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'בה"כ בהר ארץגכדדיני שמיטה
ישראל

שכו כברכ שמטה ויובל 'דה"כ בהר ריאקמגשלא נעבוד האדמה בשנה השביעית תנטשמהעזרכאקלבקיח ארץפדרנארסו
ישראל

שכז כגרכא שמטה ויובל 'דה"כ בהר ריבשלא לעבוד אילן בשביעית תסשמהעטרכבקלאקיט ארץפהרנגרסז
ישראל

שכח כדרכב שמטה ויובל 'הה"כ בהר שלא לקצור ספיחי שביעית כדרך שקוצרין
בשאר השנים

ריגקמד תסאשמועגרכגקלגקכ ארץפורנברסח
ישראל

שכט כהרכג שמטה ויובל 'הה"כ בהר שלא לאסוף פירות האילן בשביעית כדרך
שאוספין בכל שנה

ריד תסבשמועהרכדסהקכא ארץפזרנדרסט
ישראל

'וה"כ בהר ארץסזקלבלאכול פירות שגדלו בשנת השמיטה
ישראל

'זה"כ בהר ארץכחקנלבער פירות שגדלו בשנת השמיטה מן הבית
ישראל

של שמטה ויובלקמ 'חה"כ בהר ,למנות השנים שבע שבע שנים עד שנת היובל
בארץ ישראל אחר התנחלנו בה

קלח רמב ארץרכארנזקנ
ישראל

'חה"כ בהר לחדיני יובל ארץרכאלחדכד
ישראל

שלא שמטה ויובלקלז 'טה"כ בהר קלהלתקוע בשופר ביום הכיפורים בשנת יובל רנ ארץריחרנטקנב
ישראל

שלב שמטה ויובלקלו 'יה"כ בהר קלדלקדש שנת יובל בשביתה כשמטה רמחקסה ארץריזרנחקנא
ישראל

'יה"כ בהר סדלשלח עבד עברי חפשי בשנת היובל כל העולםרמזקסוקעדעהסג

שלג שמטה ויובלרכד א"יה"כ בהר רטוקמהשלא לעבוד בשנת יובל בין אדמה בין אילן תסגשמזעחרכהקזקכב ארץפחרסרעב
ישראל

שלד שמטה ויובלרכה א"יה"כ בהר רטזקמושלא לקצור ספיחי יובל כשאר השנים תסדשמזעדרכוקחקכג ארץפטרסארעג
ישראל

שלה שמטה ויובלרכו א"יה"כ בהר ריזשלא לאסוף פירות יובל כאסיפת שאר השנים תסהשמזעורכזקטקכד ארץצרסברעד
ישראל

שלו סזרמה מכירה ד"יה"כ בהר רמגלדון בדין מקח וממכר טז כל העולםתעופב

שלז מזרנ מכירה ד"יה"כ בהר שלא להונות אחד מישראל בין זכר בין נקבה
במקח ובממכר

רפד רמג תקקכזלדקגקכה כל העולםמאתעזקע

ו"טה"כ בהר ארץרכשתעמוד השדה ביד הלוקח שתי שנים
ישראל

שלח מחרנא מכירה ז"יה"כ בהר קכגפהשלא להונות אחד מישראל בדברים רמד כל העולםמבקפדקעאקפקדראקכו

שלט שמטה ויובלרכז ג"כה"כ בהר תסושלא למכור שדה בארץ ישראל לצמיתות תקסרעה
ב

ארץרצה
ישראל

ג"כה"כ בהר ארץריחי מכירה עולמית"לא למכור קרקע לגוי  בא
ישראל

שמ שמטה ויובלקלח ד"כה"כ בהר קלוסגמצות השבת קרקע לבעליהן ביובל רמטקסה ארץריטרסגקנג
ישראל

ה"כה"כ בהר מדיני מוכר מאחוזתו ארץכה
ישראל

שמא שמטה ויובלקלט ט"כה"כ בהר קלזלטלהיות גאולת בתי ערי חומה עד שנה תקסקנדקעבלוהכה
א

ארץקסז
ישראל
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א"לה"כ בהר לטדיני בתי חצרים ארץקעגלוטזכה
ישראל

שמב שמטה ויובלרכח ד"לה"כ בהר ריטרנאשלא לשנות מגרשי הלוים ושדותיהם רטרעא ארץרצושנזרעח
ישראל

ה"לה"כ בהר כל העולםעזקסבלהחזיק יד המוטה

ה"לה"כ בהר כל העולםפקצגש ישראל"לעזור לגר תושב בעת צרה וכ

ה"לה"כ בהר כל העולםכודיני גר תושב

ו"לה"כ בהר כל העולםפאקצאלהחזיר ריבית ממלוה ללוה

ו"לה"כ בהר כט(להשקותו,להאכילו,לפדותו)החייאת אח  כל העולםקנהצפחקבנג

שמג נדרלה מלוה ולווה ז"לה"כ בהר רסחשלא להלוות ברבית לישראל רכח תפבקיחנבעעאמד תקסקצא
ה

כל העולםפ

שמד עבדיםרנז ט"לה"כ בהר שלא נעבוד בעבד עברי עבודת בזיון כמו עבודת
כנעני

רנא תפהראקעחקסזקכח רגתסקעו

שמה עבדיםרנח ב"מה"כ בהר שלא נמכור עבד עברי כדרך שמוכרין העבדים
כנעניים

רעו רנב תפוררכזקסחקכט רנאתנטקעה

שמו עבדיםרנט ג"מה"כ בהר רנגרעגשלא לעבוד בעבד עברי בפרך תפזקצטרכקסטפקכז כל העולםרמדתנחקעד

שמז עבדיםרלה ו"מה"כ בהר סלעבוד בעבד כנעני לעולם רלב שיאתכגכגעזעזקה כל העולםיבתסגפז

ז"מה"כ בהר מאדיני עבד עברי הנמכר לגוי כל העולםקענאיגכו

שמח עבדיםרס ג"נה"כ בהר שלא להניח הגוי לעבוד בעבד עברי הנמכר לו
בפרך

רנד תפח כל העולםרמהתסאקעז

שמט קסאיב עבודה זרה וחוקות
הגוים

'או"כ בהר קפאישלא נשתחוה על אבן משכית אפילו לשם יב רעדשנקצדקנטמחקל כל העולםריחצאמג

'או"כ בהר קפפ שלא עשהו"אע, שלא לקיים פסל ומצבה כל העולםגפטמב

'או"כ בהר קסגלא לעשות אלילים או צלמים כל העולםשמחריא

'בו"כ בהר כל העולםתילכבד את השבת ולהיות חרד על הדבר

נקבהזכרסך הכללא תעשה  בית המקדשכל העולםעשהשיטות ארץ ישראל עונש ברכהפרשה מעשהדבורמחשבה
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שלא נעבוד האדמה בשנה השביעית
ספר החינוך מצוה שכו            שלא נעבוד האדמה בשנה השביעית

.שדך לא תזרע' ובשנה השביעית וגו ['ד, ה"ויקרא כ]שנאמר , שהיא נקראת שנת השמיטה, שלא נעבוד האדמה בשנה השביעית

כמו, ועובר על זה ועבד אדמתו בזמן הבית באחת מן העבודות האסורות מדאורייתא. וקחנו משם', שורש מצוה זו ופרטיה וכל עניניה כתוב בכסף תלוה עשה ד
.לוקה, שאמרנו שם

שלא לעבוד אילן בשביעית
ספר החינוך מצוה שכז            שלא נעבוד עבודה גם באילנות

,בכלל היו, פירוש לא תזרע ולא תזמור, הזרע והזמיר, ולשון ספרא. וכרמך לא תזמור ['ד, ה"ויקרא כ]שנאמר , שלא נעשה עבודה גם באילנות בשנה השביעית
מה זרע וזמיר מיוחדין שהן, ולמה יצאו להקיש אליהם, ['ה, שם]וכן שנת שבתון יהיה לארץ , ושבתה הארץ ['שם ב, שם]שכבר אמר , כלומר בכלל שביתה היו
.כדאיתא התם', עבודה בארץ ובאילן וכו

.תראנו משם, וקצת פרטיה כתבתי גם כן בפרשת אם כסף תלוה. ענין מצוה זו כמצוה הקודמת

שלא לקצור ספיחי שביעית כדרך שקוצרין בשאר השנים
ספר החינוך מצוה שכח          שלא נקצור ספיחים בשנה השביעית

['ה, ה"ויקרא כ]שנאמר , וזהו נקרא ספיח, ולא מה שתצמיח בשנה זו ממה שנזרע בה בשנה הששית, שלא נקצור מה שתצמיח הארץ מעצמה בשנה השביעית
ובלבד שנאכלהו דרך, אבל מכל מקום אכילתו הותרה לנו. רצה לומר שלא נקצור אותו כדרך שאנו קוצרין תבואתינו בשאר שנים, את ספיח קצירך לא תקצור

כי לא תקפיד התורה בדברים אלו זולתי שיראה ממעשה האדם בכל ענין שנה זו כאילו אין דבר מיוחד. וכמו שנפרש במצוה שלפנינו, כלומר בלי הכנה, הפקר
.וכמו שאמרנו למעלה, רק שהכל ברשות אדון הכל, ברשותו

.'מה שכתבנו בענין זה בכסף תלוה עשה ד, משרשי המצוה זו

ובלבד שלא, פירותיה מותרין באכילה מדאורייתא, שאפילו עבר אדם ונטע שדהו בשביעית וצמחה [ב"ד מ"שביעית פ]מה שאמרו זכרונם לברכה , מדיני המצוה
אבל, אלא הדין הוא מדאורייתא לקצור מעט מעט ולחבוט ולאכול, יקצור כדרך הקוצרים בכל שאר שנים שקוצרים כל השדה ומעמידין כרי ודשין בבקר

וגזירה זו אינה אלא בירקות ותבואה וקטניות שדרך. מפני עוברי עבירה שיזרעו גינתם בסתיו ויאמרו ספיחין הן, חכמים גזרו להיות הספיחין אסורין באכילה
.אבל פירות האילנות והעשבים שאין דרך בני אדם לזורען מותרין, בני אדם לזורען

ועובר על זה. 'הכל כמו שכתבתי בכסף תלוה עשה ד, ולענין שאר מקומות. ובזמן שישראל שם, ונוהגת מצוה זו בזכרים ונקבות בארץ ישראל בלבד מן התורה
והמלקט מספיחי. לוקה, כגון שקצר את כל השדה והעמיר כרי ודש בבקר כדרך שבני אדם עושים בשאר שנים, בזמן הבית וקצר תבואה שזרע כדרך הקוצרים

.כמו שאמרנו, שחכמים גזרו עליהן, פ שלא קצר הכל ביחד מכין אותו מכת מרדות"תבואות הנזרעות אע

שלא לאסוף פירות האילן בשביעית כדרך שאוספין בכל שנה
ספר החינוך מצוה שכט        שלא נאסוף פירות האילן בשביעית כדרך שאוספין אותן בכל שנה

אבל יש לנו לעשות בדבר שינוי כדי להראות שהכל, שלא נאסוף מה שיוציאו האילנות בשנה השביעית כדרך שאוספין בני אדם פירות אילנותיהן בכל שנה
וכמו שאמרו. שכן בא עליו הפירוש המקובל, כלומר שלא תבצור כדרך הבוצרים ['ה, ה"ויקרא כ]וזהו פירוש ואת ענבי נזירך לא תבצור , כהפקר בשנה זו
ואין דורכין ענבים בגת אבל דורך הוא, תאנים של שביעית אין קוצין אותן במוקצה אבל קוצה הוא בחרבה, מכאן אמרו [ו"ח מ"שביעית פ]זכרונם לברכה 

.ואין עושין זיתים בבד ובקוטב אבל כותש הוא ומכניס לבודידה, בעריבה

כי הוא סובר, י זכרונו לברכה"כן הוא דעת רש, לא תבצור אותם עד שתפקירם, כלומר שהנזרת והפרשת אותם מבני אדם ולא עשית מהם הפקר, ופירוש נזירך
.וכן הדבר מדין התורה בראיות נכונות, וכן כתב בפירושיו בסוכה וביבמות. שהשומר שדהו ופירותיו בשביעית אין הפירות נאסרין

נפרש לדעתינו זה מן השמור בארץ אי אתה, אבל בוצר אתה מן המופקר, מן השמור בארץ אי אתה בוצר, ואת ענבי נזירך לא תבצור, ומה שאמרו בתורת כהנים
.אבל לא שיאסרו הפירות בכך, בעוד שיהא שמור אסור לך לבצור מהם, בוצר

ויאמר הכתוב שאפילו כרם, כי כל גפן שלא יזמר ולא יעבד אמר שיקרא כן, כלומר גפן שלא עבדוהו ולא זמרו אותו, ן זכרונו לברכה פירש נזירך"והרמב
.וכל שכן כרם שנעבד, הנזירות לא נבצור כדרך שבוצרין בשאר השנים

ובמסכתא הבנויה על ענינים, ושם תמצא באי זה מקום נוהגת ובאיזה זמן, והנה כתבתי לך מקומה איה. שורש מצוה זו עם מצות שביעית שלפניה אחד הוא
.שם יתבארו כל דיני מצוות אלו בארוכה תזכה ותלמוד ותלמד, אלה והיא מסכת שביעית

בארץ ישראל אחר התנחלנו בה, למנות השנים שבע שבע שנים עד שנת היובל
ספר החינוך מצוה של                מצות ספירת שבע שבתות שנים

.וספרת לך שבע שבתות שנים שבע שנים שבע פעמים ['ח, ה"ויקרא כ]שנאמר , בארץ ישראל אחר התנחלנו בה, למנות השנים שבע שבע שנים עד שנת היובל
שהיו מונין שנה שנה ושבוע, וכן היא המצוה. כלומר הסנהדרין, כלומר זאת הספירה של שני שמיטה עד שנת היובל היא נמסרת לבית דין הגדול, וזאת המצוה

וכל הקרקעות, ואחר כך מקדשין שנת החמשים בשביתת הארץ ולקרות דרור לכל העבדים והשפחות, כמו שאנו מונין ימי העומר, שבוע של שנים עד שנת היובל
.חוזרין לבעליהן

