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חק לישראל – פרשת בהר ליל שישי
תורה -

ויקרא פרק כה'

יש אֲ ׁ ֶשר ָמכַ ר לוֹ וְ ׁ ָשב
)כז( וְ ִח ּ ׁ ַשב אֶ ת ְׁשנֵי ִמ ְמ ָּכרוֹ וְ הֵ ִׁשיב אֶ ת הָ ע ֵֹדף לָ ִא ׁ
יש ֲא ׁ ֶשר ָמכַ ר לוֹ וְ ׁ ָשב לַ אֲ חֻ ָזּתוֹ :
לַ אֲ חֻ ּזָתוֹ ) :כז( וְ ִח ּ ׁ ַשב אֶ ת ְׁשנֵי ִמ ְמ ָּכרוֹ וְ הֵ ִׁשיב אֶ ת הָ ע ֵֹדף לָ ִא ׁ
יה וִ יתוּב ְלאַ חֲסַ נְ ּ ֵת ּה:
ָתב יָת מוֹ ָת ָרא ִלגְ בַ ר ִ ּדי ז ּ ֶַבן לֵ ּ
)כז( וִ יחַ ּ ׁ ֵשב יָת ְׁש ֵני זְ ִבינוֹ ִהי וְ י ֵ

)כח( וְ ִאם לֹא ָמצְ אָ ה יָדוֹ ֵ ּדי הָ ִׁשיב לוֹ וְ הָ יָה ִמ ְמ ָּכרוֹ ְּביַד הַ ּקֹנֶה אֹ תוֹ ַעד ְׁשנַת
הַ ּיוֹ בֵ ל וְ יָצָ א ַּב ּיֹבֵ ל וְ ׁ ָ
שב לַ אֲ חֻ ּזָתוֹ ) :כח( וְ ִאם לֹא ָמצְ אָ ה יָ דוֹ ֵ ּדי הָ ִׁשיב לוֹ וְ הָ יָה ִמ ְמ ָּכרוֹ
שב לַ אֲחֻ ָזּתוֹ ) :כח( וְ ִאם לָ א ַת ְׁש ַּכח יְ ֵד ּה ְּכ ִמ ּ ַסת אֲ ֵתב
ְּביַ ד הַ ּקֹנֶה אֹ תוֹ ַעד ְׁשנַת הַ ּיוֹ בֵ ל וְ ָיצָ א ַּב ּיֹבֵ ל וְ ׁ ָ
יה:
יה ַעד ׁ ַש ּ ָתא ְדיוֹ בֵ לָ א וְ יִ ּפוֹ ק ְּביוֹ בֵ לָ א וִ יתוּב ְלאַ חֲסַ נְ ּ ֵת ּ
ָת ּ
ידא ִ ּדזְ בַ ן י ֵ
יה וִ יהֵ י זְ ִבינוֹ ִהי ִּב ָ
לֵ ּ

יש ִּכי יִ ְמכּ ֹר ּ ֵבית מוֹ ׁ ַשב ִעיר חוֹ ָמה וְ הָ יְ ָתה גְּ אֻ ָּלתוֹ ַעד ּתֹם ְׁשנַת ִמ ְמ ָּכרוֹ
)כט( וְ ִא ׁ
יִ
יש ִּכי יִ ְמכּ ֹר ּ ֵבית מוֹ ׁ ַשב ִעיר חוֹ ָמה וְ הָ יְ ָתה גְּ אֻ לָּ תוֹ ַעד ּתֹם
ָמים ִּת ְהיֶה גְ אֻ ָּלתוֹ ) :כט( וְ ִא ׁ
ֵיה ַעד
אֲרי יְ ז ּ ֵַבן ּ ֵבית מוֹ ַתב קַ ְר ּ ָתא ַמ ְקפָ א ׁשוּר ו ְּתהֵ י פֻ ְרקָ נ ּ
ָמים ִּת ְהיֶה גְ אֻ ּלָ תוֹ ) :כט( וּגְ בַ ר ֵ
ְׁש ַנת ִמ ְמ ָּכרוֹ י ִ
ֵיה:
פֻרקָ נ ּ
ִמ ְׁשלַ ם ׁ ַש ּ ָתא ִדזְ ִבינוֹ ִהי ִע ָ ּדן ְּב ִע ָ ּדן ְּתהֵ י ְ

אֲשר לֹא
ימה וְ קָ ם הַ ַּביִ ת אֲ ׁ ֶשר ָּב ִעיר ׁ ֶ
)ל( וְ ִאם לֹא יִ ּגָ אֵ ל ַעד ְמלֹאת לוֹ ׁ ָשנָה ְת ִמ ָ
ֹתיו ל ֹא יֵצֵ א ַּביֹּבֵ ל) :ל( וְ ִאם לֹא יִ ּגָ אֵ ל ַעד
\}לֹוֹ \{ ח ָֹמה לַ ְּצ ִמיתֻ ת לַ ּקֹנֶה אֹ תוֹ ְל ֹדר ָ
ימה וְ קָ ם הַ ַּביִ ת ֲא ׁ ֶשר ָּב ִעיר אֲ ׁ ֶשר לֹא \}לֹוֹ \{ ח ָֹמה לַ ְּצ ִמיתֻ ת לַ ּקֹנֶה אֹ תוֹ
ְמלֹאת לוֹ ׁ ָשנָה ְת ִמ ָ
יתא ִדי ְבקַ ְר ּ ָתא ִ ּדי
יה ׁ ַש ּ ָתא ְׁשלֶ ְמ ּ ָתא וִ יקוּם ּ ֵב ָ
ֹתיו לֹא יֵצֵ א ַּביֹּבֵ ל) :ל( וְ ִאם לָ א יִ ְת ּ ָפ ַרק ַעד ִמ ְׁשלַ ם לֵ ּ
ְל ֹדר ָ
יה ְל ָדרוֹ ִהי לָ א יִ ּפוֹ ק ְּביוֹ בֵ לָ א:
ָת ּ
יה ׁשו ָּרא לַ חֲלו ִּטין ְל ִדי זְ בַ ן י ֵ
לֵ ּ

