִים ְוָיָצא ִמְמַכר-ַוֲאֶשר ִיְגַאל ִמן לג ָזתֹו ַבֹיבֵּ י ַהְלִוִים ִהוא ְוִעיר ֲאחֻּ י ָערֵּ ִכי ָבתֵּ

ָזָתם ל ֲאחֻּ  :ְבתֹוְך ְבנֵּי ִיְשָראֵּ

ואשר יקנה מיבעי. דגאולה משמעו שהיה מתחלה שלו ומכרה או הקדיש ואשר יגאל. 

ה דמשום דאחוזת הלוים מתחלה נפלה לשבטים והקב"ה אוכשחוזר אליו מיקרי גאלה ונר

' מאותו השט קנה מן הלוים לא יצאו דאם א עתךדלקא צוה ליתן מחלקם ללוים. וס

כתיב ואשר יגאל וגו' דאפילו לא  משום הכי ,שאינו אלא כמו גאלה לאחוזת השבט,ביובל

  .ויצא וגו' )אח"כ מצאתי זה בספר פענח רזי( כל מקוםהיינו אותו השבט מ ,יקנה אלא יגאל

 

 לה  ,פרק כה

 :ֱחַזְקָת בֹו גֵּר ְותֹוָשב ָוַחי ִעָמְךְוהֶ  ָימּוְך ָאִחיָך ּוָמָטה ָידֹו ִעָמְך-ְוִכי לה

מפרש שני אופני מכות. אם מטה ידו.  פסוקה וכי ימוך אחיך ומטה ידו וגו' גר ותושב וגו'.

משמעו  עמיםפמה היינו שיש לו נכסים ואחוזת שדה בא"י אלא שאין כחו יפה לזרוע. וידו כ

היינו שאתה מכירו ורגיל עמך  ד תנאי עמך.ובס' בראשית מ"ו ד'. וע כמו שכתבתיו וחכ
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הקדים הכתוב דוקא מטה ידו  משום הכיבהלואה. ווהחזקת בו. כפרש"י להלן מ"ז. אז 

 .ודוקא עמך. שאתה יודע שהוא נאמן לשלם לאחר שיראה זרע תבואה באחוזתו

וא אם ימוך איש שאין תקוה שישלם כמו גר ותושב שאין לו אחוזה בארץ. וה גר ותושב.

. והוי כמו דכתיב וכי ימוך אחיך גר ותושב אז וחי עמך אזהרה וונאגאי אחיך כה דיןה

להחיותו ולא ימות לשחת ח"ו ומיירי בא"י שחיות הרגיל היה מן הקרקע ואחוזה בארץ. 

בחו"ל שחיות האדם תלויה  הוא הדיןוהדבר מובן שזה אינו מצוה התלויה בארץ. ו

הוא  נפקא מינהלגר ותושב. וה בין אחיך נפקא מינהבאומנות או במסחר. וזה אין 

  .עוד אל וגו' )פס',לו( כתיבעל זה בהליכות עולם של אותו עני ומך. ו

 

 לו  ,פרק כה

אתָ -ַאל לו ִאתֹו ֶנֶשְך ְוַתְרִבית ְוָירֵּ י ָאִחיָך ִעָמְך ִתַקח מֵּ ֱאֹלֶהיָך ְוחֵּ  :מֵּ

יוכל להיות לפי הפשט נשך בכסף. שלוה על מסחור. ואם לא הלוה לו  נשך ותרבית.