שם, שם]כמו שכתוב , כי לו הארץ, ולבסוף ישוב כל דבר לאשר חפץ הוא ליתנה בתחילה, שרצה השם להודיע לעמו כי הכל שלו, משרשי המצוה על צד הפשט
.בדעתם כי הכל שב לאשר חפץ האל שתהיה לו, ועם מצוה זו של ספירה שנה שנה ירחיקו עצמם שלא יגזלו קרקע חבירם ולא יחמדוה בלבם. כי לי הארץ [ג"כ

וכן. להזכיר להם יראת האדון, שלוקחין אדנות מזמן לזמן מערי הבצורות אשר לשריהם, וענין זה של יובל דומה קצת למה שנהוג לעשות במלכותא דארעא
ואולם מלכי ארץ יעשו כן. וכן כל עבד איש יצא מתחת ידו ויהיה ברשות בוראו, שרצה השם שישוב כל קרקע לאשר לו אחוזת הארץ ממנו ברוך הוא, הדבר הזה

.כי השם חפץ להיטיב להם בטובו הגדול, והאל ברוך הוא צוה לעמו כן לזכותם ולהיטיב להם, ליראתם פן ימרדו השרים בהם

שנצטוינו למנות השנים שבע שבע ולא שמנה שמנה, גם בענין השביעיות. וכי בו נרמז כל ימי עולם ושניו, ועוד שמעתי מפי החכמים שיש בענין היובל סוד נפלא
השגחנו, ואף כי לא נגלה לנו סודם. ידעוהו הם ולא ירצו למוסרו לכל אדם, גם בזה אמרו שיש ענין של חכמה גדולה וטובה, או תשעה תשעה או פחות מהן

,נעבוד האדמה שש שנים ובשביעי נשבות, הננו מחזיקין במלאכה ששת ימים ובשביעי נשבות, כי האמנם היקף השביעיות סדור בהרבה ממצוותינו, בדבר זה
ואחר השבעה נחוג, וחג הסוכות כמו כן שבעה, והנה חג הפסח שהוא שבעה ימים. וזהו היובל שבאנו עליו, ואחר שבע שביעיות של שנים גם כן נשבות שנה אחת

על חשבון, וכמו כן נמצא כריתת ברית שהוא דבר הנעשה לקיום ענין. ואחר מנין השבעה נחוג חג העצרת, וכמו כן נמנה שבע שבתות מפסח עד עצרת. העצרת



בארץ ישראל אחר התנחלנו בה, למנות השנים שבע שבע שנים עד שנת היובל
,שהוא מתורגם קיום, וכמו כן לשון שבועה. עשה שבעה מזבחות, וכן בלעם שהיה חכם. כי את שבע כבשות תקח מידי ['ל, א"בראשית כ]כמו שכתוב , שבעה

ואנכי כבר, ואתה הבן היקיר תזכה ותחקור ותרבה הדעת ותבין בדברים. לא העליתים עתה בפי עטי, וכן רבים. אמרו מן החכמים שהוא נגזר מלשון שבעה
.השלמתי מלאכתי זאת להעיר רוחך בשאלה

פ"ולא ראינו מעולם שימנה הזב ימי ספירו ולא הזבה ימי ספירתה ואע, למה חייבו זכרונם לברכה למנות השנים שבע שבע מדכתיב וספרת לך, ואם תשאל
.אבל לא שיתחייבו למנותם בפה ולברך על מנינם, זולתי שחייבים שיתנו לב על הימים, וספרה לה, וספר לו [ג"י, ו"ויקרא ט]שכתוב בהם 

וכמה קושיות וכמה סתירות, וכמה כתובים נראים בהיפך זה מזה, כי כל ענין התורה תלוי בפירוש המקובל, תשובת דבר זה מה שהקדמתי לך בראש ספרי
דיובל צריך מנין (לך)וכן באתנו הקבלה שצווי וספרת . ואשר ידענו על בוריו יראה כי כל דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה אמת, יתחדשו על כל מי שלא ידעו

.בני נביאים הם, פ שאינם נביאים"ואע, ומנהגן של ישראל בכל מקום כך הוא, וצווי הספירה הכתוב בזב וזבה אינו אלא השגחה בימים, בפה

ועל זכירת מצרים באתנו, וכתיב גם כן זכירה בענין יציאת מצרים, ועל דבר מרים זכירה, דכתיב בענין עמלק זכירה, וכעין ענין זה מצאנו בתורה בלשון זכירה
ושאר הזכירות די לנו בהם בזכירת הלב לבד והשגחתינו על, בברכת אמת ויציב דאורייתא [א"א ע"ברכות כ]וכמו שאמרו זכרונם לברכה , הקבלה לעשותה בפה

.הדברים

שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור ['ג, ה"שם כ]שנאמר , מה שאמרו זכרונם לברכה שאין חיוב מצות מנין זה עד אחר כיבוש וחילוק הארץ, מדיני המצוה
,שם]שנאמר , לפי שבטלו היובלות מאותו הזמן ואילך, ומשגלה שבט ראובן וגד וחצי שבט מנשה בטלה מצוה זו. עד שיהיה כל אחד ואחד מכיר ארצו, כרמך
ובזמן שהיובל נוהג בארץ נוהג בחוצה. וגם שלא יהיו מעורבים אלא יושבים בתקנתם, בזמן שכל יושביה עליה דוקא, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה ['שם י
.כלומר בכל מקום, יובל היא [א"שם י, שם]שנאמר , לארץ

ונוהגת שביעית בארץ והשמטת כספים בכל, ומקבלין גר תושב, ודין שדה חרמים ושדה אחוזה, ודין בתי ערי חומה, נוהג דין עבד עברי, ובזמן שהיובל נוהג
וכן שמיטת כספים בשביעית בכל מקום, זולתי שמיטת קרקע בשביעית שנוהגת בארץ מדבריהם, אין נוהגין כל אלו, ובזמן שאין היובל נוהג. מקום מן התורה

.מדבריהם

י זכרונו"ז לפרט לדעת רש"שהיא שנת י [ב"ע' ט]הכי אסיקנא במסכת עבודה זרה במימריה דרב הונא בריה דרבי יהושע בפרק קמא , ושנת השמיטה איזו היא
שם באותה, ויתר כל פרטי דיני שביעית. וכל ענין שמיטת כספים יתבאר יפה בפרק אחרון דמסכת שביעית. ח לדעת רבינו חננאל זכרונו לברכה"ושנת י, לברכה

.מסכתא הבנויה על זה

וכבר כתבתי למעלה כי זאת המצוה מסורה לבית דין הגדול דהיינו. זכרוהו זכרונם לברכה בספרא ובמקומות אחרים, שהיא למנות השנים, וענין מצוה זו
.ושאינה נוהגת אלא בזמן שהיובל נוהג, שהם הנקראין עיני העדה, הסנהדרין

לתקוע בשופר ביום הכיפורים בשנת יובל
ספר החינוך מצוה שלא                  מצות תקיעת שופר ביום הכיפורים של יובל

'ביום הכפורים תעבירו שופר בכל ארצכם וגו' והעברת שופר תרועה וגו ['י- ' ט, ה"ויקרא כ]שנאמר , לתקוע בשופר בעשירי בתשרי שהוא יום הכיפורים
,ואין ענינה כענין תקיעת שופר בראש השנה. שיצא בן חורין בלי דמים, וידוע שמצות התקיעה ביום זה היא לפרסם חירות כל עבד עברי. 'וקראתם דרור וגו

כלומר, ומתוך כך יעלה זכרוננו לפני יי לטוב, שהתקיעה ההיא אנו עושים לקבוע מחשבתינו על ענין עקידת יצחק ונצייר בנפשנו לעשות גם בנו כמוהו לאהבת יי
.וזאת התקיעה של יובל היא לפרסם החירות כמו שאמרנו, שנהיה זכאים לפניו

,וענין שלוח העבד שעבד את אדוניו זמן רב הוא קשה מאד בעיני אדוניו, לפי שידוע כי קול השופר תעורר לב בני אדם אם לשלום אם למלחמה, משרשי המצוה
נצטוינו, בראותם כי דבר השוה הוא בכל הארץ ושהכל עושים כן, על כן לעורר לב הבריות על הענין ולחזק נפשם ולהזהירם על המצוה בשמעם את קול השופר

גם העבד בעצמו מתעורר לצאת ככל העבדים מתחת ידי רבו אשר. צער רבים נחמה, וכמאמר החכם, שאין דבר שיחזק לבות בני אדם כמו מעשה הרבים, על זה
.ומתוך כך המצוה מתקיימת לשוב הכל ברשות אדון הכל, בשמעו קול השופר, אהב

שוה היובל לראש [ב"ו ע"כ]וכבר אמרו זכרונם לברכה דרך כלל במסכת ראש השנה , ואי זו ברכה מברכין בו, כגון באי זה שופר תוקעין ביום זה, דיני המצוה
,פ שאמרו זכרונם לברכה ששוין הן"אע, ומכל מקום. כמנהגנו, ובמצות שופר דראש השנה בסדר פנחס נדבר בו קצת בעזרת השם. השנה לתקיעה ולברכות
בין בפני בית דין, וביובל תוקע כל יחיד ויחיד כל זמן שבית דין יושבין, דבראש השנה שחל להיות בשבת לא היו תוקעין אלא בבית דין, חילוק קצת יש ביניהם

.בין שלא בפניהם

לא נפטרין, כי מראש השנה ועד יום הכיפורים היו העבדים אוכלין ושותין ושמחין בבית אדונם [ב"ע' שם ח]כגון מה שאמרו זכרונם לברכה , וכן מדיני המצוה
ורבים מפרטי דיני יובל. וכמו כן שדות חוזרות לבעליהן, נפטרין לבתיהם, תקעו בית דין בשופר, כיון שהגיע יום הכיפורים, לבתיהם ולא האדון משתעבד בהם

.ודיני שופר במסכת ראש השנה, בערכין

ואם עברו בית דין על זה ולא. ושמצות יובל מסורה לבית דין, והרי כתבתי לך בסמוך אי זה זמן היובל נוהג, ונוהגת מצוה זו בארץ ישראל בזמן שהיובל נוהג
.ביטלו מצות עשה זה, פ שנשתלחו העבדים והוחזרו השדות לבעליהן מבלי תקיעה"אע, תקעו בשופר

לקדש שנת יובל בשביתה כשמטה
ספר החינוך מצוה שלב                מצות קידוש שנת היובל

וביאר. וקדשתם את שנת החמשים שנה ['י, ה"ויקרא כ]שנאמר , כלומר בביטול העבודה בארץ והפקר הצומח בה, לקדש שנת החמשים כמו שנת השמיטה
וקראתם דרור בארץ לכל [שם]שאמר הכתוב אחר כן , ושיהיו העבדים יוצאין מתחת יד האדון, הכתוב שענין הקדושה הוא שיהיו פירותיה ותבואתה נפקרים

כלומר שתהיה התבואה הפקר ולא יאספה כל אחד ואחד, [ב"שם י]כי יובל היא קדש תהיה לכם מן השדה תאכלו את תבואתה , כלומר חירות לעבדים, יושביה
.לרשותו

.וכאן היה מקומו, כמו שכתבתיו שם', שרצה השם לזכות עמו בקבלת מלכותו וכו, מצוה ראשונה שבפרשה זו, מה שכתבתי במצות מנין השנים, משרשי המצוה

.והחיוב על העושה שוה בשניהם, וכל שמותר בה מותר בה, מה שאמרו זכרונם לברכה שכל שאסור בשנה השביעית מעבודת הארץ אסור ביובל, מדיני המצוה
שמשמט קרקע, ויתר יובל על השביעית, שהיא משמטת כספים ודוקא בסופה, יתירה שביעית על היובל. ודין הפירות באכילה ובמכירה ובביעור שוה בשניהם

.ובתחילתה, ומוציא עבדים

ואחר שנת השמיטה שהיא בשביעי האחרון עושין יובל, אלא מונין תשע וארבעים שנה שהן שבע שנים שבע פעמים. ושנת יובל אינו עולה ממנין שני השבוע
.והיא התחלת שש שנים של שבוע, ושנת אחת וחמישים מתחילים למנות יובל אחר, בשנת החמישים

,ומן הדומה שהיו סנהדרין מתקבצין בקידוש השנה ומברכין עליה לקדש שנים. כמו שכתבתי למעלה, ובזמן שכל יושביה עליה, ונוהגת מצוה זו בארץ ישראל
,ויתר פרטיה. והעבדים נפטרין לבתיהם והקרקעות חוזרין לבעליהם, והקול נשמע בכל הארץ, וכן כל יחיד ויחיד תוקע גם כן ברשותו, ואחר כך תוקעין בשופר



לקדש שנת יובל בשביתה כשמטה
.במסכת ערכין

.מלבד שעבר על לאו וכמו שנכתוב בסדר זה בעזרת השם, ביטל עשה זה, וכן אם לא רצה לשלח עבדו חפשי, ועובר על זה ועבד אדמתו ביובל עבודה האסורה
.שהוא כאילו כופר בחדוש העולם, ועונשו גדול מאד

שלא לעבוד בשנת יובל בין אדמה בין אילן
ספר החינוך מצוה שלג          שלא נעבוד הארץ בשנת היובל

שדך לא ['שם ד, שם]כמו שנאמר בשמיטה , לא תזרעו [א"י, ה"ויקרא כ]שנאמר ביובל , כמו שנמנענו מעבודתה בשנת השמיטה, שלא נעבוד הארץ בשנת היובל
.יכלול ארץ ואילן, ולפיכך אמר לא תזרעו על הכלל, וכמו שהשמיטה נאסר בה בין עבודת הארץ בין עבודת האילנות כך היובל. תזרע

.משרשי מצות היובל כתבתי למעלה במצוה ראשונה שבסדר זה מה שיכולתי

עיין שם אם תחפוץ, כתבתי קצת מן הענינים לעורר לב הקורא על עניני המצוה כמנהגי' ובכסף תלוה עשה ד. דיניה בענין עבודת הארץ והאילנות כמו בשביעית
.בו

שלא לקצור ספיחי יובל כשאר השנים
ספר החינוך מצוה שלד            שלא נקצור ספיחי תבואות של שנת היובל

וכל. 'ולא תקצרו וגו [א"י, ה"ויקרא כ]אבל יש לנו לעשות בדברים שינוי שנאמר , שלא נקצור ונלקוט ספיחי תבואות שנת היובל כמו שאדם קוצר בשאר השנים
.הענין כמו שפירשנו בסמוך בספיחי שביעית