ֲשר אֵ ין לָ הֶ ם ח ָֹמה סָ ִביב ַעל שְׂ ֵדה הָ אָ ֶרץ יֵחָ ׁ ֵשב גְּ אֻ ָּלה
)לא( ּובָ ּ ֵתי הַ חֲצֵ ִרים א ׁ ֶ
ִּת ְהיֶה לּ וֹ ּובַ יֹּבֵ ל יֵצֵ א) :לא( ּובָ ּ ֵתי הַ חֲצֵ ִרים אֲ ׁ ֶשר אֵ ין לָ הֶ ם ח ָֹמה סָ ִביב ַעל שְׂ ֵדה הָ אָ ֶרץ
שב גְּ אֻ לָּ ה ִּת ְהיֶה ּלוֹ ּובַ יֹּבֵ ל יֵצֵ א) :לא( וּבָ ּ ֵתי פַ צְ חַ ּיָא ִ ּדי לֵ ית ְלהוֹ ן ׁשוּר ַמ ּקַ ף ְסחוֹ ר ְסחוֹ ר ַעל חֲקַ ל
יֵחָ ׁ ֵ
יה ו ְּביוֹ בֵ לָ א יִ ּפוֹ ק:
אַ ְר ָעא יִ ְתחַ ּ ׁ ָשב ּ ֻפ ְרקָ נָא ְּתהֵ י לֵ ּ

ָתם גְּ אֻ ַּלת עוֹ לָ ם ִּת ְהיֶה לַ ְלוִ יִ ּם) :לב( וְ ָע ֵרי הַ ְלוִ יִ ּם
)לב( וְ ָע ֵרי הַ ְלוִ יִ ּם ָּב ּ ֵתי ָע ֵרי אֲחֻ זּ ָ
תי ָע ֵרי אֲחֻ ָזּ ָתם גְּ אֻ לַּ ת עוֹ לָ ם ִּת ְהיֶה לַ ְלוִ יִ ּם) :לב( וְ ִק ְרוֵי לֵ יוָ אֵ י ָּב ּ ֵתי ִק ְרוֵי אַ חֲסַ נְ ְּתהוֹ ן ּ ֻפ ְרקַ ן ָעלָ ם ְתהֵ י
ָּב ּ ֵ
ְללֵ יוָ אֵ י:

ֲשר יִ גְ אַ ל ִמן הַ ְלוִ יִ ּם וְ יָצָ א ִמ ְמ ַּכר ַּביִ ת וְ ִעיר אֲ חֻ ּזָתוֹ ַּביֹּבֵ ל ִּכי בָ ּ ֵתי ָע ֵרי
)לג( וַ א ׁ ֶ
ְ
הַ ְלוִ יִ ּם ִהוא אֲ חֻ ּ ָ
זָתם ְ ּבתוֹ ך ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל) :לג( וַ אֲ ׁ ֶשר יִ גְ אַ ל ִמן ַה ְלוִ יִ ּם וְ יָ צָ א ִמ ְמ ַּכר ַּביִ ת

תי ָע ֵרי הַ ְלוִ יִ ּם ִהוא אֲחֻ זָ ּ ָתם ְ ּבתוֹ ְך ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל) :לג( וְ ִדי יִ ְפרוֹ ק ִמן לֵ יוָ אֵ י
וְ ִעיר אֲ חֻ זָ ּתוֹ ַּב ּיֹבֵ ל ִּכי בָ ּ ֵ
אֲרי בָ ּ ֵתי ִק ְרוֵי לֵ יוָ אֵ י ִהיא אַ חֲסַ נְ ְּתהוֹ ן ְּבגוֹ ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל:
יה ְּביוֹ בֵ לָ א ֵ
נְת ּ
יתא וְ קַ ְר ּ ָתא אַ חֲסַ ּ ֵ
וְ יִ ּפוֹ ק זְ ִבין ּ ֵב ָ

וש ֵדה ִמגְ ַר ׁש
הוא לָ הֶ ם) :לד( ּ ֲׂ
)לד( ּ ֲׂ
וש ֵדה ִמגְ ַר ׁש ָע ֵריהֶ ם לֹא יִ ּ ָמכֵ ר ִּכי אֲ חֻ ּזַת עוֹ לָ ם ּ
אֲרי אַ חֲסָ נַת ָעלָ ם הוּא
הוא לָ הֶ ם) :לד( וַ חֲקַ ל ְרוַ ח ִק ְרוֵיהוֹ ן לָ א יִ זְ ַ ּד ָּבן ֵ
ָע ֵריהֶ ם לֹא יִ ּ ָמכֵ ר ִּכי ֲאחֻ ַזּת עוֹ לָ ם ּ
ְלהוֹ ן:
)לה(