ונמצא מה שמקבל יותר מגוף הלואה הוא נושך את הלוה ממה  חראופן שהיה מרויח בא

שהשתכר לעצמו. ותרבית הוא הממציא תבואה לזריעה וכשגדל ומשלם היתרון לא מיקרי 

נושך את הלוה שהרי בלי זריעה לא היה גדל בדרך נס וא"כ אינו נושך את הלוה אלא 

 .להמלוה הוא מתרבה

 מהכבס' בראשית ב' ז' וב כמו שכתבתימשמעות חי מתפרש על שני אופנים  יך.וחי אח

. פעם משמעו חי ולא מת ופעם משמעו חי ולא עצב. וכן כאן הראשון וחי עמך קאי מותמקו

וכאן משמעו וחי אחיך עמך  .חתלשעל וכי ימוך אחיך גר ותושב וחי עמך. היינו שלא ימות 

כדי שיהיה שוה לך בחיות ולא יאכל את בשרו  ת,ותרבייק בידו להלוות לו בלי נשך שתחז

תושב רשאי לקבל ממנו  מה שאין כןכאשר יהיה מוכרח לשלם נשך. ובזה דוקא אחיך 

  .נשך

 

 לז  ,פרק כה

ן לֹו ְבֶנֶשְך ּוְבַמְרִבית-ַכְסְפָך ֹלא-ֶאת לז ן ָאְכֶלָך-ֹלא ִתתֵּ  :ִתתֵּ

הוא מוזהר שלא יתן כספו בשביל נשך.  לפי הפשט קאי על הלוה שגםאת כספך וגו'. 

  .ואכלו בשביל מרבית
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 לח  ,פרק כה

יֶכם ֲאֶשר 'הֲאִני  לח אִתי ֶאְתֶכם-ֱאֹלהֵּ ת ָלֶכם ֶאת הֹוצֵּ ֶאֶרץ ִמְצָרִים ָלתֵּ ֶאֶרץ ְכַנַען ִלְהיֹות -מֵּ

  :ָלֶכם לֵּאֹלִהים

שלא יתן הוא טעם על אזהרה ללוה  אני ה' אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים.

הוא נותן טעם. שהרי  הזל . עהזא נשך. והרי מה יעשה והוא נצרך ללוות ואינו משיג בל

. שהיו מתפרנסים בשופי מיד המלך כידוע. וא"כ עלי להשגיח רץ מצריםהוצאתי אתכם מא

 .ולהזמין פרנסה

כבר נתבאר לעיל י"ד ל"ד דזה השם מורה על מסחור שהיו  לתת לכם את הארץ כנען.

היושבים על הים והירדן מיוחדים בזה. ובא להסמיך בזה דלא נימא דרק כנענים 

ועין  .בעוסקים במסחור הוא הדיןלהעוסקים בגידולי קרקע אסור להשיג ברבית. אלא 

 בדברים )כג,כא( מה שכתבנו.

  .אפילו בחו"ל השגחתו עליכם להיות לכם לאלהים.

 

 לט  ,פרק כה

 :ַתֲעֹבד בֹו ֲעֹבַדת ָעֶבד-ֹלא ָלְך-ִנְמַכרָימּוְך ָאִחיָך ִעָמְך וְ -ְוִכי לט

שהוא רגיל עמך. והקדים הכתוב. באשר  )פס',לה(  כמו שכתבתי וכי ימוך אחיך עמך.

. לא שייך אלא במי )פס',מג( אזהרה לא תעבוד בו עבודת עבד. ואל תרדה בו בפרך

מה ומבוזים. שקונה עבד לתשמישי ביתו. ובזה האופן יש כמה אופני תשמישים. חשובים 

להרבות אי אפשר מי שקונה עבד לעבוד בשדהו כל המלאכות ידועות ומוכרחות ו שאין כן

ולמעט מן הצורך. והעני הנמכר לעשיר. אין העשיר הקונה עבד לוקחו לביתו אלא א"כ הוא 

חשדהו.  רץארך אמרו במס' ד הזא כתיב עמך. דבל משום הכירגיל בו ויודע שאינו גנב 

מב"ד דשם מיירי  עין עודכתיב אזהרות אלו בפרשת משפטים גבי הקונה לא  משום הכיו

  .שנמכר על הגניבה ומסתמא משלחו בשדה

 