שלא לאסוף פירות יובל כאסיפת שאר השנים
ספר החינוך מצוה שלה     שלא לאסוף פירות האילנות בשנת היובל כדרך שאוספין אותן בשאר שנים

והוא אזהרה דרך כלל לכל, ולא תבצרו את נזריה [א"י, ה"ויקרא כ]שנאמר , שלא נאסוף פירות האילנות בשנת היובל כמו שאנו אוספין אותן בשאר השנים
,והדין בשניהם. וכמו שכתבנו למעלה, כמו בשביעית, והזהיר הכתוב ביובל בפירות האילן אזהרה בפני עצמה ובתבואות אזהרה בפני עצמה. פירות האילן

.ואין צורך להאריך על כולן. ומשורש אחד יעלה הכל לפי הדומה, בלאוין אלה אחד הוא, כלומר בשמיטה וביובל

.ויהיה כל שבט ושבט דר במקומו, ועל תנאי שיהיו כל יושביה עליה, וכבר כתבתי כי כל זה אינו נוהג אלא בארץ

לדון בדין מקח וממכר
ספר החינוך מצוה שלו               מצות עשיית דין בין לוקח ומוכר

והוא חובה עלינו לדון ביניהם, כלומר שיש צדדין שיתקיים המכר בין מוכר ללוקח ויש צדדין שאין לה קיום, שנדין בדין מקח וממכר כענין שצותה התורה עליו
וכל מקח וממכר בכלל. שנצטוינו לדון בין טוען ונטען ובין מזיק וניזק וכיוצא בזה, כמו שכתבנו במשפטים, פ שבאו מצוות אחרות על זה"ואע. כמצות התורה

.שאי אפשר לבני אדם לחיות אפילו יום אחד זולתו, פ כן באה המצוה על ענין המקח וממכר מיוחדת מפני שהוא דבר תמידי אל הבריות"אע, טוען ונטען הוא

כמו שאתה, וכמו כן תכפול האזהרות בדבר פעמים רבות, שלפי צורך הדבר או חומר שבו תיוחד המצוה בו, ואת מוצא שכך דרכה של תורה בהרבה מקומות
ב אזהרות"וכן באו בענין שבת י. וייחד האזהרה במולך לבדו לפי שהיתה מצויה הרבה אותה העבודה הרעה, ד מקומות"רואה באזהרת עבודה זרה שנכפלה במ

הרבה פנים, אין המדרש לנו סתירה, פ שיש בהן מדרש אם לחלק יצאת או ללאו"ואע, ונתיחדה האזהרה בו בקצת מלאכות כמו הבערה והוצאה, בתורה
.לתורה

.כי בדין יתקיים ישוב בין בני אדם. כי הוא דבר ששכל בני איש מעיד עליו ומבקש אותו, שורש הדינין ידוע

,שהקרקעות והעבדים נקנין בכסף ובשטר ובחזקה. מה שאמרו זכרונם לברכה שדיני המקח והממכר חלוקים לפי הדברים הנמכרים והנלקחים, מדיני המצוה
יש מהן שנקנין, והמטלטלין נקנין בדרכים אחרים. יש בהן פרטים רבים כמו שבא בקידושין בפרק קמא, כיצד בכסף וכיצד בשטר וכן בחזקה, ובכל אחד מאלו

.ומהן שנקנין בפחותה מזו והיא המסירה, ויש מהן שנקנין בקניה פחותה מזו והיא המשיכה, וזאת הקניה גדולה ומספקת לכל המטלטלין, בהגבהה

ופירשו הם, או קנה מיד עמיתך [ד"י, ה"ויקרא כ]מדכתיב , והביאו זכרונם לברכה ראיה על היות המטלטלין צריכין אלו הקניות ושאינן נקנין כמו הקרקעות
וגם כן הביאו ראיה על קניית הקרקעות בכסף בשטר ובחזקה. כלומר דבר הנקנה מיד ליד, מצד הקבלה בפירוש או קנה מיד [ב"ז ע"מ מ"ב]זכרונם לברכה 

.[א"ו ע"כ]כמו שבא שם בקידושין , מכתובים אחרים

והאמת כי חכמתם היקרה העתידה להגלות על ידם היתה רמוזה. והביאו הכתובים לסמוך בהם דבריהם, ואין ספק כי אלו הקניות כולן מתקנת חכמים הן
.נלמדות הן מתוכן, פ שעיקר הכתובים אינו על אותן אסמכתות"ואע, וגנוזה בתוך הכתובים

אבל טעם הצריכם המשיכה בהן גזירה שמא יאמר לו מוכר ללוקח נשרפו, דבר תורה מעות קונות אף במטלטלין [ב"ז ע"מ מ"ב]ואמרו זכרונם לברכה בגמרא 
פ שנשכר אותו מקום"אע, שאם היו המטלטלין ברשותו של לוקח [ב"ט ע"שם מ]אמרו זכרונם לברכה , ומפני שתקנת המשיכה בהם נעשית על זה. חטיך בעליה

שבצד, ואם יארע שום מקרה באותן מטלטלין גם הוא יכול להרגיש בענין כמו המוכר וישתדל בהצלה, מכיון שהרשות הוא של לוקח ועיניו תמיד עליו, למוכר
.גם בענין זה לא תקנו בהם משיכה ומסירה והגבהה, וכן אם הלוקח שוכר אותו מקום שהמטלטלין בו. זה לא יקנה במשיכה אלא בכסף כדין תורה

,גם כן [א"ה ע"ב פ"ב]ואמרו . שהשכירות קניה היא ליומיה, והוא כסף ושטר וחזקה, גם כן שהקרקע נשכר עם הדברים שהוא נלקח [ב"ט ע"ק ע"ב]ואמרו 
,ומכיון שיהיו המטלטלין בתוך הכלי אין אחד מהם יכול לחזור בו, כשם שמקומו של אדם קונה לו כך כליו קונה לו בכל מקום שיהיה לו רשות להניח אותו

כגון רשות הרבים וכן רשות, אבל כל מקום שאין לו רשות ללוקח להניח שם הכלי אין כליו קונה לו שם. אלא הרי הן כמו שהגביהן או כמו שהונחו בתוך ביתו
או אפילו לא אמר לו כן אלא שקנה ממנו ברשות המוכר כלי, לענין רשות מוכר שאם אמר לו מוכר ללוקח קנה בכלי זה [שם]ומכל מקום אמרו חכמים . המוכר

שמפני ההנאה שיש לו למוכר במכירת הכלי אינו מקפיד על מקומו של, אחר והגביהו כדי לקנותו ואחר כך קנה ממנו פירות והניחן בתוך הכלי מיד קנה אותן
.וכאילו הכלי ברשות הלוקח חשבינן ליה, כלי

וקנין המסירה הוא במה שאין דרך בני אדם לרוב גדלן להגביהן ולא. שאין המסירה קונה אלא ברשות הרבים ובחצר שאינה של שניהם, והמסירה אינה כן
.כגון הספינות הגדולות וכיוצא בהן שאי אפשר לבני אדם לזוז אותן כי אם בטורח רב ובריבוי בני אדם. אפילו למושכן

וכל הקודם להניח שם כליו, והוא מקום סמוך לצד רשות הרבים שדרך בני אדם להניח שם כליהם, שאין המשיכה עושה קנין אלא בסימטא, והמשיכה אינה כן
וגופו, ובו הוא קונה, לפי שבגופו הוא מגביה, וההגבהה קונה בכל מקום. של שניהם [שהיא] (שאינה)וכמו כן קונה המשיכה בחצר , אין חבירו רשאי לסלקו

.רשותו הוא בכל מקום שהוא



לדון בדין מקח וממכר
וענין החליפין הוא שאדם מחליף בהמתו. וזאת הקניה היתה מורגלת לפנים בישראל, ועוד יש קניה אחרת בקרקעות ומטלטלין דבר תורה והיא החליפין

ואמרו חכמים בכל אלו שכיון שמשך האחד הכלי מחבירו זכה חבירו באותו הכלי האחר שהוא רוצה לקנותו, בבהמת חבירו או כלי בכלי או כלים בקרקעות
.נאבד לצורך זה שזכה בו עכשיו בחליפין, ואם יארע בו שום אבידה, בכל מקום שיהיה, ממנו

כמו, שהרי בפירוש מצאנו באותו כתוב שלמדנו ממנו החליפין שבכלי הן, שאין הפירות עושין חליפין, ודין קניית החליפין אינו אלא בכלים אבל לא בפירות
,פ שאין הפירות עושין חליפין לקנות בהן כמו בכלי"אע, ומכל מקום. וזהו כלי, כלומר בית יד שלו, שלף איש נעלו' וזאת לפנים בישראל וגו ['ז', רות ד]שכתוב 

.שיתן אדם לחבירו כלי ויזכה בפירות חבירו בכל מקום שהן, כלומר בכלי יכול אדם לקנותן בדרך חליפין, נקנין הן בתורת חליפין

ועל, והצורה עשויה להבטל ברצון המלך או גדולי המדינות, לפי שדעתו של אדם על הצורה, שהמטבע אינו נעשה חליפין ולא נקנה בחליפין, מה שאין כן במטבע
אבל מטבע שאין חשיבותו מחמת הצורה נקנה בחליפין. ועל כן אינו נקנה בחליפין ולא נעשה חליפין, מה שאינו דבר קיים אין לב הבריות סומך בו לקנות בו

,אפילו כיס מלא מעות [ב"ו ע"מ מ"ב]וכדאמר ריש לקיש בפרק הזהב , זה מטבע שפסלתו מלכות או בני המדינה, ואי זהו, ונעשה חליפין ככל שאר המטלטלין
.חד פסלתו מלכות וחד פסלתו מדינה, ותירגמא רבי אבא בדינרא ניאקא ואנגרא

דודאי מתחייב הוא להשלים, שמי שמשך פירות מחבירו בכך וכך מעות לא יתחייב לתת לו המעות, ואין הכוונה באמרנו שאינו נעשה חליפין ולא נקנה בחליפין
ומשך מחבירו כלים או בהמה, שמי שהיו לו שק של מעות מטבע שאינו נפסל כמו שאמרנו, אבל הענין הוא שאינו נעשה חליפין, לו מעותיו מכיון שמשך פירותיו

ואם נאבדו אחר, אין חבירו זוכה באותן דינרין כלל, ואמר לחבירו הריני מושך פירות אלו חליפי אותו שק של מעות שיש לי בבית שיש בו מאה דינרין, או פירות
.אלא חבירו מחוייב לתת לו מאה דינרין מכל מקום, לא נאבדו לו כלל, שמשך זה הפירות בשום צד ואפילו באונס

דלאו, כלומר מחוייב הוא לו להשלים הדמים מכל מקום, משך הימנו פירות ולא נתן לו מעות אינו יכול לחזור בו [א"ד ע"שם מ]וזהו שאמרו זכרונם לברכה 
ומקשה. לא בדמים, מאי לאו בחליפין, הזהב קונה את הכסף [ב"ה ע"מ]שאמרו שם , וכן הוא מבואר בריש פרק הזהב. בתורת חליפין איתמר אלא בתורת דמים

כלומר מחוייב, ומתרץ תני מחוייב. כלומר דלא נפיל לשון קנין אלא בדבר ידוע אבל זה מביא הוא לו אי זה דמים שירצה, מחוייב מיבעי ליה, אי הכי קונה, שם
.הוא לתת לו הדמים מכיון שמשך ממנו הפירות ואינו יכול לחזור בו

אבל. שזו היא תקנת חכמים זכרונם לברכה שלא לקנות בכסף אלא במשיכה, אינו מתחייב בעל הפירות לתתם לו, אבל הנותן לחבירו מעות לקנות ממנו פירות
.אחר שעשה מעשה עם חבירו שקיבל ממנו מעות, לקבל מי שפרע לפי שחוזר בדבורו [א"ד ע"שם מ]מכל מקום חייבוהו זכרונם לברכה 

שנאמר בזה, ובכל תנאין שבין אדם לחברו, בין במכר בין במתנה, היא קניה חזקה בכל דבר, שהיא הנקראת לחכמים זכרונם לברכה קנין, וקניה זו של חליפין
.וזאת התעודה בישראל' לקיים כל דבר וגו [שם]

ודין משייר. ודין מוכר דברים סתם ואינו מפרש כל הענינים שצריך לפרש. כגון בן דעת ושאינו בן דעת, ודין מי הוא ראוי למכור ויתקיים מכרו או מי אינו ראוי
ודין מוכר ממון שאינו שלו מה. ואם הזכיר קצתם ולא כולם היאך תורתו, ודין מצרים שצריך אדם להזכיר במכר קרקע. בממכרו שום דבר בגוף או בפירות

.והחילוק שבין תלוה וזבין או תלוה ויהיב, ודין מי שנאנס למכור קרקעו מה דינו. דינו
כגון, ודין המוכר קרקעו על דעת לעשות שום ענין ולא עלה בידו לעשותו אם יתקיים מכרו אם לא. שימכרהו לו, ודין המתנה עם חברו שאם ירצה למכור קרקעו

לא שיפרש המוכר אותו דבר בשעת, וזה שאני אומר על דעת לעשות שום דבר. וכן כל כיוצא בזה, המוכר אותו על דעת לעלות לארץ ישראל ולבסוף לא עלה שם
.אלא שהבריות יודעות מתוך מעשיו ודבריו שכן חפצו, המכר

וכתיבה מצד אחר שיפרש בו שהוא, שצריך בהן מסירת השטר, ודין קניית שטרות. ולאי זה ענין הותר המכר בהן, ודין מכירת הקדשות או בתי כנסיות כיצד
.מוכר לו אותו שטר וכל שיעבודא דאית ביה

ודין. היאך יחלוקו, ודין שלשה שנתנו מעות לאחד והלך וקנה במקצת הדמים. מה יהא בזה, ודין נותן מעות לחבירו לקנות לו דבר וקנאו לעצמו באותן מעות
שמשחיטין את הטבח על [א"ג ע"חולין פ]ולפיכך אמרו זכרונם לברכה בפרק אותו ואת בנו , מה שאמרו שבארבעה פרקים בשנה מעות קונות לענין קונה בהמה

וכדאמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן דבר תורה, שפירש דבארבעה פרקים אלו העמידו דבריהם על דברי תורה, וכאוקימתא דרבי אלעא אמר רבי יוחנן, כרחו
.מעות קונות

