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כה / א־ט 736 /  ספר ויקרא  

אונקלוס
י  ְדִסינ� א  ְּבטּור� מֶֹׁשה  ִעם  ְיי�  ִּליל  א ּומ�
ר  ֵאל ְוֵתימ� ֵּלל ִעם ְּבֵני ִיְׂשר� ר: ב מ� ְלֵמימ�
ֵהב  א י� א ִּדי ֲאנ� ְרע� ְלהֹון ֲאֵרי ֵתֲעלּון ְלא�
 : ם ְיי� א ֳקד� א ְׁשִמְּטת� ְרע� ְׁשֵמט א� ְלכֹון ְות�
ְׁשִנין  ְוִׁשית  ְך  ְקל� ח� ע  ִּתְזר� ְׁשִנין  ג ִׁשית 

ּה:  ְלּת� ֲעל� ת  י� ְוִתְכנֹוׁש  ְך  ְרמ� ּכ� ח  ִּתְכס�
ְיֵהי  א  ְׁשִמְּטת� ח  ְני� א  ְׁשִביֵעת� א  ּת� ד ּוְבׁש�

א  ל� ְך  ְקל� ְיי� ח� ם  ֳקד� א  ְׁשִמְּטת� א  ְרע� ְלא�
א  ּת� ּכ� ת  ה י� ח:  ִתְכס� א  ל� ְך  ְרמ� ְוכ� ע  ִתְזר�
ְך  ִׁשְבק� ִעְּנֵבי  ת  ְוי� ד  ֶתֱחצ� א  ל� ְך  ד� ֲחצ� ד�
א:  ְרע� א ְיֵהי ְלא� ת ְׁשִמְּטת� א ִתְקטֹוף ְׁשנ� ל�
ְך  ל ל� א ְלכֹון ְלֵמיכ� ְרע� ת א� ו ּוְתֵהי ְׁשִמּט�

ְך  ב� ְך ּוְלתֹות� ֲאִגיר� ְך ְול� ְמת� ְך ּוְלא� ְבּד� ּוְלע�
ִּדי  א  ְית� ּוְלח� ְך  ז ְוִלְבִעיר� ְך:  ִעּמ� ְיִרין  ְּדד�
ל:  ְלֵמיכ� ּה  ְלּת� ֲעל� ל  כ� ְּתֵהא  ְך  ְרע� ְבא�
ע  ִּדְׁשִנין ְׁשב� ע ְׁשִמִּטין  ְך ְׁשב� ח ְוִתְמֵני ל�

ע  ְׁשב� יֹוֵמי  ְך  ל� ִויהֹון  ִזְמִנין  ע  ְׁשב� ְׁשִנין 
ְׁשִנין:  ע  ְוֵתׁש� ְרְּבִעין  א� ִּדְׁשִנין  ְׁשִמִּטין 
ה  א� א ְׁשִביע� ְרח� א ְּבי� ב� ּב� ר י� ר ׁשֹופ� ֲעב� ט ְות�

א  ּי� ְּדִכּפּור� א  ְּביֹומ� א  ְרח� ְלי� א  ְׂשר� ְּבע�
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רש“י

(א) בהר סיני. מה ענין שמיטה אצל הר סיני והלא כל המצות נאמרו מסיני. אלא 
מה שמיטה נאמרו כללותיה [ופרטותיה] ודקדוקיה מסיני, אף כולן נאמרו כללותיהן 
ודקדוקיהן מסיני. כך שנויה בת”כ (פרשתא א:א). ונראה לי שכך פירושה, לפי שלא 
שכללותיה  למדנו  תורה,  במשנה  מואב  בערבות  שנשנית  קרקעות  שמיטת  מצינו 
ופרטותיה [ס“א ופירושיה] כולן נאמרו מסיני. ובא הכתוב ולמד כאן על כל דבור 
שנדבר למשה שמסיני היו כולם, כללותיהן ודקדוקיהן, וחזרו ונשנו בערבות מואב: 
(ב) שבת לה’. לשם ה’, כשם שנאמר בשבת בראשית (שמות כ:י; ת“כ פרק א:ב): 
(ד) יהיה לארץ. לשדות ולכרמים: לא תזמר. שקוצצין זמורותיה, ותרגומו לא 
תכסח, ודומה לו קוצים כסוחים (ישעיה לג:יב), שרופה באש כסוחה (תהלים פ:יז): 
(ה) את ספיח קצירך. אפילו לא זרעתה והיא צמחה מן הזרע שנפל בה בעת 
הקציר, והוא קרוי ספיח: לא תקצור. להיות מחזיק בו כשאר קציר, אלא הפקר 
יהיה לכל: נזירך. שהנזרת והפרשת בני אדם מהם ולא הפקרתם: לא תבצר. 
אותם אינך בוצר אלא מן המופקר (ת’’כ שם ג): (ו) והיתה שבת הארץ וגו’. 
אע’’פ שאסרתים עליך, לא באכילה ולא בהנאה אסרתים, אלא שלא תנהוג בהם 

כבעל הבית אלא הכל יהיו שוים בה, אתה ושכירך ותושבך: שבת הארץ לכם 
לאכלה. מן השבות אתה אוכל ואי אתה אוכל מן השמור (שם ה): לך ולעבדך 
ולאמתך. לפי שנאמר ואכלו אביוני עמך (שמות כג:יא) יכול יהיו אסורים באכילה 
לעשירים, ת”ל לך ולעבדך ולאמתך, הרי בעלים ועבדים ושפחות אמורים כאן (ת’’כ 
שם ו): ולשכירך ולתושבך. אף הנכרים (שם ז): (ז) ולבהמתך ולחיה. אם חיה 
אוכלת בהמה לא כל שכן, שמזונותיה עליך, מה ת”ל ולבהמתך, מקיש בהמה לחיה, 
כל זמן שחיה אוכלת מן השדה האכל לבהמתך מן הבית, כלה לחיה מן השדה כלה 
לבהמתך מן הבית (שם ח): (ח) שבתת שנים. שמטות שנים. יכול יעשה שבע שנים 
רצופות שמטה ויעשה יובל אחריהם, ת”ל שבע שנים שבע פעמים, הוי אומר כל 
שמטה ושמטה בזמנה (שם פרשתא ב:א): והיו לך ימי שבע וגו’. מגיד לך שאע”פ 
שלא עשית שמטות עשה יובל לסוף ארבעים ותשע שנה (שם ב). ופשוטו של מקרא, 
יעלה לך חשבון שנות השמטות למספר ארבעים ותשע: (ט) והעברת. לשון ויעבירו 
קול במחנה (שמות לו:ו) לשון הכרזה (ר’’ה לד.): ביום הכפורים. ממשמע שנאמר 
ביום הכפורים איני יודע שהוא בעשור לחדש, אם כן למה נאמר בעשור לחדש. 

פרשת בהר
י  ֶאל־ְּבנ3 ר  ֵּב֞ ּד� ֵלאֽמֹר:  י  Wִסינ ר  cְּבה ה  ֶאל־מֶֹׁש֔ יהוה֙  ר  ּב3 ְיד� ו�
ן  י ֹנת] Eר ֲאנ ֶרץ ֲאׁש\ ֔ א� ֨בֹאּו֙ ֶאל־ה� י ת� ם ּכ| ְרּת; ֲאֵלֶה֔ מ� ֵאל֙ ְוא> ִיְׂשר�
ך�  ֶד֔ ע ׂש� Xִנים֙ ִּתְזר ׁש ׁש� יהֽוה: ׁש3 ת ל@ ּב5 ֶרץ ׁש� ֔ א� ה ה� ְבת; ם ְוׁש> כ4 ל�
ה  נ; ּׁש� ּה: ּוב� ת> ְפּת5 ֶאת־ְּתֽבּוא� ס� ך� ְוא> ְרמ4 ים ִּתְז֣מֹר ּכ� Eנ ׁש ׁש� Yְוׁש
 ֙ ְדך� יה֑וה ׂש> ת ל@ ּב5 ֶרץ ׁש� ֔ א� ה ל� gְהי תֹון֙ י8 ּב� ת ׁש� tּב ת ׁש� ְּׁשִביִע֗ ה�
֙ ֣לֹא ִתְק֔צֹור  יְרך� יח� ְקצ8 ת ְספ| ְרְמך�֖ ֥לֹא ִתְזֽמֹר: א] ע ְוכ� ֔ ֣לֹא ִתְזר�
ֶרץ:  א> ה ל� ְהי\ ֖תֹון י8 ּב� ת ׁש� cך� ֣לֹא ִתְב֑צֹר ְׁשנ aי ְנִזיר Yְוֶאת־ִעְּנב
ך�  ת4 ֲאמ� ְבְּדך�֣ ְול@ ה ְלך�֖ ּוְלע� ֔ ְכל� ֶכם֙ ְלא� ֶרץ ל� Cא ת ה� ֨ ּב� ה ׁש� ֠ ְית� ה> ְו֠
ר  gה ֲאׁש ּי5 ח� ֔ ְול@ ְבֶהְמְּתך� ְך: ְוִל֨ ים ִעּמ> Eר ּג� ֔ ה� ְבך� ֙ ּוְלתֹוׁש; יְרך� ְוִלְׂשכ8
 ֗ ְרּת; ְלך� פ� ֱאֽכֹל:    ְוס> Dּה ל ת5 ל־ְּתֽבּוא� ה כ� ְהי\ ך� ּת8 ְרצ4 ְּבא�
֗ ְיֵמי֙  ֣יּו ְלך� ים ְוה� מ� ע ְּפע� ב� gים ׁש Eנ ע ׁש� ב� ִנ֔ים ׁש\ ְּב֣תֹת ׁש� ע ׁש� ב� ֶׁש֚
ר  tׁשֹופ ֞ ְרּת� ֲעב� ה: ְוה@ נ> ים ׁש� Eע ְרּב� ע ְוא� ׁש� Yִנ֔ים ּת ּׁש� ְּב֣תֹת ה� ע ׁש� ב� ֶׁש֚
ים  ִּכֻּפִר֔ ֑חֶֹדׁש ְּביֹום֙ ה� ׂ֖שֹור ל� ע� Dי ּב ְּׁשִבִע֔ ֣חֶֹדׁש ה� ה֙ ּב� ְּתרּוע�

25.
1-7. Chemita / L’année sabbatique.
 Le commandement de l’année sabbatique a un rapport par-
ticulier avec le Mont Sinaï (voir notes sur le verset 1). Au Mont 
Sinaï, la puissance et la majesté de Dieu étaient si manifestes 
qu’il ne faisait aucun doute que la réussite ne dépend que de la 
volonté Divine et du mérite de l’individu. Le repos de la terre, 
la septième année, nous enseigne également que c’est Dieu, 
et non la nature, qui est l’unique puissance régissant l’univers. 
En laissant le champ en friche durant toute une année et en 
rendant son accès libre à tout un chacun, le Juif montre que 
ce monde n’est qu’un passage conduisant au monde de vé-
rité, que l’existence ne prend de caractère authentique que 
lorsqu’on cesse de concentrer ses efforts sur la quête des 

biens matériels et qu’on s’efforce de s’élever dans le domaine 
de l’esprit. Nous ne pouvons toutefois pas totalement ignorer le 
monde dans lequel nous vivons. C’est pour cette raison que la 
chemita ne survient qu’une fois tous les sept ans et que la Torah 
dit clairement qu’il incombe à l’homme de semer et de récolter 
pendant six années, de même qu’elle déclare qu’il convient 
de travailler six jours et de se reposer le Chabbat. Il importe 
de reconnaître cet état de fait afin de sanctifier les jours et les 
années de travail et de leur imprimer une finalité (Sfat Emet).
 D’après le Alchikh, la juxtaposition du respect de la chemi-
ta et de l’arrivée dans la terre que Je vous donne vise à com-
battre le sentiment naturel poussant l’homme à croire que 
ses biens lui appartiennent totalement, en particulier la terre 
qu’il travaille à la sueur de son front. C’est pourquoi la Torah 
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souligne “que Je vous donne” : c’est Dieu Qui donne la Terre.
י .1 ר ִסינ�  Sur le Mont Sinaï. Quel rapport y a-t-il entre — ְּבה�
la chemita et le Mont Sinaï ? Cette précision apparemment 
superflue nous enseigne que, de même que tous les détails 
des lois de la chemita ont été donnés au Sinaï, ainsi en a-t-il 
été pour tous les autres commandements de la Torah, même 
ceux qui n’ont été rapportés dans la Torah que bien après la 
Révélation au Sinaï (Rachi ; Sifra).
 Ce commandement prouve l’origine entièrement divine de 
la Torah : Dieu, dans ce chapitre, garantit que la récolte de 
l’année précédant la chemita sera si abondante qu’elle suffira 
à couvrir les besoins alimentaires de tout le peuple pendant 
trois ans, jusqu’à ce que la récolte suivante soit moisson-
née. Si la chemita avait été inventée par un homme, celui-ci 
aurait-il pris le risque de faire une telle prédiction ? Seul Dieu 
peut faire cette promesse (’Hatam Sofer).
 Donne. Ce verbe est au présent, car la terre reste en — ֹנֵתן .2
permanence un cadeau de Dieu.
ה‘ ָּבת ל�  Chabbat pour HACHEM. Selon le Ramban, ce verset — ׁש�
compare la chemita au Chabbat parce que les deux com-
mandements témoignent que Dieu a créé le monde en six 
jours et S’est reposé le septième. C’est pourquoi la chemita 
est comparée au Chabbat. Les sept années du cycle de la 
chemita sont une allusion aux six mille ans d’histoire qui se-
ront suivis d’un septième millénaire de paix et de tranquillité.
ִּתְזמֹר. . . .3  . . . ע   Tu ensemenceras. . . tu tailleras. . . Si — ִּתְזר�
Israël observe les lois de la chemita, les récoltes seront 
abondantes les six autres années [contrairement aux autres 
terres, que l’on ne pouvait ensemencer qu’une année sur 
deux pour ne pas les épuiser (Sforno)]. Sinon, il n’y aura pas 
de bénédiction et le sol devra être laissé en jachère quatre 
années sur sept (Ramban d’après la Mekhilta).
 Le Méchekh ’Hokhma note que ce verset exprime l’amour 
de Dieu envers Israël, puisqu’Il nous encourage à tirer profit 
de la terre durant six années.
ְקִציְרָך .5  ,Les pousses spontanées de ta récolte — ְסִפיח� 
il s’agit du produit de graines qui n’ont pas été semées 

volontairement, mais qui sont tombées sur le sol durant la 
moisson de la sixième année (Rachi).
ִתְקצֹור  Tu ne moissonneras pas. Durant l’année de la — לֹא 
chemita, il est interdit d’exercer tout droit de propriété et 
d’empêcher qui que ce soit de profiter du produit de la terre. 
Ainsi que l’enseigne le verset suivant, non seulement le pro-
priétaire, mais tout le monde doit pouvoir accéder librement 
au produit de la récolte et le consommer (Rachi).
ָּיה .7 ח�  .Et pour ton bétail et pour la bête sauvage — ְוִלְבֶהְמְּתָך ְול�
C’est seulement aussi longtemps que les bêtes sauvages 
trouvent de quoi se nourrir dans les champs que tu peux en 
garder à la maison pour ton propre bétail. En revanche, dès 
qu’il n’y en a plus dans les champs, tu dois faire disparaître 
cette nourriture de ta maison (Rachi ; Sifra).
8-22. Le yovel/Jubilé. Les lois du yovel nous rappellent que 
la terre et la liberté sont des dons de Dieu et qu’Il attribuera 
ces biens à qui bon Lui semble. Se pénétrer de cette vérité 
aide à ne commettre aucune malhonnêteté et à ne pas voler, 
car elle nous fait prendre conscience du fait que Dieu Seul 
est le véritable propriétaire. Le fait de compter les années 
nous aide à garder en permanence ce principe à l’esprit 
(’Hinoukh).
ְרָּת ְלָך .8 -Tu compteras pour toi. L’obligation de comp — ְוָספ�
ter les années jusqu’au yovel incombe uniquement au 
Sanhédrin, puisque c’est au singulier qu’elle est transmise à 
Moïse, chef du Sanhédrin (Sifra).
 Le nombre sept symbolise l’achèvement d’un cycle com-
plet au sein de la Création ; le jour du Chabbat et l’année de 
la chemita constituent donc le témoignage que la Création 
tout entière est l’œuvre de Dieu. Les sept cycles menant au 
yovel soulignent la même idée. C’est pourquoi ce verset 
évoque sept années sabbatiques et sept cycles sabbatiques 
(’Hinoukh).
ר ְּתרּוָעה .9  Une sonnerie saccadée de chofar. Les Sages — ׁשֹופ�
déduisent que le son saccadé doit être précédé et suivi d’une 
sonnerie de chofar longue et continue [ה  tekia], de sorte ,ְּתִקיע�
que la sonnerie du chofar du yovel soit identique à celle de 

PARACHAT BEHAR
1 HACHEM parla à Moïse sur le Mont Sinaï, en disant : 2 Parle aux enfants d’Israël et dis-leur : 

lorsque vous arriverez sur la terre que Je vous donne, la terre observera un repos de 
Chabbat pour HACHEM. 3 Durant six ans tu ensemenceras ton champ et durant six ans tu tail-
leras ta vigne ; et tu rassembleras sa récolte. 4 Et la septième année, ce sera un repos absolu 
pour la terre, un Chabbat pour HACHEM ; tu n’ensemenceras pas ton champ et ne tailleras 
pas ta vigne. 5 Les pousses spontanées de ta moisson tu ne moissonneras pas et les raisins 
que tu as gardés pour toi tu ne vendangeras pas ; ce sera une année de repos pour la terre. 
6 Le produit du Chabbat de la terre sera à vous pour le manger, pour toi, pour ton esclave 
et pour ta servante ; pour ton salarié et pour ton résident, qui habitent avec toi. 7 Et pour 
ton bétail et pour la bête sauvage qui est sur ta terre, toute sa récolte sera pour consommer.
  8 Tu compteras pour toi sept années sabbatiques, sept fois sept ans ; les jours des 
sept années sabbatiques seront pour toi quarante-neuf années. 9 Tu feras retentir une 
sonnerie saccadée de chofar, le septième mois, le dix du mois ; au Jour du Pardon 
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Roch Hachana. En outre, ces sonneries sont accompagnées 
d’une prière presque identique à celle de la amida du mous-
saf de Roch Hachana (Roch Hachana 26b).

 Et vous proclamerez la liberté. Tous les — ּוְקָראֶתם ְּדרֹור .10
esclaves juifs doivent être libérés, même s’ils n’ont pas ac-
compli la durée habituelle de six ans et même s’ils avaient 
choisi de rester avec leur maître après la période de six ans, 
comme la Torah l’enseigne dans l’Exode 21, 5 et 6 (Rachi).
 Pour qu’un homme apprécie la liberté, il doit accorder au-
tant de valeur à la liberté des autres qu’à la sienne. Lorsque 

le peuple juif libère ses esclaves parce qu’il se soucie du 
bien-être de l’autre, ce n’est pas seulement les esclaves, 
mais le peuple tout entier qui en bénéficie (Pnei Yehochoua).

-Année du yovel. Vous l’appellerez par ce nom. La ra — יֹוֵבל
cine du mot yovel signifie bélier : le nom de cette année fait 
donc allusion à la sonnerie de corne de bélier (chofar) qui la 
consacre (Rachi ; Ibn Ezra).
 D’après le Ramban, le mot yovel désigne le mouvement : 
les esclaves sont libérés et tout le monde est donc libre de se 
déplacer à sa guise.

 
רש“י

אלא לומר לך, תקיעת עשור לחדש דוחה שבת בכל ארצכם, ואין תקיעת ראש 
השנה דוחה שבת בכל ארצכם אלא בבית דין בלבד (ת’’כ שם ה): (י) וקדשתם. 
בכניסתה מקדשין אותה בב”ד ואומרים מקודשת השנה (ת’’כ פרק ב:א; ר’’ה 
ח:): וקראתם דרור. לעבדים, בין נרצע בין שלא כלו לו שש שנים משנמכר. 
ט:)  ר’’ה  ב;  (ת’’כ שם  וכו’  דיירא  בי  דרור כמדייר  לשון  יהודה מהו  ר’  אמר 
שדר בכל מקום שהוא רוצה ואינו ברשות אחרים: יובל הוא. שנה זאת מובדלת 
משאר שנים בנקיבת שם לה לבדה, ומה שמה, יובל שמה, על שם תקיעת שופר: 
ואיש אל משפחתו  לבעליהן:  חוזרות  שהשדות  ושבתם איש אל אחזתו. 
תשובו. לרבות את הנרצע (ת’’כ שם ה): (יא) יובל הוא שנת החמשים שנה. 
מה ת”ל, לפי שנאמר וקדשתם וגו’, כדאיתא בר”ה (ח:) ובת”כ (פרק ג:א): את 
נזריה. את הענבים המשומרים, אבל בוצר אתה מן המופקרים. כשם שנאמר 
בשביעית כך נאמר ביובל (שם ב) נמצאו שתי שנים קדושות סמוכות זו לזו, שנת 
הארבעים ותשע שמטה ושנת החמישים יובל: (יב) קדש תהיה לכם. תופסת 
דמיה כהקדש. יכול תצא היא לחולין, ת”ל תהיה, בהויתה תהא (שם ג; קידושין נח.): 
מן השדה תאכלו. על ידי השדה אתה אוכל מן הבית, שאם כלה לחיה מן השדה 
צריך אתה לבער מן הבית (שם ד) כשם שנאמר בשביעית כך נאמר ביובל: (יג) 
תשובו איש אל אחזתו. והרי כבר נאמר ושבתם איש אל אחזתו (לעיל פסוק 
י) אלא לרבות המוכר שדהו ועמד בנו וגאלה שחוזרת לאביו ביובל (ת’’כ שם ו): 
(יד) וכי תמכרו וגו’. לפי פשוטו כמשמעו. ועוד יש דרשה, מנין כשאתה מוכר 

מכור לישראל חברך, ת”ל וכי תמכרו ממכר, לעמיתך מכור. ומנין שאם באת 
לקנות קנה מישראל חברך, ת”ל או קנה, מיד עמיתך (ת’’כ פרשתא ג:א): אל 
תונו. זו אונאת ממון (שם ד): (טו) במספר שנים אחר היובל תקנה. זהו 
פשוטו ליישב המקרא על אופניו. על האונאה בא להזהיר. כשתמכור או תקנה 
קרקע דעו כמה שנים יש עד היובל, ולפי השנים ותבואות השדה שהיא ראויה 
לעשות ימכור המוכר ויקנה הקונה. שהרי סופו להחזירה לו בשנת היובל, ואם 
וזה מוכרה בדמים יקרים הרי נתאנה לוקח, ואם יש שנים  יש שנים מועטות 
לקנותה  צריך  לפיכך  מוכר,  נתאנה  הרי  הרבה  תבואות  ממנה  ואכל  מרובות 
לפי הזמן. וזהו שנאמר במספר שני תבואות ימכר לך, לפי מנין שני התבואות 
שדהו  שהמוכר  מכאן  דרשו  ורבותינו  לו.  תמכור  הלוקח  ביד  עומדת  שתהא 
מיום  הלוקחו  ביד  שנים  שתי  שתעמוד  שנים,  משתי  פחות  לגאול  רשאי  אינו 
ליום, ואפילו יש שלש תבואות באותן שתי שנים כגון שמכרה לו בקמותיה. ושני 
אינו יוצא מפשוטו, כלומר, מספר שנים של תבואות ולא של שדפון ומיעוט שנים 
שנים (ת’’כ שם י, ערכין כט:): (טז) תרבה מקנתו. תמכרנה ביוקר: תמעיט 
על  הזהיר  כאן  עמיתו.  איש את  תונו  ולא  (יז)  בדמיה:  תמעיט  מקנתו. 
אונאת דברים (ת’’כ פרק ד:א) שלא יקניט איש את חבירו ולא ישיאנו עצה שאינה 
הוגנת לו לפי דרכו והנאתו של יועץ. ואם תאמר מי יודע אם נתכוונתי לרעה, 
ללב,  דבר המסור  כל  יודע.  הוא  היודע מחשבות  ויראת מאלהיך,  נאמר  לכך 
שאין מכיר אלא מי שהמחשבה בלבו, נאמר בו ויראת מאלהיך (שם ב; ב“מ נח:): 

י

יא

יב

יג

יד שני 

טו

טז

יז

יח

ְּדׁשּון  ְרֲעכֹון: י ּוְתק� ל א� א ְּבכ� ר� ְעְּברּון ׁשֹופ� ּת�
א  ְקרּון ֵחרּות� ְמִׁשין ְׁשִנין ְות� ת ח� ת ְׁשנ� י�
א ִהיא ְּתֵהי  א יֹוֵבל� ה� ְתב� ל י� א ְלכ� ְרע� ְּבא�
ר  ּוְגב� ְנֵּתּה  ֲחס� ְלא� ר  ְּגב� ּוְתתּובּון  ְלכֹון 
ת  א ִהיא ְׁשנ� ְרִעיֵתּה ְּתתּובּון: יא יֹוֵבל� ְלז�
ִתְזְרעּון  א  ל� ְלכֹון  ְּתֵהי  ְׁשִנין  ְמִׁשין  ח�
א ִתְקְטפּון  א ְול� ה� ּת� ת ּכ� ְחְצדּון י� א ת� ְול�
א  א ִהיא קּוְדׁש� א: יב ֲאֵרי יֹוֵבל� ה� ת ִׁשְבק� י�
ּה:  ְלּת� ת ֲעל� א ֵּתיְכלּון י� ְקל� ְּתֵהי ְלכֹון ִמן ח�
ר  ְּגב� ְּתתּובּון  א  ד� ה� א  ְדיֹוֵבל� א  ּת� יג ְּבׁש�

ְך  ְבר� ְּבנּון ִזּבּון ְלח� ֲאֵרי ְתז� ְנֵּתּה: יד ו� ֲחס� ְלא�
ר  א תֹונּון ְּגב� ְך ל� ְבר� א ְדח� אֹו ִתְזּבֹון ִמיד�
א  ר יֹוֵבל� ת� א ּב� ּי� ן ְׁשנ� ת ֲאחֹוִהי: טו ְּבִמְני� י�
א  ְלּת� ֲעל� ְׁשֵני  ן  ְּבִמְני� ְך  ְבר� ח� ִמן  ִּתְזֵּבן 
ְסֵגי  א ּת� ּי� ְך: טז ְלפּום ְסִגיאּות ְׁשנ� ֶּבן ל� ְיז�
ְזֵער  ּת� א  ּי� ְׁשנ� ְזֵערּות  ּוְלפּום  ְזִבינֹוִהי 
ֶּבן  ְמז� א הּוא  ְלּת� ֲעל� ן  ִמְני� ֲאֵרי  ְזִבינֹוִהי 
ל  ְבֵרּה ְוִתְדח� ת ח� ר י� א תֹונּון ְּגב� ְך: יז ְול� ל�
ְעְּבדּון  ֲהכֹון: יח ְות� א ְיי� ֱאל� ְך ֲאֵרי ֲאנ� ה� ֵמֱאל�
ְעְּבדּון  ְות� ִּתְּטרּון  י  ִּדינ� ת  ְוי� י  מ� ְקי� ת  י�

ת  tְׁשנ ת  א] ם  ְׁשֶּת֗ ְוִקּד� ם:  Dְרְצכ ל־א� ְּבכ� ר  ׁשֹופ5 ירּו  ֲעב7 ּת@
ל  Yיה� יֹוב ל־ֽיְֹׁשב4 ֶרץ ְלכ� א5 ם ְּד֛רֹור ּב� את\ ה ּוְקר� ֔ נ� ֲחִמִּׁשים֙ ׁש� ה@
ֶאל־ יׁש  ְוא7 ֔תֹו  ֶאל־ֲאֻחּז� יׁש  ִא֚ ם  ְבֶּת֗ ְוׁש� ם  ֶכ֔ ל� ה  gְהי ּת8 ִהוא֙ 
ה  gְהי ה ּת8 נ5 ים ׁש� ֲחִמּׁש7 ת ה@ וא ְׁשנ[ ל ִה֗ בּו: יֹוב] ׁש� ְחּ֖תֹו ּת� ִמְׁשּפ�
יה� ְו֥לֹא ִתְבְצ֖רּו  עּו ְו֤לֹא ִתְקְצרּו֙ ֶאת־ְסִפיֶח֔ ֔ ם ֣לֹא ִתְזר� כ4 ל�
ה  ֶד֔ ּׂש� ן־ה� ִמ֨ ם  כ4 ל� ה  gְהי ּת8 ֖קֶֹדׁש  וא  ִה֔ ל  יֹוב] י  ִּכ֚  : יה� Dֶאת־ְנִזר
יׁש  Eבּו א ֻׁש֕ ּ֑זֹאת ּת� ל ה� ּיֹוב/ ת ה� cּה: ִּבְׁשנ ת> ּֽתֹאְכ֖לּו ֶאת־ְּתֽבּוא�
ד  Xִמּי ֖נֹה  ק� ֥אֹו  ך�  ֲעִמיֶת֔ ל@ ר֙  ִמְמּכ� י־ִתְמְּכ֤רּו  ְוכ8 ֽתֹו:  ֶאל־ֲאֻחּז�
ר  Xח א� ִנים֙  ׁש� ר  tְּבִמְסּפ יו:  ח8 ֶאת־א� יׁש  א7 ל־ּתֹו֖נּו  א� ך�  ֲעִמית4
ר־ ר ְׁש̀ני־ְתבּו֖אֹת ִיְמּכ� cך� ְּבִמְסּפ ת ֲעִמית4 ה ֵמא] aל ִּתְקנ ּיֹוֵב֔ ה�
ִנ֔ים  ּׁש� ֔תֹו ּוְלִפי֙ ְמ֣עֹט ה� ְרֶּבה֙ ִמְקנ� ִנ֗ים ּת� ּׁש� י ׀ ֣רֹב ה� Qְך: ְלפ ל>
ְך: ְו֤לֹא תֹונּו֙  ר ל> ר ְּתבּו֔אֹת ֥הּוא מֹכ/ Xי ִמְסּפ ֑תֹו ִּכ֚ יט ִמְקנ� Eְמע ּת�
ם:  Dי יה֖וה ֱאֽלֵֹהיכ י ֲאנ7 jיך� ּכ את� ̀מֱאלֹה4 ר/ יׁש ֶאת־ֲעִמי֔תֹו ְוי� Qא
ם  gֲעִׂשית ו@ ִּתְׁשְמ֖רּו  י  cט ְוֶאת־ִמְׁשּפ� י  ֔ ֶאת־ֻחּקֹת� ֲעִׂשיֶתם֙  ו@

Reproduced from the ArtScroll Edmond J. Safra Edition Chumash with permission of the copyright holder ArtScroll / Mesorah Publications Ltd



739 / VAYIKRA/LEVITIQUE PARACHAT BEHAR 25 / 10-18

vous ferez retentir le chofar dans toute votre terre. 10 Vous sanctifierez la cinquantième 
année et vous proclamerez la liberté sur la terre pour tous ses habitants ; ce sera pour vous 
l’année du yovel, vous retournerez chacun vers son héritage ancestral et chacun vers sa 
famille, vous retournerez. 11 Ce sera l’année du yovel — cette cinquantième année — sera 
pour vous, vous ne sèmerez pas et vous ne récolterez pas ses pousses spontanées et vous ne 
vendangerez pas ce que vous en avez gardé [pour vous-mêmes]. 12 Car c’est une année de 
yovel, elle sera sainte pour vous ; du champ, vous mangerez sa récolte. 13 En cette année de 
yovel, vous retournerez chacun vers son héritage ancestral.
 14 Et lorsque vous vendrez un bien à ton prochain ou achèterez de la main de ton prochain, 
ne vous lésez pas l’un l’autre. 15 Selon le nombre des années suivant le yovel tu achèteras à 
ton prochain ; selon le nombre d’années de récoltes il te vendra. 16 Suivant le grand nombre 
d’années tu augmenteras son prix et suivant le petit nombre d’années tu diminueras son 
prix ; car il te vend un nombre de récoltes.
 17 Et vous ne lèserez pas chacun son prochain et tu craindras ton Dieu ; car Je suis HACHEM, 
votre Dieu.
 18 Vous accomplirez Mes décrets et observerez Mes statuts et les accomplirez ; et vous 

L’enchaî-
nement 

des 
passages

 
 Vers son héritage anscestral. Comme la Torah — ֶאל-ֲאֻחָּזתֹו
le précise dans la suite du chapitre, les parcelles de patri-
moine ayant été vendues depuis le yovel précédent revien-
nent à leur propriétaire d’origine au début du nouveau yovel 
(Rachi).
 Le mot ה  tenir fermement. Celui ,אחז héritage, vient de ,ֲאֻחּז�
qui possède un terrain le tient sous son emprise. On peut 
dire en outre que la terre elle-même a une certaine emprise 
sur la personne qui s’y attache (Radak, Chorachim).
ָּׂשֶדה .12  Du champ. Tout comme les produits de la — ִמן-ה�
chemita, ce qui pousse durant le yovel ne peut être consom-
mé qu’aussi longtemps que l’on peut manger du champ et 
que les hommes et les bêtes y trouvent de quoi se nourrir 
[voir plus haut, v. 7] (Rachi ; Sifra).
14-55. L’enchaînement des passages de la sidra. Rachi 
(26, 1) explique le rapport entre les différents passages de 
cette sidra qui semblent se suivre sans aucune logique. Les 
divers commandements énoncés ici nous enseignent que 
celui qui, par cupidité, refuse d’observer les interdictions de 
la chemita et du yovel, finira par perdre sa fortune et sera 
contraint de vendre ses biens mobiliers (verset 14). S’il ne se 
repent pas, il devra vendre son patrimoine (versets 25 à 28) 
et sa demeure (versets 29 à 31). Finalement, il sera obligé 
d’emprunter avec intérêt. Si ces sanctions progressives ne 
suffisent pas, il devra se vendre lui-même comme serviteur 
d’un autre Juif (versets 37 à 43) et finalement à un non-
Juif. Enfin, comble de déchéance, il se vendra et servira des 
idoles (versets 47 à 55).
ֲעִמיֶתָך .14  Lorsque vous vendrez un bien — ְוִכי-ִתְמְּכרּו ִמְמָּכר ל�
à ton prochain. Outre le sens immédiat du verset qui inter-
dit toute fraude dans le commerce, la Torah nous enseigne 
qu’il faut commercer en priorité avec des coreligionnaires. 
Lorsque vous vendrez — ou achèterez — des biens, efforce-
toi de réaliser ces transactions avec ton prochain (Rachi ; 
Sifra). C’est une extension du principe général selon lequel il 
faut s’efforcer d’aider ses frères dans la mesure du possible. 

