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  ויקרא פרק כז 
  ֵּלאֹמר: ֹמֶׁשהַוְיַדֵּבר ְיֹקָוק ֶאל  (א)

  פרשת ערכין
  :ַליֹקָוק ְנָפֹׁשת ְּבֶעְרְּכ ֶנֶדרִּכי ַיְפִלא  ִאיׁשְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם  ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלַּדֵּבר ֶאל  (ב)

20-60 
  ֶׁשֶקל ֶּכֶסף ְּבֶׁשֶקל ַהֹּקֶדׁש: ֲחִמִּׁשיםְוָהָיה ֶעְרְּכ  ִמֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ְוַעד ֶּבן ִׁשִּׁשים ָׁשָנה ַהָּזָכר ְוָהָיה ֶעְרְּכ (ג)
ִׁשיםְוָהָיה ֶעְרְּכ  ִהוא ְנֵקָבהְוִאם  (ד)   ָׁשֶקל: ְׁש

5-20 
 

 ְׁשָקִלים: ֲעֶׂשֶרת ְוַלְּנֵקָבהְׁשָקִלים  ֶעְׂשִרים ַהָּזָכרְוָהָיה ֶעְרְּכ  ָחֵמׁש ָׁשִנים ְוַעד ֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ִמֶּבןְוִאם  (ה)
  שנים 5-חדשבן 
ֶׁשתֶעְרְּכ  ְוַלְּנֵקָבהְׁשָקִלים ָּכֶסף  ֲחִמָּׁשה ַהָּזָכרְוָהָיה ֶעְרְּכ  ִמֶּבן ֹחֶדׁש ְוַעד ֶּבן ָחֵמׁש ָׁשִניםְוִאם  (ו)   ְׁשָקִלים ָּכֶסף: ְׁש

>60 
  ְׁשָקִלים: ֲעָׂשָרה ְוַלְּנֵקָבהָׁשֶקל  ֲחִמָּׁשה ָעָׂשרְוָהָיה ֶעְרְּכ  ָזָכרִאם  ִמֶּבן ִׁשִּׁשים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ְוִאם (ז)

  לשלם הערך בידועני שאינו 
  סֹאתֹו ַהֹּכֵהן ַעל ִּפי ֲאֶׁשר ַּתִּׂשיג ַיד ַהֹּנֵדר ַיֲעִריֶכּנּו ַהֹּכֵהן:  ְוֶהֱעִריִלְפֵני ַהֹּכֵהן  ְוֶהֱעִמידוֹ ֵמֶעְרֶּכ  ְוִאם ָמ הּוא (ח)

 מקדיש בהמה למזבח (קדושת הגוף)
  ִיְהֶיה ֹּקֶדׁש:ְוִאם ְּבֵהָמה ֲאֶׁשר ַיְקִריבּו ִמֶּמָּנה ָקְרָּבן ַליֹקָוק ֹּכל ֲאֶׁשר ִיֵּתן ִמֶּמּנּו ַליֹקָוק  (ט)
א ָיִמיר ֹאתֹו טֹוב ְּבָרע אֹו ַרע ְּבטֹוב ְוִאם ָהֵמר ָיִמיר ְּבֵהָמה ִּבְבֵהָמה ְוָהָיה הּוא ּוְתמּוָר  (י)   תֹו ִיְהֶיה ֹּקֶדׁש:א ַיֲחִליֶפּנּו ְו

 מוםשנקדשה למזבח ונפל בה בהמה 
א ַיְקִריבּו ִמֶּמָּנה ָקְרָּבן ַליֹקָוק ְוֶהֱעִמיד ֶאת ַהְּבֵהָמה ִלְפֵני ַהֹּכֵהן: (יא)   ְוִאם ָּכל ְּבֵהָמה ְטֵמָאה ֲאֶׁשר 
  ְוֶהֱעִרי ַהֹּכֵהן ֹאָתּה ֵּבין טֹוב ּוֵבין ָרע ְּכֶעְרְּכ ַהֹּכֵהן ֵּכן ִיְהֶיה: (יב)
:ְוִאם ָּגֹאל ִיְגָאֶלָּנה ְוָיַסף ֲחִמ  (יג)   יִׁשתֹו ַעל ֶעְרֶּכ