 מ  ,פרק כה

ל ַיֲעֹבד ִעָמְך ְשַנת-ְכָשִכיר ְכתֹוָשב ִיְהֶיה ִעָמְך ַעד מ  :ַהֹיבֵּ

 .אם העבד אומר שרגיל להיות שכיר יום לאומנתוכשכיר. 
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שרגיל להיות קודם שנמכר תושב בבית העשיר ומשמשו ועבור זה  כתושב. אם אינו אומן

אוכל עמו. ועתה כאשר נמכר אינו רשאי להשתמש עמו אלא כמו שהיה אומן שכיר יום 

או כמו שהיה רגיל עמו ואינו משתמש עמו לרצונו אלא במלאכות שאין נקלה  ,למלאכתו

  .לפניו

 

 מא  ,פרק כה

ִעָמְך הּוא ּוָבנָ  מא ַזת ֲאֹבָתיו ָישּוב-ִמְשַפְחתֹו ְוֶאל-ֶאל יו ִעמֹו ְוָשבְוָיָצא מֵּ  :ֲאחֻּ

כמו שביארנו בס' שמות כ"א ג' גבי ויצאה אשתו עמו. כך מתפרש כאן גבי  הוא ובניו עמו.

בניו. דמסתמא גם בניו רגילים בבית העשיר שאביהם נמכר אליו. והוא משתמש בם 

שהבנים לא ירצו לצאת שטוב להם בבית  ואוכלים שמה. וכשהאב יוצא ביובל אפשר

 .עם אביהם ורחםכל העשיר. ומזהר האדון שלא להחזיקם אצלו למען ישובו בע

דבזה שיהיו בניו בבית העשיר הוא חרפה ולפוקה למשפחתו כאשר  ושב אל משפחתו.

 .ישוב להם

ם וגם נצרך הוא לעבודת אחוזת אבותיו. והרי אין לו עבדי ואל אחוזת אבותיו ישוב.

  .כנענים שיעבדו את אחוזתו ע"כ הוא נצרך שיהיו בניו עמו

 

 מב  ,פרק כה

ם ֲאֶשר-ִכי מב ֶאֶרץ-ֲעָבַדי הֵּ אִתי ֹאָתם מֵּ  :ִמְצָרִים ֹלא ִיָמְכרּו ִמְמֶכֶרת ָעֶבד הֹוצֵּ

דכתיב  עילהיינו שיהיו לחלוטין. מבואר שהוא טעם על הא דל לא ימכרו ממכרת עבד.

  .ושב אל משפחתו וגו'

 

וא"כ מבואר דמיירי בתחלת מכירה ולא בנרצע. והא דתניא בתו"כ והובא הרחב דבר: )

אלא . וקאדאו ושב אל משפחתו וגו'. אם בנרצע כבר אמור. לל הפסוק ע ,א(טו)בקידושין 

וכמו בברייתא שני' דתניא אי במכרוהו נגוף נמקרא מוכח הכי ולא מחמת שהוא מיותר 

מגוף המקרא כדאיתא שם. הכי נמי מוכרח מגוף המקרא ב"ד כבר אמור. ובאמת מוכרח 

 מיירי בתחלת מכירה ובזה מובן הצריכותא דשם.(.  "ושב אל משפחתו"ד

 

 מג  ,פרק כה
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ֱאֹלֶהיָך-ֹלא מג אָת מֵּ  :ִתְרֶדה בֹו ְבָפֶרְך ְוָירֵּ

ואין בזה תועלת לבעליו כ"א להפריך  ,מלאכה שאינו מסוגל אליה לא תרדה בו בפרך.

  .וזה אסור בעבד עברי ,א ילך חפשיגופו של

 

 מד  ,פרק כה

ת-ְוַעְבְדָך ַוֲאָמְתָך ֲאֶשר ִיְהיּו מד אֵּ ֶהם ִתְקנּו ֶעֶבד ְוָאָמה ָלְך מֵּ יֶכם מֵּ  :ַהגֹוִים ֲאֶשר ְסִביֹבתֵּ

  .מצוה לקנות כדי להוציאם מעובדי כוכבים מהם תקנו.