La façon la plus noble de faire la charité est de permettre 
à l’homme de gagner honorablement sa vie, sans avoir re-
cours à des dons humiliants ; par conséquent, pour aider un 
coreligionnaire dans le besoin, il est bon de faire du com-
merce avec lui.
ל ּתֹונֹו -Ne lésez pas. Cette expression se réfère aux pra — א�
tiques commerciales. N’agissez pas les uns envers les autres 
d’une façon qui manque de probité.
ר ָׁשִנים .15  Selon le nombre des années. Puisque les — ְּבִמְסּפ�
champs reviennent à leur propriétaire d’origine à l’arrivée 
du yovel, celui qui achète un champ achète en réalité le 
nombre de récoltes que ce champ produira jusqu’au yovel. 
Par conséquent, en fixant ce prix par rapport à la valeur du 
champ — comme si l’acheteur devait le garder indéfiniment 
— le vendeur enfreint l’interdiction de léser son prochain 
énoncée au verset précédent (Rachi ; Sifra).
 Et vous ne lèserez pas. Au verset 14, cette — ְולֹא תֹונּו .17
expression faisait allusion à certaines pratiques commer-
ciales ; dans ce verset, la Torah interdit de blesser verbale-
ment son prochain. Il est interdit de rappeler à quelqu’un ses 
fautes passées, les périodes obscures de son existence ou 
ses origines et il est également interdit de donner un conseil 
que l’on sait être mauvais. Le verset précise, pour celui 
qui croit pouvoir s’autoriser à agir ainsi sans que personne 
ne connaisse ses mauvaises intentions : tu craindras ton 
Dieu. . ., car Dieu connaît les véritables pensées que l’homme 
abrite dans son cœur (Rachi ; Bava Metsia 58b).
 Les Sages (ibid.) enseignent qu’il est plus grave de blesser 
verbalement une personne que de la voler, car une perte 
d’argent peut être compensée tandis que la honte demeure. 
Celui qui fait honte à son prochain en public est assimilé à 
un assassin et ne sortira jamais du Guéhinam.
י .18 ִמְׁשָּפט�  . . . י   Mes décrets. . . Mes statuts. La Torah — ֻחּקֹת�
exhorte Israël à observer les lois de la chemita et du yov-
el. Les lois agricoles sont appelées ֻחִּקים, décrets, car elles 
ne reposent pas sur la logique humaine, tandis que les lois 
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concernant la fraude, la libération des serviteurs et le re-
tour des terres patrimoniales sont des ִטים  statuts, plus ,ִמְׁשּפ�
faciles à comprendre [il est juste et logique de se conduire 
avec honnêteté et d’empêcher que la liberté et le patri-
moine hérité des ancêtres ne se perdent définitivement] 
(Ramban).

ח ל-ָהָאֶרץ ָלֶבט� ְבֶּתם ע�  Et vous demeurerez en sécurité sur — ִויׁש�
la terre. La transgression des lois de la chemita et du yovel 
est une des causes de l’exil (Avot 5, 9).

ח .19 ְבֶּתם ָלֶבט� -Vous demeurerez en sécurité. Cette ex — ִויׁש�
pression figurait déjà dans le verset précédent pour garantir 

 
רש“י

(יח) וישבתם על הארץ לבטח. שבעון שמטה ישראל גולים, שנאמר אז תרצה 
הארץ את שבתותיה, והרצת את שבתותיה (להלן כו:לד) ושבעים שנה של גלות בבל 
ונתנה הארץ  (יט)  לו:כא):  ב  הימים  (דברי  היו  שבטלו  שמטות  שבעים  כנגד 
לשבע.  ואכלתם  בצורת:  משנת  תדאגו  שלא  עליה.  לבטח  וישבתם  וגו’ 
אף בתוך המעים תהא בו ברכה (ת’’כ שם ד; שם בחוקותי פרק א:ז): (כ) ולא 
נאסף. אל הבית: את תבואתנו. כגון יין ופירות האילן וספיחין הבאים מאליהם: 
(כא) לשלש השנים. לקצת הששית, מניסן ועד ר”ה, ולשביעית ולשמינית, שיזרעו 
בשמינית במרחשון ויקצרו בניסן: (כב) עד השנה התשיעית. עד חג הסכות של 
תשיעית שהוא עת בוא תבואתה של שמינית לתוך הבית, שכל ימות הקיץ היו בשדה 
בגרנות ובתשרי הוא עת האסיף לבית. ופעמים שהיתה צריכה לעשות לארבע 
שנים  שתי  קרקע  מעבודת  בטלין  שהן  השביעית,  השמטה  שלפני  בששית  שנים, 
רצופות, השביעת והיובל. ומקרא זה נאמר בשאר השמטות כולן: (כג) והארץ 
לא תמכר. ליתן לאו על חזרת שדות לבעלים ביובל שלא יהא הלוקח כובשה (ת“כ 
ד:ח): לצמתת. לפסיקה, למכירה פסוקה עולמית: כי לי הארץ. אל תרע עינך 
ועבד עברי,  לרבות בתים  (כד) ובכל ארץ אחזתכם.  (שם) שאינה שלך:  בה 
ולפי פשוטו סמוך לפרשה שלאחריו,  (כא.).  ודבר זה מפורש בקידושין בפרק א’ 
שהמוכר אחוזתו רשאי לגאלה לאחר שתי שנים או הוא או קרובו ואין הלוקח יכול 

לעכב: (כה) כי ימוך אחיך ומכר. מלמד שאין אדם רשאי למכור שדהו אלא 
מחמת דוחק עוני (ת’’כ פרק ה:א): מאחזתו. ולא כולה, למדה תורה דרך ארץ 
לעכב:  יכול  הלוקח  ואין  אחיו.  ממכר  את  וגאל  (שם):  לעצמו  שדה  שישייר 
(כו) ואיש כי לא יהיה לו גואל. וכי יש לך אדם בישראל שאין לו גואלים, אלא 
גואל שיוכל לגאול ממכרו (שם ב): (כז) וחשב את שני ממכרו. כמה שנים היו 
עד היובל כך וכך, בכמה מכרתיה לך בכך וכך, עתיד היית להחזירה ביובל, נמצאת 
קונה מספר התבואות כפי חשבון של כל שנה, אכלת אותה שלש שנים או ארבע, 
בדמי  והשיב את העודף.  וזהו:  וטול את השאר.  הוצא את דמיהן מן החשבון 
המוכר הזה  לאיש אשר מכר לו.  ללוקח:  ויתנם  המקח על האכילה שאכלה, 
שבא לגאלה (ת“כ שם ג; ערכין ל.): (כח) [די השיב לו. מכאן שאינו גואל לחצאין 
(ת’’כ שם ה; ערכין שם, ל:):] עד שנת היובל. שלא יכנס לתוך אותה שנה כלום 
שהיובל משמט בתחלתו (ת’’כ שם ז): (כט) בית מושב עיר חומה. בית בתוך 
עיר המוקפת חומה מימות יהושע בן נון (שם פרשתא ד:א; ערכין לב.): והיתה 
גאלתו. 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 קרוים ימים וכן תשב הנערה אתנו ימים [וגו’] (בראשית כד:נה): 

יט שלישי 

כ  
[שני]

כא

כב

כג

כד

כה רביעי 

כו

כז

כח

כט חמישי 

 
[שלישי]

ל

ן: יט ְוִתֵּתן  ְחצ� א ְלר� ְרע� ל א� ְתהֹון ְוֵתיְתבּון ע� י�
ע ְוֵתיְתבּון  ּה ְוֵתיְכלּון ְלִמְׂשּב� א ִאּב� ְרע� א�
א ֵניכּול  ֲאֵרי ֵתיְמרּון מ� ּה: כ ו� ן ֲעל� ְחצ� ְלר�
א ִנְכנֹוׁש  ע ְול� א ִנְזר� א ל� א ה� א ְׁשִביֵעת� ּת� ְּבׁש�
ת ִּבְרְּכִתי ְלכֹון  ֵּקד י� א: כא ֶוֱאפ� נ� ְלּת� ת ֲעל� י�
א  ְלּת� ֲעל� ת  י� ְעֵּבד  ְות� א  ְׁשִתיֵתת� א  ּת� ְּבׁש�
ה  א� א ְתִמינ� ּת� ת ׁש� ת ְׁשִנין: כב ְוִתְזְרעּון י� ִלְתל�
א  ּת� ד ׁש� א ע� ִּתיק� ע� א  ְלּת� ֲעל� ִמן  ְוֵתיְכלּון 
ֵּתיְכלּון  ּה  ְלּת� ֲעל� ל  ֵמע� ד  ע� ה  א� ְתִׁשיע�
ֲחלּוִטין  ן ל� ּב� ִתְזּד� א  א ל� ְרע� כג ְוא� א:  ִּתיק� ע�
ִבין  ְותֹות� ִרין  ּי� ד� ֲאֵרי  א  ְרע� א� ִדיִלי  ֲאֵרי 
ְנְּתכֹון  ֲחס� א א� ְרע� י: כד ּוְבֹכל א� מ� ּתּון ֳקד� א�
ן  ְסּכ� א: כה ֲאֵרי ִיְתמ� ְרע� א ִּתְּתנּון ְלא� נ� ֻּפְרק�
ִריֵקּה  פ� ְוֵייֵתי  ְנֵּתּה  ֲחס� ֵמא� ֵּבן  ִויז� חּוְך  א�
ֲאחּוִהי:  ְזִביֵני  ת  י� ְוִיְפרֹוק  ֵלּה  ִריב  ְּדק�
ְדֵּבק  ְות� ִריק  ּפ� ֵלּה  ְיֵהי  א  ל� ֲאֵרי  ר  כו ּוְגב�

ֵּׁשב  כז ִויח� ֵנּה:  ֻּפְרק� ת  ְּכִמּס� ח  ְׁשּכ� ְוי� ְיֵדּה 
ר  א ִלְגב� ר� ת מֹות� ֵתב י� ת ְׁשֵני ְזִבינֹוִהי ְוי� י�
כח ְוִאם  ְנֵּתּה:  ֲחס� ְלא� ִויתּוב  ֵלּה  ִּבין  ז� ִּדי 
ִתיב ֵלּה ִויֵהי  ת ְּדא� ח ְיֵדּה ְּכִמּס� ְׁשּכ� א ת� ל�
א  א ְדיֹוֵבל� ּת� ד ׁש� ֵתּה ע� ן י� א ִּדְזב� ְזִבינֹוִהי ִּביד�
ר  ְנֵּתּה: כט ּוְגב� ֲחס� א ִויתּוב ְלא� ְוִיּפֹוק ְּביֹוֵבל�
א ׁשּור  ְּקפ� א מ� ְרּת� ב ק� ֵּבן ֵּבית מֹות� ֲאֵרי ְיז�
א ִדְזִבינֹוִהי  ּת� ם ׁש� ד ִמְׁשל� ֵנּה ע� ּוְתֵהי ֻפְרק�
א  ל� ל ְוִאם  ֵנּה:  ֻפְרק� ְּתֵהא  ן  ְּבִעּד� ן  ִעּד�
א  ְׁשֶלְמּת� א  ּת� ֵלּה ׁש� ם  ִמְׁשל� ד  ק ע� ר� ִיְתּפ�

ֶרץ֙  ֨ א� ה� ה  Cְתנ ְונ> ח:  ט� Dב ל� ֶרץ  א5 ל־ה� ע� ם  ְבּת\ יׁש� ו8 ם  Uֹאת
י  Qְוכ  : יה� Dל ע� ח  ט� aב ל� ם  ְבּת\ יׁש� ו8 ע  ׂ֑שֹב� ל� ם  aְלּת ֲאכ� ו@ ּ֔ה  ִּפְרי�
ע ְו֥לֹא  ֔ ן ֣לֹא ִנְזר� ת ֵה֚ ְּׁשִביע� ה ה� נ; ּׁש� ל ּב� Wה־ֹּנאכ ֽתֹאְמ֔רּו מ�
ה  נ5 ּׁש� ּב� ם  ֶכ֔ ל� ִתי֙  ֶאת־ִּבְרכ� יִתי  ְוִצּו| ̀תנּו:  ֶאת־ְּתֽבּוא� ֱא֖סֹף  Dנ
ם  ְעֶּת֗ ים: ּוְזר� נ8 ּׁש� ה ִלְׁש֖לֹׁש ה� ֔ ְּתבּוא� ת֙ ֶאת־ה� ׂש� ית ְוע� ִּׁשּׁש� ה�
ן  Uׁש י� ה  ְּתבּוא; ִמן־ה� ם  aְלּת ֲאכ� ו@ ת  ְּׁשִמיִנ֔ ה� ה  נ; ּׁש� ה� ת  ֵא֚
ן:  ׁש> ּה ּֽתֹאְכ֖לּו י� ֔ ת� ד־ּבֹוא֙ ְּת֣בּוא� ת ע� ְּתִׁשיִע֗ ה ה� נ; ּׁש� ד ׀ ה� Xע
ים  qי־ֵגר ּכ8 ֶרץ  Uא ה� י  Eִּכי־ל ת  ִלְצִמֻת֔ ֵכר֙  ִתּמ� ֤לֹא  ֶרץ  ֗ א� ְוה�
ה  ְּגֻאּל5 ם  ְתכ4 ֲאֻחּז� ֶרץ  gא ּוְב֖כֹל  י:  ד8 ִעּמ� ם  aּת א� ים  jב ְוֽתֹוׁש�
֑תֹו  ר ̀מֲאֻחּז� Wכ יך� ּומ� ִח֔ ֣מּוְך א� י־י� ֶרץ:    ּכ8 א> ִּתְּת֥נּו ל�
יׁש  ְוִא֕ יו:  ח8 א� ר  cִמְמּכ ת  ל א/ ֕ א� ְוג� יו  ֔ ֵאל� ֣רֹב  ּק� ה� ֽגֲֹאלֹו֙  א  Cּוב
ֽתֹו:  ְגֻאּל� י  Yְּכד א  צ5 ּומ� ֔דֹו  י� ה  יג� Qְוִהּׂש ל  dֹּגא ְהֶיה־ּ֖לֹו  י8 ֥לֹא  י  jּכ
ר  gיׁש ֲאׁש Eא ף ל� ֹעֵד֔ ֔רֹו ְוֵהִׁשיב֙ ֶאת־ה; י ִמְמּכ� ב֙ ֶאת־ְׁשנ] ְוִחּׁש�
יב  Qׁש ֗דֹו ֵּד֘י ה� י� ה  ֜ ְצא� ם לֹא־מ> ְוִא֨ ֽתֹו:  ֲאֻחּז� ב ל@ ר־֑לֹו ְוׁש5 כ� מ>
א֙  צ� ל ְוי� dּיֹוב ת ה� Xד ְׁשנ Wה ֹא֔תֹו ע gּקֹנ ד֙ ה� ֗רֹו ְּבי� ה ִמְמּכ� י; לֹו֒ ְוה�
ב֙  י־ִיְמּ֤כֹר ּ̀בית־מֹוׁש� יׁש ּכ8 ֽתֹו:     ְוִא֗ ֲאֻחּז� ב ל@ ל ְוׁש5 ּיֵֹב֔ ּב�
ים  Eמ ֑רֹו י� ת ִמְמּכ� Xד־ּ֖תֹם ְׁשנ ֔תֹו ע� ה֙ ְּגֻאּל� ְית� ה ְוה> ֔ יר חֹומ� Qע
֒ה  ה ְתִמימ� נ; ד־ְמ֣לֹאת לֹו֘ ׁש� ל ע� ֵא֗ ם ֽלֹא־ִיּג� Qֽתֹו: ְוא ה ְגֻאּל� ְהי\ ּת8
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demeurerez en sécurité sur la terre.
 19 La terre donnera son fruit et vous mangerez à satiété ; vous demeurerez en sécurité sur 
elle. 20 Et si vous dites : que mangerons-nous la septième année ? — Voici ! Nous ne sèmerons 
pas et ne rassemblerons pas notre récolte ! 21 J’ordonnerai Ma bénédiction pour vous dans 
la sixième année et elle produira une récolte suffisante pour les trois ans. 22 Vous sèmerez la 
huitième année mais vous mangerez de l’ancienne récolte jusqu’à la neuvième année, 
jusqu’à l’arrivée de sa récolte, vous mangerez l’ancienne.
  23 Et la terre ne sera pas vendue pour l’éternité, car la terre est Mienne ; car vous êtes 
des étrangers et des résidents avec Moi. 24 Et dans toute la terre de votre héritage ancestral 
vous accorderez un rachat pour la terre. 25 Si ton frère s’appauvrit et vend une partie de son 
héritage ancestral, son libérateur qui lui est proche viendra et rachètera la vente de son 
frère. 26 Et si un homme n’a pas de libérateur, mais que ses moyens soient suffisants et qu’il 
trouve ce qui est nécessaire à son rachat, 27 il calculera les années de sa vente et restituera 
le surplus à l’homme auquel il l’a vendu ; et il reviendra vers son héritage ancestral. 28 Et s’il 
ne trouve pas assez de ressources pour le rembourser, sa vente restera en possession de son 
acheteur jusqu’à l’année du yovel ; elle sortira lors de l’année du yovel et il retournera vers 
son héritage ancestral.
 29 Et si un homme vend une maison d’habitation dans une ville entourée de murailles, 
son rachat pourra survenir jusqu’à la fin de l’année de sa vente ; sa période de rachat sera 
d’un an. 30 Et si elle n’a pas été rachetée jusqu’à ce que s’écoule pour lui une année pleine, 

Rachat de 
la terre

 
à Israël que, par le respect de la chemita, l’exil lui sera évité. 
Dans ce verset, Dieu promet que ceux qui laisseront leur 
terre en jachère ne souffriront pas de la famine (Rachi), la-
quelle oblige une personne à quitter son pays pour se procu-
rer de la nourriture (Ramban ; Sforno).

ֹתאְמרּו .20 -Et si vous dites. Le verset précédent pro — ְוִכי 
met que quelle que soit la quantité de nourriture disponible, 
celle-ci suffira grâce à la bénédiction Divine ; cependant, si 
votre foi n’est pas assez forte pour vous satisfaire de cette 
promesse et que vous vous demandiez comment une seule 
récolte pourra suffire si longtemps, Dieu promet d’accorder 
une bénédiction telle, que vous serez tranquillisés en voyant 
l’abondance de la récolte (Sforno).
 Le ’Hazon Ich explique que la Torah ne garantit pas que 
chacun jouira d’une grande prospérité et d’une nourriture 
abondante malgré les restrictions de la chemita. Elle promet 
seulement à Israël que, contrairement à la nature apparente 
des choses, le repos de la terre ne provoquera pas forcément 
un manque de nourriture : il y aura une bénédiction générale 
pour ceux qui observent ces lois. Cependant, comme c’est 
toujours le cas, les fautes de certains peuvent annuler la 
bénédiction et des particuliers souffriront peut-être à cause 
des actes de leurs prochains (’Hazon Ich, Cheviit 18, 4).

ָּׁשִנים .21  Pour les trois ans. La récolte de la sixième — ִלְׁשלֹׁש ה�
année suffira pour une période qui chevauche trois années : 
la sixième année, depuis le mois de Nissan jusqu’à la fin de 
l’année ; toute la septième année ; la huitième année, au 
moins jusqu’au mois de Nissan, où la nouvelle récolte arrive 
à maturité (Rachi).

23-34. Rachat de la terre. Comme noté plus haut (versets 14 

et 15), une terre patrimoniale ne peut être vendue que pour le 
nombre des récoltes qu’elle produira jusqu’au yovel, où elle 
reviendra à son propriétaire d’origine. Le passage suivant en-
seigne l’obligation, pour les proches d’un pauvre contraint de 
vendre sa terre, de la racheter avant le yovel et de la rendre à 
son propriétaire initial. Si les proches parviennent à réunir la 
somme correspondant à la juste valeur du champ, l’acheteur 
doit le leur vendre. Cette loi souligne une fois de plus, que la 
terre appartient à Dieu et ne peut être vendue pour toujours, 
car vous êtes des étrangers et des résidents avec Moi.

-S’appauvrit. . . une partie de son héri — ָימּוְך . . . ֵמֲאֻחָּזתֹו .25
tage ancestral. Un homme ne doit vendre son patrimoine 
que s’il s’est appauvri et même dans ce cas, il doit s’efforcer 
de n’en vendre qu’une partie (Rachi ; Sifra).

ב .27  Il calculera. Par exemple, s’il restait dix récoltes — ְוִחּׁש�
jusqu’au yovel lorsqu’il l’a acheté, chaque récolte vaut un 
dixième du prix d’achat (Rachi).

ב ִעיר חֹוָמה .29  Une maison d’habitation dans une — ֵּבית-מֹוׁש�
ville entourée de murailles. Il s’agit d’une maison située dans 
une ville déjà entourée de murailles à l’époque de Josué. 
Les conditions de ce rachat sont presque diamétralement 
opposées à celles des champs et des maisons sises dans les 
villes ouvertes. Un champ ne peut pas être racheté dans les 
deux premières années suivant la vente, mais il peut l’être 
n’importe quand après ce délai, tandis qu’une maison située 
dans une ville ouverte peut être rachetée immédiatement. 
En revanche, une maison située dans une ville entourée de 
murailles ne peut être rachetée qu’au cours de l’année qui 
suit la vente. Après un an, elle devient la propriété définitive 
de l’acheteur (Rachi ; Sifra).
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32-34. Les villes des Lévites. Contrairement aux autres 
tribus, les Lévites n’ont pas reçu de territoire. Ils ont reçu 
quarante-huit villes réparties à travers le pays, chacune 
étant entourée d’une bande de terrain ouvert de deux mille 
coudées de large (voir Nombres 35, 1 à 8). Les lois qui sui-
vent s’appliquent tant aux maisons qu’aux terrains ouverts 
entourant les villes des Lévites. Elles concernent un bien 
que possède un Lévite ou hérité par un Israélite d’un ancêtre 
lévite (Rambam, Hilkhot Chemita VeYovel 13, 8 et 9).

ת עֹוָלם .32  Un droit de rachat éternel. Tous les biens — ְּגֻאּל�
des Lévites, les maisons comme les champs, peuvent être 

rachetés immédiatement ou plus tard, que la ville soit en-
tourée de murailles ou qu’elle ne le soit pas (Rachi ; Sifra).
ְלִוִּים .33 ִמן-ה� ל  ִיְגא� ֲאֶׁשר   .Et celui qui achètera des Lévites — ו�
Bien que le mot ל  signifie en général rachètera, il peut ִיְגא�
également signifier achètera, comme c’est le cas dans ce 
verset (Rachi).
 Tel est leur héritage ancestral. Puisque l’unique — ִהוא ֲאֻחָּזָתם
patrimoine des Lévites en Erets Israël est constitué de villes 
et de leurs environs, ils ne peuvent jamais en perdre définiti-
vement la moindre parcelle (Rachi).
 Ne sera pas vendu. Cela ne signifie pas que les — לֹא ִיָּמֵכר .34

 
רש“י

(ל) וקם הבית וגו’ לצמיתת. יצא מכחו של מוכר ועומד בכחו של קונה: [אשר 
לא חמה. לו קרינן. אמרו רבותינו ז”ל אע”פ שאין לו עכשיו הואיל והיתה לו קודם 
לכן (ערכין שם; ת’’כ שם ז) ועיר נקבה היא והוצרך לכתוב לה, אלא מתוך שצריך 
לכתוב לא בפנים תקנו לו במסורת, זה נופל על זה]: לא יצא ביבל. אמר רב 
ספרא אם פגע בו יובל בתוך שנתו לא יצא (ערכין לא:): (לא) ובתי החצרים. 
כתרגומו פצחין [ס“א פצחיא] עיירות פתוחות מאין חומה, והרבה יש בספר יהושע 
(פרקים יג־יט) הערים וחצריהם. בחצריהם ובטירותם (בראשית כה:טז): על שדה 
הארץ יחשב. הרי הן כשדות, שנגאלין עד היובל, ויוצאין ביובל לבעלים אם לא 
נגאלו (ת“כ פרק ו:ב־ג; ערכין לג.): גאלה תהיה לו. מיד אם ירצה. ובזה יפה כחו 
מכח שדות, שהשדות אין נגאלות עד שתי שנים (שם): וביובל יצא. בחנם: (לב) 
וערי הלוים. ארבעים ושמנה עיר שנתנו להם: גאלת עולם. גואל מיד ואפילו 
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 (ת“כ 
שם ד־ה; ערכין שם): (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. דבר אחר 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 (ת’’כ שם ו; ערכין שם): ויצא ממכר בית. הרי זו מצוה 
אחרת, ואם לא גאלה יוצאה ביובל, ואינו נחלט לסוף [שנה] כבית של ישראל (ת“כ 

שם ז; ערכין לג.): 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 תופקע נחלתם מהם (ת“כ שם ח): (לד) ושדה מגרש עריהם 
ולא גאלה ומכרה גזבר,  לוי את שדהו  מכר גזבר, שאם הקדיש בן  לא ימכר. 
אינה יוצאה לכהנים ביובל כמו שנאמר בישראל ואם מכר את השדה לאיש אחר 
לא יגאל עוד (להלן כז:כ) אבל בן לוי גואל לעולם (ת’’כ שם ה,ט): (לה) והחזקת 
בו. אל תניחהו שירד ויפול ויהיה קשה להקימו אלא חזקהו משעת מוטת היד. למה 
זה דומה, למשאוי שעל החמור. עודהו על החמור [ס“א במקומו], אחד תופס בו 
ומעמידו. נפל לארץ, חמשה אין מעמידין אותו (שם פרשתא ה:א): גר ותושב. אף 
אם הוא גר או תושב. ואיזהו תושב, כל שקבל עליו שלא לעבוד ע”ז ואוכל נבלות 
(שם): (לו) [נשך ותרבית. חד שווינהו רבנן ולעבור עליו בשני לאוין (ב’’מ ס:):] 
ויראת מאלהיך. לפי שדעתו של אדם נמשכת אחר הרבית וקשה לפרוש הימנו, 
ומורה לעצמו היתר בשביל מעותיו שהיו בטלות אצלו, הוצרך לומר ויראת מאלהיך. 
או התולה מעותיו בנכרי כדי להלוותם לישראל ברבית הרי זה דבר המסור ללבו של 
אדם ומחשבתו, לכך הוצרך לומר ויראת מאלהיך (שם נח:): (לח) אשר הוצאתי 
וגו’. והבחנתי בין בכור לשאינו בכור, אף אני יודע ונפרע מן המלוה מעות לישראל 
ברבית ואומר של נכרי הם (שם סא:). דבר אחר, אשר הוצאתי אתכם מארץ 
מצרים. על מנת שתקבלו עליכם מצותי (ת’’כ שם ג) אפילו הן כבדות עליכם: לתת 
לכם את ארץ כנען. בשכר שתקבלו מצותי: להיות לכם לאלהים. שכל הדר 
בארץ ישראל אני לו לאלהים, וכל היוצא ממנה כעובד ע”ז (ת’’כ שם ד; כתובות קי:): 

°֣לֹו ק’

לא

לב

לג

לד

לה

לו

לז

לח

א  ֵלּה ׁשּור� ִּדי  א  ְרּת� ְבק� ִדי  א  ֵּבית� ִויקּום 
א ִיּפֹוק  רֹוִהי ל� ֵתּה ְלד� ן י� ֲחלּוִטין ְלִדְזב� ל�
ף  ּק� א ִּדי ֵלית ְלהֹון מ� ּי� ְצח� ֵּתי פ� א: לא ּוב� ְּביֹוֵבל�
ב  ּׁש� א ִיְתח� ְרע� ל א� ל ֲחק� ׁשּוִרין ְסחֹור ְסחֹור ע�
א ִיּפֹוק: לב ְוִקְרֵוי  א ְּתֵהי ֵלּה ּוְביֹוֵבל� נ� ֻּפְרק�
ם  ל� ן ע� ְנְּתהֹון ֻּפְרק� ֲחס� ֵּתי ִקְרֵוי א� ֵאי ּב� ֵליו�
ֵאי ְוִיּפֹוק  ֵאי: לג ְוִדי ִיְפרֹוק ִמן ֵליו� ְּתֵהי ְלֵליו�
א  ְנֵּתּה ְּביֹוֵבל� ֲחס� א ְּדא� ְרּת� ְוק� א  ְזִבין ֵּבית�
ְנְּתהֹון ְּבגֹו  ֲחס� ֵאי ִהיא א� ֵּתי ִקְרֵוי ֵליו� ֲאֵרי ב�
א  ל� ִקְרֵויהֹון  ח  ְרו� ל  ֲחק� לד ו� ֵאל:  ִיְׂשר� ְּבֵני 
ֲאֵרי  ם הּוא ְלהֹון: לה ו� ל� ת ע� נ� ֲחס� ן ֲאֵרי א� ּב� ִיְזּד�
ְתֵקף  ְך ְות� חּוְך ּוְתמּוט ְיֵדּה ִעּמ� ן א� ְסּכ� ִיְתמ�
ב) ִויֵחי  ב (נ’’א ְידּור ְוִיּתֹות� ר ְותֹות� ּי� ֵּבּה ּד�
א  א ְוִרִּבית� ב ִמֵּנּה ִחּבּוְלי� א ִתּס� ְך: לו ל� ִעּמ�
ת  לז י� ְך:  חּוְך ִעּמ� ִויֵחי א� ְך  ה� ל ֵמֱאל� ְוִתְדח�
א  א ּוְבִרִּבית� א ִתֵּתן ֵלּה ְּבִחּבּוְלי� ְך ל� ְסּפ� ּכ�
ִּדי  ֲהכֹון  ְיי� ֱאל� א  ְך: לח ֲאנ� ֵמיְכל� ִתֵּתן  א  ל�
ן  ְלִמּת� ִים  ְדִמְצר� א  ְרע� ְתכֹון ֵמא� י� ֵּפִקית  א�
ְלכֹון  ְלֶמֱהֵוי  ן  ע� ִדְכנ� א  ְרע� א� ת  י� ְלכֹון 

ה  ּקֹנ\ ת ל� ְּצִמית§ ה ל� ֗ יר ֲאֶׁשר־°לא ֹחמ� ִע֜ ִית ֲאֶׁשר־ּב� ֨ ּב� ם ה� ֠ק� ְו֠
ר  ֲאֶׁש֨ ים  ֲחֵצִר֗ ה@ י  ּת] ּוב� ּיֹ̀בל:  ּב� א  ֵיצ/ ֥לֹא  יו  Uְלֽדֹרֹת ֹא֖תֹו 
ה֙  ְּגֻאּל� ב  dׁש ̀יח� ֶרץ  א5 ה� ה  Yל־ְׂשד ע� יב  ִב֔ ס� ה֙  ֹחמ� ם  ה{ ̀אין־ל�
ם  Uת ֲאֻחּז� י  ר] ע� י  ּת/ ּב� ְלִוִּי֔ם  ה� ֵרי֙  ְוע� ֵי̀צא:  ל  ּיֹב/ ּוב� ְהֶיה־ּ֔לֹו  ּת8
א  צ� ְלִוִּי֔ם ְוי� ל֙ ִמן־ה� ר ִיְגא� ֲאׁש{ ם: ו@ ְלִוּי8 ה ל� ְהי\ ם ּת8 ת עֹול5 cְּגֻאּל
וא  ְלִוִּי֗ם ִה֚ י ה� ר] י ע� ֵּת֞ י ב� Qל ּכ dּיֹב ֖תֹו ּב� יר ֲאֻחּז� ִית ְוע7 ר־ּב[ ִמְמּכ�
֣לֹא  ם  aֵריה ע> ׁש  cִמְגר ה  eּֽוֲׂשד ̀אל:  ִיְׂשר� י  Yְּבנ ְּב֖תֹוְך  ם  ֔ ת� ֲאֻחּז�
֣מּוְך  י־י� ם:     ְוכ8 Dה ם ֖הּוא ל� iת עֹול cי־ֲאֻחּז ר ּכ8 dכ ִיּמ�
ְך:  י ִעּמ> Wח ב ו� iר ְותֹוׁש ְקּת� ּ֔בֹו ּג� Xֱחז Dְך ְוה U֖דֹו ִעּמ ה י� ט� Bיך� ּומ ִח֔ א�
י  Yְוח יך�  ̀מֱאלֹה4 את�  ר/ ְוי� ית  ְרִּב֔ ְות� ֶׁשְך  gנ ̀מִאּתֹו֙  ח  ל־ִּתּק� א�
ית ֽלֹא־ Eְרּב ֶׁשְך ּוְבמ� ן ֖לֹו ְּבנ4 Yֽלֹא־ִתּת ֔ ְסְּפך� ְך: ֶאת־ּכ� יך� ִעּמ> Eח א�
ם  aאִתי ֶאְתכ Yם ֲאֶׁשר־הֹוצ : ֲאִנ֗י יהוה֙ ֱא֣לֵֹהיֶכ֔ ך� Dְכל ן א� Yִתּת
ם  aכ ְה֥יֹות ל� ן ל8 ע� ֔ ֶרץ ְּכנ� gֶכם֙ ֶאת־א ת ל� ת3 ִים ל� Uֶרץ ִמְצר gֵמא
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la maison qui est dans une ville qui a une muraille passera pour toujours à celui qui l’a ache-
tée, pour ses générations ; elle ne sortira pas au yovel. 31 Et les maisons des villes ouvertes, 
qui n’ont pas de mur d’enceinte, seront considérées comme un terrain en plein champ ; elle 
aura un rachat et sortira au yovel.  32 Et les villes des Lévites, les maisons des villes de leur 
héritage ancestral, les Lévites auront un droit de rachat éternel. 33 Et celui qui achètera des 
Lévites — une maison vendue ou la ville de son héritage ancestral — sortira au yovel ; car 
les maisons des villes des Lévites, tel est leur héritage ancestral parmi les enfants d’Israël ! 
34 Et le champ des terrains ouverts de leurs villes ne sera pas vendu ; car c’est un héritage 
éternel pour eux.
  35 Et si ton frère s’appauvrit et que ses ressources faiblissent à tes côtés, tu le renforceras — 
prosélyte et résident — pour qu’il vive avec toi. 36 Ne prends de lui ni usure ni intérêt ; et tu 
craindras ton Dieu — et que ton frère vive avec toi. 37 Ton argent ne lui donne pas en usure et 
avec intérêt ne donne pas ta nourriture. 38 Je suis HACHEM, votre Dieu, Qui vous ai faits sortir 
de la terre d’Egypte pour vous donner la terre de Canaan, pour être Dieu pour vous.

