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 יד פסוק טו פרק דברים :ֵמִעָּמ* ָחְפִׁשי ַׁשְּלֶחּנּוּתְ  ַהְּׁשִביִעת ּוַבָּׁשָנה ָׁשִניםָׁשִניםָׁשִניםָׁשִנים    ֵׁשׁשֵׁשׁשֵׁשׁשֵׁשׁש    ַוֲעָבְד�ַוֲעָבְד�ַוֲעָבְד�ַוֲעָבְד� ָהִעְבִרָּיה אוֹ  ָהִעְבִרי ָאִחי� ְל� ִיָּמֵכר ִּכי .1

 טו פסוק טו פרק דברים :ֵריָקםֵריָקםֵריָקםֵריָקם ְתַׁשְּלֶחּנּו /א ֵמִעָּמ* ָחְפִׁשי ְתַׁשְּלֶחּנּו ְוִכי .2
  :לוֹ  ִּתֶּתןִּתֶּתןִּתֶּתןִּתֶּתן ֱא/ֶהי� ה' ֵּבַרְכ� ֲאֶׁשר ּוִמִּיְקֶב�ּוִמִּיְקֶב�ּוִמִּיְקֶב�ּוִמִּיְקֶב�    ּוִמָּגְרְנ�ּוִמָּגְרְנ�ּוִמָּגְרְנ�ּוִמָּגְרְנ�    ִמֹּצאְנ�ִמֹּצאְנ�ִמֹּצאְנ�ִמֹּצאְנ� לוֹ  ַּתֲעִניק ַהֲעֵניק .3

 כ פסוק לד פרק שמות :ֵריָקםֵריָקםֵריָקםֵריָקם ָפַני ֵיָראּו ְו/א ִּתְפֶּדה ָּבֶני� ְּבכֹור ֹּכל ַוֲעַרְפּתוֹ  ִתְפֶּדה /א ְוִאם ְבֶׂשה ִּתְפֶּדה ֲחמֹור ּוֶפֶטר .4

 לב פסוק כא פרק שמות: ִיָּסֵקל ְוַהּׁשֹור ַלאֹדָניו ִיֵּתןִיֵּתןִיֵּתןִיֵּתן ְׁשָקִלים ְׁש/ִׁשים ֶּכֶסף ָאָמה אוֹ  ַהּׁשֹור ִיַּגח ֶעֶבד ִאם .5

 ג פסוק כז פרק ויקרא :ַהֹּקֶדׁש ְּבֶׁשֶקל ֶּכֶסף ֶׁשֶקל ֲחִמִּׁשיםֲחִמִּׁשיםֲחִמִּׁשיםֲחִמִּׁשים ֶעְרְּכ� ְוָהָיה ָׁשָנה ִׁשִּׁשים ֶּבן ְוַעד ָׁשָנה ֶעְׂשִרים ִמֶּבן ַהָּזָכר ֶעְרְּכ� ְוָהָיה .6

 לט סוקפ כה פרק ויקרא :ָעֶבד ֲעֹבַדת ּבוֹ  ַתֲעֹבד /א ָל* ְוִנְמַּכר ִעָּמ* ָאִחי� ָימּו*ָימּו*ָימּו*ָימּו* ְוִכי .7

 ח פסוק כז פרק ויקרא: ַהֹּכֵהן ַיֲעִריֶכּנּו ַהֹּנֵדר ַיד ַּתִּׂשיג ֲאֶׁשר ִּפי ַעל ַהֹּכֵהן ֹאתוֹ  ְוֶהֱעִרי* ַהֹּכֵהן ִלְפֵני ְוֶהֱעִמידוֹ  ֵמֶעְרֶּכ� הּוא ָמ*ָמ*ָמ*ָמ* ְוִאם .8

 ב פסוק כא פרק שמות :ָּנםחִ  ַלָחְפִׁשי ֵיֵצא ּוַבְּׁשִבִעת ַיֲעֹבדַיֲעֹבדַיֲעֹבדַיֲעֹבד    ָׁשִניםָׁשִניםָׁשִניםָׁשִנים    ֵׁשׁשֵׁשׁשֵׁשׁשֵׁשׁש ִעְבִרי ֶעֶבד ִתְקֶנה יּכִ  .9

 יז פסוק טו פרק דברים :ֵּכןֵּכןֵּכןֵּכן    ַּתֲעֶׂשהַּתֲעֶׂשהַּתֲעֶׂשהַּתֲעֶׂשה    ַלֲאָמְת�ַלֲאָמְת�ַלֲאָמְת�ַלֲאָמְת�    ְוַאףְוַאףְוַאףְוַאף עֹוָלם ֶעֶבד ְל� ְוָהָיה ּוַבֶּדֶלת ְבָאְזנוֹ  ְוָנַתָּתה ַהַּמְרֵצעַ  ֶאת ְוָלַקְחּתָ  .10

 ה פסוק כא פרק שמות :ִׁשיָחפְ  ֵאֵצא /א ָּבָני ְוֶאת ִאְׁשִּתי ֶאת ֲאֹדִני ֶאת ָאַהְבִּתי ָהֶעֶבדָהֶעֶבדָהֶעֶבדָהֶעֶבד ֹיאַמר ָאֹמר ְוִאם .11

 ו פסוק כא פרק שמות: ְלֹעָלם ַוֲעָבדוֹ ַוֲעָבדוֹ ַוֲעָבדוֹ ַוֲעָבדוֹ  ַּבַּמְרֵצעַ  ָאְזנוֹ  ֶאת ֲאֹדָניו ְוָרַצע ַהְּמזּוָזה ֶאל אוֹ  ַהֶּדֶלת ֶאל ְוִהִּגיׁשוֹ  ָהֱא/ִהים ֶאל ֲאֹדָניו ְוִהִּגיׁשוֹ  .12