 

 מה  ,פרק כה

ֶהםְוַגם ִמְבנֵּי ַהתֹוָשִבים ַהגָ  מה ִתְקנּו ּוִמִמְשַפְחָתם ֲאֶשר ִעָמֶכם ֲאֶשר הֹוִלידּו  ִרים ִעָמֶכם מֵּ

ָזה ְבַאְרְצֶכם  :ְוָהיּו ָלֶכם ַלֲאחֻּ

התנה הכתוב בני והתושבים. לאפוקי התושבים עצמם. ולאפוקי בני וגם מבני התושבים. 

בדי כוכבים. וא"כ דמהם תקנו הוא מצוה להוציאם מעו כמו שכתבתיגרי צדק. והיינו 

נבלות וכאשר  םשעדיין אוכלי אף על פיו ם.עבודת כוכבי םעצמם כבר אינם עובדי םתושבי

 דאיתאזה אינו מצוה כלל כ כל מקוםעבד כנעני יהא נכנס לכלל איסור כמו אשה מ היהי

אביהם גם כן שאין שום מצוה לעשות גרים. וכן בני גרי צדק.  )מז,א( ביבמות פרק החולץ

וכפרש"י ביבמות  (מח,יב)בס' שמות  כמו שכתבתי ורחםכל יר מל אותם בעכשמתגי

  .התנה בני התושבים שהמה עובדי עבודת כוכבים משום הכי. ,א(מח)

 

 מו , פרק כה

יֶכם ָלֶרֶשת מו יֶכם ְבנֵּי ְוִהְתַנַחְלֶתם ֹאָתם ִלְבנֵּיֶכם ַאֲחרֵּ ָזה ְלֹעָלם ָבֶהם ַתֲעֹבדּו ּוְבַאחֵּ -ֲאחֻּ

ל ִאישִיְשרָ   :ִתְרֶדה בֹו ְבָפֶרְך-ְבָאִחיו ֹלא אֵּ

חזר הכתוב והזהיר על פריכת  לעולם בהם תעבודו ובאחיכם וגו' לא תרדה בו בפרך.

וזה לבד  ,הגוף דבזה נכלל מי שהוא עובד באופן שאין לו תקוה שאפשר להיות משוחרר

הלשון שתהא  ונכלל בזה .כתיב לעולם בהם תעבודועל זה ו ,הוא פריכת הגוף ונפש

אסור  בני ישראלהעבודה באופן שלא יקוה שיצא לחרות וכנגד זה הזהיר דבאחיכם 

לעשות כן ואדרבה ראוי להרחיב לבבו ולומר לו אולי עוד יעזרך ה' וימצא גואל לך או תשיג 

  .ידך בסיבה ע"פ השגחתו ית'
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 מז  ,פרק כה

ֶקר ִמְשַפַחת  ְוִכי ַתִשיג ַיד גֵּר ְותֹוָשב ִעָמְך ּוָמְך מז ָאִחיָך ִעמֹו ְוִנְמַכר ְלגֵּר תֹוָשב ִעָמְך אֹו ְלעֵּ

 :גֵּר

שהוא משובח בשביל  אף על פיפרש"י מי גרם לו שימוך דבוקו עמו. ו ומך אחיך עמו.

אין השבח מועיל אלא לפי ערכו שהוא עובד כוכבים ולא לישראל.  כל מקוםדבוקו עמך מ

עניות ועשירות בעוה"ז אינו בא על עונשי עבירות שבין  שהרי ,ועדיין הדבר צריך טעם

כל המרחם על  (ב,קנא)בשבת  דאיתאאדם למקום אלא על מה שבין אדם לחבירו כ

הבריות מרחמין עליו מן השמים ועוד כמה מאמרים וא"כ אחר שהעובד כוכבים מדבר 

ואיך בא עצמו למנהגי ישראל ומדותיהם שהם רחמנים וגומלי חסדים ע"כ נעשה עשיר 

ל לישראל שמדבר עצמו לתושב הזה שאוכל נבלות וכדומה שהוא נעשה אינו מרחם ע

ואין לו מדת גמ"ח עד שבשביל זה נעשה מך. והרי התושב עצמו הוא רחמן וגמ"ח  ריותהב

 אלא שאוכל נבלות. 