Les villes 
des Lévites

Prévention 
de l’appau-
vrissement

 
champs ne peuvent pas du tout être vendus mais seulement 
que les terrains appartenant aux Lévites reviennent toujours 
à leur propriétaire initial, même si la terre d’un Israélite, dans 
le même cas, serait définitivement perdue. Un Israélite peut 
perdre son champ définitivement de deux façons : (a) s’il a 
consacré un champ au trésor du Temple et ne l’a pas racheté ; 
(b) s’il a consacré son champ au trésor du Temple et que le 
trésorier du Temple l’ait vendu avant que le propriétaire ini-
tial ou ses proches parents ne l’aient racheté. Dans ces deux 
cas, le champ ne revient pas au propriétaire israélite au yovel 
mais est alors partagé entre les Cohanim (Lévitique 27, 20 et 
21). Les champs des Lévites font exception à cette règle : ils 
reviennent toujours à leur propriétaire au yovel (Rachi ; Sifra).
35-38. Prévention de l’appauvrissement. Le Rambam sta-
tue que la forme la plus noble de charité consiste à empê-
cher son prochain de tomber dans la pauvreté. Cela inclut 
le fait de lui prêter de l’argent, de lui fournir un emploi ou 
d’investir dans son commerce ainsi que de lui procurer toute 
aide pouvant lui éviter de demander la charité. Ce principe 
trouve son fondement dans le verset 35 de ce chapitre : “Tu 
le renforceras” (Hilkhot Matnot Aniyim 10, 7).
 Et si ton frère s’appauvrit. Ton frère juif — ְוִכי-ָימּוָך ָאִחיָך .35
a perdu de l’argent, mais il n’est pas encore pauvre. Tu as 
le devoir de freiner sa chute et de l’aider à retrouver une 
situation saine. Le verset l’appelle ִחיך�  ton frère, un terme ,א�
plus proche encore que ֲעִּמיֶתך�, ton prochain (littéralement, 
un membre de ton peuple).
 Cet enseignement cité par Rachi est l’une des bases de 
la vie de l’individu et du peuple. Il est plus difficile d’aider 
quelqu’un à se remettre d’une faillite que de l’aider  à l’éviter 
avant qu’elle ne survienne. Les versets qui suivent montrent 
néanmoins que, quelle que soit l’ampleur de la chute, un Juif 
doit aider son frère. Il en est de même au niveau national. Au 
cours de son histoire, Israël a subi de nombreux revers mais 
aucune situation n’est désespérée. Lorsque les Juifs sont me-
nacés dans une région du monde, il incombe à ceux de leurs 
frères qui résident dans des pays plus tranquilles de leur venir 
en aide. Et même si tout semble perdu, il n’en est rien. Tout 
comme Dieu a construit des mondes, les a détruits puis rebâtis 

(Beréchit Rabba 3, 9), le peuple juif a essuyé de nombreux 
échecs dans son histoire, mais entreprend toujours sa recons-
truction avec persévérance (R. Y. D. Soloveitchik).
 .A tes côtés [littéralement, avec toi]. . . avec toi — ִעָּמְך . . . ִעָּמְך
La répétition du terme avec toi indique que nous devons 
considérer ses difficultés comme nôtres. Il est impératif que 
chacun d’entre nous sente qu’il a la responsabilité de venir 
en aide à son prochain dans le besoin.
ְקָּת ּבֹו  Tu le renforceras. N’attends pas qu’il devienne — ְוֶהֱחז�
pauvre pour l’aider. Lorsque le chargement d’un âne menace 
de tomber, il suffit d’un seul homme pour le réajuster et évi-
ter sa chute. Mais si le chargement est déjà à terre, même 
cinq personnes ne réussiront pas à le relever (Rachi ; Sifra).
ְותֹוָׁשב  Prosélyte et résident. Le prosélyte désigne ici — ֵּגר 
celui qui a accepté tous les commandements et qui est 
devenu juif [ֶצֶדק  Le résident est un non-Juif ayant .[ֵּגר 
accepté les sept lois noa’hides [ב .(Rachi ; Sifra) [ֵּגר ּתֹוׁש�
ְרִּבית .36 ְות�  Usure et intérêt. Ces deux termes sont — ֶנֶׁשְך 
synonymes. La Guemara explique que cette interdiction a 
été mentionnée deux fois pour rendre doublement coupables 
ceux qui la transgressent en percevant ou en payant des 
intérêts (Rachi ; Sifra).
 Le Kli Yakar fait remarquer que la racine de ֶנֶׁשְך, usure, en 
connotation avec ה -morsure, décrit ce qui arrive à l’em ,ְנִׁשיכ�
prunteur qui voit ses biens mordus par l’usure. Le mot ְרִּבית  ,ּמ�
intérêt, décrit la façon dont la fortune de l’usurier augmente.
 Et tu craindras ton Dieu. Pour celui qui n’est — ְוָיֵראָת ֵמֱאלֶֹהיָך
pas animé par la crainte de Dieu, il est difficile de renoncer à 
percevoir des intérêts car il semble parfaitement logique de 
se faire rémunérer pour l’utilisation de son argent.
ֶאְתֶכם .38  Qui vous ai faits sortir. De même — ֲאֶׁשר-הֹוֵצאִתי 
qu’en Egypte, Dieu a distingué ceux qui étaient premiers-
nés de ceux qui ne l’étaient pas, ainsi saura-t-Il qu’on a perçu 
des intérêts, quelle que soit la façon dont on aura maquillé la 
transaction. Autre explication : Dieu nous a libérés d’Egypte 
à condition que nous acceptions tous Ses commandements, 
même s’ils sont difficiles à accomplir, comme l’interdiction 
de prêter avec intérêt (Rachi ; Sifra).
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כה / לט־נ פרשת בהר  744 /  ספר ויקרא 

 
39-43. Le serviteur juif d’un autre Juif. Bien que la Torah 
donne la possibilité à un Juif de se vendre à un autre Juif, il ne 
devient pas son esclave au sens classique du terme. Il ne perd 
pas son statut dans la communauté, au plan civique ou reli-
gieux, et n’est exempté d’aucun commandement, si ce n’est 
que, dans certaines circonstances, son maître peut le marier 
à une esclave non juive (voir Exode 21, 4). On peut assimiler 
ce serviteur à un “travailleur dont on a loué les services” qui 
n’a pas le droit de quitter son emploi durant un certain temps. 
Par ailleurs, son maître doit le traiter avec tant de prévenance 

et de considération que les Sages disent (Kiddouchin 20a) : 
“Celui qui achète un serviteur acquiert en réalité un maître.”
ת ָעֶבד .39 ֲעבֹד ּבֹו ֲעבֹד� -Ne lui fais pas accomplir un tra — לֹא-ת�
vail d’esclave. Ne l’affecte pas à des tâches dégradantes que 
l’on ne réserve qu’à un esclave, par exemple porter tes ef-
fets personnels aux bains ou te chausser. Il faut l’employer à 
un ouvrage qualifié ou aux travaux des champs, comme un 
journalier (Rachi ; Sifra).
-Lui et ses enfants. Les enfants juifs d’un ser — הּוא ּוָבָניו .41
viteur juif, y compris ceux qui sont nés de son épouse juive 

 
רש“י

כליו  יוליך  שלא  ניכר בה כעבד,  שיהא  גנאי  של  עבודה  (לט) עבודת עבד. 
אחריו לבית המרחץ ולא ינעול לו מנעליו (ת“כ פרק ז:ב): (מ) כשכיר כתושב. 
עד שנת היובל.  עבודת קרקע ומלאכת אומנות כשאר שכירים התנהג בו: 
אם פגע בו יובל לפני שש שנים היובל מוציאו (שם ד): (מא) הוא ובניו עמו. 
אמר רבי שמעון אם הוא נמכר בניו מי מכרן אלא מכאן שרבו חייב במזונות 
בניו (שם ג; קידושין כב.): ואל אחזת אבותיו. אל כבוד אבותיו ואין לזלזלו 
בכך (ת“כ שם ד; מכות יג.): אחזת. חזקת (שם): (מב) כי עבדי הם. שטרי 
יש עבד  בהכרזה, כאן  לא ימכרו ממכרת עבד.  ו:א):  (ת’’כ פרשתא  קודם 
למכור, ולא יעמידנו על אבן הלקח (שם): (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 (שם 
כן במה אשתמש  אם תאמר אם  יהיו לך.  (מד) ועבדך ואמתך אשר  ב): 
(שם ג) [בעבדי איני מושל, בז’ אומות איני נוחל, שהרי הזהרתני לא תחיה כל 

נשמה (דברים כ:טז) אלא מי ישמשני]: מאת הגוים. הם יהיו לך לעבדים: אשר 
סביבתיכם. ולא שבתוך גבול ארצכם (ת“כ שם) שהרי בהם אמרתי לא תחיה כל 
נשמה: (מה) וגם מבני התושבים. שבאו מסביבותיכם לישא נשים בארצכם 
וילדו להם, הבן הולך אחר האב ואינו בכלל לא תחיה אלא אתה מותר לקנותו 
בעבד (שם ד; קידושין סז:): מהם תקנו. 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 בעמיו ומלך במשרתיו שלא לרדות בפרך:] (מז) יד 
גר ותושב. גר והוא תושב, כתרגומו ערל [ו]תותב, וסופו מוכיח, ונמכר לגר 
תושב: וכי תשיג יד גר ותושב עמך. מי גרם לו שיעשיר דבוקו עמך (ת’’כ 
פרק ח:א): ומך אחיך עמו. מי גרם לו שימוך דבוקו עמו ע”י שלמד ממעשיו 
הנמכר  זה  לעקר  אומר  כשהוא  כוכבים,  עובד  הוא  זה  גר.  משפחת  (שם): 
לעבודה זרה עצמה (שם; ב“ק קיג:) להיות לה שמש, ולא לאלהות אלא לחטוב 
עצים ולשאוב מים: (מח) גאולה תהי’ לו. מיד, אל תניחהו שיטמע (ת“כ שם): 

לט ששי 

מ  
[רביעי]

מא

מב

מג־מד

מה

מו

*ב’ טעמים

מז שביעי 

מח־מט

נ

ְך  ִעּמ� חּוְך  א� ן  ְסּכ� ִיְתמ� ֲאֵרי  לט ו� ּה:  ֶלֱאל�
ְבִּדין:  ן ע� ְלח� ח ֵּבּה ּפ� א ִתְפל� ְך ל� ן ל� ּב� ְוִיְזּד�
א  ּת� ד ׁש� ְך ע� א ְיֵהי ִעּמ� ב� א ְכתֹות� ֲאִגיר� מ ּכ�

ְך הּוא  ְך: מא ְוִיּפֹוק ֵמִעּמ� ח ִעּמ� א ִיְפל� ְדיֹוֵבל�
ת  נ� ֲחס� ְרִעיֵתּה ּוְלא� ּוְבנֹוִהי ִעֵּמּה ִויתּוב ְלז�
ִּדי  ִאּנּון  י  ְבּד� ע� מב ֲאֵרי  ְיתּוב:  תֹוִהי  ה� ֲאב�
א  ל� ִים  ְדִמְצר� א  ְרע� ֵמא� ְתהֹון  י� ֵּפִקית  א�
ֵּבּה  ח  ִתְפל� א  מג ל� ְבִּדין:  ע� ְזִביֵני  ְּבנּון  ִיְזּד�
ְך  ְמת� ְך ְוא� ְבּד� ְך: מד ְוע� ה� ל ֵמֱאל� ְׁשיּו ְוִתְדח� ְּבק�
ֵניכֹון  ֲחר� ְבס� ִּדי  א  ּי� ְממ� ע� ִמן  ְך  ל� ְיהֹון  ִּדי 
ף  מה ְוא� ן:  ְמה� ְוא� ְבִּדין  ע� ִּתְקנּון  ִמְּנהֹון 
ִעְּמכֹון  ְיִרין  ְּדד� א  ּי� ְרל� ע� א  ּי� ב� ִמְּבֵני תֹות�
ְרִעיְתהֹון ִּדי ִעְּמכֹון ִּדי  ִמְּנהֹון ִּתְקנּון ּוִמּז�
א:  נ� ֲחס� ְרֲעכֹון ִויהֹון ְלכֹון ְלא� ִאְתְיִלידּו ְּבא�
ְתֵריכֹון  ּב� ִלְבֵניכֹון  ְתהֹון  י� ְחְסנּון  מו ְות�

ִּתְפְלחּון  ְּבהֹון  ם  ל� ְלע� א  נ� ֲחס� א� ת  ְלֵמיר�
א  ֲאחּוִהי ל� ר ּב� ֵאל ְּגב� ּוְבֲאֵחיכֹון ְּבֵני ִיְׂשר�
ֵרל  ד ע� ְדֵּבק י� ֲאֵרי ת� ְׁשיּו: מז ו� ח ֵּבּה ְּבק� ִתְפל�
ן  ּב� חּוְך ִעֵּמּה ְוִיְזּד� ן א� ְסּכ� ְך ְוִיְתמ� ב ִעּמ� ְותֹות�
ְרִעית  ז� י  ְרמ� ְלא� ְך אֹו  ִעּמ� ב  ְותֹות� ר  ּי� ְלד�
א ְּתֵהי ֵלּה  נ� ן ֻּפְרק� ּב� ר ְּדִיְזּד� ת� א: מח ּב� ִּגּיֹור�
ח ֲאבּוִהי אֹו  ד ֵמֲאחֹוִהי ִיְפְרִקֵּנּה: מט אֹו א� ח�
ִריב ִּבְׂשֵרּה  ח ֲאבּוִהי ִיְפְרִקֵּנּה אֹו ִמּק� ר א� ב�
ק:  ר� ְדֵּבק ְיֵדּה ְוִיְתּפ� ְרִעיֵתּה ִיְפְרִקֵּנּה אֹו ְדת� ִמּז�
ֵלּה   ן  ּב� ְּדִאְזּד� א  ּת� ִמּׁש� ְבֵנּה  ז� ִעם  ֵּׁשב  נ ִויח�

ְך  Uר־ל ְך ְוִנְמּכ� יך� ִעּמ5 jח ֥מּוְך א� י־י� ים:     ְוכ8 ̀לאלֹה8
ְך  Uה ִעּמ gְהי ב י8 יר ְּכתֹוׁש5 כ7 ֶבד: ְּכׂש� ת ע> ֲע֥בֹד ּ֖בֹו ֲע֥בֹד� לֹא־ת@
יו ִעּ֑מֹו  נ; ְך ֖הּוא ּוב� ֔ א֙ ̀מִעּמ� צ� ְך: ְוי� ֲע֥בֹד ִעּמ> ל י@ ּיֹב/ ת ה� cד־ְׁשנ ע�
ם  י ֵה֔ Xד י־ֲעב� ֽׁשּוב: ּכ8 יו י� ת ֲאבֹת5 cְחּ֔תֹו ְוֶאל־ֲאֻחּז ב֙ ֶאל־ִמְׁשּפ� ְוׁש�
ֶרת  ְכ֖רּו ִמְמּכ\ ִים ֥לֹא ִיּמ> Uֶרץ ִמְצר gם ֵמא אִתי ֹאת5 Yֲאֶׁשר־הֹוצ
ְבְּדך�֥  ְוע�  : יך� D̀מֱאלֹה את�  ר/ ְוי� ֶרְך  Uְּבפ ֖בֹו  ה  ֽלֹא־ִתְרּד\ ֶבד:  ע>
ם  ְסִבי֣בֵֹתיֶכ֔ ֲאֶׁשר֙  ּגֹוִי֗ם  ה� ת  ֵמא] ְך  Uְהיּו־ל י8 ר  gְתך�֖ ֲאׁש ֲאמ> ו@
ים  ר| ּג� ה� ים  ִב֜ ּֽתֹוׁש� ה� ִמְּבֵנ֨י  ם  ֠ ג� ְו֠ ה:  מ> ְוא� ֶבד  ע\ ִּתְק֖נּו  ם  ֵמה\
ר  ֲאׁש\ ם  ֶכ֔ ִעּמ� ר  gֲאׁש ם֙  ְחּת� ּוִמִּמְׁשּפ� ִּתְק֔נּו  ם  gֵמה ֶכם֙  ִעּמ�
ם  ֜ ם ֹאת� ְלֶּת֨ ח� ה: ְוִהְתנ@ ֲאֻחּז> ם ל@ aכ ֥יּו ל� ם ְוה� ְרְצכ4 ידּו ְּבא� Eהֹול
ֲע֑בֹדּו  ּת@ ם  gה ּב� ם  ְלעֹל5 ֔ה  ֲאֻחּז� ֶׁשת  gר ל� ֲחֵריֶכם֙  א@ ם  ִלְבֵניכ{
֖בֹו  ה  ֽלֹא־ִתְרּד\ יו  ִח֔ ְּבא� יׁש  Qא ֵאל֙  ְּב̀ני־ִיְׂשר� ם  ֵחיכ{ ֨ *ּוְבא�
יך�  Eח ְך א� Bְך ּומ ֔ ב֙ ִעּמ� ר ְותֹוׁש� ד ּג3 Xיג י ִּׂש֗ י ת� Qֶרְך:     ְוכ ְּבפ>
ּ̀גר:  ת  ח� cִמְׁשּפ ֶקר  ְלע/ ֥אֹו  ְך  ֔ ִעּמ� ב֙  ר ּתֹוׁש� ְלג3 ר  ֗ ְוִנְמּכ� ִעּ֑מֹו 
ּנּו: ֽאֹו־דֹ֞דֹו  Dל יו ִיְגא� ד ̀מֶאח5 Bְהֶיה־ּ֑לֹו ֶאח ה ּת8 ר ְּגֻאּל5 ֔ י ִנְמּכ� ֲחר] א@
ּנּו  ל4 ְחּ֖תֹו ִיְגא� ֛רֹו ִמִּמְׁשּפ� ר ְּבׂש� ּנּו ֽאֹו־ִמְּׁשא� ֶל֔ ֤אֹו ֶבן־ּדֹדֹו֙ ִיְגא�
ְכרֹו ֔לֹו   ת֙ ִהּמ; הּו ִמְּׁשנ� ב֙ ִעם־קֵֹנ֔ ל: ְוִחּׁש� ֖דֹו ְוִנְגא> ה י� יג� ֽאֹו־ִהּׂש7
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745 / VAYIKRA/LEVITIQUE PARACHAT BEHAR 25 / 39-50

  39 Et si ton frère s’appauvrit et t’est vendu ; ne lui fais pas accomplir un travail d’esclave. 
40 Comme un salarié ou comme un résident il sera avec toi jusqu’à l’année du yovel il tra-
vaillera avec toi. 41 Il sortira de chez toi, lui et ses enfants avec lui ; il retournera vers sa famille, 
et vers l’héritage ancestral de ses pères il retournera. 42 Car ils sont Mes serviteurs, que J’ai 
faits sortir de la terre d’Egypte ; ils ne seront pas vendus comme on vend un esclave. 43 Ne 
l’opprime pas par un dur labeur — tu craindras Dieu.
 44 Et ton esclave et ta servante que tu posséderas, parmi les peuples qui vous entourent, 
parmi eux tu achèteras un esclave et une servante. 45 Et aussi des enfants des résidents qui 
vivent avec vous, parmi eux vous achèterez, et de leur famille qui est avec vous, à qui ils 
ont donné naissance sur votre terre ; et ils seront pour vous un héritage ancestral. 46 Vous 
les conserverez comme héritage pour vos fils après vous pour en hériter comme patrimoine, 
vous travaillerez avec eux pour toujours ; et avec vos frères, les enfants d’Israël — un homme 
envers son frère — tu ne l’opprimeras pas par un dur labeur.
 47 Si les ressources d’un étranger qui réside avec toi deviennent suffisantes et que ton 
frère s’appauvrisse avec lui et qu’il soit vendu à un étranger qui réside avec toi, ou à une 
idole de la famille d’un étranger ; 48 Après qu’il s’est vendu, un rachat sera [possible] pour 
lui ; l’un de ses frères le rachètera ; 49 ou son oncle ou son cousin le rachètera, ou l’un des 
proches parents de sa famille le rachètera ; ou si ses propres moyens deviennent suffisants, 
il sera racheté. 50 Il calculera avec son acquéreur depuis l’année où il lui a été vendu jusqu’à 

Le 
serviteur 
juif d’un 

autre Juif

 
durant sa période de servitude, n’appartiennent en aucun 
cas à son maître. Ce verset nous enseigne en fait que le 
maître a le devoir de subvenir, pendant ses années de travail, 
aux besoins des enfants du serviteur et c’est de cette tutelle 
que lui et ses enfants sont affranchis à la fin des années de 
servitude (Rachi ; Sifra).
ָעֶבד .42 ִמְמֶּכֶרת  ִיָּמְכרּו  לֹא   . . . ֵהם  י  -Ils sont Mes servi — ֲעָבד�
teurs. . . ils ne seront pas vendus comme on vend un esclave. 
Puisqu’un Juif appartient uniquement à Dieu, il serait sa-
crilège de le vendre publiquement (Rachi ; Sifra) ; il doit 
être vendu dans la discrétion et la dignité (Rambam, Hilkhot 
Avadim 1, 5).
 Ne l’opprime pas par un dur labeur. Même — לֹא-ִתְרֶּדה בֹו .43
si le Juif qui se vend lui-même comme esclave mérite la honte 
d’être placé sous la tutelle d’un maître, il reste néanmoins le 
serviteur de Dieu et ne peut pas se vendre complètement. 
[C’est pourquoi le verset limite l’autorité du propriétaire] 
(Sforno). Ne cherche pas à briser le serviteur juif en lui faisant 
effectuer des tâches inutiles : ne lui demande pas de chauf-
fer de l’eau alors que tu n’en as pas besoin, ne lui assigne 
pas de tâche d’une durée imprécise, en disant par exemple : 
“Continue à creuser autour de cet arbre jusqu’à mon retour” 
(Rachi ; Sifra). Le Rambam ajoute qu’il est interdit de le faire 
travailler dans le seul but de l’occuper (Hilkhot Avadim 1, 6).
44-46. Les esclaves non juifs. Après avoir souligné que les 
droits d’un propriétaire sur ses serviteurs juifs sont stricte-
ment limités, la Torah enseigne qu’il est possible d’acquérir 
des esclaves parmi les nations environnantes et que de tels 
esclaves deviennent la propriété de leur maître.
47-55. Le Juif esclave d’un non Juif. La dégradation su-
prême, pour un Juif, est de se vendre comme esclave à un 
non Juif résidant en Erets Israël. Pour le délivrer de cette 

situation pitoyable, la Torah demande à sa famille de le 
racheter, en respectant les droits légitimes de l’acheteur.

 Un étranger qui réside avec toi. Il s’agit — ֵּגר ְותֹוָׁשב ִעָּמְך .47
d’un non Juif qui s’est engagé à observer les sept lois 
noa’hides et qui est autorisé à ce titre à résider en Erets Israël.

ֵּגר ת  ח� ִמְׁשּפ�  .A une idole de la famille d’un étranger — ְלֵעֶקר 
Dans ce cas, le Juif s’est vendu pour accomplir les menus 
travaux d’un temple idolâtre, comme couper du bois ou 
puiser de l’eau (Rachi ; Kiddouchin 20a).

ר .48 ִנְמּכ� ֲחֵרי   Après qu’il s’est vendu. Il a commis — א�
une grave erreur en se vendant à un non Juif et ses frères 
pourraient penser qu’il ne mérite plus leur pitié. La Torah 
rejette ce point de vue : même après qu’il s’est vendu, nous 
devons le racheter (Sforno).

 Un rachat sera [possible] pour lui. Comme — ְּגֻאָּלה ִּתְהֶיה-ּלֹו
la Torah l’indique ensuite, un Juif appartenant à un non 
Juif doit travailler jusqu’au yovel, où il reprend sa liberté. 
Ses frères ne doivent cependant pas le laisser aussi long-
temps dans cette situation. Ils ont le devoir de le racheter 
dès que possible pour éviter qu’il ne s’assimile aux non Juifs. 
Néanmoins, la Torah ne permet pas aux autorités juives de le 
libérer par la force et il convient de dédommager son maître 
de façon équitable (Rachi ; Sifra).

ִעם-קֵֹנהּו .50 ב   Il calculera avec son acquéreur. Cette — ְוִחּׁש�
obligation de dédommager équitablement le maître consti-
tue, aux yeux des Sages, une preuve qu’il est interdit de 
voler un non Juif (Bava Kama 113b). La Tossefta enseigne 
qu’il est plus grave de voler un non Juif qu’un coreligion-
naire. En effet, ce dernier, s’il est lésé par un autre Juif, 
ne condamnera pas le peuple juif dans son ensemble et ne 
perdra pas sa foi en Dieu. [Il se dira que seul l’individu qui 
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l’a volé est malhonnête mais que cela ne reflète pas l’esprit 
de la Torah ou de Celui Qui l’a donnée.] En revanche, si un 
Juif vole un non Juif, la victime risque de s’en prendre à la 

Torah et à Dieu. Le voleur se rend alors coupable de pro-
faner le Nom de Dieu, une faute extrêmement grave [voir 
22, 32]. C’est la raison pour laquelle Jacob a ordonné à ses 

 
רש“י

(נ) עד שנת היובל. שהרי כל עצמו לא קנאו אלא לעובדו עד היובל, שהרי 
ידך  שתחת  ובנכרי  נד)  (פסוק  היובל  בשנת  ויצא  למטה  שנא’  כמו  יצא  ביובל 
הכתוב מדבר, ואעפ”כ לא תבא עליו בעקיפין, מפני חלול השם, אלא כשבא 
ליגאל ידקדק בחשבון (ת“כ פרק ט:ב־ג; ב’’ק קיג .־קיג :) לפי המגיע בכל שנה 
ושנה ינכה לו הנכרי מן דמיו. אם היו עשרים שנה משנמכר עד היובל וקנאו 
בעשרים מנה, נמצא שקנה הנכרי עבודת שנה במנה, ואם שהה זה אצלו חמש 
שנים ובא ליגאל ינכה לו חמשה מנים ויתן לו העבד חמשה עשר מנים, וזהו: 
המגיע  חשבון  עמו.  יהיה  כימי שכיר  והיה כסף ממכרו במספר שנים 
לכל שנה ושנה יחשוב כאלו נשכר עמו כל שנה במנה וינכה לו: (נא) אם עוד 
רבות בשנים. עד היובל: לפיהן. הכל כמו שפירשתי: (נג) לא ירדנו בפרך 
לעיניך. כלומר ואתה רואה: (נד) [ואם לא יגאל באלה. באלה הוא נגאל 
ואינו נגאל בשש (קידושין טו:): הוא ובניו עמו. הגוי חייב במזונות בניו]: (נה) 
כי לי בני ישראל עבדים. שטרי קודם: אני ה’ אלהיכם. כל המשעבד בהן 

מלמטן כאלו משעבד [בהן] מלמעלן (ת’’כ שם ד): (א) לא תעשו לכם אלילם. 
ורבי מגלה עריות אף אני כמותו,  זה הנמכר לנכרי, שלא יאמר הואיל  כנגד 
הואיל ורבי עובד עבודת כוכבים אף אני כמותו, הואיל ורבי מחלל שבת אף 
אני כמותו, לכך נאמרו מקראות הללו (שם ו). ואף הפרשיות הללו נאמרו על 
הסדר. בתחלה הזהיר על השביעית, ואם חמד ממון ונחשד על השביעית סופו 
למכור מטלטליו, לכך סמך לה וכי תמכרו ממכר [מה כתיב ביה או קנה מיד 
וגו’ דבר הנקנה מיד ליד]. לא חזר בו, סוף מוכר אחוזתו. לא חזר בו, סוף מוכר 
את ביתו. לא חזר בו, סוף לוה ברבית. כל אלו האחרונות קשות מן הראשונות. 
לא חזר בו, סוף מוכר את עצמו. לא חזר בו, לא דיו לישראל אלא אפילו לנכרי 
(קידושין כ.): ואבן משכית. ל’ כסוי כמו ושכותי כפי (שמות לג:כב). שמכסין 
שהשתחואה  לפי  לשמים,  אפילו  עליה.  להשתחות  אבנים:  ברצפת  הקרקע 
בפשוט ידים ורגלים היא ואסרה תורה לעשות כן חוץ מן המקדש (ת’’כ שם ה; 

מגילה כב:): (ב) אני ה’. נאמן לשלם שכר (ת’’כ שם ו): 

ְזִבינֹוִהי  ף  ְּכס� ִויֵהי  א  ְדיֹוֵבל� א  ּת� ׁש� ד  ע�
ִעֵּמּה:  ְיֵהי  א  ֲאִגיר� ְּכיֹוֵמי  א  ּי� ְׁשנ� ן  ְּבִמְני�
ִתיב  א ְלפּוְמֵהן י� ּי� נא ִאם עֹוד ְסִגּיּות ִּבְׁשנ�

ר  א� ף ְזִבינֹוִהי: נב ְוִאם ְזֵער ִיְׁשּת� ֵנּה ִמְּכס� ֻּפְרק�
ֶּׁשב ֵלּה ְּכפּום  א ִויח� א ְדיֹוֵבל� ּת� ד ׁש� א ע� ּי� ִּבְׁשנ�
א  ְׁשנ� ֲאִגיר  נג ּכ� ֵנּה:  ֻּפְרק� ת  י� ֵתב  י� ְׁשנֹוִהי 
ְׁשיּו  ְּבק� ֵּבּה  ח  ִיְפל� א  ל� ִעֵּמּה  ְיֵהי  א  ִּבְׁשנ�
ק ְּבִאֵּלין ְוִיּפֹוק  ר� א ִיְתּפ� יְך: נד ְוִאם ל� ְלֵעינ�
א הּוא ּוְבנֹוִהי ִעֵּמּה: נה ֲאֵרי  א ְדיֹוֵבל� ּת� ְּבׁש�
ִּדי  י ִאּנּון  ְבד� ְבִדין ע� ֵאל ע� ִיְׂשר� ְבֵני  ִדיִלי 
א ְיי�  ִים ֲאנ� א ְדִמְצר� ְרע� ְתהֹון ֵמא� ֵּפִקית י� א�
ן ְוֶצֶלם  ֲעו� ְעְּבדּון ְלכֹון ט� א ת� ֲהכֹון: א ל� ֱאל�
א  א ל� ְגד� א ְתִקימּון ְלכֹון ְוֶאֶבן ס� א ל� מ� ְוק�
א  ּה ֲאֵרי ֲאנ� ְרֲעכֹון ְלִמְסֻּגד ֲעל� ִתְּתנּון ְּבא�
א ִדיִלי ִתְּטרּון  ּי� ּב� ת יֹוֵמי ׁש� ֲהכֹון: ב י� ְיי� ֱאל�
 : ְיי� א  ֲאנ� ֲחִלין  ּד� ְּתהֹון  ְקְּדִׁשי  מ� ּוְלֵבית 

י  Yִנ֔ים ִּכימ ר ׁש� Xרֹו֙ ְּבִמְסּפ ֶסף ִמְמּכ� ֞ה ּכ{ י� ל ְוה� dּיֹב ת ה� Xד ְׁשנ Wע
יב  Qׁש י� ְלִפיֶהן֙  ים  נ� ּׁש� ּ֖בֹות ּב� ִעּֽמֹו: ִאם־֥עֹוד ר� ה  ְהי\ יר י8 Eכ ׂש�
ת  cד־ְׁשנ ים ע� jנ ּׁש� ר ּב� ט ִנְׁשא� ֞ ֽתֹו: ְוִאם־ְמע� ֶסף ִמְקנ� a֔תֹו ִמּכ ְּגֻאּל�
ה  iנ יר ׁש� ֽתֹו: ִּכְׂשכ7 יב ֶאת־ְּגֻאּל� Eׁש ֔יו י� נ� י ׁש� Qב־֑לֹו ְּכפ ל ְוִחּׁש� ּיֹב/ ה�
ְוִאם־֥לֹא   : יך� Dְלֵעינ ֶרְך  aְּבפ ּנּו  ֽלֹא־ִיְרּד\ ִעּ֑מֹו  ה  gְהי י8 ה  נ5 ְּבׁש�
י  יו ִעּֽמֹו: ִּכי־ל| Bנ ל ֖הּוא ּוב� ּיֵֹב֔ ת ה� Xא֙ ִּבְׁשנ צ� ֶּלה ְוי� dל ְּבא א/ ִיּג�
ם  אֹות5 אִתי  Yֲאֶׁשר־הֹוצ ם  ֵה֔ י  Xד ֲעב� ים  ִד֔ ֲעב� ֵאל֙  ְב̀ני־ִיְׂשר�
ם  ֶכ֜ ל� ֲעׂ֨שּו  לֹא־ת@ ם:  Dֱאֽלֵֹהיכ יה֥וה  י  Eֲאנ ִים  Uִמְצר ֶרץ  gֵמא
ית ֤לֹא  ְׂשִּכ֗ ֶבן מ� gם ְוא ֶכ֔ ימּו ל� Qק ה֙ ֽלֹא־ת� ֵּצב� ֶסל ּומ� ם ּופ{ ֱאִליִל֗
ם:  Dי יה֖וה ֱאֽלֵֹהיכ י ֲאנ7 jיה� ּכ ל4 ֲח֖וֹת ע� ם ְלִהְׁשּת@ ְרְצֶכ֔ ִתְּתנּו֙ ְּבא�
י יהֽוה: פפפ  Eאּו ֲאנ Uי ִּתיר Eׁש י ִּתְׁש֔מֹרּו ּוִמְקּד� Xְּבֹתת ֶאת־ׁש�

נ“ז פסוקים. חטי“ל סימן. לאחוז“ה סימן.
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747 / VAYIKRA/LEVITIQUE PARACHAT BEHAR 25 / 51-55 — 26ֹ / 1-2

l’année du yovel ; le montant de sa vente sera divisé par le nombre d’années, il sera considé-
ré avec lui comme les jours d’un salarié. 51 S’il y a encore de nombreuses années, selon elles, 
il rendra son rachat sur l’argent de son achat. 52 Et s’il reste peu d’années jusqu’à l’année du 
yovel, il calculera cela avec lui selon ses années il remboursera son rachat. 53 Il sera avec lui 
comme un salarié à l’année ; il ne l’opprimera pas par un dur labeur sous tes yeux.
 54 S’il n’a pas été racheté par ces procédés, il sortira lors de l’année du yovel, lui et ses 
enfants avec lui.
 55 Car les enfants d’Israël sont des serviteurs pour Moi, ils sont Mes serviteurs, que J’ai faits 
sortir de la terre d’Egypte — Je suis HACHEM, votre Dieu.