ודין מה שאמרו שאין אדם מקנה. ואחר כך לקחו סתם, והלך כל אחד ואחד, ודין מוכר אומר במנה ולוקח בחמישים. מה דינו, ודין מוכר בהמה ונמצאת טריפה
יתבארו בפרק ראשון מקדושין. ויתר פרטי המצוה רבים. בהפסדו ובשכרו, ודין שלוחו של אדם ושותפו במקחו וממכרו. ודין בעל המיצר. דבר שלא בא לעולם

.וקצת מהן במקומות אחרים מן התלמוד בפיזור, ובפרק שלישי ורביעי וחמישי וששי ושביעי מבתרא, ובפרק רביעי ושמיני ותשיעי ממציעא

,ובית דין העובר על זה ודן בין מוכר ולוקח שלא כדין שצותה על זה תורתינו השלימה ביטל עשה זה. כי להם לעשות דין, ונוהגת בכל מקום ובכל זמן בזכרים
.דכל תנאי שבממון קיים, שאילו בקבלת שניהם רשאי, זולתי אם עשה כן מדעת שניהם

שלא להונות אחד מישראל בין זכר בין נקבה במקח ובממכר
ספר החינוך מצוה שלז               שלא להונות במקח וממכר

.וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך אל תונו איש את אחיו [ד"י, ה"ויקרא כ]שנאמר , שלא להונות אחד מישראל בין זכר בין נקבה במקח ובממכר
כלומר, דבר הנקנה מיד ליד, מיד עמיתך, אמרו זכרונם לברכה [ב"ו ע"מ נ"ב]ובגמרא . זו אונאת ממון, אל תונו איש את אחיו, ואמרו זכרונם לברכה בספרא

שם]כגון החילוקין שאמרו זכרונם לברכה , אלא הענין הוא לומר שדיני האונאה, ואין כוונת המדרש שלא יזהיר הכתוב על אונאת הקרקעות כמו כן. מטלטלין
.ודיניה בפחות משתות ובשתות אינן נוהגין בקרקעות אלא במטלטלין, באונאה שהיא חוזרת ביתר משתות [ב"ע' נ

.שנאמר או קנה מיד עמיתך, אם באת לקנות קנה מישראל, ועוד דרשו בזה הכתוב

,דמשמע כל ממכר בין קרקע בין מטלטל, שאמר וכי תמכרו ממכר, לפי ששנה הכתוב בלשון זה, ואולי זה שדקדקו בכאן להיות דיני האונאה במטלטלין לבד
למדו מזה לומר שיש במטלטל דין מחודש שאינו בקרקע וזהו, דמשמע דוקא מטלטל שהוא נקנה מיד ליד, ואחר כן ייחד האזהרה במטלטל שאמר או קנה מיד

.חזרת הממון בקצת צדדין שבו

אבל החילוק שביניהן הוא שאם נמצאת אונאה במטלטל ביתר. שהוזהרנו שלא להונות הבריות לדעת, אבל עיקר האזהרה בין בקרקע בין במטלטל הוא באמת
אבל בקרקע לפי שהקרקע דבר קיים לעולם דרך הבריות למחול בו כל אונאה, שדעת הבריות שלא לסבול אונאה יתירה מכן במטלטלין, משתות שיבטל המכר

כלומר שאיסור, והראיה לדברינו אלה. על דרך ההפלגה שהקרקע דבר השוה כל כסף הוא [ב"ד ע"ק י"ב]וכעין מה שאמרו זכרונם לברכה , אחר שלקחו אותו
.וכמו שכתב בפירוש החומש, ן זכרונו לברכה בענין זה"זהו דעת הרמב. וכמו שמפורש בפרשה, שהרי עיקר אזהרה זו בקרקעות הוא דכתיבא, אונאה אף בקרקע

אלא כל אחד יזכה, שאין ראוי לקחת ממון בני אדם דרך שקר ותרמית, ואם לא נכתב דין הוא שיכתב, כי הוא דבר שהשכל מעיד עליו, שורש המצוה ידוע
ואף כי יהיה, כי כמו שהוא לא יונה אחרים גם אחרים לא יונו אותו, ולכל אחד ואחד יש בדבר הזה תועלת. בעמלו במה שיחננו האלהים בעולמו באמת וביושר

והשם ברוך, ושהוא תועלת רב בישובו של עולם, ונמצא שהדברים שוים לכל, אולי בניו לא יהיו כן וירמו אותם בני אדם, אחד יודע לרמות יותר משאר בני אדם
.הוא לשבת יצרו

ולא יאמר, או קנה' שנאמר וכי תמכרו ממכר וגו, שהמוכר והלוקח שניהם מוזהרים באזהרה זו [א"א ע"מ נ"ב]מה שאמרו זכרונם לברכה , מדיני המצוה
וכמו כן שניהם הן בדיני האונאות כמו. אלא שניהם באזהרה, שאינו כן, הלוקח דרך המוכר לדעת שיווי ממכרו ואחר שהוא מוכרו לי בדמים קלים אין עלי עוון

.וכל מי שנתאנה מהן יכול לחזור בו, אחד המוכר ואחד הלוקח יש להם אונאה [שם]וכן הוא במשנה , שחילקום זכרונם לברכה

ושיעור האונאה שאין מחזירין. ששיעור האונאה שמחזירין אותה ויהיה המקח קיים הוא שתות המקח או שתות הדמים [ב"ט ע"שם מ]ואמרו זכרונם לברכה 



שלא להונות אחד מישראל בין זכר בין נקבה במקח ובממכר
כלומר שתות המקח או שתות, אבל היה בדבר שתות אחד מהם. הוא פחות משתות המקח והדמים, ואין צריך לומר שאין מבטלין המקח בשבילה, אפילו אותה

[שם]שהלכה היא כשמואל דאמר בגמרא , הוא כל זמן שהיא יתר משתות המקח והדמים, ושיעור האונאה שמבטלת המקח כולו. הדמים מחזירין האונאה
.כלומר שאם האונאה אינה יתירה על שניהם לא יתבטל המקח אלא יחזיר אונאה, שתות מעות נמי שנינו

אבל בא לחזור בו, דוקא שבא לחזור בו מי שנתאנה, פ שזה הלך לביתו במעותיו וזה בפירותיו"ואע, ומה שאמרנו שבאונאה שיתירה על שתות יתבטל המקח
אי לאו דאניתן לא מצית הדרת בך והשתא מצית, משום דאמר ליה מי שנתאנה, המאנה מחמת שנתייקרו הפירות בינתיים או בטענה אחרת אין שומעין לו

כלומר דאמר ליה מי שנתאנה למאנה בשעת המכר הרווח היה עמך וכבר, ורב חסדא הוא דאמרה לשמעתא, [א"ד ע"ב פ"ב]וכן הוא הלשון בגמרא , הדרת בך
מכיון, כי רבותינו לא ביטלו הדברים אלא מחמת המתאנה, הריני מוחלה, מה זה שבא לבטל אותו האונאה שעשית לי, נתקיים ממכרנו או מקחנו מחמתך
רעות ונמצאו יפות מוכר יכול לחזור, כלומר ולא מוכר, יפות ונמצאו רעות לוקח יכול לחזור בו [ב"ג ע"שם פ]וזהו ששנינו . שהוא רוצה בדבר הדברים קיימים

.כלומר ולא לוקח, בו

אלא זמן קצוב הוא שנתנו בדברים כדי שיתקיימו, בעניני האונאה שאין ראוי להיות דין החזרה או הביטול נמשך לעולם [א"ב ע"מ נ"ב]ואמרו זכרונם לברכה 
כי בכל סחורה שתהיה בחלוף המטבעות נתנו בה שיעור, וגם אינו שוה בלוקח ובמוכר, והזמן שנתנו אינו שוה בכל הדברים. עניני המקח והממכר בין בני אדם

ובשאר כל הסחורות אין. ואם הוא בכפר יהיה השיעור עד יום השוק שיעלה לכרך או למקום ששולחני שם, כדי שיראה אותה הלוקח לשולחני אם הוא בכרך
שאי אפשר לקבוע בענין זה חשבון, ושיעור זה הוא לפי ראות עיני הדיין, והשיעור בהם הוא כדי שיראה האדם מה שלקח לתגר או לקרובו, חילוק בין כפר לכרך

.סלע לשולחני הוא דקים ליה, ואמר דרך כלל טלית לכל איניש קים ליה, בחילוק המטבע משאר סחורות [ב"שם ע]ורבא נתן טעם בגמרא . שעות

שממדת חסידות ראוי להחזירה [שם]אבל אמרו חכמים , אין יכול לחזור בו מן הדין, אפילו יש באונאה יתר משתות כמה, עבר זה העת ולא חזר בו הלוקח
.לפי שאין הסחורה בידו כדי שיוכל לימלך עליה, אבל המוכר חוזר בו לעולם, ושיעורין אלו הן בלוקח. לעולם

שלא. ולא אחר כן, אבל בלוקח מבעל הבית אין בו אונאה ולא ביטול מקח בתוך הזמן הקצוב שאמרנו, ולא נאמרו דינין אלו שכתבנו אלא בלוקח מן התגר
ובני אדם בדעתם ענין זה שהוא בהן מוחלין, אבל בעלי בתים אין מוכרין כליהם אלא ביוקר. נאמרו אלו הדברים אלא בתגרים לתיקון העולם ולישוב המדינות

.הדבר לעולם בבעל הבית

ן זכרונו"פ שיש בהן איסור אונאה כמו שכתבתי בראש המצוה לדעת הרמב"ואע, ואלו דברים שאין בהם דיני אונאה לשום אדם אפילו נמכרו פי שנים בשווין
וכמו, והשטרות וההקדשות, והתנחלתם אותם [ו"שם מ, שם]מדכתיב  [ב"ו ע"שם נ]כמו שנלמד בגמרא , והעבדים שהוקשו לקרקעות, הקרקעות, לברכה

ויצאו, ויצאו עבדים שהוקשו לקרקעות, דבר הנקנה מיד ליד יצאו הקרקעות שאינן מטלטלין, או קנה מיד' תנו רבנן וכי תמכרו וגו [שם]שאמרו זכרונם לברכה 
.מי שגופו קנוי יצאו אלו שאין גופן קנוי אלא לראיה שבהן, שטרות דאמר קרא ממכר

מאי קא [שם]וקא מתמה עליה בגמרא . והטעם לפי שאין מוכרן לו לראיה שבהן אלא להשתמש בנייר, המוכר שטרותיו לבשם יש להם אונאה [שם]מכאן אמרו 
והקדשות אמעיטו מדין אונאה מדכתיב. ומשני לאפוקי מדרב כהנא דאמר אין אונאה לפרוטות, וכי מגרע גרע נייר מכל שאר מילי, משמע לן כלומר פשיטא

.עמיתך [ד"שם י, שם]

בעוביו או, בארכו ורחבו, אבל המאנה במדתו של חפץ, כגון שמכר שוה שש בחמש או שוה חמש בשש וכיוצא בזה, ותדע שכל עניני האונאה נאמרו בשיווי החפץ
.כל דבר שבמדה ושבמשקל ושבמנין אפילו פחות מכדי אונאה חוזר [ב"ב ע"קידושין מ]והיינו דאמר רבא בגמרא , ואפילו בדבר מועט חוזר, במשקלו

אם תרצה ליקח אותו על מנת שלא, חפץ זה שאני מוכר לך יודע אני שיש בו אונאה עד כך וכך, יכול לומר ללוקח, והרוצה להנצל מכל חשש ענינים אלו שכתבנו
ונוהגת בכל מקום ובכל. בפרק רביעי ממציעא, ויתר פרטיה. ולא אפילו תרעומת דברים, אין לו עליו אונאה אחר כן, יהא לך עלי אונאה קחנו ואם לאו הנח אותו

אבל בפחות משתות התירו זכרונם לברכה להשתכר לתגר מפני, ועובר על זה ועשה אונאה לחבירו לדעת בשתות או יותר עבר על לאו זה. בזכרים ונקבות, זמן
.לפי שניתן להישבון, ואין לוקין על לאו זה. שימצאו בני אדם צרכיהם מוכנים בכל מקום, תיקון הישוב

שלא להונות אחד מישראל בדברים
ספר החינוך מצוה שלח              שלא להונות אחד מישראל בדברים

ח"מ נ"ב]ובפירוש אמרו זכרונם לברכה . כלומר שלא נאמר לישראל דברים שיכאיבוהו ויצערוהו ואין בו כח להעזר מהם, שלא להונות אחד מישראל בדברים
הלא יראתך כסלתך, ['ו', ד]היו חלאים באין עליו לא יאמר לו כדרך שאמרו חבריו לאיוב , אם היה בעל תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים, כיצד [ב"ע
ויקרא]ועל זה נאמר . ולא יאמר לתגר בכמה חפץ זה והוא אינו רוצה ליקח, לא יאמר להם לכו אצל פלוני והוא יודע שאין לו, ראה חמרים מבקשים תבואה. 'וגו
.ולא תונו איש את עמיתו [ז"י, ה"כ

.כמה קללות וכמה תקלות תלויות בו, וגדול השלום שבו הברכה מצויה בעולם וקשה המחלוקת, כי הוא לתת שלום בין הבריות, שורש מצוה זו ידוע

[שם]והפליגו בדבר עד שאמרו , כמה אזהרות וכמה זירוזין שהזהירונו זכרונם לברכה בענין זה שלא להכאיב הבריות בשום דבר ולא לביישם, מדיני המצוה
.שלא יתלה עיניו על המקח בשעה שאין לו דמים

והרבה. לפי שהוא דבר קשה מאד ללב הבריות, כי התורה הקפידה הרבה באונאת הדברים, וראוי להזהר שאפילו ברמז דבריו לא יהי נשמע חירוף לבני אדם
ויראת [שם, שם]שבאונאת דברים הוא אומר , גדולה אונאת דברים מאונאת ממון [שם]וכמו שאמרו זכרונם לברכה , מבני אדם יקפידו עליהן יותר מן הממון

כי השם ברוך הוא הוא יודע כל, אבל כל אחד צריך להזהר כפי מה שיראה, ולא יהיה באפשר לכתוב פרט כל הדברים שיש בהן צער לבריות. 'מאלהיך וגו
ועיקר הענין בפרק רביעי, וכמה מעשים כתבו לנו זכרונם לברכה במדרשים ללמד על זה מוסר. כי האדם יראה לעינים והוא יראה ללבב, פסיעותיו וכל רמיזותיו