אבל יש לנו לדעת דכמו בחומר הגוף כל מי שיש לו צורה גבוה מאשר תחתיו החומר שלו 

עד שנעשה גרוע ממה שתחתיו גם כן ר. וכאשר הוא מאבד צורתו נפסד חומרו חלש יות

שחומר של הצומח  דברמי חומח צומם . כמו דהשחומרו בריא עכ"פ גם בלי צורה גבוה

גרוע מחומר הדומם וכן בחי ומדבר.  הוא הדיןאם הוא מפסיד כח הצמיחה שהוא צורתו 

של אותו הנפש במעלה עליונה החומר  כמו כן הוא בחומר הרוח והנפש. שכל מה שהצורה

עובד כוכבים שצורת  משום הכיו .נפשו ג"כ תחלוש ואם הוא מפסיד מעלה שלו מתקלקל

ובנקיות ובטוב עם הבריות.  רץארך רוחו ונפשו באשר הוא אדם בר דעת שיהא מתנהג בד

 אשר צורתו ,ישראל מה שאין כןהצורה הזאת למי שיש לו בשלמות אינה מתקלקלת מהר 

 ,נפסד עמו גם חומר הנפש האנושית ,אם הוא משחית צורתו זאת ,הוא עבודת האלהים

 תוגם נפש חומל ,אשר בטבע ישראל להיות נפש נקיה משקוצים יותר מעובד כוכבים

כפי טבע בני אברהם יצחק ויעקב שיהיו רחמנים וגו'. אבל כ"ז הוא אם אינו  מתומרח

 ונוצר להיות עובד ה' ג"כ.שלזה נברא  ,משחית צורת נפשו הישראלית

נקיות ולאכול שקוצים יותר מן הכותי  ענייןשנפסד צורת נפשו האנושית ל ענייןוהנה ל

שהכותי שנעשה  פסוקרמז לנו ה פסוקביארנו לעיל בזה הספר י"א מ"ד וע"ש. וכאן בזה ה

תושב שלא לעבוד עבודת כוכבים ולהתקרב לישראל מרגיל עצמו למדות אנושיות של 
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שאוכל עדיין נבילות  אף על פילהיות חומל ומרחם וכדומה. ומשום זה נעשה עשיר ישראל 

אינו מזיק לו למדת הרחמים וחמלה שהרי לא נתחייב להזהר מנבלות ולא הפסיד צורתו. 

ואוכל נבילות ומסיר צורתו מלהיות עבודת  ,ישראל שמדבק עצמו לזה התושב מה שאין כן

ונעשה אדם רע ואכזר ואז מגיע גם כן תו האנושית משחית לבסוף צורהרי זה ה' עליו. 

  .לבסוף להיות מך

 

וכבר ביאר זה המלך החכם ברוה"ק בספר משלי י"ב חמד רשע מצוד רעים הרחב דבר: )

ושורש צדיקים יתן. ביאורו דרשע הוא בין אדם לשמים. ורע הוא בין אדם לחבירו. וידוע 

ת. וכשהוא הולך ומתחבר עם רשע כמוהו. דיש רשע שטבעו והולדתו להיות טוב ורך לבריו

וכשרואה שאפשר לצוד איזה אדם הרי הוא עושה כל מה שלבו גם כן אלא שהשני הוא רע 

חפץ בלי שום חמלה. והרשע הראשון אינו יכול לעשות כן מפני טבעו הרך. אבל הוא חומד 

בר מובן ומתאוה מצוד רעים. להשיג מדת אכזריות שלא יחוש לצעקת הנוגש ונענה. והד

אחר שהוא חומד מרגיל עצמו לאט לאט עד שהוא משיגה וההרגל נעשה טבע שני. ושורש 

מכל מקום הלא שורש  ,צדיקים יתן. הוא להיפך אף על פי שאפשר שבטבעו הוא קשה

מה מרגיל עצמו מצד יראת ה' להיטיב טבעו. ועין עוד  ורחוכל צדיקים ליתן לחבירו בע

 אמרו צדיק כי טוב.(.  )ג,י(ישעיה ב פסוקר"פ נח בבאור שכתבתי 

 