1 Vous ne vous ferez pas d’idoles et vous n’érigerez pas pour vous de statue ou de colonne, 
et vous ne poserez pas dans votre terre de pierre de dallage pour vous prosterner sur 

elle — car Je suis HACHEM, votre Dieu. 2 Mes Chabbat vous observerez et Mon Sanctuaire vous 
révérerez — Je suis HACHEM.

26

 
fils de rendre l’argent qu’ils avaient trouvé dans leurs sacs 
à leur retour d’Egypte (Genèse 43, 12) : il voulait sancti-
fier le Nom de Dieu en montrant l’intégrité de Son peuple 
(R. Be’hayé).
 Sous tes yeux. Les Juifs n’ont pas le droit de — ְלֵעיֶניָך .53
rester insensibles à la vue de leur frère juif durement traité 
(Ibn Ezra).

26.
ֱאִליִלם .1 ָלֶכם  ֲעׂשּו   .Vous ne vous ferez pas d’idoles — לֹא-ת�
Dans ce verset et le suivant, la Torah énonce trois com-
mandements fondamentaux de la foi juive, nous permettant 
de préserver notre force spirituelle : fuir l’idolâtrie, observer 
le Chabbat qui témoigne que Dieu a créé le ciel et la terre, 
et respecter le Temple en s’y rendant pour les trois pèleri-
nages annuels. C’est dans ces commandements que nous 
puisons la force d’observer tous les autres et de préserver 

notre foi dans les circonstances les plus difficiles (Ramban).
 Et mon Sanctuaire vous révérerez. Après — ּוִמְקָּדִׁשי ִּתיָראּו .2
la destruction du Temple, ce commandement s’applique aux 
synagogues et aux lieux d’étude qui, pendant l’exil, rempla-
cent le Sanctuaire (Sforno).
c  .נ“ז פסוקים. חטי“ל סימן. לאחוז“ה סימן — Cette note masso-
rétique signifie qu’il y a 57 versets dans la sidra, ce qui cor-
respond à la valeur numérique des signes mnémotechniques  
.לאחוז“ה et חטי“ל
 Le premier signe, חטי“ל, est le nom de l’une des familles 
qui revinrent en Erets Israël après l’exil babylonien (Ezra 
2, 56). L’une des causes de cet exil était la non observance 
de la chemita par Israël et le retour de ces familles symbo-
lisait leur résolution d’observer le Chabbat de la terre. Le 
second signe signifie “en héritage” et fait allusion à Erets 
Israël, sujet principal de la sidra (R. David Feinstein).
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כו / ג־ט 748 / ספר ויקרא  

אונקלוס
ִּתְּטרּון  י  ִּפּקֹוד� ת  ְוי� כּון  ְּתה� י  מ� ִּבְקי� ג ִאם 
ְנהֹון  ְטֵריכֹון ְּבִעּד� ְתהֹון: ד ְוֶאֵּתן מ� ְעְּבדּון י� ְות�
א ִיֵּתן  ְקל� ן ח� ּה ְוִאיל� ְלּת� א ֲעל� ְרע� ְוִתֵּתן א�
א  פ� א ּוְקט� פ� א ִלְקט� ׁש� ע ְלכֹון ְּדי� ר� ִאֵּבּה: ה ִויע�
ְחְמכֹון  א ְוֵתיְכלּון ל� ְרע� ר ז� ּפֹוֵקי ב� ע ְלא� ר� ְיע�
ְרֲעכֹון: ו ְוֶאֵּתן  ן ְּבא� ְחצ� ע ְוֵתיְתבּון ְלר� ְלִמְׂשּב�
ִניד  ְּדמ� ְוֵלית  ְוִתְׁשרּון  א  ְרע� ְּבא� א  מ� ְׁשל�
ְטִלין  א ּוְדק� ְרע� א ִמן א� א ִבְׁשּת� ְית� ֵּטל ח� ֶוֱאב�
ת  ְרֲעכֹון: ז ְוִתְרְּדפּון י� א ְיִעּדּון ְּבא� א ל� ְרּב� ְּבח�
א:  ְרּב� ֵמיכֹון ְלח� ֵביכֹון ְוִיְּפלּון ֳקד� ֲעֵלי ְדב� ּב�
ה  ּוְמא� ה  ִלְמא� א  ְמׁש� ִמְּנכֹון ח� ח ְוִיְרְּדפּון 

ֲעֵלי  ּב� ְוִיְּפלּון  ְרקּון  ְיע� א  ְלִרּבֹות� ִמְּנכֹון 
ט ְוֶאְתְּפֵני  א:  ְרּב� ְלח� ֵמיכֹון  ֳקד� ֵביכֹון  ְדב�
ְתכֹון  י� ֵּפׁש  ְוא� ְלכֹון  א  ב� ְלאֹוט� ְבֵמיְמִרי 
ִעְּמכֹון:  ִמי  ְקי� ת  י� ֲאֵקם  ו� ְתכֹון  י� ְסֵּגי  ְוא�

 ג

ד

ה

ו שני 

ז

ח

ט

 
רש“י

(ג) אם בחקתי תלכו. יכול זה קיום המצות כשהוא אומר ואת מצותי תשמרו וגו’ 
הרי קיום המצות אמור הא מה אני מקיים אם בחקתי תלכו שתהיו עמלים בתורה 
(ת’’כ בחקותי פרשתא א:ב): ואת מצותי תשמרו. הוו עמלים בתורה על מנת 
לשמור ולקיים (שם ה) כמו שנאמר ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם (דברים ה:א): 
(ד) בעתם. בשעה שאין דרך בני אדם לצאת כגון [בלילי רביעית] בלילי שבתות 
(ת’’כ פרק א:א): ועץ השדה. הן אילני סרק ועתידין לעשות פירות (שם ו): (ה) 
והשיג לכם דיש את בציר. שיהא הדיש מרובה ואתם עסוקים בו עד הבציר 
ובבציר תעסקו עד שעת הזרע (שם ז): ואכלתם לחמכם לשבע. אוכל קמעא 
והוא מתברך במעיו (שם): (ו) ונתתי שלום. שמא תאמרו הרי מאכל והרי משתה 
אם אין שלום אין כלום, ת”ל אחר כל זאת ונתתי שלום בארץ מכאן שהשלום שקול 
כנגד הכל, וכן הוא אומר עושה שלום ובורא את הכל (ישעיה מה:ז; ברכות יא; ת’’כ 

שם ח): וחרב לא תעבר בארצכם. אין צריך לומר שלא יבאו למלחמה, אלא אפי’ 
לעבור דרך ארצכם ממדינה למדינה (ת’’כ פרק ב:ג): (ז) לפניכם לחרב. איש בחרב 
רעהו (שם): (ח) ורדפו מכם. מן החלשים שבכם ולא מן הגבורים שבכם (שם ד): 
חמשה מאה ומאה רבבה. וכי כך הוא החשבון והלא לא היה צריך לומר אלא מאה 
מכם שני אלפים ירדופו. אלא אינו דומה מועטין העושין את התורה למרובין העושין 
את התורה (שם): ונפלו איביכם וגו’. שיהיו נופלין לפניכם שלא כדרך הארץ (שם): 
(ט) ופניתי אליכם. אפנה מכל עסקי לשלם שכרכם. משל למה הדבר דומה, למלך 
ששכר פועלים וכו’ כדאיתא בת”כ (שם ה): והפריתי אתכם. בפריה ורביה (שם): 
והרביתי אתכם. בקומה זקופה (שם): והקימתי את בריתי אתכם. ברית חדשה, 
לא כברית הראשונה שהפרתם אותה אלא ברית חדשה שלא תופר, שנאמר וכרתי את 
בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה לא כברית וגו’ (ירמיה לא:ל־לב; ת’’כ שם ו): 

פרשת בחקתי
ם:  ם ֹאת> aֲעִׂשית י ִּתְׁשְמ֔רּו ו@ Xכּו ְוֶאת־ִמְצוֹת dי ֵּתל Wִאם־ְּבֻחּקֹת
ץ  Yְוע ּה  ֔ ְיבּול� ֶרץ֙  ֨ א� ה� ה  Cְתנ ְונ> ם  Uְּבִעּת ם  aִגְׁשֵמיכ י  ּת7 ת� ְונ>
יר  Eצ ּוב� יר  ִצ֔ ֶאת־ּב� ִיׁש֙  ֨ ּד� ם  כ\ ל� יג  ְוִהִּׂש֨ ִּפְרֽיֹו:  ן  Yִיּת ה  aד ּׂש� ה�
ם  ְבּת\ יׁש� ו8 ע  ׂ֔שֹב� ל� ְחְמֶכם֙  ל� ם  ְלּת{ ֲאכ� ו@ ע  ר� ֶאת־ז� יג  Qּׂש י�
ין  ְוא] ם  aְבּת ֶרץ ּוְׁשכ� ֔ א� לֹום֙ ּב� י ׁש� ּת| ת� ְונ> ם:  Dְרְצכ ח ְּבא� ט� aב ל�
ֲע֥בֹר  ֶרב לֹא־ת@ aֶרץ ְוח ֔ א� ה֙ ִמן־ה� ע� ה ר� Cּי י ח� ִּת֞ יד ְוִהְׁשּב� ֲחר� מ@
ֶרב:  ם ֶלח> aְפ֥לּו ִלְפֵניכ ם ְונ> ְיֵביכ4 ם ֶאת־ֽאֹ aְפּת ם: ּוְרד� Dְרְצכ ְּבא�
ִיְרּ֑דֹפּו  ה  ב; ְרב� ם  aִמּכ ה  Bּוֵמא ה  ֔ ֵמא� ה֙  ֲחִמּׁש� ם  ִמּכ{ ְד֨פּו  ְור>
י  Qם ְוִהְפֵרית יִתי ֲאֵליֶכ֔ Qנ ֶרב: ּופ� ם ֶלח> aם ִלְפֵניכ Aְיֵביכ ְפ֧לּו ֽאֹ ְונ>
ם:  Dִאְּתכ י  Eֶאת־ְּבִרית י  ימֹת7 ֲהק8 ו@ ם  ֶאְתכ4 י  Eְוִהְרֵּבית ם  ֶאְתֶכ֔

 Cette sidra débute par les bénédictions sublimes dont 
jouira le peuple d’Israël s’il respecte les termes de son 
alliance avec Dieu et s’en montre digne. Elle se poursuit par 
la ה ח� -réprimande, une description très sombre des châti ,ּתֹוכ�
ments et des malédictions qui s’abattront immanquablement 
sur lui s’il cherche à violer cette alliance. Effectivement, 
même si la profonde miséricorde de Dieu empêche toutes 
ces malédictions de s’abattre sur Israël en un instant, une 
lecture attentive de l’histoire de notre peuple montre qu’elles 
se sont abattues à plusieurs reprises, avant et pendant les 
exils. Toutefois, de même que les malheurs se sont produits, 
les bénédictions promises se réaliseront elles aussi, car la 
longue réprimande évoquée dans ce chapitre s’achève 
par le serment irrévocable dans lequel Dieu promet de Se 
souvenir de Son alliance avec les Patriarches et de délivrer 
Ses enfants.
 Le Ramban (25, 1) souligne que la première alliance entre 
Dieu et Israël en tant que peuple a été conclue lors de la 
révélation au Sinaï et pendant les quarante jours durant les-
quels Dieu a enseigné la Torah à Moïse. Celui-ci a consigné 
ces enseignements dans le “Livre de l’Alliance” (Exode 24, 
4 à 7), et a scellé cette alliance par des offrandes au nom de 

tout le peuple (ibid. 24, 5 à 8). Mais les enfants d’Israël ont 
brisé cette alliance en fabriquant et en adorant le Veau d’or, 
obligeant Moïse à briser les Tables. Lorsque Dieu a accepté 
les prières de Moïse et l’a appelé sur le Mont Sinaï pour lui 
donner les Secondes Tables et lui enseigner à nouveau la 
Torah, il a fallu conclure une nouvelle alliance. Cette fois, 
elle n’a pas été scellée par des offrandes mais par les aver-
tissements très sévères évoqués dans ce chapitre, qui énon-
cent clairement qu’au-delà de sa prospérité, c’est la survie 
même d’Israël qui dépend de sa fidélité envers Dieu et Ses 
commandements.

 ! Bénédiction et malédiction.
 La longue liste des bénédictions (versets 3 à 13) et la liste 
encore plus longue des malédictions (versets 14 à 43) peut 
laisser croire à tort que les malédictions sont plus nom-
breuses que les bénédictions. En réalité, les bénédictions 
sont évoquées en termes généraux, d’où leur brièveté ; les 
malédictions, en revanche, sont décrites avec force détails 
car leur but est d’éveiller en l’homme la crainte de Dieu afin 
qu’il se soumette à Sa volonté (Ibn Ezra v. 13).
 On peut trouver, chez les commentateurs, deux ma-
nières principales d’expliquer pourquoi la Torah évoque 
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uniquement des bénédictions d’ordre matériel, comme la 
prospérité ou les victoires militaires et non les récompenses 
spirituelles réservées à ceux qui servent Dieu :
 (a) Les bénédictions comme les malédictions sont des phé-
nomènes dépassant l’ordre naturel des choses. Il est inutile, 
pour la Torah, de préciser que celui qui sert fidèlement Dieu 
et s’efforce de s’élever en sainteté méritera une récompense 
spirituelle : il est tout à fait naturel que l’épanouissement spi-
rituel donne lieu à une récompense spirituelle. En revanche, 
la santé, la prospérité, les victoires militaires et toutes les 
autres bénédictions décrites dans ce passage ne constituent 
pas un phénomène découlant de façon naturelle de l’étude de 
la Torah et de l’accomplissement des mitsvot. Par exemple, 
est-il dans l’ordre des choses que, grâce au respect de la 
chemita, cent hommes soient capables de poursuivre dix 
mille ennemis ? Ou, au contraire, qu’en violant ces lois 
on s’attire l’exil et l’affaiblissement ? Ce que vient nous 
enseigner la Torah, c’est que l’obéissance à Dieu a une force 
telle, qu’elle suscite des miracles (Ramban v. 11).
 (b) Les bénédictions et les souffrances matérielles consti-
tuent le niveau le plus élémentaire de rétribution ; c’est 
uniquement dans le Monde à Venir, au Gan Eden et au 
Guehinam, que notre conduite et nos actes peuvent trou-
ver une rétribution adéquate. Néanmoins, une bonne santé, 
la prospérité et la sécurité permettent à celui qui en jouit 
d’accomplir plus facilement les commandements qui lui fe-
ront mériter l’ineffable béatitude du Monde à Venir. C’est la 
raison pour laquelle Dieu promet toutes les bénédictions de 
ce monde à celui qui Le sert de tout cœur et dans la joie, 
afin de lui permettre de s’investir encore davantage dans 
le service de Dieu et d’accroître ses mérites. Inversement, 
les incartades du rebelle sont rétribuées par des sanctions 
matérielles et il lui sera difficile d’accomplir les commande-
ments dans ce monde et de gagner une part dans le Monde 
à Venir (Rambam, Hilkhot Techouva 9, 1).

י ֵּתֵלכּו .3 -Si vous obéissez à Mes décrets. Le ver — ִאם-ְּבֻחּקֹת�
set contient trois propositions qui semblent redondantes. 
Elles s’articulent en réalité comme suit : Si vous obéissez 
à Mes décrets en vous consacrant à l’étude intensive de la 
Torah, dans l’intention d’arriver par ce biais à observer Mes 

commandements scrupuleusement, et si effectivement vous 
les accomplissez, vous mériterez les bénédictions énoncées 
dans les versets suivants (Rachi ; Sifra).
ְּבִעָּתם .4  Vos pluies en leur temps. Les pluies ne — ִגְׁשֵמיֶכם 
sont pas seulement nécessaires pour irriguer les champs. 
Elles ont une influence sur le climat et les réserves d’eau et, 
en conséquence, sur la santé de la population (Ramban). 
La bénédiction sera si totale que les pluies tomberont en 
leur temps, à un moment où elles ne gênent personne, par 
exemple les nuits de Chabbat, pendant lesquelles on n’a pas 
l’habitude de sortir (Rachi).
ִיׁש .5  Battage. Vous jouirez d’une telle prospérité que — ּד�
le battage des céréales durera jusqu’aux vendanges et que 
vous serez encore occupés aux vendanges quand arrivera le 
temps des semailles de l’année suivante (Rachi).
 Le verset sous-entend que l’activité constante fait partie 
de la bénédiction. Celui qui est occupé retire de la satisfac-
tion de son labeur et jouit d’une meilleure santé, comme le 
dit le verset : vous mangerez votre pain à satiété, et il n’a ni 
le temps ni l’envie d’aller travailler ailleurs, comme le verset 
dit, vous demeurerez en sécurité sur votre terre. En revanche, 
lorsque les gens sont oisifs, ils cherchent à se divertir et 
à passer le temps en voyageant d’un endroit à l’autre. Ils 
perdent alors la discipline de leur foyer, leurs habitudes et 
quittent leur communauté. Cela augmente le risque de fauter 
et a des effets néfastes sur la santé (Haamek Davar).
 Paix. En faisant de la paix le point culminant des — ָׁשלֹום .6
bénédictions évoquées jusqu’ici, la Torah enseigne qu’elle 
équivaut à toutes les autres bénédictions réunies (Rachi ; 
Sifra).
ֲעבֹר  Et le glaive ne traversera pas. La bénédiction — ְוֶחֶרב לֹא-ת�
de paix sera si grande que les armées ne tenteront même 
pas de traverser Erets Israël pour aller faire la guerre ailleurs 
(Rachi ; Sifra).
 Cinq [d’entre vous en poursuivront] cent. Si — ֲחִמָּׁשה ֵמָאה .8
cinq hommes peuvent poursuivre cent ennemis, c’est-à-dire 
vingt fois plus, cent devraient pouvoir en poursuivre deux 
mille et non dix mille comme le promet le verset. Ceci nous 
enseigne que plus grand est le nombre de ceux qui s’unissent 
pour servir Dieu, plus ce qu’ils font est efficace (Rachi ; Sifra).

PARACHAT BE’HOUKOTAÏ
3 Si vous obéissez à Mes décrets et observez Mes commandements et les accomplissez, 4 Je 

donnerai vos pluies en leur temps et la terre donnera son produit et l’arbre du champ 
donnera son fruit. 5 Le battage se prolongera pour vous jusqu’à la vendange et la vendange 
durera jusqu’aux semailles ; vous mangerez votre pain à satiété et demeurerez en sécurité 
sur votre terre.
 6 Je ferai régner la paix dans le pays, vous vous étendrez et personne ne [vous] effraiera ; 
Je ferai disparaître du pays les bêtes nuisibles et le glaive ne traversera pas votre pays. 
7 Vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l’épée. 8 Cinq d’entre vous 
en poursuivront cent et cent d’entre vous en poursuivront dix mille ; et vos ennemis tombe-
ront devant vous par l’épée. 9 Je dirigerai Mon attention vers vous, Je vous ferai fructifier, Je 
vous multiplierai et J’établirai Mon alliance avec vous.

Bénédiction 
et 

malédiction
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נֹוָׁשן .10 -Une récolte très ancienne. Les récoltes en — ָיָׁשן 
grangées les années précédentes resteront fraîches, voire se 

bonifieront avec le temps, de sorte que les récoltes vieilles 
de trois ans seront d’une qualité supérieure à celles datant 

 
רש“י

(י) ואכלתם ישן נושן. הפירות יהיו משתמרין וטובים להתיישן, שיהא ישן הנושן 
של שלש שנים יפה לאכול משל אשתקד (ת’’כ פרק ג:א): וישן מפני חדש תוציאו. 
שיהיו הגרנות מלאות חדש והאוצרות מלאות ישן, וצריכים אתם לפנות האוצרות 
למקום אחר לתת החדש לתוכן (שם): (יא) ונתתי משכני. זה בית המקדש (שם 
ב): ולא תגעל נפשי. אין רוחי קצה בכם. כל געילה ל’ פליטת דבר הבלוע בדבר, 
כמו כי שם נגעל מגן גבורים (שמואל ב א:כא) לא קבל המשיחה, שמושחין מגן 
של עור בחלב מבושל כדי להחליק מעליו מכת חץ או חנית שלא יקוב העור: (יב) 
והתהלכתי בתוככם. אטייל עמכם בגן עדן כאחד מכם ולא תהיו מזדעזעים 
ממני. יכול לא תיראו ממני, ת”ל והייתי לכם לאלהים (ת’’כ שם ג־ד): (יג) אני ה’ 
אלהיכם. כדאי אני שתאמינו בי שאני יכול לעשות כל אלה שהרי הוצאתי אתכם 
מארץ מצרים ועשיתי לכם נסים גדולים (שם ד): מטת. כמין יתד בשני ראשי העול 
המעכבים המוסרה שלא תצא מראש השור ויתיר הקשר, כמו עשה לך מוסרות 
ומטות (ירמיה כז:ב) קבילי”א בלע”ז: קוממיות. בקומה זקופה: (יד) ואם לא 
תשמעו לי. להיות עמלים בתורה [ו]לדעת מדרש חכמים. יכול לקיום המצות, כשהוא 
אומר ולא תעשו וגו’ הרי קיום מצות אמור, הא מה אני מקיים ואם לא תשמעו לי, 
להיות עמלים בתורה (ת’’כ פרשתא א:ב, פרשתא ב:א). ומה ת”ל לי, אין לי אלא זה 
המכיר את רבונו ומתכוין למרוד בו, וכן בנמרוד גבור ציד לפני ה’ (בראשית י:ט) 
שמכירו ומתכוין למרוד בו, וכן באנשי סדום רעים וחטאים לה’ מאד (שם יג:יג) 
מכירים את רבונם ומתכוונים למרוד בו (ת’’כ פרשתא ב:ב): ולא תעשו. משלא 
תלמדו לא תעשו, הרי שתי עבירות (שם ג): (טו) ואם בחקתי תמאסו. מואס 
באחרים העושים (שם): משפטי תגעל נפשכם. שונא החכמים (שם): לבלתי 
עשות. מונע את אחרים מעשות (שם): את כל מצותי. כופר שלא צויתים, לכך 
נאמר את כל מצותי ולא נאמר את כל המצות (שם): להפרכם את בריתי. כופר 
בעיקר. הרי שבע עבירות, הראשונה גוררת השניה וכן עד השביעית, ואלו הן. לא 
למד. ולא עשה. מואס באחרים העושים. שונא את החכמים. מונע את האחרים. 
כופר במצות. כופר בעיקר (שם): (טז) והפקדתי עליכם. וצויתי עליכם: שחפת. 
חולי שמשחף את הבשר (שם פרק ד:ג) אנפולי”ש בלע”ז דומה לנפוח שהוקלה נפיחתו 
ומראית פניו זעופה: קדחת. חולי שמקדיח את הגוף (שם) ומחממו ומבעירו כמו 

כי אש קדחה באפי (דברים לב:כב): מכלות עינים ומדיבת נפש. העינים צופות 
וכלות לראות שיקל וירפא, וסוף שלא ירפא וידאבו הנפשות של משפחתו במותו. כל 
תאוה שאינה באה ותוחלת ממושכה קרויה כליון עינים: וזרעתם לריק. תזרעו ולא 
תצמח ואם תצמח ואכלוהו אויביכם (ת“כ שם): (יז) ונתתי פני. פנאי שלי, פונה 
אני מכל עסקי להרע לכם (שם ד): ורדו בכם שנאיכם. כמשמעו ישלטו בכם: 
אגדת ת”כ מפרשה זו: אף אני אעשה זאת. איני מדבר אלא באף (פרק ד:א) 
וכן אף אני אלך עמם בקרי (להלן פסוק מא): והפקדתי עליכם. שיהיו המכות 
פוקדות אתכם מזו לזו, עד שהראשונה פקודה אצלכם אביא אחרת ואסמכנה לה 
(שם ב): בהלה. מכה המבהלת את הבריות, ואיזו זו מכת מותן (שם): את השחפת. 
יש לך אדם שהוא חולה ומוטל במטה אבל בשרו שמור עליו, ת”ל שחפת, שהוא 
נשחף. או עתים שהוא נשחף, אבל נוח ואינו מקדיח, ת”ל ואת הקדחת, מלמד שהוא 
מקדיח. או עתים שהוא מקדיח וסבור הוא בעצמו שיחיה, ת”ל מכלות עינים. או 
הוא אינו סבור בעצמו שיחיה אבל אחרים סבורים שיחיה, ת”ל ומדיבות נפש (שם 
ואינה מצמחת. ומעתה מה אויביכם באים  זורעה  וזרעתם לריק זרעכם.  ג): 
ואוכלים ומה ת”ל ואכלוהו אויביכם, הא כיצד, זורעה שנה ראשונה ואינה מצמחת, 
שנה שניה מצמחת, ואויבים באים ומוצאים תבואה לימי המצור, ושבפנים מתים 
ברעב, שלא לקטו תבואה אשתקד. ד”א וזרעתם לריק זרעכם כנגד הבנים והבנות 
הכתוב מדבר, שאתה עמל בהן ומגדלן והחטא בא ומכלה אותם, שנאמר אשר טפחתי 
ורביתי אויבי כלם (איכה ב:כב; ת’’כ שם ג): ונתתי פני בכם. כמו שנאמר בטובה 
ופניתי אליכם כך נאמר ברעה ונתתי פני. משלו משל, למלך שאמר לעבדיו פונה 
אני מכל עסקי ועוסק אני עמכם לרעה (שם ד): ונגפתם לפני איביכם. שיהא 
המות הורג אתכם מבפנים ובעלי דבביכון מקיפין אתכם מבחוץ (שם ה): ורדו 
בכם שנאיכם. שאיני מעמיד שונאים אלא מכם ובכם, שבשעה שאומות העולם 
עומדים על ישראל אינם מבקשים אלא מה שבגלוי, שנאמר והיה אם זרע ישראל 
ועלה מדין ועמלק ובני קדם וגו’ ויחנו עליהם וישחיתו את יבול הארץ (שופטים 
ובכם הם מחפשים אחר המטמוניות  ו:ג־ד) אבל בשעה שאעמיד עליכם מכם 
שלכם, וכן הוא אומר ואשר אכלו שאר עמי ועורם מעליהם הפשיטו וגו’ (מיכה 
ג:ג; ת’’כ שם ה): ונסתם. מפני אימה (שם): ואין רודף אתכם. מבלי כח (שם): 

י שלישי 

יא  
[חמישי]

יב

יג

יד

טו

טז

יז

ִמן  ִּתיק  ְוע� ִּתיק  ְּדע� א  ִּתיק� ע� י ְוֵתיְכלּון 

ִׁשי  ִמְקּד� יא ְוֶאֵּתן  ּנּון:  ְּתפ� א  ּת� ֲחד� ם  ֳקד�
ְתכֹון:  י� ֵמיְמִרי  ֵחק  ְיר� א  ְול� ֵּביֵניכֹון 
ְׁשֵרי ְׁשִכיְנִּתי ֵּביֵניכֹון ְוֶאֱהֵוי ְלכֹון  יב ְוא�

א  ם: יג ֲאנ� י ְלע� מ� ּתּון ְּתהֹון ֳקד� ּה ְוא� ֶלֱאל�
א  ְרע� ְתכֹון ֵמא� ֵּפִקית י� ֲהכֹון ִּדי א� ְיי� ֱאל�
ִרית  ּב� ְבִדין ְות� ִים ִמְּלֵמֱהֵוי ְלהֹון ע� ְדִמְצר�
ְתכֹון  י� ִרית  ּב� ְוד� ִמְּנכֹון  א  ּי� ְממ� ע� ִניר 
א  ל� יד ְוִאם  א):  ְּבֵחרּות� (נ’’א  א  ְלֵחרּות�
ל  ת ּכ� ְעְּבדּון י� א ת� ְּבלּון ְלֵמיְמִרי ְול� ְתק�
י ְּתקֹוצּון  מ� ִאֵּלין: טו ְוִאם ִּבְקי� א ה� ּי� ִּפּקֹוד�
א  ְפְׁשכֹון ְּבִדיל ְּדל� ֵחק נ� י ְּתר� ת ִּדינ� ְוִאם י�
יּוְתכֹון  ְׁשנ� ְלא� י  ִּפּקֹוד� ל  ּכ� ת  י� ד  ְלֶמְעּב�
ְלכֹון  א  ּד� ד  ֶאְעּב� א  ֲאנ� ף  טז א� ִמי:  ְקי� ת  י�
א  ֶחְפּת� ת ׁש� א י� ֶהְלּת� ִרית ֲעֵליכֹון ּב� ְסע� ְוא�
ׁש  ן ְנפ� ְּפח� ְיִנין ּומ� ן ע� ְּׁשכ� א ְמח� ְחּת� ּד� ת ק� ְוי�
ֲעֵלי  ְרֲעכֹון ְוֵייְכֻלֵּנּה ּב� נּו ז� ְוִתְזְרעּון ְלֵרק�
ְּברּון  ֵביכֹון: יז ְוֶאֵּתן רּוְגִזי ְּבכֹון ְוִתּת� ְדב�
ְּבכֹון  ְוִיְרּדּון  ֵביכֹון  ְדב� ֲעֵלי  ּב� ם  ֳקד�
ְתכֹון:  ִדיף י� ְנֵאיכֹון ְוֵתִעיְרקּון ְוֵלית ְּדר� ס�

יאּו:  ּתֹוצ8 ׁש  ד5 ח� י  Yִמְּפנ ן  ֕ ׁש� ְוי� ן  Uנֹוׁש ן  ׁש5 י� ם  ְלּת\ ֲאכ� ו@
ם:  Dֶאְתכ י  Eְפׁש נ� ל  cְוֽלֹא־ִתְגע ם  ְּבֽתֹוְככ4 י  Eנ ִמְׁשּכ� י  ּת7 ת� ְונ>
ם  aּת ְוא� ים  ̀לאלֹה� ם  aכ ל� יִתי  י7 ְוה� ם  ְּב֣תֹוְכֶכ֔ ְכִּתי֙  ּל� ְוִהְתה�
אִתי ֶאְתֶכם֙  ר הֹוצ3 ם ֲאֶׁש֨ ם: ֲאִנ֞י יה֣וה ֱאֽלֵֹהיֶכ֗ י ְלע> ְהיּו־ל7 ּת8
ם  ֶאְׁשּבֹר֙ מֹ֣טֹת ֻעְּלֶכ֔ ים ו> ד� ם ֲעב� aה ְה֥יֹת ל� ִים מ8 ֔ ֶרץ ִמְצר� gֵמא

ם ֽקֹוְמִמּֽיּות: aְך ֶאְתכ Yאֹול ו>
ִּמְצ֖וֹת  ל־ה� ּכ� ת  Yא ֲעׂ֔שּו  ת@ ְו֣לֹא  י  ל� ִתְׁשְמ֖עּו  ְוִאם־֥לֹא 
ל  Xי ִּתְגע Wט ם ֶאת־ִמְׁשּפ� סּו ְוא7 ֔ י ִּתְמא� Xְוִאם־ְּבֻחּקֹת ̀אֶּלה:  ה�
ם  aְפְרכ ְלה� י  ֔ ל־ִמְצוֹת� ֶאת־ּכ� ֲעׂשֹות֙  י  ְלִבְלּת| ם  ְפְׁשכ4 נ�
י  ְדִּת֨ ְוִהְפק� ם  ֶכ֗ ל� ֱעֶׂשה־ּ֣זֹאת  Dא י  ף־ֲאִנ֞ א� י:  ֶאת־ְּבִרית8
ּ֥לֹות  ְמכ� ת  ח� ֔ ּד� ּק� ְוֶאת־ה� ֶפת  gח ּׁש� ֶאת־ה� ה֙  ל� ה� Dּב ם  ֲעֵליכ{
הּו  ל� ֲאכ� ו@ ם  ְרֲעֶכ֔ ז� ִריק֙  ל� ם  ְעּת{ ּוְזר� ֶפׁש  Uנ ּוְמִדי֣בֹת  ִים  Wֵעינ
ם  ְיֵביכ4 ֽאֹ י  ִלְפנ] ם  aְפּת ְוִנּג� ם  ֶכ֔ ּב� י֙  נ� פ� י  ּת| ת� ְונ> ם:  Dְיֵביכ ֽאֹ
ם:  Dֶאְתכ ף  Yְו̀אין־רֹד ם  aְסּת ְונ� ם  ׂ֣שְֹנֵאיֶכ֔ ֶכם֙  ב� ֤דּו  ְור�
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751 / VAYIKRA/LEVITIQUE PARACHAT BE’HOUKOTAÏ 26 / 10-17

 10 Vous mangerez une récolte très ancienne et ferez sortir l’ancienne pour faire place à la 
nouvelle. 11 J’installerai Mon Sanctuaire parmi vous et Mon Esprit ne vous rejettera pas. 12 Je 
marcherai parmi vous, Je serai pour vous un Dieu et vous serez pour Moi un peuple. 13 Je 
suis HACHEM votre Dieu Qui vous ai fait sortir du pays d’Egypte pour que vous ne soyez plus 
pour eux des esclaves ; J’ai brisé les barres de votre joug et Je vous ai fait marcher la tête 
haute.
  14 Mais si vous ne M’écoutez pas et n’accomplissez pas tous ces commandements ; 15 si vous 
vous dégoûtez de Mes décrets et si votre esprit rejette Mes statuts, au point de ne pas accomplir 
tous Mes commandements et d’annuler Mon alliance — 16 Moi aussi, Je vous ferai cela ; Je 
susciterai  contre vous la panique, les boursouflures et la fièvre brûlante, qui font languir les 
yeux et défaillir l’âme ; vous sèmerez en vain vos semences et vos ennemis les mangeront. 
17 Je focaliserai Mon attention contre vous, vous serez brisés devant vos ennemis ; ceux qui 
vous haïssent vous soumettront et vous fuirez sans que personne ne vous poursuive.