.ממציעא

זולתי במה שצריכין הרבה כדי שיקחו. ואפילו בקטנים ראוי להזהר שלא להכאיבן בדברים יותר מדי, בזכרים ונקבות, ונוהגת מצוה זו בכל מקום ובכל זמן
,ועובר על זה והכאיב את חבירו בדברים. ימצא חיים ברכה וכבוד, והמיקל בהם שלא לצערן בענינים אלה, ואפילו בבניו ובנותיו ובני ביתו של אדם, מוסר

וכמה מלקיות מבלי רצועה. אבל אין לוקין עליו לפי שאין בו מעשה, עבר על לאו זה. באותן שפירשו חכמים זכרונם לברכה בבעל תשובה ובחולה ובכיוצא בהן
.יתברך ויתעלה, של עגל ביד האדון המצוה על זה

שאי אפשר להיות האדם כאבן שאין לה, אין במשמע שאם בא ישראל אחד והתחיל והרשיע לצער חבירו בדברים הרעים שלא יענהו השומע, ואולם לפי הדומה
אבל תצוה אותנו שנתרחק מן, ובאמת לא תצוה התורה להיות האדם כאבן שותק למחרפיו כמו למברכיו, ועוד שיהיה בשתיקתו כמודה על החירופין, הופכים

ואין, זולתי השוטים הגמורים, כי מי שאינו בעל קטטה לא יחרפוהו בני אדם, ובכן ינצל אדם מכל זה, ושלא נתחיל להתקוטט ולחרף בני אדם, המדה הזאת
.לתת לב על השוטים

וינצל עצמו אל, כי כעס בחיק כסילים ינוח, ראוי לחכם שישיב לו דרך סלסול ונעימות ולא יכעס הרבה, ואם אולי יכריחנו מחרף מבני אדם להשיב על דבריו
.זהו דרך הטובים שבבני אדם, השומעים מחירופיו וישליך המשא על המחרף

שאין ספק שלא נתחייב האדם לסבול, מאשר התירה התורה הבא במחתרת להקדים ולהורגו, לפי הדומה, שמותר לנו לענות כסיל, ויש לנו ללמוד דבר זה
.בכל דבר שהוא יכול להנצל ממנו, וכמו כן מדברי פיהו אשר מלא מרמות ותוך, כי יש לו רשות להנצל מידו, הנזקין מיד חבירו



שלא להונות אחד מישראל בדברים

,פן יגבר עליהם הכעס ויתפשטו בענין יותר מדי, ואולם יש כת מבני אדם שעולה חסידותם כל כך שלא ירצו להכניס עצמם בהוראה זו להשיב חורפיהם דבר
ואוהביו כצאת [א"ל', שופטים ה]עליהם הכתוב אומר , שומעין חרפתם ואינם משיבין, הנעלבין ואינם עולבין [ב"ח ע"שבת פ]ועליהם אמרו זכרונם לברכה 

.השמש בגבורתו

שלא למכור שדה בארץ ישראל לצמיתות
ספר החינוך מצוה שלט                  שלא נמכור שדה בארץ ישראל לצמיתות

.כלומר שלא יתנו ביניהן מוכר ולוקח לעשות ממכרם לצמיתות, והארץ לא תמכר לצמיתות [ג"כ, ה"ויקרא כ]שנאמר , שלא נמכור שדה בארץ ישראל לצמיתות
ם"זהו דעת הרמב, פ כן אם עשו כן עברו על הלאו הזה"אע, שאי אפשר להם להתנות על זה לפי שהוא כנגד מצות התורה, פ שהיובל מפקיעה בעל כרחם"ואע

.זכרונו לברכה

דכל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד, דאמר רבא התם חולק על אביי [ב"ע' ד]ן זכרונו לברכה כתב שדברי הרב בזה כענין המוזכר בראשון של תמורה "והרמב
כלומר שלא נמכרנה, שמזהיר אותנו שלא נצמית הארץ ביד הגוים, והוא זכרונו לברכה פירש בענין אחר. משום דעבר אהרמנא דמלכא, אי עביד לא מהני ולקי

.ואם התנה עם הגוי להחזירה מותר למוכרה לו, אבל הישראל יחזיר אותה, וזהו הגוי, לא תמכור למי שיחזיק בה לעולם, ופירוש הכתוב כן. להם לצמיתות

.הראשונה שבסדר זה, מה שכתבתי במצות מנין שני היובל, משרשי מצות היובל

שאין חוזר ביובל, כל זמן שיזכור לו סכום שנים אינו חוזר ביובל, שהמוכר שדהו לששים שנה או יותר [א"ט ע"מ ע"ב]מה שאמרו זכרונם לברכה , מדיני המצוה
שאין מתנין לעבור, ששניהם עוברים על הלאו כשהמכר נעשה לצמיתות ולא הועילו מעשיהם, כמו שאמרנו למעלה, אלא דבר הנמכר סתם או הנמכר לצמיתות

ואולי למדו זכרונם לברכה דבר זה. אבל כל זמן שמזכירין ביניהם סכום שנים אין זה צמיתות, שהתורה אמרה והארץ לא תמכר לצמיתות, על דברי תורה
.דמשמע שכל זמן שלא מכרה לחלוטין אינה חוזרת ביובל, ולא אמר לא תמכר אלא עד היובל, מאשר אמר הכתוב לא תמכר לצמיתות

פ"אע, שאין תנאו תנאי וחוזר הוא ביובל, שהמתנה על מנת שלא תחזור השדה ביובל, [ב"ע' ג]ן זכרונו לברכה בחידושיו במסכת מכות "ובפירוש כתב הרמב
לפי שבשמיטה לא הוזהר על, ונתן טעם לדבר. אינו נשמט בשביעית דכל תנאי שבממון קיים, שבשמיטה אינו כן שהמתנה על מנת שלא תשמטנה בשביעית

אבל בענין, שאם רצה לפרוע בידו הוא, אבל לא הלוה, שמוט כל בעל משה ידו אשר ישה ברעהו ['ב, ו"דברים ט]וכמו שכתוב , שמיטת כספים כי אם המלוה
כי ליי הארץ, כלומר לא יתנו ביניהן מוכר ולוקח מכירת צמיתות, וכמו שכתבנו שלשניהם נאמר לא תמכר לצמיתות, מוכר ולוקח, היובל שניהם הוזהרו עליו

פ"ואע, אבל על כרחם ישוב הקרקע לאשר לו אחוזת הארץ, ומכיון שהחיוב על שניהם אין ביד אחד מהם למחול על הדבר, ואין ביד בני אדם למוכרה לחלוטין
.וטעם נכון הוא, שהתנו אלף פעמים על מנת שלא ישוב ביובל

ומכר, כלומר שדות שקנה הוא או נתנו לו במתנה, שהמוכר שדה אחוזה והיו לו שדות אחרות [א"ע' ערכין ל]וכן מדיני המצוה מה שאמרו זכרונם לברכה 
עד [ב"שם ע]ובא הפירוש עליו , ומצא כדי גאולתו [ו"כ, ה"ויקרא כ]דכתיב בפרשת שדה אחוזה , שאין שומעין לו, מאותן שדות כדי לגאול שדה אחוזתו שמכר

.ולא שילוה, והשיגה ידו [שם]שנאמר , אין שומעין לו, וכן אם לוה ורצה לגאול באותה הלואה. שימצא לו דבר שלא היה לו מצוי בשעה שמכר

,וכן מי שזכה ונוספה אחוזתו מחמת הסיבת נחלה על ידי בת יורשת נחלה, וענין שדות אחוזה יקראו השדות שנפלו בירושה לכל אחד מישראל בחילוק הארץ
ונתחדש דינם בתורה משאר שדות לענין. אלו הן הנקראין שדות אחוזה, אלא באותו הדור בלבד, ולא תסוב נחלה ['ז, ו"במדבר ל]שהדבר ידוע הוא שלא נאמר 

ושאר שדות שנקראים שדה מקנה אינם נגאלין אלא ברצון, ששדה אחוזה נגאל על ידי המוכר או על ידי גואלו לאחר שתי שנים בעל כרחו של לוקח, הגאולה
.אלא שיעמדו ביד לוקח עד היובל, הלוקח

כמו שכתוב בהן, כלומר שיש להם גאולה על כרחו של לוקח, כי בתי החצרים דינם כשדה אחוזה, כבר כתבנו למעלה במקומו דינם, ובחילוק בתים משדות
וכבר כתבנוהו, ודין בתי ערי חומה מפורש בכתוב. שהן נגאלין אפילו תוך שנה כדין בית בערי חומה, ויפה כוחן משדות, גאולה תהיה לו [א"ל, ה"ויקרא כ]

.למעלה גם כן

כשהיא חוזרת שמין שבח האילנות שבתוכה, שהלוקח שדה אחוזה ונטע בה אילנות והשביחה, גם כן [א"ח ע"מ ק"ב]ומענין המצוה מה שאמרו זכרונם לברכה 
.ובא עליו הפירוש המקובל ממכר חוזר ואין שבח חוזר, ויצא ממכר בית [ג"שם ל, שם]שנאמר , ללוקח

,ואפילו ברצון הלוקח, בין שדה אחוזה או שדה אחר אין רשאי לגאלה לפחות משתי שנים, גם כן שהמוכר שדהו [ב"ט ע"ערכין כ]ומה שאמרו זכרונם לברכה 
במספר [שם]ואזהרה ללוקח מדכתיב , אזהרה למוכר, במספר שני תבואות ימכר לך [ו"שם ט, שם]שנאמר , פ"שהכתוב צוה שיעמוד המכר קיים שתי שנים עכ

.ומעוט שנים שניים, תקנה' שנים וגו

אבל ידע שאינו יכול לאכול מתבואותיו בשום פנים, ומן הדומה שהענין הוא כדי שימכור כל אדם קרקעו בקושי ואל יחשוב כי למחר ישוב ויקחנו לו מיד הלוקח
.עד שתי שנים מיום ליום מעת המכירה

לפיכך אם היתה אחת משתי שנים אלו שנת, שנאמר שני תבואות, גם כן שצריך שיאכל הלוקח שתי תבואות באותן שתי שנים [שם]וגם אמרו זכרונם לברכה 
אין המכירה, מכרה בשנת היובל עצמה. שעולה היא מן המנין [שם]אמרו זכרונם לברכה , אבל שנה בורה, אינה עולה מן המנין, שדפון וירקון או שנת שביעית
ושב [ח"שם כ, שם]שנאמר , ואם לא גאלן בתוך שני יובל אינם חוזרין ביובל, אין נגאלין לפחות משתי שנים, מכר האילנות לבד. מכירה וחוזרין הדמים לבעליו

לאשר לו [ד"כ, ז"שם כ]שנאמר , השדה חוזרת ביובל לראשון, ואפילו מאה או יותר, מכר שדהו לראשון וראשון לשני ושני לשלישי. ולא לאילנות, לאחוזתו
.בסוף ערכין, ויתר פרטיה. אחוזת הארץ

ועובר על זה ומכר שדהו. כמו שכתבנו למעלה, כי כל עניני היובל אינם אלא בזמן שיושביה עליה, בזמן שיושביה עליה, ונוהגת בזכרים ונקבות בארץ ישראל
ם"זהו דעת הרמב, והוא שעשו מעשה בדבר שאין לוקין בלאו שאין בו מעשה, פ שלא הועילו דבריהם"אע, שניהם לוקין, וכן הלוקחו ממנו בענין זה, לצמיתות

.כמו שכתבתי בראש המצוה, ן זכרונו לברכה אין בזה מלקות כלל"אבל לדעת הרמב. זכרונו לברכה

מצות השבת קרקע לבעליהן ביובל
ספר החינוך מצוה שמ                     מצות השבת קרקע לבעליהן ביובל

ובכל ארץ אחוזתכם גאולה תתנו [ד"כ, ה"ויקרא כ]שנאמר , בין בית או שדה וכרם ופרדסין בשנת היובל לבעליהן בלא כסף ובלא מחיר, להשיב כל הקרקעות
בשנת [ג"שם י, שם]וכמו שכתוב , וענין הגאולה ביאר הכתוב שהיא חזרת הקרקע לבעליו. גאולה תתנו לארץ, כלומר בכל ארץ ישראל שהיא אחוזתכם, לארץ

.היובל הזאת תשובו איש אל אחוזתו

.מה שכתבנו בראש הסדר, משרשי המצוה

והחילוק שביאר הכתוב שהוא בין. קודם שנת היובל, איך יהיה דין המוכר עם הקונה כשירצה לפדות נחלתו הנמכרת, קצתם מבוארים בכתוב, מדיני המצוה
.שדין בתי ערי הפרזות כדין השדות, שנקראת בלשון הכתוב ערי החצרים, מוכר בית בעיר חומה למוכר אותו בערי הפרזות



מצות השבת קרקע לבעליהן ביובל
מונין לראשון וכיון, שאם מכר בית בבתי ערי חומה לאחד ומכרה הלוקח ראשון לשני בתוך השנה, במצוה זו [א"א ע"ערכין ל]ועוד אמרו זכרונם לברכה 

,כענין קנס הוא שקנסה התורה למוכר מפני חיבת הארץ, מפני שענין מוכר בית בבתי ערי חומה שהוא מוחלט לשנה, ששלמה שנה לראשון הוחלט הבית לשני
ואילו עמדה שנה שלימה ביד הראשון כבר היתה מוחלטת, ועוד שהראשון מכר לשני כל זכות שלו. ומכיון שעמד זולתו שנה ראוי הוא שיוחלט גם ביד השני

.בידו

הרי זה מניח מעותיו בבית דין ושובר את הדלת, גם כן שאם הגיע יום שנים עשר חודש ולא נמצא הלוקח לפדות ממנו [ב"שם ע]ומה שאמרו זכרונם לברכה 
.ואימתי שיבוא הלוקח יבוא ויטול מעותיו, ונכנס לביתו

שהוא נחלט, אלא דינה כמו בשאר שנים שבתוך שני היובל, שהמוכר בית בערי חומה והגיע יובל בתוך שנת המכר שאינו חוזר מיד ביובל [שם]ומה שאמרו 
.לשנה אם אין המוכר רוצה לגאלה

ואם לא רצה לגאול מיד גואל אותה אפילו אחר, שאם רצה לגאול מיד גואל כדין בית בבתי ערי חומה, שהמוכר בית בערי החצרים [א"ג ע"שם ל]ומה שאמרו 
.דכח יפה שבשדות ושבבתי ערי חומה יש להן, שנה כדין שדות