 מח  ,פרק כה

ָלה ִתְהֶיה מח י ִנְמַכר ְגאֻּ ֶאָחיו-ַאֲחרֵּ  :ִיְגָאֶלנּו לֹו ֶאָחד מֵּ

אם  כל מקוםאך מ ,בא ללמד שמקודם יש להשתדל שלא יהיה נמכראחרי נמכר וגו'. 

קק לו ת"ל אחרי בא ואמר לו הרי אני נמכר יכול הז ,תניא להיפך תו"כנמכר גאלה וגו'. וב

מרומז בלשון המקרא והיינו אם בא לקרוביו לומר אם אין אתם עושים לי כך  הזם נמכר. וג

 ,מרומז שאין צריכים לחוש לדבריועל זה . יוכך הריני נמכר לגר. ותהי לחרפה למשפחת

עביד אינש דגזים ולא עביד. אבל  (א,מו)בשבועות  דאיתאוכ ,שאינו אלא כדי להפחיד

שאם  ,גם מה שכתבנו אמת ומשמע בפשט המקרא כל מקוםנמכר וגו'. ומ אחרי שכבר

  .יודעים שכך הוא עני ועומד למכור עצמו באמת יש לעשות השתדלות שלא יבא לידי כך

 

 מט  ,פרק כה
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ר-ֹדדֹו ִיְגָאֶלנּו אוֹ -ֹדדֹו אֹו ֶבן-אוֹ  מט  :יָגה ָידֹו ְוִנְגָאלִהשִ -ְבָשרֹו ִמִמְשַפְחתֹו ִיְגָאֶלנּו אוֹ  ִמְשאֵּ

או משאר בשרו מלמד שהקרוב  תו"כשאר בשרו מיבעי. מזה דרשו ב או משאר בשרו.

שהן קרובין יותר. אבל  שאר בשרשוין. אלא מקצת  שאר בשרלא כל  פירושב קודם. רוק

ן בד"ה לקרוב כו' דזה למדנו מדכתיב או דודו ואח"כ או בן דודו. וכ (א,כא)פרש"י קידושין 

והקרוב קרוב קודם שנאמר או דודו או בן דודו. וא"כ  ,ז(ב)ון הרמב"ם הל' עבדים לש ואה

קשה הלשון או משאר בשרו. ונראה דמזה למד רש"י יבמות דנ"ד ב' בד"ה מה להלן כו' 

ומצות גאולה מוטל עליו יותר מקרובי האם. משמע שאין לו קרובי האב שיכולין לגאלו 

ליה לרש"י. ואפשר דלשון משאר בשרו משמע מצוה על קרובי האם. ולא נתבאר מנ

יגאלנו אלא ממשפחתו קודם גם כן דאפילו הוא מקרובי האם. וא"כ הוא מקצת שארו 

  .שהוא נחשב לשאר בשרו ממש

 

 נ  ,פרק כה

ל ְוָהָיה ֶכֶסף ִמְמָכרֹו ְבִמְסַפר שָ  ֹקנֵּהּו ִמְשַנת ִהָמְכרֹו לֹו ַעד-ְוִחַשב ִעם נ י ְשַנת ַהֹיבֵּ ִנים ִכימֵּ

 :ִיְהֶיה ִעמוֹ  ָשִכיר

החשבון של כסף ממכרו יהיה כמו שכיר יום שחוזר בו בחצי היום  כימי שכיר יהיה עמו.