La 
Tokha’ha/

Réprimande

La première 
série de 

châtiments

 
de deux ans. Le verset poursuit en disant qu’à l’arrivée des 
nouvelles récoltes, il faudra déplacer les stocks déjà engran-
gés pour leur faire de la place tant l’abondance sera grande 
(Rachi ; Sifra).
 Mon Sanctuaire, c’est-à-dire, le Temple de — ִמְׁשָּכִני .11
Jérusalem (Rachi). Le terme ִני  sous-entend la Présence ִמְׁשּכ�
Divine [Chekhina] : d’après Sforno, c’est une promesse 
que la Présence de Dieu demeurera toujours parmi les en-
fants d’Israël où qu’ils se trouvent. Selon le Or Ha’Haïm, 
la Présence de Dieu reposera directement sur les justes — 
 parmi vous (v. 12) — ce qui signifie que Dieu sera ,ְּבתֹוְכֶכם
encore plus proche des justes que des anges.
ְּבתֹוְכֶכם .12 ְכִּתי  ּל�  Je marcherai parmi vous. Dieu — ְוִהְתה�
s’occupera d’Israël avec tant de générosité et de façon si 
manifeste, que Sa Présence sera ressentie aussi fortement 
que celle d’un roi terrestre marchant parmi ses sujets. Il est 
donc clair que les bénédictions contenues dans ce verset 
ne se sont pas encore réalisées dans leur totalité, mais elles 
s’accompliront intégralement dans le futur (Ramban).
14-43. La Tokha’ha/Réprimande. Si les enfants d’Israël re-
fusent de se plier aux obligations leur incombant en tant que 
peuple élu, ils perdront les bénédictions promises plus haut 
et subiront les terribles sanctions décrites dans ce passage. 
Ces sanctions, loin de constituer une vengeance, ont pour but 
de les amener au repentir. C’est la raison pour laquelle elles 
sont infligées progressivement, avec une sévérité croissante. 
Si les châtiments moins sévères infligés en premier lieu ne 
parviennent pas à faire reconnaître ses torts à Israël et qu’il 
persiste à refuser d’obéir à la parole de Dieu, sa faute n’en 
devient que plus grave : la sévérité du châtiment ira donc 
croissant jusqu’à ce qu’il se repente enfin et que Dieu lui ac-
corde Sa miséricorde, comme on le voit à la fin du chapitre.
 A plusieurs reprises, la Torah évoque ici “des punitions 
septuples” (versets 18, 21, 24, 28). D’après Rachi, au nom 
du Sifra, ce nombre est à prendre littéralement : chaque 
faute a sept aspects différents qui, en juste mesure de retour, 
seront punis de sept façons distinctes. Tout au long de la ré-
primande, Rachi souligne comment la Torah mentionne sept 
fautes, suivies de sept punitions. Selon d’autres commen-
tateurs, comme le Rachbam et Ibn Ezra, l’expression “sept 

fois” est une métaphore décrivant une multitude de fautes 
et de punitions, mais ne correspondant pas forcément au 
chiffre sept.
-Mais si vous ne M’écoutez pas, c’est — ְוִאם-לֹא ִתְׁשְמעּו ִלי .14
à-dire, si vous n’étudiez pas la Torah avec assiduité car, à 
l’évidence, celui qui n’apprend pas n’accomplira pas. . . ces 
commandements (Rachi).
ָהֵאֶּלה ִּמְצוֹת   Tous ces commandements. Au lieu de — ָּכל-ה�
comprendre que vous avez l’obligation d’observer tous les 
commandements sans exception, vous choisirez ceux que 
vous daignez accomplir (Sforno).
14-15. La réprimande commence par la description de sept 
fautes entraînées chacune par la précédente. (a) Comme 
vous ne vous consacrerez pas à l’étude de la Torah, (b) vous 
n’accomplirez plus ses commandements puis (c) vous pren-
drez en dégoût ceux qui resteront fidèles à la Torah, (d) vous 
haïrez les Sages qui expliquent ses lois et (e) vous empê-
cherez les autres de les observer. Après cela, (f) vous nierez 
que Dieu a donné ces commandements, c’est-à-dire, qu’ils 
sont Mes statuts et (g) vous finirez par nier l’existence même 
de Dieu Qui a conclu cette alliance (Sifra). C’est le seul pas-
sage de ce chapitre où sont évoquées des fautes précises. 
Les séries de sept châtiments énoncées par la suite sont la 
conséquence de l’indifférence ou de l’attitude négative du 
peuple juif face à la colère de Dieu.
16-17. La première série de châtiments.
ִים . . . .16 ּלֹות ֵעינ� -Qui font languir les yeux. . . Cette ex — ְמכ�
pression décrit une frustration causée par une longue attente 
finalement déçue. C’est une allusion à l’attente du rétablis-
sement d’un malade qui finira par mourir. Une déception de 
ce genre fait défaillir l’âme (Rachi).
 En vain. Vous ensemencerez vos champs mais rien — ָלִריק
ne poussera ; et même s’il pousse quelque chose, vos enne-
mis s’en empareront (Rachi ; Sifra).
 Les sept fautes provoqueront les sept châtiments suivants : 
(a) les boursouflures ; (b) la fièvre brûlante ; (c) l’attente 
prolongée et frustrée ; (d) le vol par l’ennemi du produit 
des semailles ; (e) la défaite ; (f) la soumission à l’ennemi ; 
(g) la fuite sans aucun poursuivant (R. Be’hayé).
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18-20. La deuxième série de châtiments.
ּטֹאֵתיֶכם .18 ל-ח� ע ע�  Sept fois pour vos fautes, c’est-à-dire — ֶׁשב�
sept châtiments pour avoir continué à commettre les sept 
fautes énumérées aux versets 14 et 15 (Rachi ; Sifra). En 
effet, comme Dieu châtie toujours en juste mesure de retour, 

il ne peut pas y avoir sept punitions pour une seule faute 
(Gour Aryé).
ֻעְּזֶכם .19 ְּגאֹון  ֶאת  ְרִּתי   Je briserai la fierté de votre — ְוָׁשב�
puissance. Il s’agit de la destruction du Beit HaMikdach 
(Rachi).

 
רש“י

(יח) ואם עד אלה. ואם בעוד אלה [עליכם] לא תשמעו [לי], ויספתי. עוד 
יסורין אחרים (שם פרק ה:א): שבע על חטאתיכם. שבע פורעניות על שבע 
עבירות האמורות למעלה (שם): (יט) ושברתי את גאון עזכם. זה בית המקדש 
וכן הוא אומר הנני מחלל את מקדשי גאון עוזכם (יחזקאל כד:כא; ת“כ שם ב): 
ונתתי את שמיכם כברזל ואת ארצכם כנחשה. זו קשה משל משה, ששם 
הוא אומר והיו שמיך אשר על ראשך נחשת וגו’ (דברים כח:כג) שיהיו השמים 
מזיעין כדרך שהנחשת מזיעה, והארץ אינה מזיעה כדרך שאין הברזל מזיע והיא 
משמרת פירותיה, אבל כאן השמים לא יהיו מזיעין כדרך שאין הברזל מזיע ויהא 
חורב בעולם, והארץ תהא מזיעה כדרך שהנחשת מזיעה והיא מאבדת פירותיה 
(ת’’כ שם ג): (כ) ותם לריק כחכם. הרי אדם שלא עמל שלא חרש שלא זרע 
שלא נכש שלא כסח שלא עדר, ובשעת הקציר בא שדפון ומלקה [אותו,] אין בכך 
כלום. אבל אדם שעמל וחרש וזרע ונכש וכסח ועדר, ובא שדפון והלקה אותו, 
הרי שניו של זה קהות (ת’’כ שם ד): ולא תתן ארצכם את יבולה. אף מה 
לקוי,  יהא  הארץ  מן  אפי’  ועץ הארץ.  (שם):  הזרע  לה בשעת  מוביל  שאתה 
שלא יחניט פירותיו בשעת החנטה (שם): לא יתן. משמש למעלה ולמטה, אעץ 
ואפרי: לא יתן פריו. כשהוא מפרה משיר פירותיו (שם) הרי שתי קללות ויש 
כאן שבע פורעניות: (כא) ואם תלכו עמי קרי. רבותינו אמרו עראי (שם ה) 
במקרה [ס“א כמקרה] שאינו אלא לפרקים כן תלכו עראי במצות. ומנחם פירש 
לשון מניעה, וכן הוקר רגלך (משלי כה:יז) וכן יקר רוח (שם יז:כז) וקרוב לשון 
זה לתרגומו של אונקלוס, לשון קושי, שמקשים לבם להמנע מהתקרב אלי: שבע 
כחטאתיכם. שבע פורעניות אחרות במספר שבע כחטאתיכם (ת’’כ שם ה): 

(כב) והשלחתי. לשון גירוי: ושכלה אתכם. אין לי אלא חיה משכלת שדרכה 
בכך, בהמה שאין דרכה בכך מנין, ת”ל ושן בהמות אשלח בם (דברים לב:כד) 
הרי שתים. ומנין שתהא ממיתה בנשיכתה, ת”ל עם חמת זוחלי עפר (שם) מה 
אלו נושכין וממיתין אף אלו נושכין וממיתין. כבר היו שנים בארץ ישראל חמור 
הקטנים  אלו  ושכלה אתכם.  ו):  שם  (ת’’כ  וממית  נושך  ערוד  וממית  נושך 
(שם ז): והכריתה את בהמתכם. מבחוץ (שם): והמעיטה אתכם. מבפנים 
ושבילים קטנים הרי שבע פורעניות.  גדולים  שבילים  ונשמו דרכיכם.  (שם): 
שן בהמה, ושן חיה, חמת זוחלי עפר, ושכלה, והכריתה, והמעיטה, ונשמו: (כג) 
כדרך  בברית  שאינו  נקם  ויש  נקם ברית.  (כה)  אלי:  לשוב  לי.  לא תוסרו 
שאר נקמות, וזהו סמוי עיניו של צדקיהו (מלכים ב כה:ז; ת“כ פרק ו:א). ד”א, 
נקם ברית נקמת בריתי אשר עברתם. כל הבאת חרב שבמקרא היא מלחמת 
חיילות אויבים: ונאספתם. מן החוץ אל תוך הערים מפני המצור: ושלחתי 
דבר בתוככם. ועל ידי הדבר ונתתם ביד האויבים הצרים עליכם, לפי שאין 
מלינים את המת בירושלים (ב“ק פב:) וכשהם מוציאים את המת לקברו נתנים 
ביד אויב (ת’’כ שם): (כו) מטה לחם. לשון משען, כמו מטה עז (ירמיה מח:יז): 
בשברי לכם מטה לחם. אשבור לכם כל מסעד אוכל (ת’’כ שם ב) והם חצי 
רעב: ואפו עשר נשים לחמכם בתנור אחד. מחוסר עצים (שם): והשיבו 
לחמכם במשקל. שתהא התבואה נרקבת ונעשית פת ִנּפֹוֶלת ומשתברת בתנור 
והן יושבות ושוקלות את השברים לחלקם ביניהם (שם): ואכלתם ולא תשבעו. 
זהו מארה בתוך המעים בלחם. הרי שבע פורעניות. חרב, מצור, דבר, שבר מטה 
ֶּתם אינה מן המנין, היא החרב:  לחם, חוסר עצים, פת ִנּפֹוֶלת, מארה במעים. ְוִנּת$

יח

יט

כ

כא

כב

כג

כד

כה

כו

כז

ְּבלּון ְלֵמיְמִרי ְואֹוֵסף  א ְתק� ד ִאֵּלין ל� יח ְוִאם ע�

ר  ל חֹוֵביכֹון: יט ְוֶאְתּב� ע ע� ְתכֹון ְׁשב� ְלִמְרֵּדי י�
ֵויכֹון  א ִדי ִעּל� ּי� ת ְׁשמ� ְקְּפכֹון ְוֶאֵּתן י� ר ּת� ת ְיק� י�
א  ְרע� א ְוא� א ִמְטר� ת� ֲאח� א ִמּל� ְרְזל� ִּקיִפין ְּכפ� ּת�
ד ֵּפיִרין:  א ִמְּלֶמְעּב� ׁש� א ִכְנח� ִדְתחֹוֵתיכֹון ֲחִסינ�
ְרֲעכֹון  א ִתֵּתן א� נּו ֵחיֵליכֹון ְול� כ ִויסּופּון ְלֵריק�
א ִיֵּתן ִאֵּבּה: כא ְוִאם  א ל� ְרע� ן א� ּה ְוִאיל� ְלּת� ת ֲעל� י�
א  ל� ּב� ְלק� א ֹתאבּו  ְול� ְׁשיּו  ְּבק� י  מ� ֳקד� כּון  ְּתה�
ה)  א� ְית� ְלא� (נ’’א  ה  א� ֶלֱאת� ְואֹוֵסף  ְבֵמיְמִרי 
ֵרי ְבכֹון  ע ְּכחֹוֵביכֹון: כב ֶוֱאג� א ְׁשב� ח� ֲעֵליכֹון מ�
ת  י� ּוְתֵׁשיֵצי  ְתכֹון  י� ֵּכל  ּוְתת� א  ר� ּב� ת  ֵחיו� ת  י�
כֹון:  ן אֹוְרח� ְדי� ִויצ� ְתכֹון  י� ְזֵער  ְות� ְּבִעיְרכֹון 
כּון  ּוְתה� י  מ� ֳקד� ִתְתְרדּון  א  ל� ְּבִאֵּלין  כג ְוִאם 

ְׁשיּו  א ִעְּמכֹון ְּבק� ף ֲאנ� ְך א� ְׁשיּו: כד ְוֵאה� י ְּבק� מ� ֳקד�
ל חֹוֵביכֹון:  ע ע� ְׁשב� א  ֲאנ� ף  ְתכֹון א� י� ְלֵקי  ְוא�
ע  ר� א ְוִיְתּפ� ְרּב� ְטִלין ְּבח� ְיִתי ֲעֵליכֹון ְּדק� כה ְוא�

ֵמי  ל ִּפְתּג� ְרּתּון ע� ֲעב� ל ּד� א ע� ִמְּנכֹון ֻּפְרֲענּות�
א  נ� ֵרי מֹות� ְּנׁשּון ְלִקְרֵויכֹון ֶוֱאג� א ְוִתְתּכ� ְית� אֹור�
ר  ה: כו ִּבְדֶאְּתב� ְנא� א ְדס� ְּסרּון ִּביד� ְּבכֹון ְוִתְתמ�
ְחְמכֹון  ר ְנִׁשין ל� ן ֲעס� ְפי� א ְוי� ְלכֹון ְסִעיד ֵמיְכל�
א  ְתְקל� ְּבמ� ְחְמכֹון  ל� ִויִתיבּון  ד  ח� א  ּנּור� ְּבת�
א  ל� א  ְּבד� כז ְוִאם  ִתְׂשְּבעּון:  א  ְול� ְוֵתיְכלּון 
ְׁשיּו:  ְּבק� י  מ� ֳקד� כּון  ּוְתה� ְּבֵמיְמִרי  ְּבלּון  ְתק�

ם  ה ֶאְתֶכ֔ ְּסר; ְפִּתי֙ ְלי� ס� י ְוי> ֶּלה ֥לֹא ִתְׁשְמ֖עּו ל� ד־ֵא֔ ם־ע� ְוִא֨
י  ּת| ת� ם ְונ> י ֶאת־ְּג֣אֹון ֻעְּזכ4 Eְרּת ב� ם: ְוׁש> Dּֽטֹאֵתיכ ל־ח� ע ע� ב� aׁש
יק  Eר ם ל� cה: ְות ְּנֻחׁש> ם ּכ� aְרְצכ ְרֶז֔ל ְוֶאת־א� ּב� ֶאת־ְׁשֵמיֶכם֙ ּכ�
ֶרץ ֥לֹא  ֔ א� ץ ה� ּה ְוע] ֔ ְרְצֶכם֙ ֶאת־ְיבּול� ן א� ם ְוֽלֹא־ִתּת3 ּֽכֲֹחכ4
י  ִרי ְו֥לֹא ֹתא֖בּו ִלְׁש֣מֹע� ל� ן ִּפְרֽיֹו: ְוִאם־ּ̀תְל֤כּו ִעִּמי֙ ֶק֔ ִיּת/
י  ְחִּת֨ ם: ְוִהְׁשל� Dּֽטֹאֵתיכ ע ְּכח� ב� aה ׁש ֔ ּכ� י ֲעֵליֶכם֙ מ� ְפּת| ס� ְוי>
ה֙ ֶאת־ ית� ם ְוִהְכִר֨ ה ֶאְתֶכ֔ ֶדה֙ ְוִׁשְּכל; ּׂש� ת ה� tּי ם ֶאת־ח� ֶכ֜ ב�
ם־ ְוִא֨ ם:  Dְרֵכיכ ּד� ּמּו  Wׁש ְונ� ם  ֶאְתכ4 ה  יט� Eְוִהְמע ם  ְּבֶהְמְּתֶכ֔
י  qְכּת ל� ְוה> ִרי:  Dק י  Eִעּמ ם  ְכּת\ ֲהל� ו@ י  ל� ְס֖רּו  ִתּו> ֥לֹא  ֶּלה  ְּבֵא֔
ע  ב� aׁש ִני  ֔ ם־א� ּג� ֶאְתֶכם֙  י  ְוִהֵּכית| ִרי  ְּבק} ם  aכ ִעּמ� י  jף־ֲאנ א�
ם־ ְנק� ֶמת֙  ֹנֶק֨ ֶרב  ֶח֗ ם  ֲעֵליֶכ֜ י  ְו̀הֵבאִת֨ ם:  Dּֽטֹאֵתיכ ל־ח� ע�
ם  ֶבר֙ ְּב֣תֹוְכֶכ֔ ְחִּתי ֶד֨ tם ְוִׁשּל ֵריכ4 ם ֶאל־ע> aְפּת ֱאס� Dית ְונ ְּבִר֔
֠פּו  א� ְו֠ ֶח֒ם  ֵּטה־ֶל֒ מ� ֶכ֘ם  ל� י  Qְּבִׁשְבר ד־אֹו̀יב:  ְּבי� ם  aּת ְוִנּת�
ם  aְחְמכ ל� יבּו  ְוֵהׁש7 ד  ֔ ֶאח� ּ֣נּור  ְּבת� ְחְמֶכם֙  ל� ים  ׁש| נ� ֶׂשר  gע
ם־ עּו:     ְוִא֨ ם ְו֥לֹא ִתְׂשּב> aְלּת ֲאכ� ל ו@ ִּמְׁשק� ּב�
ִרי:  Dְּבק י  Eִעּמ ם  ְכּת\ ֲהל� ו@ י  ל� ִתְׁשְמ֖עּו  ֥לֹא  ְּב֔זֹאת 
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  18 Et si, malgré cela, vous ne M’obéissez pas, Je vous punirai à nouveau sept fois pour vos 
fautes. 19 Je briserai la fierté de votre puissance ; Je ferai votre ciel comme du fer et votre terre 
comme du cuivre. 20 Votre force s’épuisera en vain, votre terre ne donnera pas son produit et 
l’arbre de la terre ne donnera pas son fruit.
  21 Et si vous vous conduisez avec désinvolture avec Moi et refusez de M’obéir, J’ajouterai 
sur vous un coup — sept fois, comme vos fautes. 22 Je susciterai contre vous les bêtes des 
champs et elles vous raviront vos enfants, décimeront votre bétail et vous diminueront ; et 
vos routes seront désolées.
  23 Et si, malgré cela, vous ne vous corrigez pas envers Moi et vous conduisez avec Moi avec 
désinvolture, 24 Moi aussi, Je Me conduirai avec vous avec désinvolture et Je vous frapperai, 
Moi aussi, sept fois pour vos fautes. 25 Je susciterai contre vous un glaive pour venger la 
vengeance d’une alliance, vous vous rassemblerez dans vos villes et J’enverrai la peste 
parmi vous et vous serez livrés aux mains de l’ennemi. 26 Lorsque Je vous couperai le sup-
port du pain, dix femmes cuiront votre pain dans un seul four et elles rapporteront votre pain 
au poids ; vous mangerez et ne serez pas rassasiés.
 27 Et si, malgré cela, vous ne M’obéissez pas et vous conduisez avec Moi avec désinvolture, 

La 
deuxième 

série de 
châtiments

La 
troisième 

série de 
châtiments

La 
quatrième 

série de 
châtiments

La 
cinquième 

série de 
châtiments

 
ֹּכֲחֶכם .20 ָלִריק  ם   Votre force s’épuisera en vain. Cette — ְות�
malédiction est particulièrement douloureuse. Celui qui n’in-
vestit pas de gros efforts et ne réussit pas, souffre moins de 
son échec que celui qui a travaillé durement mais n’obtient 
aucun résultat (Rachi ; Sifra).
 Les sept punitions de cette série sont : (a) la destruction du 
Temple ; (b) le ciel semblable à du fer ; (c) la terre semblable 
à du cuivre ; (d) l’épuisement en vains efforts ; (e) la stérilité 
de la terre ; (f) la stérilité des arbres ; (g) la chute, avant 
maturité, des quelques fruits qui pousseront sur l’arbre.

21-22. La troisième série de châtiments.

-Avec désinvolture. Cette traduction suit la pre — ֶקִרי .21
mière interprétation de Rachi, au nom du Sifra. En dépit des 
punitions, votre observance des commandements restera 
désinvolte et irrégulière ; vous les choisirez à votre conve-
nance, au lieu d’y voir des obligations imposées par le Ciel. 
Onkelos traduit par avec obstination, c’est-à-dire que vous 
refuserez obstinément de vous rapprocher de Moi.
 Ibn Ezra, le Rambam et R. Be’hayé traduisent de façon 
fortuite, c’est-à-dire que le peuple d’Israël refusera de voir 
dans ses malheurs des châtiments envoyés par Dieu [car, 
une observation attentive leur prouverait que ces châtiments 
sont tout à fait adaptés à leurs fautes et constituent un appel 
explicite au repentir (Or Ha’Haïm)]. Au lieu de cela, ils s’en-
têteront à ne voir dans ces malheurs qu’une coïncidence ou 
le résultat de causes naturelles.
 Les sept punitions de cette série sont : l’attaque par (a) les 
bêtes sauvages ; (b) les animaux domestiques ; (c) les ser-
pents venimeux ; (d) la mort des enfants ; (e) la perte du 
bétail ; (f) la diminution de la population ; (g) la désolation 
des chemins.

23-26. La quatrième série de châtiments.

ף-ֲאִני. . . ְּבֶקִרי .24  Moi aussi. . . avec désinvolture. Si vous — א�
vous entêtez à croire que tous ces châtiments, qui corres-
pondent pourtant à vos fautes, ne sont que le fruit du hasard, 

en sorte que Mon message reste vain, Je vous punirai en 
juste mesure de retour en rendant plus difficile la perception 
de la main de Dieu. Les sanctions suivantes vous sembleront 
fortuites et leur rapport avec vos fautes ne sera pas aussi 
évident que lors des châtiments précédents (Or Ha’Haïm). 
Cette mesure correspond au principe selon lequel, si on re-
fuse de “voir” Dieu, Il dissimule Sa Présence [ִנים  ,Dieu ,ֶהְסֵּתר ּפ�
pour ainsi dire, dissimule Sa Face], et il est encore plus diffi-
cile de discerner la vérité.
ם-ְּבִרית .25  La vengeance d’une alliance. Lorsqu’un roi — ְנק�
part en guerre contre un autre pays et le conquiert, il ne 
châtie pas ses habitants, même s’ils l’ont combattu farou-
chement et ont infligé de lourdes pertes à ses armées. Ne 
lui ayant pas prêté allégeance, ils se trouvaient en droit de 
se défendre et, en se battant, n’ont pas manqué de loyauté 
envers lui. En revanche, si ses propres sujets se révoltent 
contre lui, le roi les punira parce qu’ils ont trahi leur serment 
de fidélité à son égard. De la même façon, Dieu avertit Israël 
que s’ils se rebellent contre la Torah, ils souffriront de la ven-
geance d’une alliance (Haamek Davar).
ֵּטה-ֶלֶחם .26  .Le support [littéralement, bâton] du pain — מ�
Le bâton sert d’appui. En période de famine, les gens sont 
semblables à un infirme dont la canne s’est cassée.
ֶאָחד ּנּור   Dans un seul four. Par manque de bois de — ְּבת�
chauffage, de nombreuses femmes devront partager un 
même four. En outre, le blé pourrira, de sorte que le pain 
tombera en miettes que les femmes devront peser [rappor-
teront votre pain au poids] après la cuisson pour le partager 
équitablement (Rachi ; Sifra).
 Les sept punitions de cette série sont : (a) l’épée d’en-
vahisseurs étrangers ; (b) le siège obligeant à s’entasser 
dans les villes ; (c) la peste ; (d) la famine ; (e) le manque 
de combustible ; (f) le pain rapporté en miettes ; (g) la faim 
persistante. La victoire de l’ennemi (v. 25) n’est pas une 
punition en soi et elle est comprise dans le châtiment de 
l’épée (Rachi).
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כו / כח־לט פרשת בחקתי  754 / ספר ויקרא 

 
רש“י

על  שמעמידין  זרה  עבודה  מין  חמניכם.  ובירניות:  מגדלים  במתיכם.  (ל) 
תפוחי  הגגות, ועל שם שמעמידין בחמה קרויין חמנים: ונתתי את פגריכם. 
רעב היו, ומוציאים יראתם מחיקם ומנשקים אותם, וכרסו נבקעת ונופל עליה 
(שם ד): וגעלה נפשי אתכם. זה סילוק שכינה (שם): (לא) ונתתי את עריכם 
חרבה. יכול מאדם, כשהוא אומר והשמותי אני את הארץ (פסוק לב) הרי אדם 
אמור. הא מה אני מקיים חרבה, מעובר ושב (ת’’כ פרשתא א:ד): והשמותי את 
מקדשיכם. יכול מן הקרבנות, כשהוא אומר ולא אריח הרי קרבנות אמורים, 
הא מה אני מקיים והשימותי את מקדשיכם, מן הגדודיות (שם) שיירות של ישראל 
שהיו מתקדשות ונועדות לבא שם. הרי שבע פורעניות. אכילת בשר בנים ובנות. 
והשמדת במות הרי שתים. כריתת חמנים אין כאן פורענות אלא ע”י השמדת 
הבירניות יפלו החמנים שבראשי הגגות ויכרתו. ונתתי את פגריכם וגו’ הרי שלש. 
סלוק שכינה ארבע. חרבן ערים. שממון מקדש מן הגדודיות. ולא אריח קרבנות. 
הרי שבע: (לב) והשמתי אני את הארץ. זו מדה טובה לישראל, שלא ימצאו 
האויבים נחת רוח בארצם שתהא שוממה מיושביה (שם פרק ו:ה): (לג) ואתכם 
אזרה בגוים. זו מדה קשה, שבשעה שבני מדינה גולים למקום אחד רואים זה את 
זה ומתנחמין, וישראל נזרו כבמזרה, כאדם הזורה שעורים בנפה ואין אחת מהן 
דבוקה בחבירתה (שם ו): והריקתי. כששולף החרב מתרוקן הנדן. ומדרשו, חרב 
הנשמטת אחריכם אינה חוזרת מהר, כאדם שמריק את המים ואין סופן לחזור 
(שם ז): והיתה ארצכם שממה. שלא תמהרו לשוב לתוכה, ומתוך כך עריכם 
יהיו חרבה נראות לכם חרבות, שבשעה שאדם גולה מביתו ומכרמו ומעירו וסופו 
לחזור כאלו אין כרמו וביתו חרבים. כך שנויה בת”כ (פרק ז:א): (לד) אז תרצה. 
תפייס את כעס המקום שכעס על שמטותיה: והרצת. למלך [ס“א למלאת] את 
שבתותיה: (לה) כל ימי השמה. לשון העשות, ומ”ם דגש במקום כפל שממה: 
את אשר לא שבתה. שבעים שנה של גלות בבל הן היו כנגד שבעים שנות 
השמטה ויובל שהיו בשנים שהכעיסו ישראל בארצם לפני המקום, ארבע מאות 

ושלשים שנה. שלש מאות ותשעים היו שני עונם משנכנסו לארץ עד שגלו עשרת 
לפניו ארבעים שנה משגלו עשרת השבטים עד  יהודה הכעיסו  ובני  השבטים, 
חרבות ירושלים. הוא שנאמר ביחזקאל ואתה שכב על צדך השמאלי וגו’ וכלית 
יום  ארבעים  יהודה  בית  עון  את  ונשאת  הימני  צדך  על  ושכבת  וגו’  אלה  את 
(יחזקאל ד:ד־ו) ונבואה זו נאמרה ליחזקאל בשנה החמישית לגלות המלך יהויכין 
(שם א:ב) ועוד עשו שש שנים עד גלות צדקיהו הרי ארבעים ושש. ואם תאמר 
שנות מנשה חמשים וחמש היו (מלכים ב כא:א) מנשה עשה תשובה שלשים ושלש 
שנה, וכל שנות רשעו עשרים ושתים, כמו שאמרו באגדת חלק (סנהדרין קג.) ושל 
אמון שתים (מלכים ב שם יט) ואחת עשרה ליהויקים (שם כג:לו) וכנגדן לצדקיהו 
(שם כד:יח). צא וחשוב לארבע מאות ושלשים ושש שנה שמיטין ויובלות שבהם, 
והם שש עשרה למאה, ארבע עשרה שמיטין ושני יובלות, הרי לארבע מאות שנה 
ששים וארבע, לשלשים ושש שנה חמש שמיטות, הרי שבעים חסר אחת, ועוד שנה 
יתירה שנכנסה בשמטה המשלמת לשבעים [ס”א ואותו יובל שגלו שלא נגמר בעונם 
נחשב להם], ועליהם נגזר שבעים שנה שלמים. וכן הוא אומר בדברי הימים עד 
רצתה הארץ את שבתותיה וגו’ למלאות שבעים שנה (דה”ב לו:כא): (לו) והבאתי 
מרך. פחד ורוך לבב (ת’’כ פרק ז:ג). מ”ם של מרך יסוד נופל הוא, כמו מ”ם של 
מועד ושל מוקש: ונסו מנסת חרב. כאילו הורגים רודפים אותם: עלה נדף. 
שהרוח הודפו ומכהו על עלה אחר ומקשקש ומוציא קול, וכן תרגומו קל טרפא 
דשקיף, לשון חבטה, שדופות קדים (בראשית מא:ו) שקיפן קידום, והוא לשון משקוף 
(שמות יב:כב) מקום חבטת הדלת, וכן תרגומו של חבורה (שם כא:כה) משקופי: 
(לז) וכשלו איש באחיו. כשירצו לנוס יכשלו זה בזה כי יבהלו לרוץ: כמפני 
חרב. כאילו בורחים מלפני הורגים שיהא בלבבם פחד וכל שעה סבורים שאדם 
רודפם. ומדרשו (ת’’כ שם ה. סנהדרין כז:) וכשלו איש באחיו [ס“א בשביל אחיו] 
זה נכשל בעונו של זה שכל ישראל ערבין זה לזה [ס“א בזה]: (לח) ואבדתם 
בגוים. כשתהיו פזורים תהיו אבודים זה מזה: ואכלה אתכם. אלו המתים בגולה: 

כח

כט

ל

לא

לב

לג

לד

*ש’ דגושה 

*ש’ דגושה לה

לו

לז

לח

לט

ְלֵקי (נ’’א  ז ְוא� ְך ִעְּמכֹון ִּבְתקֹוף ְרג� כח ְוֵאה�

ל חֹוֵביכֹון:  ע ע� א ְׁשב� ף ֲאנ� ְתכֹון א� ְוִאְרֵּדי) י�
ֵתיכֹון  ר ְּבנ� ר ְּבֵניכֹון ּוְבׂש� כט ְוֵתיְכלּון ְּבׂש�

ת  ֵּצץ י� ֵתיכֹון ֶוֱאק� מ� ת ּב� ֵּתיְכלּון: ל ֶוֱאֵׁשיֵצי י�
ל ִּפּגּור  ת ִּפְגֵריכֹון ע� ֲחִניְסְנֵסיכֹון ְוֶאֵּתן י�
ת  ְתכֹון: לא ְוֶאֵּתן י� ֵחק ֵמיְמִרי י� ְתכֹון ִויר� ֲעו� ט�
א  ְקְּדֵׁשיכֹון ְול� ת מ� א ְוֶאְצֵּדי י� ד� ִקְרֵויכֹון צ�
ְתכֹון: לב ְוֶאְצֵּדי  ן ְּכִנּׁש� א ֻקְרּב� ֲעו� ֵּבל ְּבר� ֲאק�
ֵביכֹון  ֲעֵלי ְדב� ּה ּב� ְדיּון ֲעל� א ִויצ� ְרע� ת א� א י� ֲאנ�
א  ּי� ְממ� ר ֵּביֵני ע� ּד� ְתכֹון ֱאב� ּה: לג ְוי� ְתִבין ּב� ְּדי�
ּוְתֵהי  א  ְרּב� ְּבח� ְטִלין  ְּדק� ְתֵריכֹון  ב� ֵרי  ֶוֱאג�
א: לד ְּבֵכן  ְרּב� א ְוִקְרֵויכֹון ְיהֹון ח� ְדי� ְרֲעכֹון צ� א�
ִּדי  יֹוִמין  ֹּכל  א  ה� ְׁשִמּט� ת  י� א  ְרע� ְרֵעי א� ּת�
ֵביכֹון  ְדב� ֲעֵלי  ּב� ע  ֲאר� ּב� ּתּון  ְוא� ת  ְצִדיא�
א:  ה� ת ְׁשִמּט� א ְוִתְרֵעי י� ְרע� ְׁשֵמט א� ְּבֵכן ּת�
א  ת ִּדי ל� ְׁשֵמט י� ת ּת� ל יֹוִמין ִּדי ְצִדיא� לה ּכ�

ּה:  ְתִבין ֲעל� ד ֲהֵויתּון י� ת ִּבְׁשִמֵּטיכֹון ּכ� ְׁשֵמט�
א ְּבִלְּבהֹון  ְבר� ל ּת� ע� ֲארּון ְּבכֹון ְוא� לו ּוְדִיְׁשּת�

ל  ק� ְתהֹון  י� ְוִיְרּדֹוף  ְנֵאיהֹון  ְּדס� א  ת� ְרע� ְּבא�
ֵמִעירֹוק  ד  ּכ� ְוֵיִעְרקּון  ִקיף  ְדׁש� א  ְרּפ� ט�
ְוֵלית  ְוִיְּפלּון  א  ְרּב� ְּבח� ְטִלין  ְּדק� ם  ֳקד� ִמן 
ם  חּוִהי ְּכִמֳּקד� ר ְּבא� ְּקלּון ְּגב� ִדיף: לז ְוִיּת� ְּדר�
א ְתֵהי ְלכֹון  ִית ְול� ִדיף ל� א ְור� ְרּב� ְטִלין ְּבח� ְּדק�
ֵביכֹון: לח ְוֵתְבדּון  ֲעֵלי ְדב� ם ּב� ה ֳקד� ְּתקּומ�
ֲעֵלי  ּב� ע  ֲאר� ְתכֹון  י� ר  ּמ� ּוְתג� א  ּי� ְממ� ע� ֵּביֵני 
ִיִּתְמסּון  ְּבכֹון  ֲארּון  לט ּוְדִיְׁשּת� ֵביכֹון:  ְדב�

ִני  ֔ ף־א� א� ֶאְתֶכם֙  י  ְרּת| ְוִיּס� ִרי  ת־ק} ֲחמ� ּב@ ם  aכ ִעּמ� י  ְכּת7 ל� ְוה>
ר  cּוְבׂש ם  ְּבֵניכ4 ר  Xְּבׂש ם  aְלּת ֲאכ� ו@ ם:  Dּֽטֹאֵתיכ ל־ח� ע� ע  ב� aׁש
ִּתי֙  ְוִהְכר� ם  ֽמֵֹתיֶכ֗ ֶאת־ּב� י  ְדִּת֞ ְוִהְׁשמ� ֹּתא̀כלּו:  ם  aְּבֽנֵֹתיכ
ם  ִּגּֽלּוֵליכ4 י  ל־ִּפְגר/ ע� ם  ֶאת־ִּפְגֵריֶכ֔ ִּתי֙  ת� ְונ> ם  ֵניֶכ֔ ּמ; ֶאת־ח�
י  Eֲהִׁשּמֹות ה ו@ ֔ ְרּב� ֵריֶכם֙ ח� י ֶאת־ע> ּת| ת� ם: ְונ> Dי ֶאְתכ Eְפׁש ה נ� Bֲעל ְוג>
י  ֲהִׁשּמֹת7 ו@ ם:  Dִניֽחֲֹחכ יח�  ְּבר/ יח�  ִר֔ א� ְו֣לֹא  ם  ֶאת־ִמְקְּדֵׁשיכ4
ּה:  ּב> ים  Eּֽיְֹׁשב ה� ם  ְיֵביֶכ֔ ֽאֹ  ֙ יה� ֶל֨ ע� ְמ֤מּו  ְוׁש> ֶרץ  Uא ֶאת־ה� י  Eֲאנ
ה  Cְית ְוה> ֶרב  Uח ם  aֲחֵריכ א@ י  יקֹת7 ֲהר8 ו@ ּגֹוִי֔ם  ב� ה  gר ֱאז� ְוֶאְתֶכם֙ 
ֶרץ  ֜ א� ה ה� ז֩ ִּתְרֶצ֨ ה: א� ְרּב> ְה֥יּו ח� ם י8 aֵריכ ה ְוע> ֔ מ� ְרְצֶכם֙ ְׁשמ� א�
ז  ם א�֚ ְיֵביכ4 ֶרץ ֽאֹ gם ְּבא aּת ה ְוא� ֔ ּמ� ּׁש� י ה� ל ְימ] יה� ֹּכ֚ ְּבֹתֶת֗ ֶאת־ׁש�
ה  ּמ5 ּׁש� ה� י  Yל־ְימ ּכ�  : יה� Dְּבֹתת ֶאת־ׁש� ת  ְוִהְרצ5 ֶרץ  ֔ א� ה� ת  Xִּתְׁשּב
ם  ְּבִׁשְבְּתכ\ ם  aְּבֽתֵֹתיכ ְּבׁש� ה  iְבת לֹא־ׁש> ר  oֲאׁש ת  א] ִּתְׁשּ֑בֹת 
ְר֖צֹת  ם ְּבא� ֔ ב� אִתי ֨מֶֹרְך֙ ִּבְלב� ם ְוֵהב3 ֶכ֗ ים ּב� Qר ִּנְׁשא� : ְוה� יה� Dל ע�
ְפ֖לּו  ֶרב ְונ> Aת־ח ס� ֧סּו ְמנ� ף ְונ� ֔ ה ִנּד� gל ם ֚קֹול ע� ֗ ף ֹאת� Xד ם ְור� ְיֵביה4 ֽאֹ
ִין  Uא ף  ְורֹד] ֶרב  aְּכִמְּפֵני־ח יו  jח יׁש־ְּבא� ְׁש֧לּו א8 ְוכ> רֹ̀דף:  ין  Yְוא
ם  ּגֹוי� ם ּב� aְדּת ֲאב� ם: ו@ Dְיֵביכ י ֽאֹ ה ִלְפנ/ ֔ ֶכם֙ ְּתקּומ� ה ל� ְהי{ ְולֹא־ת8
ּקּו֙  ֨ ִיּמ� ם  ֶכ֗ ּב� ים  Qר ִּנְׁשא� ְוה� ם:  Dְיֵביכ ֽאֹ ֶרץ  aא ם  ֶאְתֶכ֔ ה  ְכל; ְוא>

*
*
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755 / VAYIKRA/LEVITIQUE PARACHAT BE’HOUKOTAÏ 26 / 28-39

28 Je Me conduirai avec vous dans une fureur de désinvolture ; Je vous châtierai, Moi aussi, 
sept fois pour vos fautes. 29 Vous mangerez la chair de vos fils ; et la chair de vos filles vous 
mangerez. 30 Je détruirai vos hauts lieux et décimerai vos idoles solaires, Je jetterai vos ca-
davres sur les cadavres de vos idoles et Mon Esprit vous rejettera. 31 Je ferai de vos villes des 
ruines et désolerai vos sanctuaires et Je ne sentirai pas vos arômes agréables. 32 Et Moi, Je 
sèmerai la désolation dans le pays ; et vos ennemis qui y résideront connaîtront la désolation. 
33 Et vous, Je vous disperserai parmi les nations, Je dégainerai après vous l’épée ; votre terre 
sera désolée et vos villes seront en ruines.
 34 Alors la terre acquittera ses années sabbatiques durant toutes les années de sa désola-
tion, quand vous serez sur la terre de vos ennemis ; alors la terre se reposera et apaisera ses 
années sabbatiques. 35 Toutes les années de sa désolation elle se reposera, le repos qu’elle n’a 
pas pris durant vos Chabbat lorsque vous demeuriez sur elle.
 36 Quant aux survivants parmi vous — J’amènerai la faiblesse dans leur cœur dans les 
pays de leurs ennemis ; le bruit d’une feuille poussée par le vent les poursuivra, ils fui-
ront comme on fuit le glaive et tomberont sans qu’on [les] poursuive. 37 Ils trébucheront 
l’un sur l’autre comme devant le glaive alors que nul ne [les] poursuit et vous n’aurez 
pas la force de résister devant vos ennemis. 38 Vous serez perdus parmi les nations et le 
pays de vos ennemis vous dévorera. 39 Et ceux qui resteront parmi vous se désintégreront 

 
27-31. La cinquième série de châtiments.
 Vos hauts lieux, c’est-à-dire les tours et — ָּבמֵֹתיֶכם .30
les châteaux (Rachi). Le peuple a mis sa confiance dans 
ces places fortes pour repousser l’envahisseur, mais Dieu 
les détruira, laissant le peuple sans protection contre 
l’ennemi.
ִּגּלּוֵליֶכם ל-ִּפְגֵרי   Sur les cadavres de vos idoles. Sentant — ע�
la mort venir, ils sortent leurs idoles pour les embrasser et 
tombent sans vie sur elles (Rachi ; Sifra).
 Et. . . vous rejettera. Dès que Dieu éloigne — ְוָגֲעָלה . . . ֶאְתֶכם
Sa Présence du Temple, celui-ci perd sa sainteté et n’est 
plus Son sanctuaire, comme au verset 11. C’est pourquoi, 
au verset suivant, la Torah évoque la désolation de vos 
sanctuaires (Ibn Ezra ; Tour ; Abrabanel).
ֲהִׁשּמֹוִתי .31  Des ruines. . . Je désolerai. Vos villes — ָחְרָּבה . . . ו�
seront désertées par tous, même par les voyageurs et il n’y 
aura plus de pèlerins montant vers le Temple (Rachi).
 Les sept punitions de cette série sont : (a) la famine obli-
geant à dévorer la chair de leurs propres enfants ; (b) la 
destruction des places fortes ; (c) la mort ; (d) le retrait 
de la Chekhina ; (e) la destruction des villes ; (f) la déso-
lation du Sanctuaire ; (g) le refus de Dieu d’accepter les 
offrandes.
 Le pays. Il s’agit là d’un réconfort : quand — ֶאת-ָהָאֶרץ .32
Israël sera loin de son pays, aucun de ses occupants ne 
pourra jamais y prospérer (Rachi ; Sifra). Effectivement, 
durant les siècles qu’a duré notre exil, Erets Israël, un pays 
où coulait autrefois le lait et le miel, est resté une terre 
désolée et inhospitalière, sur laquelle on pouvait à peine 
survivre.
ּגֹוִים .33 ב� ֱאָזֶרה   Et vous, Je vous disperserai — ְוֶאְתֶכם 
parmi les nations. Vous serez dispersés et éloignés les 

uns des autres. Or, l’exil est bien plus dur à supporter 
lorsque l’on ne peut pas se soutenir mutuellement.
ְרְצֶכם ְׁשָמָמה -Votre terre sera désolée. Dans le ver — ְוָהְיָתה א�
set précédent, la Torah disait que la terre serait désolée et 
que les envahisseurs ne pourraient y prospérer. Elle ajoute 
à présent que le pays sera dévasté pour que les exilés ne 
puissent s’empresser d’y revenir (Rachi ; Sifra).
ָהָאֶרץ .34  La terre acquittera. De ce verset, les — ִּתְרֶצה 
Sages déduisent que l’exil vient sanctionner le non respect 
de l’année sabbatique. Si Israël ne laisse pas la terre se 
reposer lorsqu’il y demeure, il en sera chassé et elle se 
reposera (Chabbat 33a).
 C’est à cause des soixante-dix années sabbatiques qu’Is-
raël avait négligé de respecter avant et durant la période du 
Premier Temple, que l’exil de Babylone a duré soixante-dix 
ans, pour que la terre jouisse du repos dont elle avait été 
privée.
ָּבֶכם .36 ִּנְׁשָאִרים   ,Quant aux survivants parmi vous — ְוה�
c’est-à-dire ceux dont l’impiété persistera malgré les puni-
tions évoquées jusque-là (Or Ha’Haïm).
ָעֶלה  Le bruit d’une feuille. R. Yehouda ben Kor’ha a — קֹול 
dit : une fois, nous étions assis sous des arbres lorsque le 
vent a fait bruire les feuilles. Nous nous sommes levés et 
avons pris la fuite en disant : “Malheur à nous si la cavalerie 
[romaine] nous attrape !” Peu après, nous nous sommes re-
tournés et n’avons vu personne. Nous nous sommes rassis 
en disant : “Malheur à nous car le verset : le bruit d’une 
feuille poussée par le vent. . .” s’est réalisé pour nous (Sifra).

-L’un sur l’autre [littéralement, un hom — ִאיׁש-ְּבָאִחיו .37
me sur son frère]. L’exil sera si difficile que les frères eux-
mêmes deviendront égoïstes et ne penseront qu’à leurs 
propres intérêts (Rav S. R. Hirsch).
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כו / מ־מה פרשת בחקתי  756 / ספר ויקרא 

 
ְרצֹת ֹאְיֵביֶכם .39 ֲעוָֹנם ְּבא�  A cause de leur faute. . . dans les — ּב�
pays de vos ennemis. L’exil provoquera de nouvelles fautes 
du fait que vous habiterez dans les pays de vos ennemis. 
Au lieu de reconnaître la véritable cause de l’exil, certains 
d’entre vous diront que les commandements de la Torah 
ne s’appliquent qu’en Erets Israël, mais qu’ailleurs, il faut 
s’adapter aux nouvelles conditions de vie (Rav S. R. Hirsch).
ֲעוֹֹנת ֲאבָֹתם ִאָּתם  .Les fautes de leurs pères sont. . . avec eux — ּב�
S’ils approuvent les fautes de leurs ancêtres et les répètent 
ם —  avec eux — ils seront punis non [ces fautes sont] ,ִאּת�
seulement pour leurs propres fautes, mais aussi pour les 
fautes des générations précédentes dont ils ont adopté la 
conduite (Rachi ; Sifra).
ְּבֶקִרי .40-41 ִעָּמם  ֵאֵלְך  ף-ֲאִני  א�  . . . ּדּו   . . .Ils confesseront — ְוִהְתו�
Moi aussi, Je Me conduirai avec eux avec désinvolture. 
Pourquoi, s’étonnent les commentateurs, le repentir évoqué 
au verset 40 est-il suivi d’une colère redoublée ? Pour le 
’Hizkouni, Dieu rejettera ce repentir car il ne sera pas vrai-
ment sincère. D’après le Gaon de Vilna (Adéret Eliyahou), 
le repentir sera sincère mais il ne sera pas complet et c’est 
pourquoi il ne suffira pas à effacer toutes les fautes passées. 
Cependant, la réponse de Dieu aura un double aspect : pour 

inciter Israël à revenir de tout son cœur, Dieu continuera à 
le punir mais, pour répondre à ce début de repentir, même 
partiel, le châtiment sera adouci par la miséricorde Divine.
 Selon le Or Ha’Haïm, ces deux versets font partie de la 
confession et soulignent les vérités qu’Israël doit assimiler 
pour que son repentir soit complet. Comme Dieu attend sou-
vent plusieurs générations avant de punir Ses enfants, ceux 
qui ne se donnent pas la peine de réfléchir risquent de penser 
que leurs ancêtres n’avaient rien à se reprocher puisqu’ils ont 
connu la réussite et la prospérité et que Dieu n’a pas sanc-
tionné leur conduite. Les générations qui suivent sont même 
capables de poursuivre ces “traditions” solidement établies 
— alors qu’il s’agit en réalité de comportements inaccep-
tables — et de penser que les malheurs qui les frappent 
ne sont que le fruit du hasard et non une punition Divine ! 
C’est pourquoi Dieu exige que cette confession soit accom-
pagnée d’une prise de conscience forçant à reconnaître que 
nos prédécesseurs ont mal agi et que les souffrances et les 
exils imposés par Dieu n’étaient pas le fruit du hasard. Ainsi 
seulement, le repentir pourra-t-il être complet.

ֲעקֹוב .42  Jacob. Ceci est l’un des cinq endroits dans — י�
l’Ecriture où le nom de Jacob s’écrit avec un ו. Inversement, 

 
רש“י

(לט) בעונת אבותם אתם. [כשעונות אבותם אתם] כשאוחזים מעשה אבותיהם 
בידיהם (ת’’כ פרק ח:ב): ימקו. לשון המסה כמו ימסו וכמו תמקנה בחוריהן 
(זכריה יד:יב), נמקו חבורותי (תהלים לח:ו): (מא) והבאתי אתם. אני בעצמי 
אביאם. זו מדה טובה לישראל, שלא יהיו אומרים הואיל וגלינו בין האומות נעשה 
כמעשיהם, אני איני מניחם אלא מעמיד אני את נביאי ומחזירן לתחת כנפי, 
שנאמר והעולה על רוחכם היו לא תהיה וגו’ חי אני וגו’ אם לא ביד חזקה וגו’ 
(יחזקאל כ:לב־לג; ת’’כ שם ה): או אז יכנע. כמו או נודע כי שור נגח הוא (שמות 
כא:לו) אם אז יכנע. [לשון אחר,] אולי, שמא אז יכנע לבבם וגו’: ואז ירצו את 
עונם. יכפרו על עונם ביסוריהם: (מב) וזכרתי את בריתי יעקוב. בחמשה 

מקומות נכתב מלא, ואליהו חסר בחמשה מקומות. יעקב נטל אות משמו של 
אליהו ערבון שיבוא ויבשר גאולת בניו: וזכרתי את בריתי יעקוב. למה נמנו 
אחורנית, כלומר כדאי הוא יעקב הקטן לכך, ואם אינו כדאי הרי יצחק עמו, 
ז). ולמה לא נאמרה  (ת’’כ שם  ואם אינו כדאי הרי אברהם עמו שהוא כדאי 
זכירה ביצחק, אלא אפרו של יצחק נראה לפני צבור ומונח על המזבח (שם ח): 
(מג) יען וביען. גמול ובגמול אשר במשפטי מאסו: (מד) ואף גם זאת. ואף, 
אפי’ אני עושה עמהם זאת הפורענות אשר אמרתי, בהיותם בארץ אויביהם 
(מה) ברית ראשונים.  אתם:  אשר  לכלותם ולהפר בריתי  אמאסם  לא 

של שבטים (ת’’כ שם יב): 

מ

מא

מב *מלא ו’ 

מג

מד

מה

ף  ֵביכֹון ְוא� ֲעֵלי ְדב� א ְּדב� ת� ְרע� ְּבחֹוֵביהֹון ְּבא�
ֲאִחיִדין ִּביֵדיהֹון  א ּד� ּי� ְתהֹון ִּביׁש� ה� ְּבחֹוֵבי ֲאב�
חֹוֵבי  ת  ְוי� חֹוֵביהֹון  ת  י� ּדּון  מ ִויו� ִיִּתְמסּון: 
רּו ְּבֵמיְמִרי  ּק� ְתהֹון ְּבִׁשְקרּוְתהֹון ִּדי ׁש� ה� ֲאב�
א  ֲאנ� ף  מא א� ְׁשיּו:  ְּבק� י  מ� ֳקד� ִּליכּו  ה� ִּדי  ף  ְוא�
ע  ֲאר� ּב� ְתהֹון  י� ֵעל  ְוא� ְׁשיּו  ְּבק� ִעְּמהֹון  ְך  ֱאה�
א  ְּפׁש� ר ִלְּבהֹון ט� ב� ֵביהֹון אֹו ְבֵכן ִיּת� ֲעֵלי ְדב� ּב�
ת  י� א  ִכיְרנ� מב ְוד� ת חֹוֵביהֹון:  י� ִיְרעּון  ּוְבֵכן 
ק  ִמי ְדִעם ִיְצח� ת ְקי� ף י� ֲעקֹוב ְוא� ִמי ְדִעם י� ְקי�
ִכיר  ד� א  ֲאנ� ם  ה� ְבר� א� ְדִעם  ִמי  ְקי� ת  י� ף  ְוא�
ִתְתְרֵטׁש  א  ְרע� מג ְוא� ִכיר:  ד� א  ֲאנ� א  ְרע� ְוא�
ת ִמְּנהֹון  א ְּבִדְצִדיא� ה� ת ְׁשִמּט� ִמְּנהֹון ְוִתְרֵעי י�
ן  ף ִּבְרכ� ִטין ֳחל� ת חֹוֵביהֹון ְלו� ְוִאּנּון ִיְרעּון י�
ת  י ְרֵחק� מ� ת ְקי� צּו ְוי� י ק� ְיִתי ֲעֵליהֹון ִּדְבִדינ� א�
ע  ֲאר� א ְּבֶמֱהֵויהֹון ּב� ם (ְּב)ד� ף ְּבר� ְפְׁשהֹון: מד ְוא� נ�
ְרֵחִקּנּון  א א� ְרֵטִׁשּנּון ְול� א א� ֵביהֹון ל� ֲעֵלי ְדב� ּב�
א  ִמי ִעְּמהֹון ֲאֵרי ֲאנ� ה ְקי� א� ְׁשנ� יּוְתהֹון ְלא� ְלֵׁשיצ�
ֵאי  ְדמ� ם ק� א ְלהֹון ְקי� ִכיְרנ� ֲההֹון: מה ְוד� ְיי� ֱאל�
ִים ְלֵעיֵני  א ְדִמְצר� ְרע� ְתהֹון ֵמא� ֵּפִקית י� ִּדי א�
 : ְיי� א  ֲאנ� א  ה� ֵלאל� ְלהֹון  ְלֶמֱהֵוי  א  ּי� ְממ� ע�

ם  Bִאּת ם  ֲאבֹת5 ֲעוֹ֥נֹת  ּב@ ף  ְוא[ ם  ֹאְיֵביכ4 ְר֖צֹת  ְּבא� ם  ֔ ֲעוֹנ� ּב@
ר  gם ֲאׁש ֲעל5 ם ְּבמ@ ֔ ם֙ ְוֶאת־ֲע֣וֹן ֲאבֹת� ּ֤דּו ֶאת־ֲעוֹנ� ּקּו: ְוִהְתו� ִיּמ>
ם֙  ְך ִעּמ� ף־ֲאִנ֞י ֵאל3 ִרי: א� Dי ְּבק Eְל֥כּו ִעּמ ף ֲאֶׁשר־ה> ֕ י ְוא� ֲעלּו־ב� מ>
ם֙  ב� ע ְלב� ֗ נ� ז ִיּכ� ם אֹו־א; ְיֵביה4 ֶרץ ֽאֹ aם ְּבא ֔ י ֹאת� Qִרי ְו̀הֵבאת ְּבֶק֔
ֲע֑קֹוב  י י@ Qי ֶאת־ְּבִרית Eְרּת כ� ם: ְוז> ז ִיְר֥צּו ֶאת־ֲעוֹנ> ל ְוא5 ֵר֔ ע� Dה
ם ֶאְזּ֖כֹר  iה ְבר� י א� qף ֶאת־ְּבִרית ֨ ק ְוא� ֜ י ִיְצח� ף֩ ֶאת־ְּבִריִת֨ ְוא�
יה�  ְּבֹתֶת֗ ֶרץ ֶאת־ׁש� Qם ְות ֵז֨ב ֵמֶה֜ ֶרץ֩ ּ̀תע� ֩ א� ֶרץ ֶאְזּֽכֹר: ְוה� Bא ְוה�
י  Xט ן ְּבִמְׁשּפ� ֔ע� ן ּוְבי� ע� Xם י Uם ִיְר֣צּו ֶאת־ֲעוֹנ ם ְוה/ ה֙ ֵמֶה֔ ּמ� ְהׁש� ּב�
ם  ֞ ְהיֹות� ם־֠זֹאת ּב8 ף ּג� Xם: ְוא ְפׁש> ה נ� Bֲעל י ּג> Wסּו ְוֶאת־ֻחּקֹת ֔ א� מ�
ם  ֔ ּלֹת� ְלִּתים֙ ְלכ� ים ְוֽלֹא־ְגע� ְסּת| ם ֽלֹא־ְמא� ְיֵביֶה֗ ֶרץ ֽאֹ gְּבא
י  ְרּת7 כ� ְוז> ם:  Dֱאֽלֵֹהיה יה֖וה  י  ֲאנ7 י  jּכ ם  Uִאּת י  Eְּבִרית ר  Yפ ְלה�
ֶרץ  ֵמֶא֨ ם֩  הֹו̀צאִתי־ֹאת� ר  gֲאׁש ים  אׁשֹנ� ר8 ית  Qְּבר ם  aה ל�
י יהֽוה:  ים ֲאנ7 Eם ̀לאלֹה Aה ּגֹוִי֗ם ִלְה֥יֹות ל� י ה� ִים ְלֵעינ] ֜ ִמְצר�
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à cause de leur faute, dans les pays de vos ennemis ; et parce que les fautes de leurs pères 
sont aussi avec eux, ils se désintégreront.
 40 Ils confesseront leur faute et la faute de leurs pères, pour la traîtrise par laquelle ils M’ont 
trahi et aussi pour s’être conduits avec Moi avec désinvolture. 41 Moi aussi, Je Me conduirai 
avec eux avec désinvolture et Je les amènerai dans le pays de leurs ennemis — peut-être 
qu’alors leur cœur insensible s’humiliera et alors ils obtiendront l’apaisement pour leur faute. 
42 Je Me souviendrai de Mon alliance avec Jacob et aussi de Mon alliance avec Isaac et aussi 
de Mon alliance avec Abraham, Je Me souviendrai et Je Me souviendrai de la Terre. 43 Et la 
Terre sera privée d’eux ; et elle sera apaisée pour ses années sabbatiques en étant désolée 
d’eux ; et eux obtiendront l’apaisement pour leur faute ; et parce qu’ils ont pris Mes statuts en 
dégoût et parce que leur esprit a rejeté Mes décrets
 44 Mais malgré cela, lorsqu’ils seront dans le pays de leurs ennemis, Je ne les dédaignerai 
pas ni ne les rejetterai pour les anéantir, pour annuler Mon alliance avec eux car Je suis 
HACHEM, leur Dieu. 45 Je Me souviendrai en leur faveur de l’alliance des anciens que J’ai fait 
sortir du pays d’Egypte sous les yeux des nations, pour être pour eux un Dieu — Je suis 
HACHEM.

 
le nom du prophète Elie apparaît à cinq reprises sans ה] ו  ֵאִלּי�
à la place de הּו  Jacob a pris ce “gage” et ne le rendra : [ֵאִלּי�
à Elie que lorsque celui-ci annoncera la venue du Machia’h 
(Rachi).
ְבָרָהם א�  . . . ִיְצָחק   . . . ֲעקֹוב   .Jacob. . . Isaac. . . Abraham — י�
Pourquoi l’ordre des noms des Patriarches est-il inversé ? 
Pour nous enseigner que le mérite de Jacob suffit à amener 
la rédemption de ses enfants ; et même si son mérite ne 
suffit pas, il y a le mérite d’Isaac. Et si ce mérite n’est pas 
suffisant non plus, il y a celui d’Abraham, qui est certaine-
ment suffisant (Rachi).
 Et Je Me souviendrai de la terre. L’exceptionnelle — ְוָהָאֶרץ ֶאְזֹּכר
sainteté d’Erets Israël ne peut tolérer la présence d’impies 
sur son sol. Lorsqu’Israël se repentira et méritera la rédemp-
tion, Dieu se souviendra de la Terre et ne permettra pas aux 
non Juifs d’y demeurer (Chaarei Aharon d’après le Séfer 
HaPardess).
 Et eux. De son côté aussi, le peuple se repentira — ְוֵהם .43
et cherchera à expier ses fautes pour que Dieu l’autorise à 
revenir sur sa terre.
 Ce verset conclut la remontrance.
ף .44  Mais malgré cela. Dieu adresse des paroles de — ְוא�
réconfort à Son peuple exilé et éprouvé. Les enfants d’Israël 
ne doivent pas croire que l’exil et ses souffrances prouvent 
qu’ils ne sont plus le peuple élu de Dieu. En exil également, 
affirme Dieu, malgré toutes les vicissitudes, ils restent Mon 
peuple et Mon alliance avec eux garde toute sa force (Rachi).
 Dans un long commentaire qui a fait école, le Méchekh 
’Hokhma propose une analyse de l’histoire d’Israël et de 
ses différents exils. Lorsque les Juifs s’établissaient de fa-
çon stable dans un pays quelconque — Babylonie, Afrique 
du Nord, Espagne, Allemagne, Europe de l’Est, etc. — ils 
s’efforçaient de reconstruire les centres de vie juive qu’ils 
avaient dû quitter ou qui avaient été détruits. Après des dé-
buts difficiles, ils parvenaient à recréer des institutions flo-
rissantes d’un niveau d’érudition élevé. Cependant, poursuit 

le Méchekh ’Hokhma, les nouvelles générations prenaient 
conscience du fait qu’il était difficile de faire mieux que 
leurs parents. Et la nature humaine est ainsi faite qu’elle re-
cherche toujours de nouveaux horizons, des domaines dans 
lesquels elle puisse briller et gagner sa propre renommée. 
Si elles ne pouvaient exceller dans la Torah, les jeunes gé-
nérations cherchaient à se distinguer dans leur pays de rési-
dence. Elles réussissaient d’ailleurs, tant commercialement 
qu’intellectuellement et cela avait pour résultat d’accélérer 
l’assimilation, au point de mettre en danger l’attachement du 
peuple au judaïsme. A ce stade, la seule façon de préserver 
l’identité d’Israël en tant que peuple était de bouleverser leur 
existence par un nouvel exil et de les obliger à se regrouper 
ailleurs pour construire de nouveaux centres de Torah et de 
vie juive. C’est la raison pour laquelle Dieu déclare dans ce 
verset : “Si Je les ai rejetés ou les ai dédaignés au point de 
les forcer à résider dans les pays de leurs ennemis, ce n’est 
pas parce que Je cherche à les détruire ou à annuler Mon 
alliance. Au contraire, Je suis leur Dieu ! Si Je les exile, c’est 
parce que, souvent, c’est la seule façon d’empêcher une as-
similation qui finira par entraîner leur disparition en tant que 
peuple.”
ִראׁשִֹנים .45  L’alliance des anciens, c’est-à-dire des — ְּבִרית 
douze tribus. Dieu a promis aux pères des douze tribus qu’Il 
libérerait leur descendance (Rachi ; Sifra).
ִים  Que J’ai fait sortir du pays — ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי-ֹאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצר�
d’Egypte. Je vous ai libérés du joug égyptien afin de devenir 
votre Dieu. Je n’ai pas changé et c’est vous qui avez pro-
voqué cet exil. Si vous vous repentez, Je peux à nouveau 
accomplir la promesse que Je vous ai faite (Sforno).
ּגֹוִים  Sous les yeux des nations. Même lorsque nous — ְלֵעיֵני ה�
ne nous repentons pas et ne méritons pas Son aide, Dieu ac-
complit pour nous des miracles, afin d’empêcher la profana-
tion de Son Nom. Cette promesse s’applique à tous les exils 
et à toutes les générations, comme les Sages le déduisent 
du verset 44 (Sifra) : Je ne les dédaignerai pas : au temps de 
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Vespasien (qui a conquis le Second Temple), ni ne les rejette-
rai : au temps des Gréco-Syriens, pour les anéantir, pour an-
nuler Mon alliance avec eux : au temps de Haman, car Je suis 
HACHEM, leur Dieu : au temps de Gog et Magog (Ramban).
ּתֹורֹת .46 -Et les enseignements. Le pluriel est une réfé — ְוה�
rence à la Torah Ecrite et à la Torah Orale. Le verset souligne 
qu’elles ont toutes deux été données au Sinaï (Rachi ; Sifra).

 ! En résumé.
 La Tokha’ha/réprimande de ce chapitre est l’une des 
deux réprimandes de la Torah, la seconde figurant dans le 
Deutéronome 28. Le Ramban (versets 16 à 43) explique que 
les deux réprimandes font référence à des moments différents 
de l’histoire juive : ce passage parle des fautes de l’époque 
du Premier Temple et de la période qui a suivi, alors que le 
Deutéronome évoque les fautes qui provoqueront la destruc-
tion du Deuxième Temple et l’exil actuel. C’est pourquoi ce 
chapitre parle à plusieurs reprises de la violation de l’an-
née sabbatique comme cause du premier exil, un thème qui 
est explicitement mentionné dans les Chroniques II 36, 21. 