אבל אם היו. ריבה הכל, אשר בעיר ['שם ל, שם]דמדכתיב , כגון גנות מרחצאות ושובכות דינם כבתים, שכל שהוא לפנים מן החומה [א"ב ע"שם ל]ומה שאמרו 
.כמו מרחצאות ושובכות ואף פרדסין אבל לא שדות, כלומר בית וכל הדומה לבית, וקם הבית [שם]שנאמר , דינן כשדות שחוץ לעיר, שדות בתוך העיר

אלא, ועיר שגגותיה חומתה אין דינה כמוקפת חומה. ובירושלים אין הבית נחלט בה. ולפיכך אינו נחלט, ובית שאין בו ארבע אמות על ארבע אינו נקרא בית
ואין סומכין. אבל נתיישבה ואחר כך הוקפה אין זו עיר חומה, ובעינן גם כן שהוקפה חומה תחילה ואחר כך נתיישבה. בעינן שתהיה לה חומה מלבד גגותיה

נתקדשו כל הערים, וכשעלה עזרא בביאה שניה. וכיון שגלו בחורבן ראשון בטלה קדושת עיר חומה. אלא על חומה המוקפת בשעה שכבש יהושע את הארץ
מה ביאתן בימי יהושע מנו שמיטין ויובלות וקדשו ערי חומה, מפני שביאתן בימי עזרא שהיא ביאה שניה כביאתן בימי יהושע, המוקפות חומה באותו העת

,נתחיל למנות שמיטין ויובלות ויתקדשו בתי ערי חומה שיהיו מוקפין באותה העת, וכן כשיבוא משיח בביאה שלישית, ונתחייבו במעשר אף בימי עזרא כן
במסכת, ויתר פרטיה. 'מקיש ירושתך לירושת אבותיך וכו [ב"שם ע]ואמרו ', והביאך יי אלהיך וגו ['ה', דברים ל]שנאמר , ויתחייב כל מקום שנכבש במעשרות

.ערכין

ועובר על זה. והוא בזמן שכל ישראל על אדמתן בישובן, וכבר כתבתי למעלה באי זה זמן היובל נוהג, ונוהגת בזכרים ונקבות בארץ ישראל ובזמן שהיובל נוהג
.ועונשו גדול כאילו כופר במעשה בראשית, וכבש הקרקע שבידו ולא החזירו לבעליו ביטל עשה זה

להיות גאולת בתי ערי חומה עד שנה
ספר החינוך מצוה שמא               מצות פדיון הנחלות שהן תוך העיר עד השלמת שנה

,ה"ויקרא כ]שנאמר , ואחר השנה תהיה בחזקת הקונה אותן ולא יהיו חוזרות ביובל, שיהיה פדיון הנחלות שהן תוך העיר המוקפת חומה עד השלמת שנה אחת
.'ואיש כי ימכור בית מושב עיר חומה וגו [ט"כ

.כדי שישתדל המוכרה לגאול אותה מהרה, כבר כתבתי למעלה שענין היות בית בעיר חומה נחלט לשנה מצד חיבת הארץ הוא

,וכשפודה אותה נותן לו כל הדמים שקיבל במכירתה, שהמוכר יכול לגאלה בכל עת שירצה תוך שנה [א"א ע"ערכין ל]מה שאמרו זכרונם לברכה , מדיני המצוה
.[שם]כדאיתא במסכת ערכין , התורה התירתו כאן, פ שבעלמא אסור דהיינו צד אחד ברבית"ואע, ואינו מנכה לו כלום מחמת הזמן שדר בה

ואינו לוה וגואל אלא ימכור נכסים אחרים אם יש. ולא כן נראה בקידושין, ם זכרונו לברכה"זהו דעת הרמב, אלא המוכר בעצמו, ושאין הקרובים פודין אותה
כמו שאמרו, כלומר שיפרע לו קצת המעות בפעם אחת וקצתן בפעם אחרת, ואינו גואל אותה לחצאין. או אם רווח מעות או נתנו לו יכול לגאלה בהן, לו ויגאלנה

ויתר. פודה אותה גם כן בנו של מוכר מיד הלוקח, ואם מת המוכר, פודה אותה מיד בנו, ואם מת הלוקח תוך שנה. [ב"ע' כ]זכרונם לברכה בקידושין פרק קמא 
.במסכת ערכין, פרטיה

.בזמן שהיובל נוהג, ונוהגת בארץ ישראל בזכרים ונקבות

שלא לשנות מגרשי הלוים ושדותיהם
ספר החינוך מצוה שמב               שלא לשנות מגרשי ערי הלוים ושדותיהם

והוא הדין מגרש עיר או עיר, ולא המגרש שדה, ולא השדה מגרש, ולא המגרש עיר, כלומר שלא יחזירו העיר מגרש, שלא לשנות מגרשי ערי הלויים ושדותיהן
עם שש ערי מקלט, והם ארבעים ושמונה עיר, כי תורה צותה שיתנו שאר השבטים ערים ידועים לשבט לוי, וענין הזה ידוע. שאין לשנות בענינם דבר, מגרש

וגם זה מנויי, ואלפים אמה חוצה לה לצורך שדות וכרמים, כלומר מקום פנוי לרווחה ונוי לעיר, וצותה גם כן להיות באותן ערים אלף אמה מגרש, שהיו בהן
.[ב"ז ע"כ]כמו שמפורש בסוטה , העיר וממה שצריך לה

על לשון [ב"ג ע"ערכין ל]שכן בא הפירוש , ושדה מגרש עריהם לא ימכר [ד"ל, ה"ויקרא כ]ועל זה נאמר , ובאה המניעה בזה שלא לשנות ענינים אלה לעולם
.מכלל שרשות יש להם למכור, גאולת עולם תהיה ללוים [ב"שם ל, שם]שהרי בפירוש כתיב , דאילו במכירה ממש לא קאמר, מכירה זו כלומר לא ישנה

שלא היו טרודים בעסקי, וכל עסקם היה בחכמה, כי הוא השבט הנבחר לעבודת השם. לפי שערי הלויים היו נכונים לצרכי כל שאר השבטים, משרשי המצוה
ומתוך כך שהחכמה בתוכם היה עסק כל ישראל תמיד. יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל ['י, ג"דברים ל]ועליהם נאמר , עבודת האדמה כשאר שבטי ישראל

ולכן היה בדין להיות אותן. ומתוך כך גם כן היו עיני כל ישראל על עריהם כי לא ידע האדם מה ילד יום, מלבד שהיו בתוך עריהם ערי מקלט הרוצח, עמהם
ומפני כן באה הצוואה עליהם שלא לשנות בענינם, ושבח כל עם ישראל בכך, להיותן בתכלית היופי והחמדה, הערים אשר יד הכל שוה בהן ולב הכל עליהם

.וכל חלוף אחר דברו אינו אלא גרוע וגנאי, כי אדון החכמה ייסדן ותקנן והגביל גבולם וירא כי כן טוב, דבר

נותנין לכל עיר בית הקברות, שהן בין מגרש ושדות וכרמים, כי מלבד אלו השלשה אלף אמה שאמרנו [א"ב ע"מכות י]מה שאמרו זכרונם לברכה , מדיני המצוה
ג"ערכין ל]ומה שאמרו . לחיים ניתנו ולא לקבורה, ובא הפירוש בזה, ומגרשיהם יהיו לבהמתם ולרכושם ולכל חייתם ['ג, ה"במדבר ל]שנאמר , חוץ לתחום זה

גאולת עולם תהיה[ ב"ל, ה"ויקרא כ]שנאמר , ואפילו מיד הקדש, נגאלין לעולם, אפילו בעיר חומה, גם כן שכהנים ולויים שמכרו שדה משדותיהם או בית [ב"ע
.מבוארים בסוף ערכין, ויתר פרטיה. הרי זה גואל כלויים, וישראל שירש אבי אמו לוי. ללוים

העיר, שהכל חיבין שלא לשנות שלשה מקומות האמורין לעולם, בזכרים ונקבות, בין בלויים בין בישראלים, בזמן שישראל שם, ונוהגת מצוה זו בארץ ישראל
חכם בני, ולא ידעתי שיעור לשינוי זה כמה יהיה ויתחייב עליו. ומן הדומה כי כל מי ששנה בהן בעדים והתראה חייב מלקות, והמגרש ומקום השדות והכרמים

.ודעהו

,מפני שהובדל לעבוד השם ולשרתו ולהורות דרכיו הישרים, למה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל ובבזתה עם אחיו, ם זכרונו לברכה על מצוה זו"וכתב הרמב
',ברך יי חילו וגו [א"י, ג"דברים ל]שנאמר , לא עורכין מלחמה כשאר ישראל ולא נוחלין ולא זוכין לעצמן בכח גופן אלא הם חיל יי, ולפיכך הובדל מדרכי העולם

אלא כל איש ואיש מבאי העולם אשר נדבה רוחו, ולא שבט לוי בלבד בכלל זה. 'אני חלקך ונחלתך וגו ['כ, ח"במדבר י]שנאמר , והוא ברוך הוא זכה להם חלקו



שלא לשנות מגרשי הלוים ושדותיהם
והרי זה נתקדש. פורק מעל צוארו עול חשבונות הרבים אשר בקשו בני האדם, לדעת דרכיו הישרים והצדיקים וללמדם לאחרים, להבדל לעמוד לפני יי לעובדו

יי מנת ['ה, ז"תהלים ט]וכן בדוד הוא אומר . ויזכה בעולם הזה בדבר המספיק לו כמו שזכה שבט לוי, ויהיה יי נחלתו לעולמי עולמים, להיות קדש קדשים
.חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי

שלא להלוות ברבית לישראל
ספר החינוך מצוה שמג           שלא להלוות ברבית לישראל

שהרבית הוא הנשך והנשך הוא, ואין אלו שני לאוין. את כספך לא תתן לו בנשך ובמרבית לא תתן אכלך [ז"ל, ה"ויקרא כ]שנאמר , שלא להלוות ברבית לישראל
כלומר למה חילקם ולא כתב, אי אתה מוצא נשך בלא רבית ולא רבית בלא נשך ולמה חילקם הכתוב [א"א ע"ס]וכמו שאמרו זכרונם לברכה במציעא , הרבית

.כלומר להרבות האזהרות עליו, לעבור עליו בשני לאוין. את כספך ואכלך לא תתן לו בנשך

ואפשר שנאמר בזה כעין מה שיאמרו. כי התורה תכפול האזהרות לפעמים על מה שחפץ האל להרחיקנו ממנו הרבה, וזה הענין הוא ממה שאמרתי למעלה
כדרך בני אדם בהזהירם זה את, וכמו כן תתמיד התורה ההתראות במה שיש עלינו להזהר בו מאד, דברה תורה כלשון בני אדם, זכרונם לברכה בענינים אחרים

ואם אמנם כי ראוי האדם להזהר בדבר השם עד מאד. כדי שיהא המזורז נזכר וזריז על הענין על כל פנים, זה בדבר חמור יכפלו תנאם וירבו דבריהם על הדבר
על כן נודה לשמו, כאשר ייסר איש את בנו. כל זה מחסדיו הרבים על בריותיו שכפל להם האזהרות פעמים רבים בקצת מקומות, ואף כי ישמע דברו ברמז קטן

.הגדול סלה ברוב הטובות אשר גמלנו ברוך הוא

.וקחנו משם' בכסף תלוה ב, רבית [במלוה] (במלות)כתבתי באזהרת ערב ועדים וסופר שלא יתעסקו , משרשי המצוה

א"מ ס"ב]וזהו שנקרא לרבותינו זכרונם לברכה , שאמרו שיש רבית שהוא אסור מן התורה, כגון החילוקים שלמדונו זכרונם לברכה באזהרה זו, דיני המצוה
ויש רבית אחרת שהוא למטה משני אלו, אבק רבית[ שם]וקראוהו זכרונם לברכה , ויש רבית שהוא למטה ממנו והוא אסור מדרבנן, רבית קצוצה [ב"ע

אבל חכמים החמירו בענין בראותם החומר, לפי שהוא רחוק הרבה מן רבית האסור מן התורה עד שאין לגזור עליו כלל, והוא מן הדין מותר, הראשונים
.לא מפני דבר אחר, ואסרוהו כדי שלא יערימו בני אדם ליטול רבית, שהחמירה התורה ורוב האזהרות בדבר הרבית

,או שלשים פרוטות בחדש, רבית האסור דבר תורה הוא כל מי שאומר לחבירו הלויני מנה ואתן לך ממנו פרוטה בכל יום, ואלו הן שלשה מיני הרבית שאמרנו
וכן המלוה לחבירו מעות ומשכן לו בהן בית או חצר שיחזיק בהם. וכן כשאמר לו הלויני מאה דינרין במאה ועשרים לשנה, עד שאפרענו לך, או פחות או יתר

.זהו רבית קצוצה האסור מן התורה, מבלי שינכה לו כלום מן ההלואה, ויקח הפירות עד שיחזיר לו מעותיו

ועליו יאמרו זכרונם. זהו הרבית האסור דבר תורה, והוא שבא מיד לוה למלוה, כל אגר נטר ליה אסור מן התורה [ב"ג ע"שם ס]ודרך כלל אמרו זכרונם לברכה 
ויש מן המפרשים שפירשו יוצאה. כמו בגזלות וחבלות, כלומר שבית דין יורדין לנכסי המלוה ומוציאין ממנו, רבית קצוצה יוצאה בדיינין [ב"א ע"שם ס]לברכה 

.כמו שעושין לכל מי שיאמר שלא יעשה מצות עשה, כלומר שכופין בית דין את המלוה להחזירה בשוטים, בדיינין לענין כפייה

ואסרום חכמים משום גזירה שלא יבוא, ואינה יוצאה בדיינין, הן נקראין רבית דרבנן ונקראין אבק רבית, כל שאר הרביות שאפשר לקבל חוץ מאלו שאמרנו
המקבל ממון מישראל על, פירוש צאן ברזל, שאין מקבלין צאן ברזל מישראל [ב"ע' שם ע]ומהם כגון מה שאמרו זכרונם לברכה . האדם לידי רבית דאורייתא