ָמוך אָ ִח ָ
וְ ִכי י ּ ְ
ומ ָטה יָדוֹ ִע ּ ָמ ְך וְ הֶ ֱחז ְַק ּ ָת בּ וֹ ּגֵ ר וְ תוֹ ׁ ָשב וָ חַ י ִע ּ ָמ ְך:
יך ּ ָ

מוך אָ ִח ָ
יָ ּ ְ
ומ ָטה יָדוֹ ִע ּ ָמ ְך וְ הֶ ֱחז ְַק ּ ָת בּ וֹ ּגֵר וְ תוֹ ׁ ָשב וָ חַ י ִע ּ ָמְך:
יך ּ ָ
יה ַ ּד ּיָר וְ תוֹ ָתב וִ יחֵ י ִע ּ ָמ ְך:
ִע ּ ָמ ְך וְ ַת ְתקֵ ף ּ ֵב ּ

)לו(

)לה( וְ ִכי
יה
אֲרי יִ ְת ַמ ְס ַּכן אָ חו ְּך ו ְּתמוּט יְ ֵד ּ
)לה( וַ ֵ

יך וְ חֵ י אָ ִח ָ
את ֵמ ֱאלֹהֶ ָ
יך ִע ּ ָמ ְך:
ֶש ְך וְ ַת ְר ִּבית וְ י ֵָר ָ
אַ ל ִּת ּקַ ח ֵמ ִא ּתוֹ נ ׁ ֶ

יך וְ חֵ י אָ ִח ָ
את ֵמ ֱאלֹהֶ ָ
יך ִע ּ ָמ ְך:
ֶש ְך וְ ַת ְר ִּבית וְ ָי ֵר ָ
ֵמ ִא ּתוֹ נ ׁ ֶ

מֵ אֱלָ הָ ְך וִ יחֵ י אָ חו ְּך ִע ּ ָמ ְך:

)לו( אַ ל ִּת ּקַ ח

יתא וְ ִת ְדחַ ל
ֵיה ִחבּ ו ְּליָא וְ ִר ִּב ָ
)לו( לָ א ִת ּ ַסב ִמ ּנ ּ

תן אָ ְכלֶ ָך) :לז( אֶ ת ַּכ ְס ּ ְפ ָך לֹא
וב ַמ ְר ִּבית לֹא ִת ּ ֵ
ֶש ְך ּ ְ
)לז( אֶ ת ַּכ ְס ּ ְפ ָך לֹא ִת ּ ֵתן לוֹ ְּבנ ׁ ֶ
יתא לָ א ִת ּ ֵתן
יה ְּב ִחבּ ו ְּליָא ו ְּב ִר ִּב ָ
וב ַמ ְר ִ ּבית לֹא ִת ּתֵ ן אָ ְכלֶ ָך) :לז( יָת ַּכ ְס ּ ָפ ְך לָ א ִת ּ ֵתן לֵ ּ
ֶש ְך ּ ְ
ִת ּ ֵתן לוֹ ְ ּבנ ׁ ֶ
יכלָ ְך:
ֵמ ְ
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חק לישראל – פרשת בהר ליל שישי
אתי אֶ ְתכֶ ם ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִ ם לָ ֵתת לָ כֶ ם אֶ ת
אֲשר הוֹ צֵ ִ
ֶׁ
)לח( אֲנִ י יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ יכֶ ם
אתי אֶ ְתכֶ ם מֵ אֶ ֶרץ
אֲשר הוֹ צֵ ִ
אֶ ֶרץ ְּכנ ַַען ִל ְהיוֹ ת לָ כֶ ם לֵ אל ִֹהים) :לח( אֲנִ י יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ יכֶ ם ׁ ֶ
ִמצְ ָריִ ם לָ ֵתת לָ כֶ ם אֶ ת אֶ ֶרץ ְּכנ ַַען ִל ְהיוֹ ת לָ כֶ ם לֵ אל ִֹהים:

)לח( אֲ נָא יְ ָי אֱלָ הֲ כוֹ ן ִ ּדי אַ ּ ֵפ ִקית י ְָתכוֹ ן

ה ֵוי ְלכוֹ ן לֶ אֶ לָ ה:
ֵמאַ ְר ָעא ְד ִמ ְצ ָריִ ם ְל ִמ ּ ַתן ְלכוֹ ן יָת אַ ְר ָעא ִד ְכנ ַַען ְל ֶמ ֱ

ָמוך אָ ִח ָ
)לט( וְ ִכי י ּ ְ
ב ַדת ָעבֶ ד) :לט( וְ ִכי יָ ּ ְ
מוך
יך ִע ּ ָמ ְך וְ נִ ְמ ַּכר לָ ְך לֹא ַתעֲ ֹבד בּ וֹ עֲ ֹ
אָ ִח ָ
אֲרי יִ ְת ַמ ְס ַּכן אָ חו ְּך ִע ּ ָמ ְך וְ יִ זְ ַ ּד ַּבן לָ ְך לָ א ִת ְפלַ ח
בד בּ וֹ עֲ ב ַֹדת ָעבֶ ד) :לט( וַ ֵ
יך ִע ּ ָמ ְך וְ נִ ְמ ַּכר לָ ְך לֹא ַתעֲ ֹ
יה ּ ָפ ְלחַ ן ַע ְב ִ ּדין:
ּ ֵב ּ