[Bien que selon le Talmud (Yoma 9b), les fautes ayant 
provoqué le premier exil sont l’idolâtrie, l’immoralité et le 
meurtre, ce chapitre indique clairement que la violation des 
lois de la chemita a également entraîné cet exil (voir v. 34 et 
notes).] En revanche, les Sages attribuent la destruction du 
Deuxième Temple à la haine gratuite (Yoma 9b).
 Une autre preuve majeure du fait que ce chapitre parle de 
l’époque du Premier Temple est qu’il n’y est question ni de re-
pentir total ni de rédemption complète. La confession mention-
née au verset 40 est incomplète (voir notes sur ce verset), et 
le verset 42 dit seulement que Dieu Se souviendra de l’alliance 
mais ne promet pas qu’Il rendra à Israël sa grandeur passée ou 
que tous les exilés reviendront sur la Terre. Après la promesse 
de Dieu de Se souvenir de l’alliance, le verset parle à nouveau 
des années sabbatiques non observées et de la Terre désolée 
de ses enfants. Et l’on constate que lorsque l’exil babylonien 
a pris fin, Erets Israël n’est pas devenu un pays libre mais est 
resté un état vassal de la Perse, puis de la Syrie et de Rome. 
Lorsque Cyrus, roi de Perse, autorisa les Juifs à retourner sur la 

 
רש“י

(מו) והתורת. אחת בכתב ואחת בעל פה מגיד שכולם נתנו למשה בסיני (שם 
יג): (ב) כי יפלא. יפרש בפיו: בערכך נפשת. ליתן ערך נפשו, לומר ערך דבר 
שנפשו תלויה בו עלי (שם פרשתא ג:ו): (ג) והיה ערכך וגו’. אין ערך זה לשון 
דמים, אלא בין שהוא יוקר בין שהוא זול כפי שניו הוא הערך הקצוב עליו בפרשה 
זו: ערכך. כמו ערך, וכפל הכפי”ן לא ידעתי מאיזה לשון הוא: (ה) ואם מבן 
חמש שנים. לא שיהא הנודר קטן, שאין בדברי קטן כלום, אלא גדול שאמר ערך 
קטן הזה שהוא בן חמש שנים עלי: (ז) ואם מבן ששים שנה וגו’. כשמגיע לימי 

יותר משליש  [לפיכך האיש פוחת בהזדקנו  הזקנה האשה קרובה להחשב כאיש, 
בערכו והאשה אינה פוחתת אלא שליש מערכה,] דאמרי אינשי סבא בביתא פחא 
בביתא, סבתא בביתא סימא בביתא (ערכין יט.) וסימנא טבא בביתא: (ח) ואם 
מך הוא. שאין ידו משגת ליתן הערך הזה: והעמידו. לנערך [ס“א ליערך] לפני 
הכהן, ויעריכנו לפי השגת ידו של מעריך: על פי אשר תשיג. לפי מה שיש לו 
יסדרנו וישאיר לו כדי חייו, מטה כר וכסת וכלי אומנות, אם היה חמר משאיר 

לו חמורו (ערכין כג:): 

ִּדי  א  ת� י� ְואֹור� א  ּי� ְוִדינ� א  ּי� מ� ְקי� מו ִאֵּלין 

ֵאל  ִיְׂשר� ְּבֵני  ּוֵבין  ֵמיְמֵרּה  ֵּבין  ְיי�  ב  ְיה�
ִּליל  א ְדמֶֹׁשה: א ּומ� י ִּביד� א ְדִסינ� ְּבטּור�
ְּבֵני  ִעם  ֵּלל  ב מ� ר:  ְלֵמימ� מֶֹׁשה  ִעם  ְיי� 
ְפֵרׁש  ר ֲאֵרי י� ר ְלהֹון ְּגב� ֵאל ְוֵתימ� ִיְׂשר�
ג ִויֵהי   : ְיי� ם  ֳקד� א  ת� ְפׁש� נ� ן  ְּבֻפְרס� ר  ְנד�
ד  ר ֶעְסִרין ְׁשִנין ְוע� א ִמּב� ֵנּה ְּדכּור� ֻפְרס�
ְמִׁשין  ֵנּה ח� ֻפְרס� ִויֵהי  ְׁשִנין  ִׁשִּתין  ר  ּב�
ד ְוִאם  א:  ְּבִסְלֵעי קּוְדׁש� ף  ִּדְכס� ִסְלִעין 
ִתין ִסְלִעין:  ֵנּה ְּתל� א ִהיא ִויֵהי ֻפְרס� ְנקּוְבת�
ר ֶעְסִרין  ד ּב� ר ֲחֵמׁש ְׁשִנין ְוע� ה ְוִאם ִמּב�

א ֶעְסִרין ִסְלִעין  ֵנּה ְּדכּור� ְׁשִנין ִויֵהי ֻפְרס�
ר  א ִסְלִעין: ו ְוִאם ִמּב� א ֶעְׂשר� ְוִלְנקּוְבת�
ֵנּה  ר ֲחֵמׁש ְׁשִנין ִויֵהי ֻפְרס� ד ּב� א ְוע� ְרח� י�
א  ף ְוִלְנקּוְבת� א ִסְלִעין ִּדְכס� ְמׁש� א ח� ְּדכּור�
ז ְוִאם  ף:  ִּדְכס� ִסְלִעין  א  ת� ְּתל� ֵנּה  ֻפְרס�
א  ְּדכּור� ִאם  א  ּוְלֵעּל� ְׁשִנין  ִׁשִּתין  ר  ִמּב�
ִסְלִעין  א  ֶעְׂשר� א  ְמׁש� ח� ֵנּה  ֻפְרס� ִויֵהי 
א ִסְלִעין: ח ְוִאם ִמְסֵּכן  א ֶעְׂשר� ְוִלְנקּוְבת�
א  ֲהנ� ּכ� ם  ֳקד� ִויִקיִמֵּנּה  ֵנּה  ִמֻּפְרס� הּוא 
ְדֵּבק  ר ִּדי ת� ל ֵמימ� א ע� ֲהנ� ֵתּה ּכ� ְוִיְפרֹוס י�
ט ְוִאם  א:  ֲהנ� ּכ� ִיְפְרִסֵּנּה  א  ְדנֹוֵדר� א  ְיד�
ם ְיי�  א ֳקד� נ� ּה ֻקְרּב� ְרבּון ִמּנ� א ִּדי ְיק� ְּבִעיר�

ן יה֔וה ֵּבי֕נֹו  Xת ּתֹורֹ֒ת ֲאֶׁשר֙ נ� ִטי֘ם ְוה� ִּמְׁשּפ� ים ְוה� Qֻחּק ֶּלה ה@ ֵא֠
ה: Dד־מֹׁש י ְּבי� Wר ִסינ cל ְּבה dא י ִיְׂשר� ין ְּבנ] ּוב/

ֵאל֙  ִיְׂשר� י  ֶאל־ְּבנ3 ר  ֵּב֞ ּד� ֵּלאֽמֹר:  ה  ֶאל־מֹׁש\ יה֖וה  ר  Yּב ְיד� ו�
ׁ֖שֹת  ְנפ� ְּבֶעְרְּכך�֥  ֶדר  נ4 א  Eְפל י� י  ּכ7 יׁש  ִא֕ ם  ֲאֵלֶה֔ ְרּת;  מ� ְוא>
ד ֶּבן־ Wה ְוע ֔ נ� ים ׁש� Qר ִמֶּבן֙ ֶעְׂשר ֔ כ� ּז� ֙ ה� ה ֶעְרְּכך� Cי יהֽוה: ְוה� ל@
ֶקל  ְּבׁש\ ֶסף  aּכ ֶקל  ׁש\ ים  jֲחִמּׁש  ֗ ֶעְרְּכך� ה  י; ְוה� ה  Uנ ׁש� ים  Qִׁשּׁש
ֶקל:  ׁש> ים  ְׁשלֹׁש7 ֶעְרְּכך�֖  ה  Bי ְוה� וא  ה� ה  ְוִאם־ְנֵקב5 ּֽקֶֹדׁש:  ה�
ה  י� ְוה� ה  ֔ נ� ׁש� ים  Qֶּבן־ֶעְׂשר ד֙  ְוע� ים  ִנ֗ ׁש� ׁש  ֵמ֜ ִמֶּבן־ח� ם  ְוִא֨
ים:  ל8 ֶרת ְׁשק� ה ֲעׂש\ ְּנֵקב5 ים ְול� ל� ים ְׁשק� Qר ֶעְׂשר כ5 ּז� ֶעְרְּכך�֛ ה�
ר  ֔ כ� ּז� ֙ ה� ה ֶעְרְּכך� Cי ִנ֔ים ְוה� ׁש ׁש� מ] ד֙ ֶּבן־ח� ם ִמֶּבן־֗חֶֹדׁש ְוע� Qְוא
ים  Eל ְׁשק� ְׁש֥לֶֹׁשת   ֔ ֶעְרְּכך� ה  ְּנֵקב; ְול� ֶסף  Uים ּכ Eל ְׁשק� ה  Bֲחִמּׁש
ה  י; ְוה� ר  ֔ כ� ִאם־ז� ה֙  ְעל� ֨ מ� ו� ה  Cנ ׁש� ים  ִמֶּבן־ִׁשִּׁש֨ ם  ִא֠ ְו֠ ֶסף:  ּכ>
ים:  ל8 ְׁשק� ה  Bר ֲעׂש� ה  ְּנֵקב5 ְול� ֶקל  Uׁש ר  ׂש5 ע� ה  Bֲחִמּׁש  ֔ ֶעְרְּכך�
יְך  ֱער7 Dְוה ן  ֹּכֵה֔ ה� י  ִלְפנ] ֱעִמידֹו֙  Dְוה ך�  ̀מֶעְרֶּכ֔ הּוא֙  ְך  Bְוִאם־מ
ּנּו  aֲעִריכ י@ ר  ֹּנֵד֔ ה� ד  Xי ִּׂשיג֙  ּת� ר  ֲאׁש{ י  ל־ִּפ֗ ע� ן  dֹּכה ה� ֹא֖תֹו 
יה֑וה  ן ל@ ְרּב5 ה ק� ּנ� Aיבּו ִמּמ qְקר ר י� ה ֲאֶׁש֨ ֔ ם־ְּבֵהמ� ֹּכ̀הן:    ְוִא֨ ה�
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 46 Voici les décrets, les statuts et les enseignements que HACHEM a donnés, entre Lui et les 
enfants d’Israël, au Mont Sinaï, par l’intermédiaire de Moïse.

1 HACHEM parla à Moïse, en disant : 2 Parle aux enfants d’Israël et dis-leur : si un homme 
formule un vœu portant sur l’évaluation d’êtres vivants, pour HACHEM, 3 l’évaluation 

d’un mâle sera : depuis l’âge de vingt ans jusqu’à l’âge de soixante ans, l’évaluation sera 
de cinquante chékels d’argent, selon le chékel sacré. 4 Et si c’est une femme, l’évaluation 
sera de trente chékels. 5 Et s’il a entre cinq ans et vingt ans, l’évaluation d’un homme sera 
de vingt chékels et pour une femme, de dix chékels. 6 Et s’il a entre un mois et cinq ans, 
l’évaluation d’un garçon sera de cinq chékels d’argent ; et pour une fille, l’évaluation sera 
de trois chékels d’argent. 7 Et s’il a soixante ans et plus, si c’est un homme, l’évaluation 
sera de quinze chékels ; et pour une femme, de dix chékels. 8 Mais s’il est trop pauvre 
pour l’évaluation, on le placera devant le Cohen, et le Cohen l’évaluera ; selon ce que les 
moyens de celui qui a fait le vœu lui permettent, le Cohen l’évaluera.
 9 Et s’il s’agit d’un animal que l’on peut apporter comme offrande à HACHEM, 

27 Dons 
au Temple

Sanctification 
et rachat 

des animaux
 

Terre, seule une infime partie du peuple (42 360 âmes) revint 
s’y installer (Ezra 2, 64) et durant toute la période du Deuxième 
Temple, la majorité des Juifs a vécu ailleurs que sur sa terre.

27.
 ! Dons au Temple.

 Ce chapitre évoque les contributions bénévoles vouées au 
Temple, un thème apparemment lié aux premiers chapitres 
du livre de Vayikra qui traite des offrandes. Il n’a néanmoins 
pas été inclus à la suite de ces commandements qui sont 
concernés par l’alliance de la réprimande (26, 46). En les 
excluant, la Torah indique que ces dons facultatifs sont ac-
cessoires et, quoique méritoires, ne sont pas indispensables 
à l’accomplissement des commandements. Il ne faut pas 
croire qu’une contribution bénévole puisse compenser un 
laisser-aller coupable dans les domaines de la loi qui sont 
obligatoires (Rav S. R. Hirsch).
 De façon générale, il existe deux types de sanctification : 
ִמים ת ּד� ּגּוף sanctification de la valeur, et ,ְקֻדּׁש� ת ה� -sanctifi ,ְקֻדּׁש�
cation physique. La différence réside dans la nature de la 
sainteté ainsi acquise et se traduit par diverses lois. Un objet 
ou un animal dont la valeur a été sanctifiée est sacré parce 
qu’il appartient au Sanctuaire mais il n’a pas de sainteté in-
trinsèque. Il est interdit de l’utiliser autrement que dans un 
but sacré, de la même façon qu’il est interdit d’utiliser la 
propriété privée d’autrui. En revanche, un objet ou un animal 
sanctifié est utilisé pour les offrandes sur l’Autel et il possède 
une sainteté intrinsèque.
 Evaluation. De même que l’on peut s’engager à / ֲעָרִכין .1-8
donner une somme d’argent définie au Sanctuaire, on peut 
aussi s’engager à donner sa propre “valeur” ou celle d’une 
autre personne sans préciser de somme. Il y a deux façons 
de faire un tel don. L’une est de déclarer י ל� -la va ,ְּדֵמי ְּפלֹוִני ע�
leur monétaire d’Untel m’incombe. Par cette déclaration, 
on s’engage à donner la valeur de la personne en tant que 
bien commercial, c’est-à-dire, son prix sur le marché aux 
esclaves. Ce chapitre ne traite pas de ce genre de don mais 
d’une forme de vœu spécifique appelée ֵעֶרְך, que, faute de 
terme approprié en français, nous traduirons par évaluation.

 Ce vœu se fonde sur la sainteté intrinsèque de chaque 
membre du peuple d’Israël et porte, si l’on peut s’exprimer 
ainsi, sur la “valeur” de son âme. Or, comme il n’existe pas 
de “marché” où l’on puisse estimer une entité spirituelle et 
qu’aucun être humain n’est en mesure de l’évaluer, la Torah 
a elle-même fixé le montant du paiement sans tenir compte 
de l’état de santé, de la force, du potentiel de travail ou de la 
valeur marchande de la personne, mais en se fondant uni-
quement sur des critères d’âge et de genre (R. Munk). Pour 
s’acquitter de ce genre de vœu, il faut donc payer au trésor 
du Temple la valeur fixée par la Torah (comme le souligne 
ce passage) : cette somme sera utilisée pour l’entretien et les 
autres dépenses du Temple.
ּקֶֹדׁש .3 ה�  Selon le chékel sacré. Il y a vingt guéras — ְּבֶׁשֶקל 
d’argent dans un chékel sacré (voir Exode 30, 13).
4-7. L’évaluation est faite selon quatre tranches d’âge : d’un 
mois à cinq ans, de cinq à vingt ans, de vingt à soixante ans, 
et plus de soixante ans. Le groupe de vingt à soixante ans 
est mentionné en premier parce que le chapitre parle d’un 
adulte ayant fait un vœu. La tranche de cinq à vingt ans suit 
car elle inclut des adolescents qui, ayant passé l’âge de la 
bar mitsva, sont considérés par la halakha comme adultes. 
Viennent ensuite les enfants, qui n’ont pas encore atteint la 
maturité et enfin, le groupe le plus âgé (R. Be’hayé).
הּוא .8  Mais s’il est trop pauvre. Si la personne — ְוִאם-ָמְך 
ayant fait le vœu est trop pauvre pour payer la totalité de la 
somme, un Cohen doit évaluer combien elle peut payer. Pour 
cette évaluation, les objets de première nécessité comme la 
literie, les outils et les vêtements ne sont pas inclus dans les 
biens disponibles (Arakhin 17a, 23b).
9-13. Sanctification et rachat des animaux. Si un animal 
est voué pour être utilisé comme offrande, il ne peut être 
utilisé dans aucun autre but, même sacré, ni être racheté. 
Toutefois, si l’animal ne peut pas être apporté en sacrifice 
— par exemple, s’il a un défaut — il peut être racheté et sa 
valeur sera utilisée pour acheter l’offrande pour laquelle il 
avait été destiné. Le prix du rachat de l’animal sera son prix 
sur le marché.
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ִמֶּמּנּו .9 ִיֵּתן  ֲאֶׁשר   Tout ce qu’il en donnera. On peut — ֹּכל 
consacrer un animal entier ou seulement une partie de 
celui-ci. Par exemple, si on a seulement consacré le pied 
comme ola, ce pied devient saint mais pas le reste de 
l’animal. Néanmoins, comme ce membre est consacré, 
l’animal tout entier ne peut être utilisé à des fins profanes. 
Il sera vendu à quelqu’un qui doit apporter une ola et 
qui consacrera le reste de l’animal pour son offrande 
(Rachi ; Sifra). Cependant, si on a consacré une partie 
vitale comme la tête ou le cœur, tout l’animal devient sacré 
(Arakhin 5a).

ֲחִליֶפנּו ְולֹא-ָיִמיר ֹאתֹו .10 י�  Il ne l’échangera pas ni ne le — לֹא 
remplacera. Il n’échangera pas l’animal consacré contre 

celui d’une autre personne, ni ne le remplacera par un autre 
animal lui appartenant (Temoura 9a).

 Lui et son substitut. Les deux animaux ont la — הּוא ּוְתמּוָרתֹו
même sainteté et doivent tous deux être apportés comme 
offrandes.
 Bien que les commandements de la Torah soient des dé-
crets, il convient de méditer leurs enseignements et de saisir 
leur but. Ainsi, dans le cas de la temoura [substitut], les deux 
animaux sont sacrés parce que la Torah veut annihiler les 
arrière-pensées retorses de l’homme. En effet, après avoir 
consacré sa bête, le propriétaire risque de regretter de de-
voir se séparer d’un bien d’une telle valeur et être tenté de 
le récupérer en le remplaçant par un animal d’une valeur 

 
רש“י

זו עולה דבריו קיימין ותמכר לצרכי  (ט) כל אשר יתן ממנו. אמר רגלה של 
עולה ודמיה חולין חוץ מדמי אותו האבר (ת“כ פרק ט:א; ערכין שם ה.): (י) טוב 
ברע. תם בבעל מום: או רע בטוב. וכל שכן טוב בטוב ורע ברע (תמורה ט.): 
(יא) ואם כל בהמה טמאה. בבעלת מום הכתוב מדבר שהיא טמאה להקרבה 
ולמדך הכתוב שאין קדשים תמימים יוצאין לחולין בפדיון אלא א”כ הוממו (ת“כ 
פרשתא ד:א; תמורה לב:): (יב) כערכך הכהן כן יהיה. לשאר כל אדם הבא 
להוסיף  הכתוב  החמיר  בבעלים  יגאלנה.  ואם גאל  (יג)  הקדש:  מיד  לקנותה 
חומש, וכן במקדיש בית וכן במקדיש את השדה וכן בפדיון מעשר שני הבעלים 
מוסיפין חומש ולא שאר כל אדם (ת”כ שם ז; ערכין כה.): (טז) והיה ערכך לפי 
זרעו. ולא כפי שוויה, אחת שדה טובה ואחת שדה רעה פדיון הקדשן שוה, בית 
כור שעורים בחמשים שקלים, כך גזירת הכתוב (ת“כ פרק י:ג; ערכין יד.) והוא 
שבא לגאלה בתחלת היובל, ואם בא לגאלה באמצעו נותן לפי החשבון סלע ופונדיון 
לשנה, לפי שאינה הקדש אלא למנין שני היובל, שאם נגאלה הרי טוב, ואם לאו 

הגזבר מוכרה בדמים הללו לאחר ועומדת ביד הלוקח עד היובל כשאר כל השדות 
יוצאה מידו חוזרת לכהנים של אותו משמר שהיובל פוגע בו  המכורות, וכשהיא 
ומתחלקת ביניהם. זהו המשפט האמור במקדיש שדה. ועכשיו אפרשנו על סדר 
אם משעברה שנת היובל מיד  (יז) אם משנת היבל יקדיש וגו’.  המקראות: 
הקדישה ובא זה לגאלה מיד: כערכך יקום. כערך הזה האמור יהיה, חמשים כסף 
יתן: (יח) ואם אחר היובל יקדיש. וכן אם הקדישה משנת היובל ונשתהה ביד 
גזבר ובא זה לגאלה אחר היובל: וחשב לו הכהן את הכסף על פי השנים 
שנים חמשים  ותשע  כיצד, הרי קצב דמיה של ארבעים  כפי חשבון.  הנותרות. 
שקל, הרי שקל לכל שנה ושקל יתר על כולן. והשקל ארבעים ושמנה פונדיונין, הרי 
סלע ופונדיון לשנה, אלא שחסר פונדיון אחד לכולן, ואמרו רבותינו שאותו פונדיון 
קלבון לפרוטרוט, והבא לגאול יתן סלע ופונדיון לכל שנה לשנים הנותרות עד שנת 
היובל (ת“כ פרק י:ה; בכורות נ.): ונגרע מערכך. מנין השנים שמשנת היובל עד 
שנת הפדיון: (יט) ואם גאל יגאל. המקדיש אותו יוסיף חומש על הקצבה הזאת: 

א  א: י ל� ם ְיי� ְיֵהי קּוְדׁש� ל ִּדי ִיֵּתן ִמֵּנּה ֳקד� ּכ�
ְּבִביׁש אֹו  ב  ֵתּה ט� י� ר  ְיִעּב� א  ְול� ְּלִפֵנּה  ְיח�
א  ְּבִעיר� ֵּלף  ְיח� א  פ� ּל� ח� ְוִאם  ב  ְּבט� ִביׁש 
ִּדיׁש:  ק� ְיֵהי  ְוִחּלּוֵפּה  ִויֵהי הּוא  א  ִּבְבִעיר�
ְרבּון  א ְיק� א ִּדי ל� ב� א� א ְמס� ל ְּבִעיר� יא ְוִאם ּכ�

א  ְּבִעיר� ת  י� ִויִקים  ְיי�  ם  ֳקד� א  נ� ֻקְרּב� ּה  ִמּנ�
ב  ּה ֵּבין ט� ת� א י� ֲהנ� א: יב ְוִיְפרֹוס ּכ� ֲהנ� ם ּכ� ֳקד�
א ֵּכן ְיֵהי: יג ְוִאם  ֲהנ� א ְדכ� נ� ּוֵבין ִּביׁש ְּכֻפְרס�
ֵנּה:  ל ֻּפְרס� ּה ְויֹוֵסף ֻחְמֵׁשּה ע� ק ִיְפְרִקּנ� ִמְפר�
ם  א ֳקד� ת ֵּביֵתּה קּוְדׁש� ְקֵּדׁש י� ר ֲאֵרי י� יד ּוְגב�

א  ב ּוֵבין ִּביׁש ְּכמ� א ֵּבין ט� ֲהנ� ְיי� ְוִיְפְרִסֵּנּה ּכ�
טו ְוִאם  ְיקּום:  ֵּכן  א  ֲהנ� ּכ� ֵתּה  י� ִיְפרֹוס  ִדי 
ֹחֶמׁש  ְויֹוֵסף  ֵּביֵתּה  ת  י� ִיְפרֹוק  ְקֵּדׁש  ְּדא�
ל  ֵנּה ֲעלֹוִהי ִויֵהי ֵלּה: טז ְוִאם ֵמֲחק� ף ֻּפְרס� ְּכס�
ֵנּה  ם ְיי� ִויֵהי ֻפְרס� ר ֳקד� ְקִּדיׁש ְגב� ְנֵּתּה י� ֲחס� א�
ְמִׁשין  ע ּכּור ְׂשעֹוִרין ְּבח� ר ְזר� ְרֵעּה ּב� ְלפּום ז�
א  ְדיֹוֵבל� א  ּת� ִמּׁש� יז ִאם  ף:  ִּדְכס� ִסְלִעין 
יח ְוִאם  ְיקּום:  ֵנּה  ְּכֻפְרס� ְקֵלּה  ח� ְקֵּדׁש  י�
ֵלּה  ֶּׁשב  ִויח� ְקֵלּה  ח� ְקֵּדׁש  י� א  יֹוֵבל� ר  ת� ּב�
ן  ר� א� א ְּדִיְׁשּת� ּי� ל ּפּום ְׁשנ� א ע� ְסּפ� ת ּכ� א י� ֲהנ� ּכ�
ֵנּה:  ִמֻּפְרס� ע  ְוִיְתְמנ� א  ְדיֹוֵבל� א  ּת� ׁש� ד  ע�
ְקֵּדׁש  א ְּדא� ְקל� ת ח� ק ִיְפרֹוק י� יט ְוִאם ִמְפר�

ֲעלֹוִהי  ֵנּה  ֻּפְרס� ף  ְּכס� ֹחֶמׁש  ְויֹוֵסף  ֵתּה  י�

ּנּו ְוֽלֹא־ ֲחִליֶפ֔ ְהֶיה־ּֽקֶֹדׁש: ֣לֹא י@ יה֖וה י8 ּנּו ל@ Aן ִמּמ Yר ִיּת ֹּכל֩ ֲאֶׁש֨
ה֙  יר ְּבֵהמ� מ| ר י� ֵמ֨ ע ְּב֑טֹוב ְוִאם־ה� Xע אֹו־ר יר ֹא֛תֹו ֥טֹוב ְּבר5 מ7 י�
ה  ל־ְּבֵהמ; ְהֶיה־ּֽקֶֹדׁש: ְוִאם֙ ּכ� ֖תֹו י8 ה־֥הּוא ּוְתֽמּור� י� ה ְוה> ֔ ִּבְבֵהמ�
יד  ֱעמ7 Dיה֑וה ְוה ן ל@ ְרּב5 ה ק� ּנ� Aיבּו ִמּמ qְקר ר ֽלֹא־י� ֶׁש֠ ה ֠אֲ ֔ ְטֵמא�
ין ֖טֹוב  Yּה ּב ֔ ֹּכֵהן֙ ֹאת� יְך ה� ֱער| Dֹּכ̀הן: ְוה י ה� Yה ִלְפנ ְּבֵהמ5 ֶאת־ה�
ף  cס ה ְוי� ּנ� ל4 ֖אֹל ִיְגא� ה: ְוִאם־ּג� Dְהי ן י8 Yן ּכ ֹּכה/ ע ְּכֶעְרְּכך�֥ ה� Uין ר ּוב]
֨קֶֹדׁש֙  ֶאת־ֵּבי֥תֹו  ׁש  ְקִּד֨ י־י� ּכ8 יׁש  ְוִא֗  : ך� Dל־ֶעְרּכ ע� יִׁש֖תֹו  ֲחמ8
יְך  ֲער7 ר י@ ֲאֶׁש֨ ע ּכ@ Uין ר ין ֖טֹוב ּוב] Yן ּב ֹּכֵה֔ ֱעִריכֹו֙ ה� Dיה֔וה ְוה ל@
ף  ֠ ס� י� ל ֶאת־ֵּבי֑תֹו ְו֠ Wיׁש ִיְגא ְקִּד֔ ּמ� ֨ ֽקּום: ְוִאם־ה� ן י� Yן ּכ ֹּכה/ ֹא֛תֹו ה�
֗תֹו  ה ֲאֻחּז� ם ׀ ִמְּׂשד] Qה ֽלֹו: ְוא י� Bיו ְוה ל5 ֶסף־ֶעְרְּכך�֛ ע� Dית ּכ qֲחִמיׁש
֣חֶֹמר  ע  ר� ֶז֚ ְר֑עֹו  ז� י  Qֶעְרְּכך�֖ ְלפ ה  Bי ְוה� יה֔וה  יׁש ִאיׁש֙ ל@ ְקּד7 י�
יׁש  Qְקּד ל י� ּיֹב/ ת ה� cֶסף: ִאם־ִמְּׁשנ ֶקל ּכ> ים ׁש\ Eֲחִמּׁש ים ּב@ ְׂשֹעִר֔
הּ֒ו  ֵד֒ ׂש� יׁש  Qְקּד י� ּיֵֹב֘ל  ה� ר  Xח ְוִאם־א� ֽקּום:  י�  ֖ ְּכֶעְרְּכך� הּו  dד ׂש�
֔רֹת  ּ֣נֹות� ה� ִנים֙  ּׁש� ה� י  ל־ּפ| ע� ֶסף  ֶּכ֗ ֶאת־ה� ן  ֹּכֵה֜ ה� ב־֨לֹו  ְוִחּׁש�
ֶאת־ ל֙  ִיְגא� ֤אֹל  ְוִאם־ּג�  : ך� D̀מֶעְרּכ ע  Wְוִנְגר ל  dּיֹב ה� ת  Xְׁשנ ד  Wע

יו  ל5 ֶסף־ֶעְרְּכך�֛ ע� Dית ּכ qף ֲחִמׁש ֠ ס� י� יׁש ֹא֑תֹו ְו֠ Eְקּד ּמ� ה ה� ֶד֔ ּׂש� ה�
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tout ce qu’il en donnera à HACHEM sera saint. 10 Il ne l’échangera pas ni ne le remplacera, un 
bon pour un mauvais ou un mauvais pour un bon ; et s’il substitue malgré tout un animal à 
un [autre] animal, lui et son substitut sera saint. 11 Et s’il s’agit d’un animal disqualifié dont 
on n’apporte pas d’offrande à HACHEM, il placera l’animal devant le Cohen. 12 Le Cohen l’éva-
luera, qu’il soit bon ou mauvais ; selon l’évaluation du Cohen, ainsi en sera-t-il. 13 Et s’il le 
rachète, il ajoutera un cinquième à l’évaluation.
 14 Et si un homme consacre sa maison pour être sainte pour HACHEM, le Cohen l’évaluera, 
qu’elle soit bonne ou mauvaise ; comme le Cohen l’évaluera, ainsi en sera-t-il. 15 Et si celui 
qui [l’]a sanctifiée rachète sa maison, il y ajoutera un cinquième de l’évaluation financière et 
elle sera sienne.
  16 Et si un homme consacre un champ de son héritage ancestral pour HACHEM, l’évaluation 
se fera selon son ensemencement : une surface ensemencée d’un ’homer d’orge pour cin-
quante chékels d’argent. 17 S’il consacre son champ depuis l’année du yovel, il conservera 
son évaluation. 18 Et s’il consacre son champ après le yovel, le Cohen calculera pour lui le prix 
selon les années restant jusqu’à l’année du yovel et ce sera réduit de son évaluation. 19 Et si 
celui qui a consacré le champ le rachète, il y ajoutera un cinquième de l’argent de l’évaluation 

Rachat des 
maisons 

et des 
champs

 
moindre. La Torah le pénalise donc en décrétant que, dans 
ce cas, les deux animaux sont sacrés. Cette sanction s’ap-
plique même si l’on remplace un animal de moins bonne 
qualité par un animal de qualité supérieure, parce que si le 
remplacement était autorisé dans ce cas, on se permettrait 
d’agir de même dans le cas inverse également. De même, 
la majoration d’un cinquième demandée au propriétaire dé-
sireux de racheter un bien qu’il a consacré (verset 13), est 
destinée à supprimer toute velléité cachée de récupérer un 
bien sanctifié (Rambam, Hilkhot Temoura 4, 13).

ְטֵמָאה .11 ה Animal disqualifié. Le terme — ְּבֵהָמה  -dé ְטֵמא�
crit en général les espèces non cacher, mais le rachat de ce 
genre d’animaux étant traité au verset 27, ce verset parle 
forcément d’autre chose. Il s’agit d’un animal cacher ayant 
été consacré pour servir d’offrande mais ayant ensuite été 
disqualifié par un défaut physique. C’est uniquement dans 
ce cas qu’il est permis de le racheter, mais s’il est en bonne 
santé et sans défaut, il n’est pas possible de le racheter 
(Rachi ; Sifra).

ֹּכֵהן .12  Selon l’évaluation du Cohen. Si quelqu’un — ְּכֶעְרְּכָך ה�
d’autre que le propriétaire d’origine souhaite racheter l’ani-
mal, il paie au trésorier du Temple sa valeur évaluée par le 
Cohen, sans plus.

ף ֲחִמיִׁשתֹו .13  Il ajoutera un cinquième. Si le propriétaire — ְוָיס�
d’origine le rachète, il doit ajouter “un cinquième” au prix de 
l’animal. Le cinquième est calculé comme suit : si l’animal 
valait quatre chékels, le propriétaire en paie cinq. Le sup-
plément correspond donc au cinquième de la somme totale. 
Quelle que soit la personne qui rachète l’animal, l’argent est 
sacré et appartient au Sanctuaire (Rachi ; Sifra).

 ,Sa maison. Le terme maison inclut tout bien — ֶאת-ֵּביתֹו .14
mobilier ou immobilier. Les Sages déduisent du possessif sa 
qu’un homme ne peut pas consacrer un bien qui n’est pas le 
sien. Par exemple, un voleur ne peut pas consacrer un objet 
volé (Sifra ; Bava Kama 68b).

 R. Mendel de Kotzk interprétait l’expression ֵּביתֹו de façon 
allégorique, lui donnant le sens plus large de foyer : com-
ment savoir si un homme est saint ? Si son foyer est saint. 
S’il parvient à inculquer aux membres de sa maisonnée un 
esprit de sainteté et de dévotion à Dieu, il est certainement 
saint lui-même.

 Qu’elle soit bonne ou mauvaise. L’évaluation — ֵּבין טֹוב ּוֵבין ָרע
du Cohen est valable, qu’elle soit élevée, et donc bonne pour 
le trésor du Temple, ou basse, et mauvaise pour le trésor du 
Temple (Ralbag).

16-25. Rachat des maisons et des champs.

ְרעֹו .16 -Selon son ensemencement. Un champ est ra — ְלִפי ז�
cheté selon une valeur fixe dépendant de deux critères : le 
nombre de récoltes [son ensemencement] restant jusqu’au 
yovel, et la superficie du champ. Pour un champ de la gran-
deur indiquée plus bas, la valeur est cinquante chékels 
d’argent pour les quarante-neuf années séparant un yovel 
du suivant. La valeur à payer pour chaque année restant 
jusqu’au yovel suivant est donc un quarante neuvième de 
cinquante chékels d’argent (Rachi ; Sifra).

ע ֹחֶמר ְׂשֹעִרים  .Une surface ensemencée d’un ’homer d’orge — ֶזר�
La Torah fixe à cinquante chékels la valeur d’un champ dont 
la surface est ensemencée d’un ’homer de grains d’orge. Un 
’homer, appelé dans la Michna kor, a un volume de 4.320 
œufs (30 séa), ce qui, d’après le ’Hazon Ich, représente ap-
proximativement 430 litres. Un tel champ a une superficie 
de 75.000 coudées carrées, soit plus de deux hectares et 
demi. Les champs plus petits ou plus grands sont rachetés 
selon ce rapport entre la surface et le prix.