 מקדיש ביתו או נכסיו לבדק הבית
  ֵהן ֵּכן ָיקּום:ְוִאיׁש ִּכי ַיְקִּדׁש ֶאת ֵּביתֹו ֹקֶדׁש ַליֹקָוק ְוֶהֱעִריכֹו ַהֹּכֵהן ֵּבין טֹוב ּוֵבין ָרע ַּכֲאֶׁשר ַיֲעִרי ֹאתֹו ַהּכֹ  (יד)
  ִמיִׁשית ֶּכֶסף ֶעְרְּכ ָעָליו ְוָהָיה לֹו:ְוִאם ַהַּמְקִּדיׁש ִיְגַאל ֶאת ֵּביתֹו ְוָיַסף חֲ  (טו)

 מקדיש שדה אחוזה
  ל ָּכֶסף:ְוִאם ִמְּׂשֵדה ֲאֻחָּזתֹו ַיְקִּדיׁש ִאיׁש ַליֹקָוק ְוָהָיה ֶעְרְּכ ְלִפי ַזְרעֹו ֶזַרע ֹחֶמר ְׂשֹעִרים ַּבֲחִמִּׁשים ֶׁשֶק  (טז)
  ְרְּכ ָיקּום:ִאם ִמְּׁשַנת ַהֹּיֵבל ַיְקִּדיׁש ָׂשֵדהּו ְּכעֶ  (יז)
:ְוִאם ַאַחר ַהֹּיֵבל ַיְקִּדיׁש ָׂשֵדהּו ְוִחַּׁשב לֹו ַהֹּכֵהן ֶאת ַהֶּכֶסף ַעל ִּפי ַהָּׁשִנים ַהּנֹוָתֹרת ַעד ְׁשַנת ַהּיֹ  (יח)   ֵבל ְוִנְגַרע ֵמֶעְרֶּכ
  ְוִאם ָּגֹאל ִיְגַאל ֶאת ַהָּׂשֶדה ַהַּמְקִּדיׁש ֹאתֹו ְוָיַסף ֲחִמִׁשית ֶּכֶסף ֶעְרְּכ ָעָליו ְוָקם לֹו: (יט)
א ִיָּגֵאל עֹוד: (כ) א ִיְגַאל ֶאת ַהָּׂשֶדה ְוִאם ָמַכר ֶאת ַהָּׂשֶדה ְלִאיׁש ַאֵחר    ְוִאם 

  ֹקָוק ִּכְׂשֵדה ַהֵחֶרם ַלֹּכֵהן ִּתְהֶיה ֲאֻחָּזתֹו:ְוָהָיה ַהָּׂשֶדה ְּבֵצאתֹו ַבֹּיֵבל ֹקֶדׁש ַלי (כא)
 מקדיש שדה מקנה

א ִמְּׂשֵדה ֲאֻחָּזתֹו ַיְקִּדיׁש ַליֹקָוק: (כב)   ְוִאם ֶאת ְׂשֵדה ִמְקָנתֹו ֲאֶׁשר 
  ְוִחַּׁשב לֹו ַהֹּכֵהן ֵאת ִמְכַסת ָהֶעְרְּכ ַעד ְׁשַנת ַהֹּיֵבל ְוָנַתן ֶאת ָהֶעְרְּכ ַּבּיֹום ַההּוא ֹקֶדׁש ַליֹקָוק: (כג)
  ִּבְׁשַנת ַהּיֹוֵבל ָיׁשּוב ַהָּׂשֶדה ַלֲאֶׁשר ָקָנהּו ֵמִאּתֹו ַלֲאֶׁשר לֹו ֲאֻחַּזת ָהָאֶרץ: (כד)
 כום תשלומי הקדשיס