ש ִכיר ְּכתוֹ ׁ ָשב יִ ְהיֶה
שב יִ ְהיֶה ִע ּ ָמ ְך ַעד ְׁשנַת הַ יֹּבֵ ל יַעֲ בֹד ִע ּ ָמ ְך) :מ( ְּכ ָ ׂ
ש ִכיר ְּכתוֹ ׁ ָ
)מ( ְּכ ָ ׂ

ִע ּ ָמ ְך ַעד ְׁשנַת הַ יֹּבֵ ל ַיעֲ ֹבד
)מא(

ירא ְכתוֹ ָתבָ א יְ הֵ י ִע ּ ָמ ְך ַעד ׁ ַש ּ ָתא ְדיוֹ בֵ לָ א יִ ְפלַ ח ִע ּ ָמ ְך:
ִע ּ ָמ ְך) :מ( ַּכאֲ גִ ָ

הוא ּובָ נָיו ִע ּמוֹ וְ ׁ ָשב אֶ ל ִמ ְׁש ּ ַפ ְח ּתוֹ וְ אֶ ל אֲ חֻ ּזַת אֲ ֹב ָתיו י ָׁש ּוב:
וְ יָצָ א ֵמ ִע ּ ָמ ְך ּ

הוא ּובָ נָיו ִע ּמוֹ וְ ׁ ָשב אֶ ל ִמ ְׁש ּפַ ְח ּתוֹ וְ אֶ ל ֲאחֻ ַזּת אֲ ֹב ָתיו יָ ׁש ּוב:
)מא( וְ ָיצָ א מֵ ִע ּ ָמ ְך ּ

)מא( וְ יִ ּפוֹ ק ֵמ ִע ּ ָמ ְך

יה ו ְּלאַ חֲסָ נַת אֲ בָ הָ תוֹ ִהי יְ תוּב:
ית ּ
יה וִ יתוּב ְלז ְַר ִע ֵ
הוּא ו ְּבנוֹ ִהי ִע ּ ֵמ ּ
)מב(

רו ִמ ְמ ּ ֶכ ֶרת ָעבֶ ד:
אֲשר הוֹ צֵ ִ
ִּכי עֲ בָ ַדי הֵ ם ׁ ֶ
אתי אֹ ָתם ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִ ם לֹא יִ ּ ָמ ְכ ּ

רו ִמ ְמ ּ ֶכ ֶרת ָעבֶ ד:
)מב( ִּכי עֲ בָ ַדי הֵ ם ֲא ׁ ֶשר הוֹ צֵ ִ
אתי אֹ ָתם ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִ ם לֹא יִ ּ ָמ ְכ ּ

אֲרי ַע ְב ַ ּדי
)מב( ֵ

ִא ּנוּן ִ ּדי אַ ּ ֵפ ִקית י ְָתהוֹ ן ֵמאַ ְר ָעא ְד ִמצְ ָריִ ם לָ א יִ זְ ַ ּד ְּבנוּן זְ בוּן ַע ְב ִ ּדין:

את ֵמ ֱאלֹהֶ ָ
את ֵמ ֱאלֹהֶ ָ
יך:
יך) :מג( לֹא ִת ְר ֶ ּדה בוֹ ְ ּבפָ ֶר ְך וְ ָי ֵר ָ
)מג( לֹא ִת ְר ֶ ּדה בוֹ ְּבפָ ֶר ְך וְ י ֵָר ָ
יה ְּבקַ ְׁשי ּו וְ ִת ְדחַ ל ֵמאֱלָ הָ ְך:
)מג( לָ א ִת ְפלַ ח ּ ֵב ּ

נו
אֲשר ְס ִביב ֵ
ֶׁ
יו לָ ְך ֵמאֵ ת הַ ּגוֹ יִ ם
אֲמ ְת ָך א ׁ ֶ
)מד( וְ ַעבְ ְ ּד ָך וַ ָ
ֹתיכֶ ם ֵמהֶ ם ִּת ְק ּ
ֲשר יִ ְה ּ
נו
יו לָ ְך מֵ אֵ ת הַ ּגוֹ יִ ם אֲ ׁ ֶשר ְס ִביב ֵ
ֹתיכֶ ם ֵמהֶ ם ִּת ְק ּ
ֶעבֶ ד וְ אָ ָמה) :מד( וְ ַע ְב ְ ּד ָך וַ ֲא ָמ ְת ָך אֲ ׁ ֶשר יִ ְה ּ
ֶעבֶ ד וְ אָ ָמה:

חֲרנֵיכוֹ ן ִמנְּ הוֹ ן ִּת ְקנוּן ַע ְב ִ ּדין וְ אַ ְמהָ ן:
)מד( וְ ַע ְב ָ ּד ְך וְ אַ ְמ ָת ְך ִ ּדי יְ הוֹ ן לָ ְך ִמן ַע ְמ ַמ ּיָא ִ ּדי ְבסַ ָ