שהדין אם הוא דבר האבד ידו על התחתונה ואם מחצה יום השני מוכרח ליתן יותר 

שכר אזי מנכה להשכיר ממחצה הראשון. ואם אינו דבר האבד נותן לו  ,ממחצית השכר

נכוי כסף ממכרו אינו דומה אם  הכי נמי. )ב"מ עו,ב( ר"פ האומנין דאיתאמחצה יום. וכ

  .חוזר ונגאל מיד אחר שנמכר או סמוך ליובל כאשר יבואר

 

  נב- נא ,פרק כה

ָלתֹו ִמֶכֶסף ִמְקָנתוֹ  עֹוד ַרבֹות ַבָשִנים ְלִפיֶהן ָיִשיב-ִאם נא  :ְגאֻּ

ל-ַבָשִנים ַעדְמַעט ִנְשַאר -ְוִאם נב ָלתוֹ -לֹו ְכִפי ָשָניו ָיִשיב ֶאת-ְוִחַשב ְשַנת ַהֹיבֵּ  :ְגאֻּ

הרי אנו  אם עוד רבות בשנים לפיהן וגו' ואם מעט נשאר בשנים וגו' כפי שניו וגו'.

רואים אריכות לשון המקרא ולא כתיב בקיצור כמו לעיל בשדה אחוזה וחשב את שני 

דעבד תרי ופש ליה  אהיכ איתא )כ,ב(בדין הנכוי. ובקדושין  נהנפקא מיממכרו. ע"כ שיש 

 אף על פיניתוב תרתי כפי שניו. ו ,ד' ניתיב ליה ד' מכסף מקנתו עבד ד' ופש ליה תרי

דמסיק שם עוד דרשה דנתרבה בשנים היינו נתרבה כספו מכסף מקנתו נתמעט כספו כפי 
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הכתובים רק להא דאי פש ד' או דאם באו  צחקיר בחמן נב שניו. היינו משום דדייק ר

תרתי לכתוב אם עוד רבות שנים או מעט נשאר שנים. אלא עוד יש לדרוש נתרבה בשנים 

ודאי עיקר קרא לא להא לחוד אתי שהרי לשון רבות ולשון  כל מקוםנתמעט בשנים. אבל מ

אם מעט נשאר אינו במשמע אלא שהשנים נשארו הרבה או מעט. וא"כ יש להבין מאי 

בהשביח והכסיף.  פירושבין פש ליה ד' שנים או שנים. וע' שיטת התוספות שאיכא 

דזה ברור שהעובד כוכבים  הכי פירושוולפרש"י דלא מיירי בהשביח והכסיף כלל נראה ד

לעיל גבי שדה אחוזה.  כמו שכתבתיהקונה עבד לשש שנים אין חשבון כל שנה שוה ו

וות בלי נשך וא"כ היה לפי הסברא חשבון והעובד כוכבים הרי אינו מצווה להל)פס',טז( 

צדק לחשוב כסף מקנתו על שנה ראשונה ושניה יותר משנים המאוחרות. ולנכות סך יותר 

עבור שנים הראשונות שכבר עבד. אבל נגד זה יש חשבון אחר להוקיר מחיר השנים 

ליו האחרונות יותר מן הראשונות שהרי בשנים המאוחרות כבר הורגל בו ויכול לבטוח ע

אלא ביובל אזי  אדהנמכר לעובד כוכבים שאינו יוצ ,יותר מעבד חדש אשר יקנה עתה. ותו

בראשונות יותר בנקל להשיג עבד אחר מבשנים אחרונות שמחירו מועט והבזיון הוא רב 

שהרי אינו שב לכבודו. וא"כ אם חוזר בו ויוצא בקרוב הרי זה דומה לדבר האבד. ע"כ 

והיינו פש ליה ד' שנים ואינו  אם עוד רבות בשניםון צדק אמרה תורה שיש לעשות חשב

 עבד עברי.דבר האבד שעוד יכול להשיג 

 .יש לחשוב שתי שנים הראשונות ביוקר מד' שאחריהם מכסף מקנתו.

יחשוב כל השנים  כפי שניו וגו'.דבר האבד הרי זה דפש תרתי. ו ואם מעט נשאר בשנים.