.ויטול חלקו בריוח. תנאי שיהיה הקרן קימת לבעל הממון על המקבל

בשלא, ובמה דברים אמורים שאין פוסקין לעולם עד שיצא השער. פ שאין לזה יש לזה"אע, אבל יצא השער פוסקין, וכן אין פוסקין על הפירות עד שיצא השער
פ שלא היה לו ממנו אלא סאה אחת פוסק עליו"ואע, פ שלא יצא השער עדיין"פוסק עליו אע, אבל היה לו ממנו כלום, היה לו כלום מאותו המין שפסק עליו

יש מן המפרשים, וזה שאנו אומרים שצריך שיהיה לו מאותו המין. [א"ה ע"שם ע]הכי בגמרא  [דאמרינן, כמו בהלואה] (שהלכה כשמואל דאמר)כמה סאין 
אלא כעין אותו המין ממש שפוסק, לא יפסוק אליו אם היו לו חטים ישנות, שאם הוא פוסק על חטין חדשות, דוקא מאותו המין ממש צריך שיהיה לו, שאמרו

פ שהוא מחוסר"אע, ומכל מקום אם היה לו מאותו המין. דכל שיש לו מאותו המין מותר, ויש מהם שאמרו שאין חילוק בין חדש לישן. עליו צריך שיהיה לו
.דכיון שמחוסר שלשה מלאכות הרי זה כמי שאין לו מאותו המין כלום, אבל היה מחוסר שלשה מלאכות אינו פוסק. מלאכה אחת או שתים פוסק עמו עליו

.וכן בכלי יוצר ובדברים אחרים, בא הביאור בארוכה בחילוק מלאכות אלו בחטים [א"ד ע"מ ע"ב]ובגמרא פרק אי זהו נשך 

לפי, להלוות על הקרקע מעות ולהתנות עם הלוה אם לא תחזיר לי המעות מכאן ועד יום פלוני תהא הקרקע שלי [א"ו ע"שם ס]וכן מענין המצוה מה שאסרו 
ולא השיגה ידו להשלים הדבר, כלומר שיחזיר המעות בשעת המעשה, כלומר שדעתו של אדם היתה סומכת בכך, שהקנין הזה אינו מועיל מפני שהוא אסמכתא

.וכל כי האי גוונא יש לחוש באכילת הפירות משום רבית, וכעין אונס הוא

שכל שיתנה האדם עם חבירו דרך, ודרך כלל למדני רבי ישמרו אל בענין דיני האסמכתא. והרבה דרכים נאמרו בגמרא באסמכתא בענין רבית ובענינים אחרים
ובלשון אחרת אמרוה זכרונם. דאסמכתא לא קניא [ב"שם ע]ועל זה יאמרו זכרונם לברכה , זה יקרא אסמכתא, כלומר אם לא יהיה כן יענש בממון כן וכן, קנס

אין, כדרך בני אדם שמתנין בלשון זה, אבל כל תנאי שיתנה האדם עם חבירו ויאמר אם אתה תעשה כן אף אני אעשה כן וכן. כל דאי לא קני, גם כן [שם]לברכה 
בכל התנאין, ועוד. דאי אפשר בלאו הכי, שאם כן איך נמצא ידינו ורגלינו על כל תנאי בני אדם זה עם זה שכולם בלשון אם הם, זה בכלל אסמכתא כלל חלילה

.הנזכרים בענין גיטין וקידושין שכולן בלשון אם מה נאמר בהן

כגון אם לא פרעתיך עד יום פלוני תהא השדה, שלא נאמר אסמכתא לא קניא אלא במה שיתנו בני אדם זה עם זה דרך קנס, אלא ודאי טעם נכון מה שכתבנו
או אם תעשה, כגון אם תלך למקום פלוני אתן לך כן וכן, אבל לא בכל שאר התנאים רבים שמתנים בני אדם. וכל כיוצא בזה, שלך או המשכון אי זה שיהיה

.כי בזה תסיר מבין עיניך ענן גדול בדברי הגמרא במקומות הרבה, והבן זה בני ותן לבך עליו. וכל כיוצא בזה, בשבילי ענין פלוני אתן לך מאתים זוז

נתן עיניו ללוות ממנו והיה משלח לו, כיצד. רבית מוקדמת ורבית מאוחרת, שהוא אבק רבית ואסור מדרבנן [ב"ה ע"שם ע]וכמו כן אמרו זכרונם לברכה 
.זהו רבית מאוחרת, ואחר כך שלח לו סבלונות בשביל מעותיו שהיו בטלין אצלו, לוה ממנו והחזיר לו מעותיו. זהו רבית מוקדמת, סבלונות בשביל שילוהו

ובניכוי הרי זה, בלא ניכוי הרי זה רבית קצוצה, כגון חצר ומרחץ וחנות, וכן אמרו קצת מן המפרשים שהמלוה מעות לחבירו על מקום שפירותיו מצויין תדיר
,שאין פירותיו מצויין כי פעמים בהם ההוצאה מרובה על השבח, כגון שדה וכרם, אבל המלוה מעות בלא ניכוי על מקום שאין פירותיו מצויין תדיר. אבק רבית

ולא מצאו משכונא מותרת אלא משכנתא, ומהם שאמרו שאפילו בשדה וכרם ובניכוי אסרוה חכמים זכרונם לברכה. ובניכוי הרי זה מותר. הרי זה אבק רבית
שכל, לפי הנראה מדברי הגמרא לרבותי ישמרם אל עם הפירושים הטובים, והאמת. שהיו כותבין במשלם שניא אילין תיפוק ארעא דא בלא כסף, דסורא

והחושש לדברי גאוני עולם. וכן נהגו בארצינו על פיהם, הכל בניכוי מותר, וכל שכן שדה וכרם, בין בית דירה ומרחץ שפירותיהם מצויין, משכונא בניכוי
.יתברך מן השמים, שהחמירו בדבר

,ואמר לו מנה אין לי חטים במנה יש לי, כגון שאמר אדם לחבירו הלוני מנה, ואי זהו הרבית האחרת שאמרנו למעלה שאסרו זכרונם לברכה מפני הערמת רבית
שזה, שהרי דבר זה נראה הוא כרבית, אלא שאסרוהו חכמים מפני הערמת רבית, זה בודאי היה מן הדין מותר, ונתן לו חטים במנה וחזר ולקחן ממנו בתשעים

וכן מי. אלא משום גדר הוא שהחמירו חכמים בדבר, שאפילו אבק רבית אין כאן, מוציא ממנו כל המאה, אבל אם עבר ועשה כן. נתן תשעים דינרין ולוקח מאה
.[א"ח ע"שם ס]כמו שבא בגמרא , וכיוצא בענינים אלו. מפני הערמת רבית, שהיתה שדה ממושכנת בידו לא יחזור וישכיר אותה לבעל השדה

וזהו שהתירו, שלא ראו לחוש בהן ולגזור כלל, יש דברים אחרים שהן כעין רבית ממש והתירו אותן חכמים, פ שדברים אלו אסרו משום הערמת רבית"ואע
.שיאמר לישראל אחר שילוהו מנה, והתירו גם כן שיתן אדם לחבירו דינר. שימכור אדם חובו בפחות



שלא להלוות ברבית לישראל

,והענין הוא לפי שהתורה תבחר ברוב לעולם ותניח הפרטים, שלא אסרה תורה אלא רבית הבאה מיד לוה למלוה [ב"ט ע"שם ס]ודרך כלל אמרו זכרונם לברכה 
וכל המחזר. בכל כחו, ראוי לכל בעל נפש להתרחק מכל ענין שיש בו הערמת רבית, פ שאמרו כן והוא האמת"ואע. על כן תזהיר ללוה ומלוה כי כן דרכו של עולם

[ב"ה ע"שם ע]גם אמרו . שכל העוסק ברבית מתמוטט [א"א ע"שם ע]וכמו שאמרו זכרונם לברכה , ומבקש צדדים ליטול ריבית מישראל סופו מתרושש
.בבבא מציעא פרק איזהו נשך, ויתר רובי פרטי המצוה. שפרוטה של רבית גורמת לו לאדם לאבד כמה אוצרות של ממון

שיורדין בית דין לנכסיו, ומוציאין אותו ממנו בדיינין, ועובר על זה והלוה ברבית האסור מן התורה עבר על לאו. בזכרים ונקבות, ונוהגת בכל מקום ובכל זמן
כדעת, כדרך שכופין לישראל שלא רצה לקיים מצות עשה, או מוציאין אותו ממנו דרך כפייה. כדעת קצת המפרשים, כדרך שיורדין לנכסים בגזלו או בנזקיו

.קצת מרבותינו ישמרם אל

,אבל אם תפש הלוה מן המלוה בכדי אותו רבית, ואין רבית זו יוצאה בדיינין, עבר על לאו דרבנן, ואם הלוה ברבית האסור מדבריהם שהוא הנקרא אבק רבית
שאפילו מן, אין צריך לומר שאין מוציאין אותו מן המלוה אם לקחו, ואם עבר והלוה ברבית שאסרו זכרונם לברכה מפני הערמת רבית לבד. אין מוציאין מידו

דמכיון שלא החמירו זכרונם לברכה בדבר אלא משום הערמת רבית לא חששו בדבר, מכיון שעברו והתנו ביניהם בכך, הלוה מוציאין אותו ונותנין אותו למלוה
.ודיעבד נקרא מכיון שנתקיימו הדברים בין מלוה ללוה, בדיעבד

שלא נעבוד בעבד עברי עבודת בזיון כמו עבודת כנעני
ספר החינוך מצוה שמד           שלא נעבוד בעבד עברי עבודת בזיון כמו עבודת כנעני

ואמרו זכרונם. לא תעבוד בו עבודת עבד [ט"ל, ה"ויקרא כ]שנאמר , שלא נעבוד בעבד עברי בעבודה שיש בה בזיון גדול והכנעה שדרך לעבוד כן בעבד כנעני
ודרך העבד הנבזה, והוא כלי של בגד קטן שעושין בני אדם לישב עליו בכל מקום שהם כשהם יגעים, שלא יטול אחריך בלינטא, לברכה בספרא בפירוש ענין זה

והוא הדין שנלמד מהם לכל, והם זכרונם לברכה ביארו אלו המלאכות. ולא יטול לפניך כלים לבית המרחץ, וכמו כן אמרו. שנוטל אותו כלי ומוליכו אחר אדוניו
כל הקונה עבד עברי [א"ב ע"קידושין כ]וזהו מכלל מה שאמרו זכרונם לברכה , נמצא שיש לו לאדם שיתן אל לבו אי זו מלאכה יצוה לעבדו עברי. כיוצא בזה

.כקונה אדון לעצמו

.יש ללמוד שיכול אדם לצוותו בכל הדברים שדרך בני אדם לצוות השכיר והתושב, כשכיר כתושב יהיה עמך ['שם מ, שם]ומכל מקום ממה שאמר הכתוב 
ודרכן של תושבים לעבוד בעל הבית, וכמו כן התושב שהוא אדם שבא לגור בארץ אחרת, ברוב איננו נשכר למלאכה בזויה, ובאמת השכיר שהוא אדם בן חורין

פ שהם עובדים אין"ששני אנשים אלו אע, ועל כן אמר הכתוב כשכיר כתושב יהיה עמך. ועל כן לא יעשו מלאכה בזויה ביותר, שהם מתגוררים עמו לרצונם
.ולא יתגאה בכל זה שאמרנו, פ כן צריך העבד לנהוג בעצמו מנהג עבדות ויכבד אדוניו בכל כחו"ואע. עבודתם עבודה בזויה ברוב הפעמים

ויתן אל לבו גם כן כי כמו שזה העבד העברי נמכר. ומתוך כך יאהב אומתו ותורתו, כדי שיתן האדם אל לבו כי האומה שלנו היא הנכבדת מכולן, משרשי המצוה
ומתוך מחשבתו זאת, ובכבדו עבדו יחשוב מחשבה זו בלי ספק, כך אפשר שיקרה גם לקונה אותו או לאחד מבניו אם אולי יגרום להם החטא, לו מפני דוחקו

.ובהכין נפשו אל הטובה תקבל טוב, שילמד האדם נפשו במדת החסד והרחמים ויתרחק ממדת האכזריות הרעה. ועוד תועלת אחר בדבר. יזהר מחטוא ליי
.כמו שכתבתי פעמים הרבה במצוות הקודמות, והשם חפץ להעניק מברכותיו אל בריותיו

,עמך במאכל ועמך במשתה, כי טוב לו עמך [ז"ט, ו"דברים ט]ממה שאמר הכתוב  [א"ב ע"כ]כגון מה שדקדקו זכרונם לברכה פרק קמא דקידושין , דיני המצוה
וכן אמרו זכרונם. אתה ישן על גבי מוכין והוא ישן על גבי התבן, אתה שותה יין ישן והוא שותה יין חדש, שלא תהא אתה אוכל פת נקיה והוא אוכל פת קיבר

.בספרא ובקידושין, ויתר פרטיה. ויצא מעמך [א"מ, ה"ויקרא כ]שנאמר , לברכה שלא ידור האדון בכרך והעבד בכפר

בכלל המצוה, פ שאין ראוי לאשה שתקנה עבד מפני החשד"ואע. וכבר כתבתי בראש הסדר באיזה זמן היובל נוהג. בזמן שהיובל נוהג, ונוהגת בזכרים ונקבות
.היא מכל מקום

כי בדברים יווסר עבד לעשות, אבל מן הדומה שאין בזה חיוב מלקות לפי שאין בו מעשה. עבר על לאו זה, ועבר על מצוה זו ועבד בעבד עברי בעבודות הבזויות
פ שנעשה בו שום מעשה שאין לחייבו מלקות עליו דלאו שאין בו"וכבר כתבתי למעלה כי כל לאו שאפשר לעבור עליו מבלי מעשה אע, מלאכתו בזויה או נכבדת
.זה דרכי זך בעיני. מעשה נקרא מכל מקום

שלא נמכור עבד עברי כדרך שמוכרין העבדים כנעניים
ספר החינוך מצוה שמה            שלא נמכור עבד עברי על אבן המקח

לא ימכרו ממכרת [ב"מ, ה"ויקרא כ]וכן אמרו בספרא . אלא בהצנע ודרך כבוד, שלא נמכור עבד עברי כדרך שמוכרין העבדים כנעניים בהכרזה על אבן המקח
.שלא ימכרם בסמטא ויעמידם על אבן המקח, עבד