ומ ּ ִמ ְׁש ּ ַפ ְח ּ ָתם אֲ ׁ ֶשר ִע ּ ָמכֶ ם
נו ּ ִ
)מה( וְ גַ ם ִמ ְּבנֵי הַ ּתוֹ ׁ ָש ִבים הַ ּגָ ִרים ִע ּ ָמכֶ ם ֵמהֶ ם ִּת ְק ּ
יו לָ כֶ ם לַ אֲ חֻ זָּה) :מה( וְ גַ ם ִמ ְ ּבנֵי הַ ּתוֹ ׁ ָש ִבים הַ ּגָ ִרים ִע ּ ָמכֶ ם
ידו ְּבאַ ְרצְ כֶ ם וְ הָ ּ
אֲ ׁ ֶשר הוֹ ִל ּ
יו לָ כֶ ם לַ אֲחֻ ָזּה) :מה( וְ אַ ף ִמ ְּבנֵי
נו ּ ִ
ידו ְ ּבאַ ְרצְ כֶ ם וְ הָ ּ
ומ ּ ִמ ְׁש ּפַ ְח ּ ָתם אֲ ׁ ֶשר ִע ּ ָמכֶ ם ֲא ׁ ֶשר הוֹ ִל ּ
ֵמהֶ ם ִּת ְק ּ
יתהוֹ ן ְ ּד ִע ּ ְמכוֹ ן ִ ּדי ִא ְתיְ ִליד ּו ְּבאַ ְרעֲ כוֹ ן וִ יהוֹ ן ְלכוֹ ן ְלאַ חֲסָ נָא:
תוֹ ָתבַ ּיָא ָע ְרלַ ּיָא ְ ּד ָדיְ ִרין ִע ּ ְמכוֹ ן ִמנְּ הוֹ ן ִּת ְקנוּן ו ִּמ ּ ְזַר ִע ְ

ֹדו
)מו( וְ ִה ְתנַחַ ְל ּ ֶתם אֹ ָתם ִל ְבנֵיכֶ ם אַ ח ֲֵריכֶ ם לָ ֶר ׁ ֶשת אֲ חֻ זָּה ְלעֹלָ ם ָּבהֶ ם ּ ַתעֲ ב ּ
יש ְ ּבאָ ִחיו לֹא ִת ְר ֶ ּדה בוֹ ְ ּבפָ ֶר ְך) :מו( וְ ִה ְתנַחַ ְל ּ ֶתם אֹ ָתם
ובאַ חֵ יכֶ ם ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ִא ׁ
ְּ
יש ְ ּבאָ ִחיו לֹא
ובאַ חֵ יכֶ ם ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ִא ׁ
ֹדו ּ ְ
ִל ְבנֵיכֶ ם אַ ח ֲֵריכֶ ם לָ ֶר ׁ ֶשת אֲחֻ ָזּה ְלעֹלָ ם ָּבהֶ ם ּ ַתעֲ ב ּ

יר ּ ַתת אַ ֲחסָ נָא ְל ָעלָ ם ְּבהוֹ ן ִּת ְפ ְלחוּן ו ְּבאַ חֵ יכוֹ ן ְּבנֵי
ִת ְר ֶ ּדה בוֹ ְ ּבפָ ֶר ְך) :מו( וְ ַת ְח ְסנוּן י ְָתהוֹ ן ִל ְבנֵיכוֹ ן ַּב ְת ֵריכוֹ ן ִל ֻ
יה ְּבקַ ְׁשי ּו:
יִ שְׂ ָראֵ ל גְּ בַ ר ַּבאֲ חו ִּהי לָ א ִת ְפלַ ח ּ ֵב ּ

ומ ְך אָ ִח ָ
יך ִע ּמוֹ וְ נִ ְמ ַּכר ְלגֵר ּתוֹ ׁ ָשב ִע ּ ָמ ְך אוֹ
)מז( וְ ִכי ַת ּ ִׂשיג יַד ּגֵ ר וְ תוֹ ׁ ָשב ִע ּ ָמ ְך ּ ָ
ומ ְך אָ ִח ָ
יך ִע ּמוֹ וְ נִ ְמ ַּכר ְלגֵר ּתוֹ ׁ ָשב
ְל ֵעקֶ ר ִמ ְׁש ּ ַפחַ ת ּגֵ ר) :מז( וְ ִכי ַת ּ ִׂשיג יַ ד ּגֵר וְ תוֹ ׁ ָשב ִע ּ ָמ ְך ּ ָ

יה וְ יִ זְ ַ ּד ַּבן ְל ָע ֵרל
אֲרי ַת ְד ּ ֵבק יַד ָע ֵרל וְ תוֹ ָתב ִע ּ ָמ ְך וְ יִ ְת ַמ ְס ַּכן אָ חו ְּך ִע ּ ֵמ ּ
ִע ּ ָמ ְך אוֹ ְל ֵעקֶ ר ִמ ְׁש ּפַ חַ ת ּגֵר) :מז( וַ ֵ
ּתוֹ ָתב ִע ּ ָמ ְך אוֹ ְלאַ ְר ַמי ז ְַר ִעית גִּ ּיוֹ ָרא:

נו) :מח( אַ ח ֲֵרי נִ ְמ ַּכר גְּ אֻ לָּ ה
)מח( אַ ח ֲֵרי נִ ְמ ַּכר גְּ אֻ ָּלה ִּת ְהיֶה לּ וֹ אֶ חָ ד ֵמאֶ חָ יו יִ גְ אָ לֶ ּ ּ
ֵיה:
יה חַ ד ֵמאֲ חוֹ ִהי יִ ְפ ְר ִק ּנ ּ
נו) :מח( ָּב ַתר ְ ּדיִ זְ ַ ּד ַּבן ּ ֻפ ְרקָ נָא ְּתהֵ י לֵ ּ
ִּת ְהיֶה ּלוֹ אֶ חָ ד ֵמאֶ חָ יו יִ גְ אָ לֶ ּ ּ