  .שליש הכסף בשוה ויסלק עבור שתי שנים האחרונות

 

 נג  ,פרק כה

יֶניָך-ֹלא ִכְשִכיר ָשָנה ְבָשָנה ִיְהֶיה ִעמוֹ  נג  :ִיְרֶדנּו ְבֶפֶרְך ְלעֵּ

שלא תאמר דרק בסוף השנה אפשר לחזור בו ולא באמצע השנה כשכיר שנה בשנה. 

עבד  הכי נמיפירש הכתוב כשכיר שנה שחוזר בתוך השנה. שהרי אינו קנוי  משום הכי

 .יכול לצאת בפדיון כל מקוםשגופו קנוי מהאף 

כמו שיהא מחשב שאין לו תקנה בשום אופן עכ"פ כל השנה. ו לא ירדנו בפרך לעיניך.

  .לעיל מ"ו שכתבתי
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 נד  ,פרק כה

ל-ְוִאם נד ֶלה ְוָיָצא ִבְשַנת ַהֹיבֵּ ל ְבאֵּ  :הּוא ּוָבָניו ִעמוֹ  ֹלא ִיָגאֵּ

ם הבנים לצאת מבית העובד כוכבים שהם רגילים כשהאב יוצא מחויביהוא ובניו עמו. 

להיות שם. והאב משגיח עליהם שלא יכשלו בבית העובד כוכבים באיסורין אבל כשהאב 

מחויבים לצאת והיינו שנתן המקרא כאן טעם אחד  משום הכייוצא אין משגיח עליהם 

  .מ"אפס',מנמכר לישראל לעיל 

 

 נה  ,פרק כה

םִיְשָראֵּ -ִלי ְבנֵּי-ִכי נה ֶאֶרץ ִמְצָרִים ֲאִני -ֲאֶשר ל ֲעָבִדים ֲעָבַדי הֵּ אִתי אֹוָתם מֵּ  'ההֹוצֵּ

יֶכם   :ֱאֹלהֵּ

שנשתעבדו לי בקבלת התורה. והבנים כשיהיו בבית העובד  כי לי בני ישראל עבדים.

. ע"כ ענייןשאני קניתים ברוב  עבדי הם אשר וגו'.כוכבים ילמדו ממעשיהם. עוד טעם 

  .ח מהם נדחיקרים המה לי שלא יד

 

 פרק כו

 א  ,פרק כו

ָבה-ֹלא א ָתִקימּו ָלֶכם ְוֶאֶבן ַמְשִכית ֹלא ִתְתנּו ְבַאְרְצֶכם -ֹלא ַתֲעשּו ָלֶכם ֱאִליִלם ּוֶפֶסל ּוַמצֵּ

יֶכם 'הָעֶליָה ִכי ֲאִני  ְלִהְשַתֲחֹות  :ֱאֹלהֵּ

נוגע לשמץ ע"ז אין גם בהיותכם נמכרים לעובדי כוכבים כפרש"י וכל ה לא תעשו לכם וגו'.

  .האדון יכול לו להכריחו

 

 ב  ,פרק כו

 :'הֲאִני  ַשְבֹתַתי ִתְשֹמרּו ּוִמְקָדִשי ִתיָראּו-ֶאת ב

 כמו שכתבתיגם כן אפילו נמכר לעובד כוכבים ובכלל שבתתי יו"ט  את שבתתי תשמורו.

דדוקא לכם בס' שמות ל"א י"ג. ואסור לעשות אפילו מלאכת אוכל נפש בשביל האדון 

 .מותר כידוע
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כל המקודש לישראל ולגבוה יהא נזהר מלבזות כמו ששומע תמיד בפה  ומקדשי תיראו.

כל ישראל שנטמע בין העובדי כוכבים עליו להיות נזהר ביותר  הוא הדיןהעובדי כוכבים. ו

הספורנו דעיקר מקראות הללו מיירי בעת שישראל משועבדים לעובדי  תבכך באלו. וכ

 .כוכבים

 