 נ פסוק כה פרק ויקרא :ִעּמוֹ  ִיְהֶיה ָׂשִכיר ִּכיֵמי ָׁשִנים ְּבִמְסַּפר ִמְמָּכרוֹ  ֶּכֶסף ְוָהָיה ַהֹּיֵבל ְׁשַנת ַעד לוֹ  ִהָּמְכרוֹ  ִמְּׁשַנת ֹקֵנהּוֹקֵנהּוֹקֵנהּוֹקֵנהּו    ִעםִעםִעםִעם    ְוִחַּׁשבְוִחַּׁשבְוִחַּׁשבְוִחַּׁשב .13

 ה פסוק ב פרק דברים :ֵׂשִעירֵׂשִעירֵׂשִעירֵׂשִעיר    ַהרַהרַהרַהר    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ָנַתִּתיָנַתִּתיָנַתִּתיָנַתִּתי    ְלֵעָׂשוְלֵעָׂשוְלֵעָׂשוְלֵעָׂשו    ְיֻרָּׁשהְיֻרָּׁשהְיֻרָּׁשהְיֻרָּׁשה    ִּכיִּכיִּכיִּכי ָרֶגל ַּכף ִמְדַר* ַעד ֵמַאְרָצם ָלֶכם ֶאֵּתן /א ִּכי ָבם ִּתְתָּגרּו ַאל .14

 ט פסוק ב פרק דברים :ְיֻרָּׁשהְיֻרָּׁשהְיֻרָּׁשהְיֻרָּׁשה    ָערָערָערָער    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ָנַתִּתיָנַתִּתיָנַתִּתיָנַתִּתי    לֹוטלֹוטלֹוטלֹוט    ִלְבֵניִלְבֵניִלְבֵניִלְבֵני    ִּכיִּכיִּכיִּכי ְיֻרָּׁשה ֵמַאְרצוֹ  ְל� ֶאֵּתן /א ִּכי ִמְלָחָמה ָּבם ִּתְתָּגר ְוַאל מֹוָאב ֶאת ָּתַצר ַאל ֵאַלי ה' ַוֹּיאֶמר .15

I Discussion of amounts of הענקה to be given to departing עבד עברי (as per command in vv. 1-3) 

a סלעים 5 – ר"מ from each type (flock, grains and wine – v. 3) totaling 15 

i Reason for calculation: if he wants to give more of one, it’s ok as long as total is at least 15 סלעים 

ii Source: vv. 2 <->4 from (סלעים 5) בכור  

1 Note: since ריקם is written before specifying types, it applies to each 5x3 = 15 

b סלעים 30 – ר' יהודה total – as in fine for killing a slave (vv. 3 <->5) 

i note: doesn’t learn from ערכין (vv. 3<->6) 

 תפשת מרובה לא תפשת 1

2 Reasonable to infer from other case involving a slave 

c 50 – ר' שמעון as per largest amount of ערכין (vv. 7<->8) 

d note: need for צאן גורן ויקב according to ר"י ור"ש  

i teaches: anything may be given (as per הענק תעניק), as long as it is בכלל ברכה (as per צאן גורן ויקב)  

  excludes money (even though one can earn more with it by investing) :ר"ש 1

 excludes mules (even though the mule itself can improve and become worth more) :ראב"י 2

ii note: need for all 3 to be mentioned: 

 teaches that animals may be includes :צאן 1

 teaches that vegetation may be included :גורן 2

 excluding money or mules ,בכלל ברכה defines list as :יקב 3

II הענקה to slave whose presence didn’t improve household income 

a ת"ק – even if he didn’t improve it – הענקה is obligatory; אשר ברכך obligates more to be given if there was a ברכה בבית 

b ראב"ע – read text literally – if house wasn’t blessed �no הענקה ("הענק תעניק" is rhetorical style of תורה)  

III Bequeathing slaves 

a עבד עברי – only works for the son (of the one who bought him), not the daughter 

i v. 9  - works for son; v. 1 -  but not another heir (including brother)  

1 note: we instinctively favor son over brothers, as son stands in father’s place for ייעוד and שדה אחוזה 

(a) objection: but brother stands in place for ייבום 

(b) answer: that’s only as a result of no son – if there’s a son, there’s no ייבום 

(i) note: שדה אחוזה was also settled as a result of ייבום � we were ready to consider [brother > son] 

b אמה עבריה – works for neither the son nor the daughter 

i source: equation of אמה עבריה to נרצע in v. 10 (note: v. 11 limits רציעה to an עבד) 

1 challenge: phrase needed in order to expand הענקה to אמה 

2 answer: extra word “תעשה” provides exiting at death of master as it does for נרצע 

c נרצע and עבד sold to a non-Jew – works for neither the son nor the daughter 

i Source for נרצע: v. 12 – עבדו and not of his heirs 

ii Source for נמכר לעכו"ם: v. 13 – קונהו and not his heirs 

1 Note: proves עכו"ם’s status as heir is דאורייתא (may be proven from vv. 14/15, if implication of v. 13 is weak)  

2 However: גר as heir is דרבנן (evidenced by ability to split with his עכו"ם brother, keeping non-ע"ז things) 

3 Note: a גר inheriting from a גר or an עכו"ם inheriting from him – is neither מה"ת or מד"ס  

(a) Note: if he was conceived שלא בקדושה, a loan owed his father shouldn’t be repaid to him 