נו אוֹ ִה ּ ִׂשיגָ ה
נו אוֹ ִמ ּ ְׁשאֵ ר ְּב ָ ׂ
שרוֹ ִמ ּ ִמ ְׁש ּ ַפ ְח ּתוֹ יִ גְ אָ לֶ ּ ּ
)מט( אוֹ דֹדוֹ אוֹ בֶ ן ּדֹדוֹ יִ גְ אָ לֶ ּ ּ
נו אוֹ
נו אוֹ ִמ ּ ְׁשאֵ ר ְ ּב ָ ׂשרוֹ ִמ ּ ִמ ְׁש ּפַ ְח ּתוֹ יִ גְ אָ לֶ ּ ּ
יָדוֹ וְ נִ גְ אָ ל) :מט( אוֹ דֹדוֹ אוֹ בֶ ן ּדֹדוֹ יִ גְ אָ לֶ ּ ּ
ֵיה
יה יִ ְפ ְר ִק ּנ ּ
ית ּ
יה ִמזּ ְַר ִע ֵ
ֵיה אוֹ ִמ ּקָ ִריב ִּבשְׂ ֵר ּ
ִה ּ ִׂשיגָ ה יָ דוֹ וְ נִ גְ אָ ל) :מט( אוֹ אַ ח אֲ בו ִּהי אוֹ בַ ר אַ ח אֲ בו ִּהי יִ ְפ ְר ִק ּנ ּ
יה וְ יִ ְת ּ ָפ ָרק:
אוֹ ְד ַת ְד ּ ֵבק יְ ֵד ּ
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חק לישראל – פרשת בהר ליל שישי
ֵהו ִמ ּ ְׁשנַת ִה ּ ָמכְ רוֹ לוֹ ַעד ְׁשנַת הַ יֹּבֵ ל וְ הָ יָה ּ ֶכסֶ ף ִמ ְמ ָּכרוֹ
)נ( וְ ִח ּ ׁ ַשב ִעם ֹקנ ּ
ֵהו ִמ ּ ְׁשנַת ִה ּ ָמ ְכרוֹ לוֹ ַעד ְׁשנַת
ש ִכיר יִ ְהיֶה ִע ּמוֹ ) :נ( וְ ִח ּ ׁ ַשב ִעם ֹ
ימי ָ ׂ
ְּב ִמ ְס ּ ַפר ׁ ָשנִ ים ִּכ ֵ
קנ ּ
ֵיה ִמ ּ ׁ ַש ּ ָתא
ש ִכיר יִ ְהיֶה ִע ּמוֹ ) :נ( וִ יחַ ּ ׁ ֵשב ִעם ז ְָבנ ּ
ימי ָ ׂ
הַ יֹּבֵ ל וְ הָ יָה ּ ֶכסֶ ף ִמ ְמ ָּכרוֹ ְ ּב ִמ ְס ּפַ ר ׁ ָשנִ ים ִּכ ֵ
יה:
ירא יְ הֵ י ִע ּ ֵמ ּ
יה ַעד ׁ ַש ּ ָתא ְדיוֹ בֵ לָ א וִ יהֵ י ְּכסַ ף זְ ִבינוֹ ִהי ְּב ִמנְ יַן ְׁש ַניָא ְּכיוֹ ֵמי אֲ גִ ָ
ְ ּד ִאזְ ַ ּד ַּבן לֵ ּ

ָשיב גְּ אֻ ָּלתוֹ ִמ ּ ֶכסֶ ף ִמ ְקנָתוֹ ) :נא( ִאם עוֹ ד ַרבּ וֹ ת
)נא( ִאם עוֹ ד ַרבּ וֹ ת ַּב ּ ׁ ָשנִ ים ְל ִפיהֶ ן י ִׁ
ֵיה ִמ ְּכסַ ף
ָשיב גְּ אֻ לָּ תוֹ ִמ ּ ֶכסֶ ף ִמ ְקנָתוֹ ) :נא( ִאם עוֹ ד ְסגִ ּיוּת ִּב ְׁש ַנ ּיָא ְלפו ְּמהֵ ן י ִָתיב ּ ֻפ ְרקָ נ ּ
ַּב ּ ׁ ָשנִ ים ְל ִפיהֶ ן י ִׁ
זְ ִבינוֹ ִהי:

)נב( וְ ִאם ְמ ַעט נִ ְׁשאַ ר ַּב ּ ׁ ָשנִ ים ַעד ְׁשנַת הַ יֹּבֵ ל וְ ִח ּ ׁ ַשב לוֹ ְּכ ִפי ׁ ָשנָיו י ִָׁשיב אֶ ת
גְּ אֻ ָּלתוֹ ) :נב( וְ ִאם ְמ ַעט נִ ְׁשאַ ר ַּב ּ ׁ ָשנִ ים ַעד ְׁשנַת הַ יֹּבֵ ל וְ ִח ּ ׁ ַשב לוֹ ְּכ ִפי ׁ ָשנָיו יָ ִׁשיב אֶ ת גְּ אֻ ּלָ תוֹ :
ֵיה:
ָתב יָת ּפ ְֻרקָ נ ּ
יה ְּכפוּם ְׁשנוֹ ִהי י ֵ
)נב( וְ ִאם זְ ֵער יִ ְׁש ּ ָתאַ ר ִּב ְׁש ַנ ּיָא ַעד ׁ ַש ּ ָתא ְדיוֹ בֵ לָ א וִ יחַ ּ ׁ ֵשב לֵ ּ