 Il conservera son évaluation. Si le champ — ְּכֶעְרְּכָך ָיקּום .17
a été consacré au début du cycle de cinquante ans — et 
qu’on le rachète avant la fin de la première année de récolte 
— celui qui le rachète paie la totalité des cinquante chékels. 
Le prix baisse ensuite proportionnellement, selon le nombre 
d’années écoulées, comme le souligne le verset suivant.
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20-21. Les champs vendus reviennent à leurs propriétaires 
ancestraux au début du yovel. Il n’en est pas de même 
pour les champs sanctifiés ; si le propriétaire ne les a pas 

rachetés, ils deviennent la propriété des Cohanim.
ר . . . .20 ל . . . ְוִאם-ָמכ�  . . .Mais s’il ne rachète pas — ְוִאם-לֹא ִיְגא�
ou s’il a vendu. Dans deux cas, le propriétaire perd son droit 

 
רש“י

(כ) ואם לא יגאל את השדה. המקדיש: ואם מכר. הגזבר: את השדה לאיש 
אחר לא יגאל עוד. לשוב ליד המקדיש: (כא) והיה השדה בצאתו ביבל. מיד 
הלוקחו מן הגזבר כדרך שאר שדות היוצאות מיד לוקחיהם ביובל: קדש לה’. לא 
שישוב להקדש בדק הבית ליד הגזבר אלא כשדה החרם הנתון לכהנים, שנאמר כל 
חרם בישראל לך יהיה (במדבר יח:יד) אף זו תתחלק לכהנים של אותו משמר שיום 
הכפורים של יובל פוגע בו (ערכין כח:): (כב) ואם את שדה מקנתו וגו’. חלוק 
יש בין שדה מקנה לשדה אחוזה, ששדה מקנה לא תתחלק לכהנים ביובל לפי שאינו 
יכול להקדישה אלא עד היובל, שהרי ביובל היתה עתידה לצאת מידו ולשוב לבעלים. 
יגאל  לא  ואם  אחוזה,  לשדה  הקצובים  הללו  בדמים  יגאל  לגאלה,  בא  לפיכך אם 
וימכרנה גזבר לאחר, או אם יגאל הוא, בשנת היובל ישוב השדה לאשר קנהו מאתו 
אותו שהקדישה. ופן תאמר לאשר קנהו הלוקח הזה האחרון מאתו, וזהו הגזבר, לכך 
הוצרך לומר לאשר לו אחוזת הארץ מירושת אבות, וזהו בעלים הראשונים שמכרוה 
למקדיש (ת“כ פרק יא:ז; ערכין כו:א־ב): (כה) וכל ערכך יהיה בשקל הקדש. 
כל ערכך שכתוב בו שקלים יהיה בשקל הקדש: עשרים גרה. עשרים מעות. כך 
היו מתחלה, ולאחר מכאן הוסיפו שתות ואמרו רבותינו שש מעה כסף דינר, עשרים 
וארבע מעות לסלע (בכורות נ.): (כו) לא יקדיש איש אתו. לשם קרבן אחר 
(ת“כ פרשתא ח:ב,ז; ערכין כט.) לפי שאינו שלו: (כז) ואם בבהמה הטמאה וגו’. 
אין המקרא הזה מוסב על הבכור, שאין לומר בבכור בהמה טמאה ופדה בערכך 
וחומש, [ס“א וחמור אין זה,] שהרי אין פדיון פטר חמור אלא טלה, והוא מתנה לכהן 
ואינו להקדש. אלא הכתוב מוסב על ההקדש, שהכתוב שלמעלה דבר בפדיון בהמה 
טהורה שהוממה, וכאן דבר במקדיש בהמה טמאה לבדק הבית (מנחות קא.): ופדה 

בערכך. כפי מה שיעריכנה הכהן: ואם לא יגאל. ע”י בעלים (ת”כ פרק יב:ב): 
ונמכר בערכך. לאחרים (שם): (כח) אך כל חרם וגו’. נחלקו רבותינו בדבר. יש 
אומרים סתם חרמים להקדש, ומה אני מקיים כל חרם בישראל לך יהיה (במדבר 
יח:יד) בחרמי כהנים, שפירש ואמר הרי זה לכהן. ויש אמרו סתם חרמים לכהנים 
(ערכין כח:־כט.): לא ימכר ולא יגאל. אלא ינתן לכהן. לדברי האומר סתם חרמים 
לכהנים מפרש מקרא זה בסתם חרמים, והאומר סתם חרמים לבדק הבית מפרש 
מקרא זה בחרמי כהנים, שהכל מודים שחרמי כהנים אין להם פדיון עד שיבואו ליד 
כהן, וחרמי גבוה נפדים (ערכין שם): כל חרם קדש קדשים הוא. האומר סתם 
חרמים לבדק הבית מביא ראיה מכאן (ת“כ שם ה; ערכין שם) והאומר סתם חרמים 
לכהנים מפרש כל חרם קדש קדשים הוא לה’ ללמד שחרמי כהנים חלים על קדשי 
קדשים ועל קדשים קלים ונותן לכהן, כמו ששנינו במסכת ערכין (שם כח:) אם נדר 
נותן דמיהם ואם נדבה נותן את טובתה: מאדם. כגון שהחרים עבדיו ושפחותיו 
הכנענים (ת“כ שם ג; ערכין כח.): (כט) כל חרם אשר יחרם וגו’. היוצא ליהרג 
ואמר אחד ערכו עלי לא אמר כלום (ת“כ שם ז; ערכין ו:): מות יומת. הרי הולך 
למות לפיכך לא יפדה, אין לו דמים ולא ערך (ערכין שם): (ל) וכל מעשר הארץ. 
במעשר שני הכתוב מדבר: מזרע הארץ. דגן: מפרי העץ. תירוש ויצהר: לה’ 
הוא. קנאו השם ומשולחנו צוה לך לעלות ולאכול [ס“א לעלותו לאכלו] בירושלים 
(קידושין נד:) כמו שנאמר ואכלת לפני ה’ אלהיך מעשר דגנך תירושך וגו’ (דברים 
יד:כג): (לא) ממעשרו. ולא ממעשר חבירו, הפודה מעשר של חבירו אין מוסיף 
חומש (מעשר שני ד:ג; קידושין כד.) ומה היא גאולתו, כדי להתירו באכילה בכל 
מקום והמעות יעלה ויאכל בירושלים כמו שכתוב ונתתה בכסף וגו’ (דברים יד:כה): 

א ְוִאם  ְקל� ת ח� א ִיְפרֹוק י� ִויקּום ֵלּה: כ ְוִאם ל�
ק  ר� א ִיְתּפ� ן ל� ֳחר� ר א� א ִלְגב� ְקל� ת ח� ִּבין י� ז�
א  ְּביֹוֵבל� ְּבִמְּפֵקּה  א  ְקל� ח� כא ִויֵהי  עֹוד: 
א  ֲהנ� ְלכ� א  ֶחְרמ� ל  ֲחק� ּכ� ְיי�  ם  ֳקד� א  קּוְדׁש�
ל ְזִבינֹוִהי  ת ֲחק� ְנֵּתּה: כב ְוִאם י� ֲחס� ְּתֵהי א�
 : ְיי� ם  ֳקד� ְקֵּדׁש  י� ְנֵּתּה  ֲחס� ל א� א ֵמֲחק� ִּדי ל�
ד  ֵנּה ע� ן ֻּפְרס� ת ִמְני� א י� ֲהנ� ֶּׁשב ֵלּה ּכ� כג ִויח�

א  ְּביֹומ� ֵנּה  ֻּפְרס� ת  י� ְוִיֵּתן  א  ְדיֹוֵבל� א  ּת� ׁש�
א  א ְדיֹוֵבל� ּת� : כד ְּבׁש� ם ְיי� א ֳקד� הּוא קּוְדׁש� ה�
ִדיֵלּה  ְלִדי  ִמֵּנּה  ֵנּה  ְזב� ְלִדי  א  ְקל� ְיתּוב ח�
ֵנּה ְיֵהי ְּבִסְלֵעי  ל ֻּפְרס� א: כה ְוכ� ְרע� ת א� נ� ֲחס� א�
ם  א: כו ְּבר� ִעין ְיֵהי ִסְלע� א ֶעְסִרין מ� קּוְדׁש�
א  ל� א  ִּבְבִעיר� ְיי�  ם  ֳקד� ר  ּכ� ב� ִּדי  א  ּבּוְכר�
ם  ר ֳקד� ֵתּה ִאם ּתֹור ִאם ִאּמ� ר י� ְקֵּדׁש ְּגב� י�
א ְוִיְפרֹוק  ב� א� א ְמס� ְיי� הּוא: כז ְוִאם ִּבְבִעיר�
א  ֵנּה ְויֹוֵסף ֻחְמֵׁשּה ֲעלֹוִהי ְוִאם ל� ְּבֻפְרס�
א  ל ֶחְרמ� ם ּכ� ֵנּה: כח ְּבר� ן ְּבֻפְרס� ּב� ק ְוִיְזּד� ר� ִיְתּפ�
א  ׁש� ל ִּדי ֵלּה ֵמֱאנ� ם ְיי� ִמּכ� ר ֳקד� ֲחֵרם ְּגב� ִּדי י�
א  ן ְול� ּב� א ִיְזּד� ְנֵּתּה ל� ֲחס� ל א� א ּוֵמֲחק� ּוְבִעיר�
קֶֹדׁש קּוְדִׁשין הּוא  א  ֶחְרמ� ל  ּכ� ק  ר� ִיְתּפ�
ִמן  ם  ְחר� ִיּת� ִּדי  א  ֶחְרמ� ל  כט ּכ�  : ְיי� ם  ֳקד�
ִיְתְקֵטל:  א  ל� ִאְתְקט� ק  ר� ִיְתּפ� א  ל� א  ׁש� ֱאנ�
א  ְרע� א ְדא� ְרע� א ִמּז� ְרע� א ְדא� ְעְׂשר� ל מ� ל ְוכ�

 : ְיי� ם  א ֳקד� יי� הּוא קּוְדׁש� א ּד� נ� ִמֵּפֵרי ִאיל�
ְׂשֵרּה  ע� ִמּמ� ר  ְּגב� ִיְפרֹוק  ק  ִמְפר� לא ְוִאם 

ה  aד ּׂש� ר ֶאת־ה� cכ ה ְוִאם־מ� ֶד֔ ּׂש� ל֙ ֶאת־ה� ם ֽלֹו: ְוִאם־֤לֹא ִיְגא� ְוק�
ל  ּיֵֹב֗ ה ְּבֵצא֣תֹו ב� ֶד֜ ּׂש� ֨ה ה� י� ל ֽעֹוד: ְוה� א/ א ִיּג� ר לֹ֥ dח יׁש א� Qְלא
ְוִאם֙  ֽתֹו:  ה ֲאֻחּז� ְהי\ ן ּת8 ֹּכה/ ֶרם ל� dח ה ה� יה֖וה ִּכְׂשד] ֛קֶֹדׁש ל@
יהֽוה:  יׁש ל@ Eְקּד ֑תֹו י� ה ֲאֻחּז� ר ֖לֹא ִמְּׂשד] ֔תֹו ֲאֶׁש֕ ה ִמְקנ� ֶאת־ְׂשד]
ן  tת ל ְונ� dּיֹב ת ה� Xד ְׁשנ Wע ֔ ֶעְרְּכך� ת ה> Xת ִמְכס ן ֵא֚ ֹּכֵה֗ ב־֣לֹו ה� ְוִחּׁש�
ּיֹוֵבל֙  ה� ת  tִּבְׁשנ יהֽוה:  ל@ ֖קֶֹדׁש  ֔הּוא  ה� ּ֣יֹום  ּב�  ֙ ֶעְרְּכך� ֶאת־ה>
ת  cֲאֻחּז ֲאֶׁשר־֖לֹו  ל@ ̀מִאּ֑תֹו  הּו  נ5 ק� ר  ֲאׁש\ ל@ ה  ֶד֔ ּׂש� ה� ׁ֣שּוב  י�
ה  ֵּגר5 ים  ֶעְׂשר7 ּ֑קֶֹדׁש  ה� ֶקל  gְּבׁש ה  aְהי י8  ֔ ל־ֶעְרְּכך� ֨ ְוכ� ֶרץ:  א> ה�
ה ֽלֹא־ ֔ יהוה֙ ִּבְבֵהמ� ר ל@ tר ְיֻבּכ ְך־ְּב֞כֹור ֲאֶׁש֨ ֶקל: א� ּׁש> ה ה� ְהי\ י8

ם  ְוִא֨ יה֖וה ֽהּוא:  ה ל@ יׁש ֹא֑תֹו ִאם־ׁ֣שֹור ִאם־ֶׂש֔ Eיׁש א ְקּד7 י�
יו ְוִאם־ Uל ִׁש֖תֹו ע� ף ֲחמ8 cס ך� ְוי� ה ְבֶעְרֶּכ֔ ד; ה֙ ּופ� ְּטֵמא� ה ה� Cְּבֵהמ ּב�
יׁש  ֲחִרם֩ ִא֨ ר י@ gֶרם ֲאׁש ל־ֵח֡ ְך ּכ� Xא : ך� Dר ְּבֶעְרּכ cל ְוִנְמּכ א/ ֥לֹא ִיּג�
֔תֹו ֥לֹא  ה ֲאֻחּז� ה֙ ּוִמְּׂשד] ם ּוְבֵהמ� Cד ל־ֲאֶׁשר־֗לֹו ̀מא� יה֜וה ִמּכ� ל@
יהֽוה:  ל@ ֖הּוא  ים  ׁש7 ד� ֽקֶֹדׁש־ק> ֶרם  ל־ֵח֕ ּכ� ל  dא ִיּג� ְו֣לֹא  ר  כ/ ִיּמ�
ת:  ה ֖מֹות יּומ> ד4 ם ֣לֹא ִיּפ� ד5 א� ם ִמן־ה> ֳחר[ ר י> oֶרם ֲאׁש ל־ֵח֗ ּכ�
יה֖וה ֑הּוא  ץ ל@ ֵע֔ י ה� Qֶרץ֙ ִמְּפר ֨ א� ע ה� ר� ֶרץ ִמּז  ֜ א� ר ה� ֨ ְעׂש� ל־מ� ְוכ�
ִׁשי֖תֹו  ְׂש֑רֹו ֲחמ8 ע� יׁש ִמּמ@ Eל א ֥אֹל ִיְגא[ יהֽוה: ְוִאם־ּג� ֖קֶֹדׁש ל@
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et il sera à lui. 20 Mais s’il ne rachète pas le champ, ou s’il a vendu le champ à un autre 
homme — il ne pourra plus être racheté. 21 A sa sortie au yovel, le champ sera saint pour 
HACHEM, comme un champ séparé ; son héritage ancestral sera au Cohen.
 22 Et s’il consacre à HACHEM un champ qu’il a acquis, qui ne fait pas partie de la terre de son 
héritage ancestral, 23 le Cohen calculera pour lui le montant de l’évaluation jusqu’à l’année 
du yovel ; il donnera l’évaluation de ce jour, elle est sacrée pour HACHEM. 24 Lors de l’année 
du yovel le champ reviendra à celui de qui il l’a acheté, celui dont c’était l’héritage foncier 
ancestral. 25 Et toute évaluation se fera en chékel sacré ; le chékel vaudra vingt guéra.
 26 Toutefois, un premier-né qui sera un prémice pour HACHEM parmi le bétail, un homme ne 
le consacrera pas ; qu’il s’agisse d’un taureau ou d’un mouton, il est pour HACHEM. 27 Et s’il 
fait partie des animaux impurs, il le rachètera selon l’évaluation et y ajoutera un cinquième ; 
et s’il n’est pas racheté il sera vendu selon son évaluation.
  28 Toutefois, toute propriété vouée qu’un homme vouera à HACHEM de tout ce qui est à lui 
— que ce soit un homme ou un animal, ou d’un champ de son héritage ancestral — ne sera 
pas vendue et ne sera pas rachetée, toute chose vouée sera éminemment sacrée pour HACHEM.
 29 Tout individu condamné qui sera banni de l’humanité ne sera pas racheté ; il sera mis 
à mort.
  30 Et toute dîme de la terre, de la semence de la terre, du fruit de l’arbre, appartient à 
HACHEM ; elle est sacrée pour HACHEM. 31 Et si un homme rachète une partie de sa dîme, 

’Hérem/
Propriété 

vouée

La seconde 
dîme

 
de récupérer son champ au yovel : s’il [le propriétaire] a 
choisi de ne pas le racheter, ou s’il [le trésorier du Temple] 
l’a vendu à quelqu’un d’autre, c’est-à-dire qu’il a laissé 
quelqu’un d’autre le racheter. Il existe une exception à cette 
règle. Les Sages enseignent que si c’est le fils du propriétaire 
qui l’a racheté, le champ revient au père au yovel, car un fils 
est considéré comme son père à l’égard de certaines lois 
(Arakhin 25a ; Rachi ad loc.).
ה‘ .21  Saint pour HACHEM. Si ni lui ni son fils ne l’ont — קֶֹדׁש ל�
racheté, le propriétaire ne récupère pas son champ au yovel. 
Il est partagé entre les Cohanim dont le michmar, groupe 
familial, est de service au Temple le jour de Yom Kippour de 
l’année du yovel, date à laquelle cette règle entre en vigueur 
(Rachi). Les Cohanim doivent néanmoins payer le champ 
au trésor du Temple, car un bien consacré ne peut quitter 
la propriété du Sanctuaire sans avoir été racheté (Arakhin 
25b ; Rambam, Hilkhot Arakhin 4, 19).
ְקִּדיׁש ִאיׁש ֹאתֹו .26  Un homme ne le consacrera pas. Un — לֹא-י�
premier-né mâle du gros ou du petit bétail est consacré dès 
sa naissance comme offrande spécifique ; il ne peut donc 
pas être consacré pour un autre sacrifice car il n’appartient 
pas à son “propriétaire” (Rachi). Autre explication : puisque 
l’animal est sacré dès sa naissance, il n’est pas nécessaire 
de le consacrer formellement (Ramban).
ְּטֵמָאה .27 ְּבֵהָמה ה�  Des animaux impurs. Ce verset parle — ּב�
d’un animal non cacher que son propriétaire a consacré au 
trésor du Temple. Si le propriétaire le rachète, il doit payer 
son prix réel plus une majoration d’un cinquième. Mais s’il 
n’est pas racheté par son propriétaire, il sera vendu selon son 
évaluation, c’est-à-dire que n’importe qui peut le racheter 
pour son prix réel (Rachi).
28-29. ’Hérem/Propriété vouée. Le mot ’hérem désigne 

en général la destruction ou l’interdiction pour les hommes 
de jouir d’une certaine chose. Ici, il désigne une résolution 
prononcée par un homme de consacrer une chose afin d’en 
interdire tout usage profane (Ralbag).
 Il existe deux types de ’hérem : l’un est un don au 
ִית ּב�  le trésor du Temple ; l’autre est un don aux Cohanim ,ֶּבֶדק ה�
et devient leur propriété privée. Le ’hérem du Temple est soit 
utilisé pour l’entretien du Temple ou tout autre besoin du 
Temple, soit vendu [c’est-à-dire racheté] au profit du trésor 
du Temple. Le ’hérem des Cohanim a un statut proche de 
celui de la terouma en ceci que le propriétaire perd tous ses 
droits sur l’objet du don. Il ne peut pas le racheter et doit le 
remettre aux Cohanim. Le don devient alors leur propriété 
personnelle et perd toute sainteté.

ם ִמן-ָהָאָדם .29 ָיֳחר�  Qui sera banni de l’humanité. Le — ֲאֶׁשר 
verset parle d’une personne condamnée à mort par un tri-
bunal. Si quelqu’un s’engage à donner sa valeur monétaire 
ִמים]  définie dans les versets 2 [ֵעֶרְך] ou son évaluation fixe [ּד�
à 7, cet engagement n’a aucune valeur car il doit être mis à 
mort et n’a donc aucune valeur monétaire (Rachi ; Sifra).
 D’après le Ramban, le verset parle d’un cas totalement 
différent. Le roi et le Sanhédrin, en tant que représentants de 
la nation, ont le droit d’obliger le peuple ou certains de ses 
membres à exécuter des actes pour le bien de tous et peu-
vent décréter que quiconque transgresse leurs ordres sera 
mis à mort (voir le Ramban qui cite plusieurs exemples). Ce 
verset enseigne que bien que le ’hérem que l’on s’est engagé 
à donner au trésor du Temple puisse être racheté, l’individu 
condamné à mort pour avoir transgressé un décret national 
n’est pas sujet au rachat.

30-31. La seconde dîme. Durant la première, la deuxième, 
la quatrième et la cinquième année du cycle septennal 
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de chemita, après avoir prélevé la terouma et la première 
dîme, l’agriculteur prélève un dixième de sa production 
restante. Il doit le protéger contre l’impureté et l’empor-
ter à Jérusalem pour le consommer dans la ville sainte. 
Ce prélèvement est appelé ֲעֵּׂשר ֵׁשִני  seconde dîme, parce ,מ�
qu’il n’est prélevé sur la récolte qu’après le prélèvement 
de la première dîme destinée au Lévite. La Torah permet 
au propriétaire de racheter cette seconde dîme avec des 
pièces sur lesquelles il transfère la sainteté de la dîme et 

qu’il emporte à Jérusalem pour les dépenser dans l’achat 
de nourriture ou d’offrandes qu’il pourra consommer. [Voir 
également Deutéronome 14, 22 à 27.]

32-33. La dîme des animaux.

ָּׁשֶבט .32 ה� ת  ח�  Sous la verge. Un dixième des animaux — ּת�
du gros ou du petit bétail nés au cours de l’année doit être 
consacré comme offrandes. Comment procède-t-on ? On 
réunit tous ces nouveau-nés dans un enclos muni d’une 

 
רש“י

והעשירי מכה  זה  זה אחר  מוציאן בפתח  לעשרן  (לב) תחת השבט. כשבא 
בשבט צבוע בסיקרא להיות ניכר שהוא מעשר (בכורות נח:) כן עושה לעגלים 
והבשר  ואמוריו,  דמו  למזבח  ליקרב  יהיה קדש.  ושנה:  שנה  כל  של  וטלאים 
נאכל לבעלים שהרי לא נמנה עם שאר מתנות כהונה ולא מצינו שיהא בשרו 

ניתן לכהנים (זבחים נו:): (לג) לא יבקר וגו’. לפי שנאמר וכל מבחר נדריכם 
(דברים יב:יא) יכול יהא בורר ומוציא את היפה, ת”ל לא יבקר בין טוב לרע, 
בין תם בין בעל מום חלה עליו קדושה, ולא שיקרב בעל מום אלא יאכל בתורת 

מעשר ואסור ליגזז וליעבד (בכורות יד:): 

ר  ֲעׂש� מ� ל  לב ְוכ� ֲעלֹוִהי:  יֹוֵסף  ֻחְמֵׁשּה 
א  ֻחְטר� ר ְּתחֹות  ֵיִעּב� ִּדי  ֹּכל  ן  ְוע� ּתֹוִרין 
ר  ּק� א ְיב� : לג ל� ם ְיי� ִּדיׁש ֳקד� ה ְיֵהי ק� א� ֲעִׂשיר�
א  פ� ּל� ְּלִפֵּנּה ְוִאם ח� א ְיח� ב ְלִביׁש ְול� ֵּבין ט�
א  ְּלִפֵּנּה ִויֵהי הּוא ְוִחּלּוֵפּה ְיֵהי קּוְדׁש� ְיח�
ִּקיד ְיי�  א ִּדי פ� ּי� ק: לד ִאֵּלין ִּפּקֹוד� ר� א ִיְתּפ� ל�
י:  ְּדִסינ� א  ְּבטּור� ֵאל  ִיְׂשר� ִלְבֵני  מֶֹׁשה  ת  י�

ת  ח� Xֲע֖בֹר ּת ֔צֹאן ּ֥כֹל ֲאֶׁשר־י@ ר֙ ו� ק� ר ּב� tְעׂש ל־מ� יו: ְוכ� ל> ף ע� Yיֹס
ּ̈קר ּ̀בין־֥טֹוב  יהֽוה: ֧לֹא ְיב� ְהֶיה־ּ֖קֶֹדׁש ל@ י י8 ֲעִׂשיִר֕ ֶבט ה> Uּׁש ה�
֛תֹו  ה־֧הּוא ּוְתֽמּור� י� ּנּו ְוה> ר ְיִמיֶר֔ מ] ּנּו ְוִאם־ה� ע ְו֣לֹא ְיִמיר4 Wר ל�
יה֛וה  ה  ִצּו� ר  ֲאֶׁש֨ ִּמְצ֗וֹת  ה� ֶּלה  א] ̀אל:  ִיּג� ֥לֹא  ְהֶיה־ּ֖קֶֹדׁש  י8

י: ע’’ח פסוקים. עז’’א סימן. ר ִסינ> Wל ְּבה dא י ִיְׂשר� ה ֶאל־ְּבנ] aֶאת־מֹׁש
A la fin de chacun des cinq livres de la Torah, la tradition veut que 

l’assemblée, puis celui qui a procédé à la lecture proclament :

ֵּזק! ק! ְוִנְתח� ק! ֲחז� ֲחז�
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il y ajoutera un cinquième.
  32 Et toute dîme du gros et du petit bétail, tout ce qui passera sous la verge, le dixième sera 
consacré pour HACHEM. 33 Il ne distinguera pas entre bon et mauvais et ne le remplacera pas ; 
et s’il le remplace, lui et son substitut sera sacré, il ne pourra pas être racheté.
 34 Tels sont les commandements que HACHEM a ordonnés à Moïse pour les enfants d’Israël 
sur le Mont Sinaï.

A la fin de chacun des cinq livres de la Torah, la tradition veut que l’assemblée, 
puis celui qui a procédé à la lecture proclament :

“’Hazak ! ’Hazak ! Venit’hazek ! (Sois fort ! Sois fort ! Puissions-nous être fortifiés !)”

La dîme 
des 

animaux

 
ouverture étroite les obligeant à sortir un par un. Le pro-
priétaire ou son délégué compte les animaux de un à dix 
et touche le dixième de chaque série avec une verge trem-
pée dans de la peinture pour le désigner comme maasser, 
comme dîme (Rachi ; Bekhorot 58b).

ה‘  Consacré pour HACHEM. L’animal désigné comme — ּקֶֹדׁש ל�
maasser est apporté comme offrande. Ses graisses sont of-
fertes sur l’Autel et sa chair, entièrement consommée par 
son propriétaire [et ses invités, mais aucune partie ne revient 
aux Cohanim] (Rachi).

ֵּקר .33 ְיב�  Il ne distinguera pas. Contrairement aux — לֹא 
autres offrandes pour lesquelles il est louable de choisir 
les meilleurs animaux, la dîme doit être désignée au 
hasard ; quel que soit le nouveau-né qui se présente le 

dixième, il est saint (Rachi ; Sifra).
ע -Entre bon et mauvais. Même si le dixième ani — ֵּבין-טֹוב ָלר�
mal est mauvais et affecté d’un défaut l’empêchant d’être 
apporté en sacrifice, il devient maasser. On peut uniquement 
le consommer mais il est interdit de le faire travailler ou de 
tondre sa laine (Rachi ; Bekhorot 14a).
 .Moïse pour les enfants d’Israël — ֶאת-מֶֹׁשה ֶאל-ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל .34
Le maître était digne de son peuple et le peuple était digne 
de son maître (Daat Zekénim).
c  .סימן עז“א   Cette note signifie qu’il y a 78 — ע“ח פסוקים. 
versets dans la sidra, ce qui correspond à la valeur numé-
rique du signe mnémotechnique עז“א se référant à la “force”, 
une allusion aux châtiments de la réprimande qui soulignent 
la force de Dieu (R. David Feinstein).
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 � Haftarat Be’houkotaï
 Prophète de la destruction, Jérémie lance un message 
semblable à celui de la sidra : si le peuple juif se dévoue à 
la Torah, il sera respecté, béni et prospère. S’il abandonne 
la Torah, il sera méprisé, pauvre et maudit. Avec amertume, 
le prophète commence par décrire à quel point l’idolâtrie est 
répandue et enracinée parmi le peuple et comment la foi en 
Dieu a été remplacée par une confiance aveugle en l’homme 
pourtant si frêle. La dernière partie de son message est va-
lable en tout temps et en tout lieu car, comme en témoigne 
Jérémie, toutes ces chimères sont vaines : tout le bien que 

peuvent apporter ces soutiens illusoires n’est qu’éphémère 
et finira par disparaître dans la misère et la disgrâce.
 Néanmoins, comme toutes les prophéties, même les plus 
sombres, et comme la redoutable réprimande de la sidra, ce 
passage se termine par des paroles d’espoir et de conso-
lation. Même si le présent est sombre et que l’avenir nous 
semble peu encourageant, Dieu n’abandonne pas Israël à 
jamais. Israël ne se sépare jamais totalement de Dieu et 
l’alliance scellée avec les Patriarches reste toujours intacte. 
L’espoir et la guérison finiront donc par arriver car HACHEM 
est notre salut et l’objet de nos louanges.

 

HAFTARAT BE’HOUKOTAI / הפטרת בחקתי
Jérémie 16, 19 à 17, 14 / ירמיה טז:יט-יז:יד

16 19 H ACHEM, ô ma Force, ma Forteresse, mon Refuge au 
jour du malheur ! C’est vers Toi que les peuples

viendront des confins de la terre et ils diront : “C’est unique-
ment le mensonge qu’ont hérité nos ancêtres, un néant sans 
la moindre utilité. 20 L’homme peut-il créer son propre dieu ? 
Ce ne sont pas des dieux !” 21 C’est pourquoi, voici que Je les 
informe : cette fois, Je leur ferai connaître Ma main et Ma puis-
sance, et ils sauront que Mon Nom est HACHEM.

17 1 L a faute de Juda est inscrite avec un stylet de fer, avec 
un ongle dur comme l’acier, gravée sur la table de leur 

cœur et aux coins de vos autels. 2 Tout comme ils songent à leurs 
enfants, [ils songent à] leurs autels et à leurs bosquets d’idolâ-
trie, près des arbres verdoyants sur de hautes collines. 3 Toi qui 
sers des idoles sur les montagnes : dans les champs, Je livrerai 
au pillage ta richesse et tous tes trésors, pour avoir fauté [par 
tes hauts lieux construits] dans tout ton territoire. 4 Tu seras 
contraint d’abandonner l’héritage que Je t’ai donné et Je t’as-
servirai à tes ennemis dans un pays que tu ne connais pas ; car 
vous avez allumé un feu dans Mes narines, il brûlera à jamais !
 5 Ainsi parle HACHEM : “Maudit soit l’homme qui met sa 
confiance en l’homme, fonde sa force sur les mortels et dé-
tourne son cœur de HACHEM. 6 Il sera comme un arbre soli-
taire dans le désert et ne verra pas les bienfaits arriver ; il 
habitera le désert aride, une terre salée et inhospitalière. 
7 Béni soit l’homme qui met sa confiance en HACHEM, HACHEM sera 
son assurance. 8 Il sera comme un arbre planté au bord de l’eau, 
qui étendra ses racines jusqu’aux ruisseaux et ne verra pas la 
chaleur arriver, dont le feuillage sera toujours frais, il ne craindra 
pas les années de sécheresse et ne cessera de produire des fruits.
 9 “Le cœur est plus tortueux que tout et il est tourmenté ; qui 
peut le connaître ? 10 Moi HACHEM, Je scrute le cœur et sonde 
les reins ; pour rétribuer l’homme selon sa conduite, selon le 
fruit de ses actions. 11 Comme le coucou lance son chant [pour 
attirer des oisillons] qu’il n’a pas mis au monde, tel est celui 
qui amasse illicitement des richesses : au milieu de ses jours, 
elle lui sera retirée et sa fin sera misérable.”
 12 Trône de Gloire, sublime depuis le commencement, tel est 
le lieu de notre Sanctuaire ! 13 HACHEM est l’espérance d’Israël, 
tous ceux qui T’abandonnent seront couverts de honte ; “Ceux 
qui M’abandonnent seront inscrits pour les profondeurs de la 
terre” — car ils ont abandonné HACHEM, la source d’eau vive. 
14 Guéris-moi, HACHEM, et je serai guéri ; sauve-moi, et je serai 
sauvé — car Tu es ma louange.

ם  
ּגֹוי  יך ֵאֶל֗ ה  ר� צ ְּב֣יֹום  י  ּוְמנּוס� י  �ֻעּז ּומ" י  ֻעּז# יט יה֞וה  טז 
ינּו  ֲאבֹוֵת֔ ֲח֣לּו  נ" ֶקר֙  ְך־ֶׁש֨ א2 ְוֽיֹאְמ֗רּו  ֶרץ  ֔ ְפֵסי־א א2 מ7 ֨בֹאּו֙  י
ים  ֱאלֹה8 ם  ד; א ֲעֶׂשה־ּ֥לֹו  כ ֲהי? יל:  Aמֹוע ם  Bין־ּב ְוא7 ֶבל  Dה
ּ֔זֹאת  ם ה2 ע2 Eּפ ם ּב2 ֔ י ֽמֹוִדיע Hֵכן֙ ִהְננ ים: כא ל Aה ֥לֹא ֱאלֹה ּמ Jְוה
יהֽוה:  י  Kי־ְׁשמ Aּכ ְד֖עּו  ְוי" י  ת8 ְוֶאת־ְּגֽבּור י  ד� ֶאת־י ם  Nֽאֹוִדיע
יר  מ8 ל ְּבִצּ֣פֶֹרן ׁש Dְרז ט ּב2 Nה ְּבע Oה ְּכתּוב ֗ את ְיהּוד Eּט יז א ח2
ם: ב ִּכְזּ֤כֹר  Rְר֖נֹות ִמְזְּבֽחֹוֵתיכ ם ּוְלק2 ֔ ל־֣לּוח2 ִלּב ה֙ ע2 ֲחרּוׁש
֥עֹות  ל ְּגב Sן ע Tֲענ Uץ ר Vל־ע ם ע2 Dֵריה ֲאׁש7 ם ו? ֔ ְּבֵניֶהם֙ ִמְזְּבחֹות
ז  Eב ל  יך Dל־ֽאֹוְצרֹות כ  ֥יְלך ח7 ה  ֶד֔ ּׂש ּב2 ִרי֙  ג ֲהר ְּגבֹֽהֹות:  ה2
 ֙ ּוְבך ה  ֗ ְטּת מ2 ד ְוׁש"  : יך Rל־ְּגבּול ְּבכ את  ּט; ְּבח2  יך מֶֹת֕ ּב" ן  ֶאּת]
 יך ְיֶב֔ ֶאת־֣אֹ  ֙ יך ְדִּת֨ ֲעב2 ְוה? ְך  ֔ ל ִּתי  Eת נ ר  ֲאׁש\  ֙ ְתך ֲחל" ִמּנ?
ד־ ע2 י  ּפ� ְּבא2 ְחּ̂תם  ְקד2 ׁש  ִּכי־א_  ְעּת ד� ֽלֹא־י ר  ֲאׁש\ ֶרץ  א; ּב
ר  ֲאׁש\ ֶבר֙  ֶּג֨ ה2 ֤רּור  א יה֗וה  ר  Eמ א ׀  ה ּ֣כֹה  ד:  ּתּוק" ם  Bעֹול
ִלּֽבֹו:  ֥סּור  י ּוִמן־יה֖וה  ְזרֹ֑עֹו  ר  ׂש; ּב ם  Bְוׂש ם  ֔ ד א ּב" ח  Eִיְבט
ן  bכ ֣בֹוא ֑טֹוב ְוׁש י־י Aה ּכ Dה ְו֥לֹא ִיְרא ֔ ב ֲער ר ּב" cְרע ה֙ ְּכע2 י ו ְוה
֣רּוְך  ז ּב ב:   ֵתׁש7 ְו֥לֹא  ה  ְמֵלח; ̂אֶרץ  ר  ֔ ִּמְדּב ּב2 ֲחֵרִרים֙ 
֞ה  י ֽחֹו: ח ְוה ה יה֖וה ִמְבט2 Bי יה֑וה ְוה Uח ּב Sֶבר ֲאׁ̂שר ִיְבט ֶּג֔ ה2
ְו֤לֹא  יו  ֔ ׁש ר ח ׁש" Eּל ְיׁש2 ל֙  ל־יּוב2 ְוע2 ִים  ֗ ל־מ2 ע2 ֣תּול  ׁש ׀  ץ  Vְּכע
ת  bּוִבְׁשנ ן  Tֲענ Uר הּו  Jל ע ה  Bי ְוה ֔חֹם  ֣בֹא  י־י Aּכ כ’]  [ירא  ה  ִיְרֶא֨
֥קֹב  ט ע ִרי:  Rּפ ֲעׂ֥שֹות  מ7 יׁש  מ� י ְו֥לֹא  ג  ֔ ִיְדא ֣לֹא  ּ֨צֶֹרת֙  ּב2
ב  Jר ל gי יה֛וה ֹחק י ֲאנ# ּנּו:  Rע ד י י7 ׁש ֑הּוא מ� iנ ְוא ִמּ֖כֹל  ב  ּל_ ה2
י  ִּכְפר� כ’]  [כדרכו  יו  ֔ כ ִּכְדר ְלִאיׁש֙  ת  jת ְול ֑יֹות  ְּכל ן  Vּבֹח
ְו֣לֹא  ֖עֶֹׁשר  ֥עֶֹׂשה  ד  ֔ ל י ְו֣לֹא  ר֙  ג ד א  jיא קֹר יו:  ל" ֲעל מ?
ְה̂יה  Aי ֲחִרי֖תֹו  ּוְבא? ּנּו  ְזֶב֔ ע2 י? כ’]  [ימו  י֨ו  מ י י  
ֲחצ ּב? ט  ְבִמְׁשּפ�
נּו:  ׁש7 ִמְקּד ְמ֖קֹום  ִראׁ֑שֹון  מ7 ֖רֹום  מ ֔בֹוד  כ א  Vיב ִּכּס ל:  ב" נ
[יסורי  י  ֨ ְוסּור2 ֵי֑בֹׁשּו   יך Dל־ֽעְֹזב ּכ יה֔וה  ֵאל֙  ִיְׂשר ה  jיג ִמְקו
ים ֶאת־יהֽוה:  ּי� ִים־ח2 Uְז֛בּו ְמ֥קֹור מ י ע" Kבּו ּכ ֵת֔ ֶרץ ִיּכ cא כ’] ּב
י  ת� י ְתִהּל Kה ּכ ע ׁש] ְוִאּו ִני  Jא ֽהֹוִׁשיע ֵפ֔ ר Vִני יהוה֙ ְוא jא יד ְרפ

ה: ּת א"
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