ביאור מצוה זו. כי לא ידע אם אולי למחר יבוא גם הוא לכך, פ שהביאוהו עוונותיו לימכר"שאין ראוי לו לאדם להקל בכבוד חבירו אע, שורש מצוה זו ידוע
.אין להאריך בהם. ודיניה כלולים בעיקרה, בקידושין

ועובר על זה ומכר עבד עברי כדרך שהעבדים כנעניים. כמו שכתבתי למעלה, שאין עבד עברי נוהג אלא בזמן היובל, בזמן שהיובל נוהג, ונוהגת בזכרים ונקבות
.לפי שאפשר לעבור עליו מבלי מעשה, אבל מן הדומה שאין בו חיוב מלקות, נמכרים עבר על לאו

שלא לעבוד בעבד עברי בפרך
ספר החינוך מצוה שמו              שלא לעבוד בעבד עברי בעבודת פרך

וכן, פירשו זכרונם לברכה שהיא עבודה שאין לה קצבה, ואי זו היא עבודת פרך. לא תרדה בו בפרך [ג"מ, ה"ויקרא כ]שלא נעביד עבד עברי בעבודת פרך שנאמר 
,שהרי לא נתן לו קצבה, וכמו שאמרו זכרונם לברכה לא יאמר לו עדור תחת הגפנים עד שאבוא, עבודה שאין אדם צריך לה אלא יעשנה כדי שלא יתבטל העבד

אבל הביאו. וכן כל כיוצא בזה, שלא יאמר לו החם לי כוס זה והוא אינו צריך לו, ואמרו גם כן בספרא. אלא יאמר לו עבוד עד שעה פלונית או עד מקום פלוני
.שלא נעבידהו זולתי בהיות הצורך לנו לעשות המלאכה ההיא שנצוהו עליה, והכלל. וכל שכן האחרות, זכרונם לברכה במשל קלה שבמלאכות והנמהרת לעשות

.והנה כתבתי קצתן, פרטי המצוה קצרים

.לפי שאפשר לעבור עליה בדבור לבד מבלי מעשה, ואין לחייב מלקות עליה. בזמן שהיובל נוהג, ונוהגת מצוה זו בזכרים ונקבות

ולהזהר בה, מכל מקום ראוי לו לאדם להזהר בענין מצוה זו גם היום בהיות עניים בני ביתו, לפי שאין קנין עבד עברי נוהג, ואף על פי שאינה נוהגת בזמן הזה
שגם כי יצבור כעפר, ויתננו לאשר יישר בעיניו הזמן שירצה ולא יותר ואפילו רגע, ומהשם הוא, ויתן אל לבו כי העושר והעניות גלגל הוא שחוזר בעולם. הרבה

.כי כל מין במינו ידבק, ואם יצדק תתקיים בו הטובה, הכל יאבד ממנו יחד בחטאו ליי, כסף ויטמנהו בקרקע ויקנה קרקעות עד אין מספר וטובה הרבה יהיה לו

לעבוד בעבד כנעני לעולם
ספר החינוך מצוה שמז                 מצות עבודה בעבד כנעני לעולם



לעבוד בעבד כנעני לעולם
כלומר, או בראשי איברים הדומין להם, כמו שבא בכתוב, כלומר שלא נשחרר אותו לעולם ושלא יצא לחירות כי אם בשן ועין, שנעבוד בעבד כנעני לעולם

ואמרו זכרונם לברכה בפרק השולח, לעולם בהם תעבודו [ו"מ, ה"ויקרא כ]שנאמר  [א"ד ע"קידושין כ]כמו שבא על זה הפירוש המקובל , איברים שאינן חוזרין
.שנאמר לעולם בהם תעבודו, אמר רב יהודה כל המשחרר עבדו עובר בעשה [ב"ח ע"ל]במסכת גיטין 

פ"ואע. אבל נתייחסו כל העבדים בשם כנען מפני שכנען נתקלל להיות עבד הוא וזרעו לעולם, ועבד כנעני נקרא אחד מכל האומות שקנהו ישראל לעבדות
וכתיב למעלה מזה, מאת הגוים אשר סביבותיכם מהם תקנו עבד ואמה [ד"שם מ, שם]כמו שכתוב , שפרשה זו שנצטוינו בה להשתעבד בהם תדבר בכנעניים

דהוא הדין לכל שאר האומות, ידוע לחכמים זכרונם לברכה דלאו משפחת כנען ואשר בארצם דוקא נקראים עבדים כנעניים, לתת לכם את ארץ כנען [ח"ל, שם]
.שיש להם דין עבד כנעני לכל דבר

ואפילו היא שפחתו, הרי הולד ממנה ומישראל כעבד כנעני לכל דבר, כלומר על אשה מן האומות שקנה אותה אחד מישראל, וכן ישראל שבא על שפחה כנענית
אבל עבד שלנו שבא, אשר הולידו בארצכם [ה"מ, שם]שנאמר , וכן אחד מן האומות שבא על שפחה כנענית שלנו הרי הבן עבד כנעני. של אותו ישראל שבא עליה

.שהעבד אין לו יחוס, על אחת מן האומות אין הבן עבד

.כלומר גוי שקיבל שלא לעבוד עבודה זרה והוא שוכן בארצינו שמכר עצמו לישראל הרי דינו כעבד כנעני, ובגר תושב

אם רוצה לכפור בעבודה זרה ולהניחה ושימול ויטבול לשם עבדות ויתחייב, שמטפל בו אדוניו עד שנה, בענין עבד כנעני [ב"ח ע"יבמות מ]ואמרו זכרונם לברכה 
ועל אלה העבדים שמלו וטבלו. ב חדש אלא מוכרין אותן מיד"ואם לאו אסור לנו להשהותם בביתינו יותר מי, במצוות שהנשים ישראליות חייבות בהן מוטב

.לשם עבדות נצטוינו לעבוד בהן לעולם

ואם אין להם עבדים, וראויים להיות להם עבדים לשמש אותם, לפי שעם ישראל הם מבחר המין האנושי ונבראו להכיר בוראם ולעבוד לפניו, ומשרשי המצוה
על כן נצטוינו להחזיק באלו לתשמישנו אחר שהוכשרו ונעקרה עבודה, פ יצטרכו להשתעבד באחיהם ולא יוכלו להשתדל בעבודתו ברוך הוא"עכ, מן האומות

.זרה מפיהם ולא יהיו למוקש בבתינו

כלומר ובכן לא תצטרכו להשתעבד באחיכם ותהיו נכונים כולכם לעבודת, ובאחיכם בני ישראל איש באחיו לא תרדה [ו"מ, שם]וזהו שאמר הכתוב אחר כן 
.שבעים פנים לכתובים, פ שיש במשמעות הכתוב שיבוא להזהיר שלא להשתעבד בעבודת פרך בעבד עברי"ואע. השם

התירו חכמים זכרונם לברכה לעבור על מצוה זו בכל עת שביטול מצוה זו יהיה גורם למצוה, ומהיות יסוד המצוה כדי שירבו בני אדם בעבודת בוראם ברוך הוא
ואיך נדחה, ואל יקשה עליך. כגון שלא היו עשרה בבית הכנסת וצריכין לשחרר העבד ולהשלים המנין, ואפילו בשביל מצוה דרבנן אם היא מצוה דרבים, אחרת

ועוד שגם, אחר שבשחרורו עכשיו נעשית מצוה, כי מפני שיסוד המצוה אינו אלא כדי להרבות עבודתו ברוך הוא, מצות עשה זו דאורייתא בשביל מצוה דרבנן
.שכן קיבלו הענין, בין זה וזה אמרו זכרונם לברכה שמותר לשחררו, הוא מתרבה בגופו במצוות שלא היה חייב קודם השחרור

פ"ואע. ד איברים"והם כ, שהוא קונה עצמו בכסף ובשטר שחרור ובראשי איברים שאינן חוזרין [ב"ב ע"קידושין כ]מה שאמרו זכרונם לברכה , מדיני המצוה
.ד איברים הידועים"וכופין את רבו לכתבו לו אחר שחיסרו מאחד מכ, צריך גט שחרור מן האדון, שדינו לצאת בראשי איברים שאינן חוזרין

וכן ישראל הדר בארץ שמכרו לישראל הדר בחוצה. יצא בן חורין, שהמוכר עבדו לגוים או לכותים או אפילו לגר תושב [ב"ג ע"גיטין מ]ואמרו זכרונם לברכה 
או שאמר, או הניח לו תפילין בראשו, שאם השיאו רבו לעבד בת חורין [א"ע' שם מ]וכמו כן אמרו זכרונם לברכה . יצא בן חורין, לארץ כדי שיוציאנו מן הארץ

וכופין את רבו אחר כך, יצא לחירות בכך, וכל כיוצא באלו הדברים שאינן חייבין בהן אלא בני חורין, לו רבו לקרות שלשה פסוקים בספר תורה בפני הציבור
אלא אם כן עשה כן לדבר מצוה כמו, כדי שלא יבטל מצות עשה זה, ולפיכך צריך הרב להזהר שלא לעשות לו מכל אלו הדברים כלל. לכתוב לו גט שחרור

.ויתר פרטיה בקידושין וגיטין, ודיני כתיבת גט השחרור ותורתו. שפירשנו

מכל מקום אם קנו אותם אסור להן לשחררן אלא, פ שהנקבות אסור להן לקנות להן עבדים מפני החשד"אע. בזכרים ונקבות, ונוהגת בכל מקום ובכל זמן
.ביטל עשה זה, ועובר על זה ושחרר עבדו שלא לדבר מצוה כמו שאמרנו. ימכרו אותם

שלא להניח הגוי לעבוד בעבד עברי הנמכר לו בפרך
ספר החינוך מצוה שמח                 שלא להניח לגוי לעבוד בעבד עברי הנמכר לגוי

ולא נאמר אחר שזה העברי, לא ירדנו בפרך לעיניך [ג"נ, ה"ויקרא כ]שנאמר , בעבודת פרך, שלא נניח הגוי השוכן בארצותינו להעביד בעבד עברי שמכר עצמו לו
.עבר על נפשו ומכר עצמו לגוי נניחנו לסבול כל עבודה

,כלומר שאין אנו חייבים לחזר עליו ולהכנס בבית הגוי לראות אם יעבידנו בפרך אם לא, אין אתה מצווה אלא לעיניך, לא ירדנו בפרך לעיניך, ואמרו בספרא
.אלא כל זמן שנראה הדבר נמנענו ממנו

.דיניה כלולים בעיקרה. נגלה הוא לכל רואי השמש, שורש מצוה זו

ועובר על זה וראה הגוי מעביד הישראל. שיש בנו כח עליהם לצוותם לעשות דבר או שלא לעשותו, בזמן שידינו תקיפה על האומות, ונוהגת בזכרים ונקבות
.אבל אין מלקין אותו עליו לפי שאין בו מעשה, ויש כח בידו למנעו ולא מנעו עובר על לאו זה, בעבודת פרך

שלא נשתחוה על אבן משכית אפילו לשם
ספר החינוך מצוה שמט              שלא נשתחוה על אבן משכית אפילו לשם

ואבן משכית תקרא אבן. ואבן משכית לא תתנו בארצכם להשתחוות עליה ['א, ו"ויקרא כ]שנאמר , אפילו לשם ברוך הוא, שלא נשתחוה על אבן משכית
.וכן אבני גזית מגוררות במגירה בכלל איסור אבן משכית, מצוירת

והיו משתחוים עליה, ישימו אבנים מצוירות במלאכה נאה לפני הצלם, ם זכרונו לברכה שהוא לפי שהיו עושין כן לעבודה זרה"כתב הרמב, ומשרשי המצוה
,אבל המשתחוה על גבי בגדים נאים. אחר שהכינוה וציירוה והיא נאה יש מקום לחשד, ואפשר לומר גם כן שהטעם מפני שנראה כמשתחוה לאבן עצמה. לפניו

וכמו שאמרו זכרונם לברכה, אבל האבן שהוא דבר קיים ויש לה שר בשמים, ולא יעשנו בריה אלוהו, שהבגד דבר שהוא כלה במהרה, אין שם מקום לחשד
.שלא יכשלו אחריו, ועוד. והתורה תרחיק האדם הרבה מלעשות דבר שיחשד בו, יפול בהם החשד, הא דאמר לגדא דהר, הא דאמר להר [א"ע' מ]בחולין 

שכן בא הפירוש, שנמצא כולו מוטל על האבן, שאין חיוב מלקות בזה אלא בפישוט ידים ורגלים [ב"ב ע"מגילה כ]מה שאמרו זכרונם לברכה , מדיני המצוה
ולענין עבודה זרה אין חילוק. אבל מכין העושה כן מכת מרדות, אבל בלא פישוט ידים ורגלים אין בו מלקות. שזו היא השתחויה האמורה בתורה, המקובל

.אלא משעה שיכבוש האדם פניו בקרקע לפניה נסקל, בפישוט ידים ורגלים

דבכל מקום הוא האיסור חוץ מן [שם]ומה שאמרו זכרונם לברכה . מותר להשתחוות עליהם, ומה שאמרו שאם פרס מחצלאות על רצפת האבנים וכסה אותן
.אבל אתם משתחוים על האבנים המפוצלות במקדש, בארצכם אי אתם משתחוים, שנאמר לא תתנו בארצכם, שמותר להשתחוות ליי על האבנים, המקדש



שלא נשתחוה על אבן משכית אפילו לשם
,ומפני שהבית הקדוש נבחר לעבודת השם ברוך הוא, כי יחשדו בני אדם המשתחוה שלא יעשה האבנים אלוה, וזה הענין לפי הדומה מן הטעם שאמרתי

שהוא להרחיק עבודה, ם זכרונו לברכה"אבל אם כטעם הרמב. אין שם מקום לחשד, ומפורסם לכל העולם כשמש בחצי השמים שאין עבודה שם בלתי ליי לבדו
ואולם ידעתי כי יש. כל שכן שהיה ראוי להרחיק כל הדומה לה ממקום המקודש שלא לפגל מחשבת המשתחוה לשם בזוכרו אותם, זרה שהיו עושין לה כן

.[א"ב ע"כ]בגמרא מגילה , ויתר פרטי המצוה. ונעלם לפעמים מחסרון השומע, לרבינו טעם נכון בכל אשר יפנה

.ושומר מצוה אשריו, ועובר על זה והשתחוה על האבנים בפישוט ידים ורגלים לוקה. בזכרים ונקבות, ונוהגת בכל מקום ובכל זמן