רש"י
)כז( וחשב את שני ממכרו  -כמה שנים היו
עד היובל כך וכך ובכמה מכרתיה לך בכך
וכך עתיד היית להחזירה ביובל נמצאת קונה
מספר התבואות כפי חשבון של כל שנה אכלת
אותה שלש שנים או ארבע הוצא את דמיהן
מן החשבון וטול את השאר וזהו :והשיב את
העודף  -בדמי המקח על האכילה שאכל
ויתנם ללוקח :לאיש אשר מכר לו  -המוכר
הזה שבא לגאלה:
)כח( די השיב לו ) -ערכין ל( מכאן שאינו
גואל לחצאין :עד שנת היובל ) -ת"כ( שלא
יכנס לתוך אותה שנה כלום שהיובל משמט
בתחלתו:
)כט( בית מושב עיר חומה ) -ת"כ( בית
בתוך עיר המוקפת חומה מימות יהושע בן
נון :והיתה גאלתו  -לג לפי שנא' בשדה
שיכול לגאלה משתי שנים ואילך כל זמן
שירצה ובתוך שתי שנים הראשונים אינו יכול
לגאלה הוצרך לפרש בזה שהוא חלוף שאם
רצה לגאול בשנה ראשונה גואלה ולאחר מכאן
אינו גואלה :והיתה גאלתו  -של בית :ימים
 ימי שנה שלימה קרויים ימים וכן )בראשיתכד( תשב הנערה אתנו ימים:
)ל( וקם הבית וגו' לצמיתת  -יצא מכחו של
מוכר ועומד בכחו של קונה:
)אשר לא חמה  -לו קרינן אמרו רז"ל אע"פ
שאין לו עכשיו הואיל והיתה לו קודם לכן
ועיר נקבה היא והוצרך לכתוב לה אלא מתוך
שצריך לכתוב לא בפנים תקנו לו במסורת זה

נופל על זה( :לא יצא ביובל  -אמר רב
ספרא )אף( אם פגע בו יובל בתוך שנתו לא
יצא:
)לא( ובתי החצרים  -כתרגומו פצחי' עיירות
פתוחות מאין חומה ויש הרבה בספר יהושע
)יהושע יג( הערים וחצריהם )בראשית כה(
בחצריהם ובטירות' :על שדה הארץ יחשב -
הרי הן כשדות הנגאלים עד היובל ויוצאין
ביובל לבעלים אם לא נגאלו :גאלה תהיה לו
 )ת"כ( מיד אם ירצה ובזה יפה כחו מכחשדות שהשדות אין נגאלות עד שתי שנים:
וביובל יצא  -לד בחנם:
)לב( וערי הלוים  -ארבעים ושמנה עיר
שנתנו להם :גאלת עולם  -גואל מיד אפי'
לפני שתי שנים אם מכרו שדה משדותיהם
הנתונות להם באלפים אמה סביבות הערים
או אם מכרו בית בעיר חומה גואלין לעולם
ואינו חלוט לסוף שנה:
)לג( ואשר יגאל מן הלוים  -ואם יקנה בית
או עיר מהם :ויצא ביבל  -אותו ממכר של
בית או של עיר וישוב ללוי שמכרו ולא יהיה
חלוט כשאר בתי ערי חומה של ישראל
וגאולה זו לשון מכירה .ד"א לפי שנאמר
גאולת עולם תהיה ללוים יכול לא דבר
הכתוב אלא בלוקח ישראל שקנה בית בערי
הלוים אבל לוי שקנה מלוי יהיה חלוט ת"ל
ואשר יגאל מן הלוים אף הגואל מיד לוי גואל
גאולת עולם :ויצא ממכר בית  -הרי זו מצוה
אחרת ואם לא גאלה יוצאה ביובל ואינו נחלט
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לסוף שנה כבית של ישראל :כי בתי ערי
הלוים היא אחזתם  -לא היה להם נחלת
שדות וכרמים אלא ערים לשבת ומגרשיהם
לפיכך הם להם במקום שדות ויש להם גאולה
כשדות כדי שלא יופקעו נחלתם מהם:
)לד( ושדה מגרש עריהם לא ימכר  -מכר
גזבר שאם הקדיש בן לוי את שדהו ולא גאלה
ומכרה גזבר אינה יוצאה לכהנים ביובל כמו
שנאמר בישראל )ויקרא כז( ואם מכר את
השדה לאיש אחר לא יגאל עוד אבל בן לוי
גואל לעולם:
)לה( והחזקת בו  -אל תניחהו שירד ויפול
ויהיה קשה להקימו אלא חזקהו משעת מוטת
היד למה זה דומה למשאוי שעל החמור
עודהו על החמור אחד תופס בו ומעמידו
נפל לארץ חמשה אין מעמידין אותו :גר
ותושב  -אף אם הוא גר או תושב ואיזהו
תושב כל שקבל עליו שלא לעבוד ע"א ואוכל
נבלות:
)לו( נשך ותרבית  -חד שווינהו רבנן ולעבור
עליו בשני לאוין :ויראת מאלהיך  -לפי
שדעתו של אדם נמשכת אחר הרבית וקשה
לפרוש הימנו ומורה לעצמו היתר בשביל
מעותיו שהיו בטלות אצלו הוצרך לומר ויראת
מאלהיך )ב"מ סב( או התולה מעותיו בנכרי
כדי להלוותם לישראל ברבית הרי זה דבר
המסור ללבו של אדם ומחשבתו לכך הוצרך
לומר ויראת מאלהיך:
)לח( אשר הוצאתי וגו'  -והבחנתי בין בכור
לשאינו בכור אף אני יודע ונפרע מן המלוה
מעות לישראל ברבית ואומר של נכרי הם
ד"א אשר הוצאתי אתכם מאמ"צ ע"מ
שתקבלו עליכם מצותי אפי' הן כבדות
עליכם :לתת לכם את ארץ כנען  -בשכר
שתקבלו מצותי :להיות לכם לאלהים ) -ת"כ(
שכל הדר בארץ ישראל אני לו לאלהים וכל
היוצא ממנה כעובד ע"א:
)לט( עבודת עבד  -עבודה של גנאי שיהא
ניכר בה כעבד שלא יוליך כליו אחריו לבית
המרחץ ולא ינעול לו מנעליו:
)מ( כשכיר כתושב  -עבודת קרקע ומלאכת
אומנות כשאר שכירים התנהג בו :עד שנת

היבל  -אם פגע בו יובל לפני שש שנים
היובל מוציאו:
)מא( הוא ובניו עמו  -אמר רבי שמעון אם
הוא נמכר בניו מי מכרן אלא מכאן שרבו
חייב במזונות בניו :ואל אחזת אבותיו -
)ת"כ .מכות יב( אל כבוד אבותיו ואין לזלזלו
בכך :אחזת  -חזקת:
)מב( כי עבדי הם ) -ת"כ( שטרי קודם :לא
ימכרו ממכרת עבד  -בהכרזה כאן יש עבד
למכור ולא יעמידנו על אבן הלקח:
)מג( לא תרדה בו בפרך  -מלאכה שלא
לצורך כדי לענותו אל תאמר לו החם לי את
הכוס הזה והוא אינו צריך עדור תחת הגפן
עד שאבוא שמא תאמר אין מכיר בדבר אם
לצורך אם לאו ואומר אני לו שהוא לצורך הרי
הדבר הזה מסור ללב לכך נאמר ויראת:
)מד( ועבדך ואמתך אשר יהיו לך  -א"ת אם
כן במה אשתמש .בעבדי איני מושל .בז'
אומות איני נוחל .שהרי הזהרתני )דברים כ(
לא תחיה כל נשמה אלא מי ישמשני :מאת
הגוים  -הם יהיו לך לעבדים :אשר
סביבתיכם  -ולא שבתוך גבול ארצכם שהרי
בהם אמרתי לא תחיה כל נשמה:
)מה( וגם מבני התושבים ) -קידושין סז(
שבאו מסביבותיכם לישא נשים בארצכם וילדו
להם הבן הולך אחר האב ואינו בכלל לא
תחיה אלא אתה מותר לקנותו כעבד :מהם
תקנו  -לט אותם תקנו:
)מו( והתנחלתם אתם לבניכם  -החזיקו בהם
לנחלה לצורך בניכם אחריכם ולא יתכן לפרש
הנחילום לבניכם שא"כ היה לו לכתוב
והנחלתם אותם לבניכם :והתנחלתם  -כמו
והתחזקתם :איש באחיו  -להביא נשיא בעמו
ומלך במשרתיו שלא לרדות בפרך:
)מז( יד גר ותושב  -גר והוא תושב כתרגומו
ערל ותותב וסופו מוכיח ונמכר לגר תושב:
וכי תשיג יד גר ותושב עמך  -מי גרם לו
שיעשיר דבוקו עמך :ומך אחיך עמו  -מי
גרם לו שימוך דבוקו עמו ע"י שלמד
ממעשיו :משפחת גר ) -קידושין ב"מ עא(
זהו עכו"ם כשהוא אומר לעקר זה הנמכר
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בעשרים מנה נמצא שקנה הנכרי עבודת שנה
במנה ואם שהה זה אצלו חמש שנים ובא
ליגאל ינכה לו חמשה מנים ויתן לו העבד
ט"ו מנים וזהו והיה כסף ממכרו במספר
שנים:
)נ( כימי שכיר יהיה עמו  -חשבון המגיע
לכל שנה ושנה יחשוב כאלו נשכר עמו כל
שנה במנה וינכה לו:
)נא( אם עוד רבות בשנים  -עד היובל:
לפיהן  -הכל כמו שפירשתי:

לע"א עצמה להיות לה שמש ולא לאלהות
אלא לחטוב עצים ולשאוב מים:
)מח( גאולה תהיה לו  -מיד אל תניחהו
שיטמע עד שנת היובל שהרי כל עצמו לא
קנאו אלא לעובדו עד היובל שהרי ביובל יצא
כמו שנא' למטה ויצא בשנת היובל ובנכרי
שתחת ידך הכתוב מדבר ואעפ"כ לא תבא
עליו )ב"ק קיג( בעקיפין מפני חלול השם
אלא כשבא ליגאל ידקדק בחשבון לפי המגיע
בכל שנה ושנה ינכה לו הנכרי מן דמיו אם
היו עשרים שנה משנמכר עד היובל וקנאו

ð"òì
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