  סֶעְׂשִרים ֵּגָרה ִיְהֶיה ַהָּׁשֶקל:  ְוָכל ֶעְרְּכ ִיְהֶיה ְּבֶׁשֶקל ַהֹּקֶדׁש (כה)
  טהורה בכור בהמה

א ַיְקִּדיׁש ִאיׁש ֹאתֹו ִאם ׁשֹור ִאם ֶׂשה ַליֹקָוק הּוא: (כו)   ַא ְּבכֹור ֲאֶׁשר ְיֻבַּכר ַליֹקָוק ִּבְבֵהָמה 
  מקדיש בהמה (שאינה ראויה למזבח) לבדק הבית

א ִיָּגֵאל ְוִנְמ  (כז) :ְוִאם ַּבְּבֵהָמה ַהְּטֵמָאה ּוָפָדה ְבֶעְרֶּכ ְוָיַסף ֲחִמִׁשתֹו ָעָליו ְוִאם    ַּכר ְּבֶעְרֶּכ
  מיםחר

א יִ  (כח) א ִיָּמֵכר ְו   ָּגֵאל ָּכל ֵחֶרם ֹקֶדׁש ָקָדִׁשים הּוא ַליֹקָוק:ַא ָּכל ֵחֶרם ֲאֶׁשר ַיֲחִרם ִאיׁש ַליֹקָוק ִמָּכל ֲאֶׁשר לֹו ֵמָאָדם ּוְבֵהָמה ּוִמְּׂשֵדה ֲאֻחָּזתֹו 
א ִיָּפֶדה מֹות יּוָמת: (כט)   ָּכל ֵחֶרם ֲאֶׁשר ָיֳחַרם ִמן ָהָאָדם 

  מעשר שני
  ְוִאם ָּגֹאל ִיְגַאל ִאיׁש ִמַּמַעְׂשרֹו ֲחִמִׁשיתֹו ֹיֵסף ָעָליו: (לא) ְוָכל ַמְעַׂשר ָהָאֶרץ ִמֶּזַרע ָהָאֶרץ ִמְּפִרי ָהֵעץ ַליֹקָוק הּוא ֹקֶדׁש ַליֹקָוק: (ל)

  מעשר בהמה
  ְוָכל ַמְעַׂשר ָּבָקר ָוֹצאן ֹּכל ֲאֶׁשר ַיֲעֹבר ַּתַחת ַהָּׁשֶבט ָהֲעִׂשיִרי ִיְהֶיה ֹּקֶדׁש ַליֹקָוק: (לב)
א ִיָּגֵאל (לג) א ְיִמיֶרּנּו ְוִאם ָהֵמר ְיִמיֶרּנּו ְוָהָיה הּוא ּוְתמּוָרתֹו ִיְהֶיה ֹקֶדׁש    :א ְיַבֵּקר ֵּבין טֹוב ָלַרע ְו
 ֵאֶּלה ַהִּמְצֹות ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיֹקָוק ֶאת ֹמֶׁשה ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבַהר ִסיָני: (לד)

  Age נקבה זכר  הגיל
month – 5yrs 1  3  5 שנים 5 -חדש בן 

  yrs 20 - 5  10  20 שנים 5 – 20
  yrs 60 - 20  30  50 שנים 20 – 60

  yrs 60 <  10  15 שנים 60> 

  ערך
בערכך 
  להביא
  ערך
 סתם

  ערכך
ערך כולו 

 ואינונותן 
ערך נותן 

 אברים

  ותנפש
לרבות 
מנוול 
ומוכה 
 שחין

לרבות 
אחד 

שמעריך 
 מאה

לרבות 
אשה 
 הכשמערי

לרבות 
אבר 

שהנשמה 
 תלויה בה

  נפש
 שקול הוא ויבואו כולםכי 

  והעמיד והעריך
שאינו בהעמדה וכל 

  אינו בהערכה
  להוציא את המת

 להוציא את הגוססו

 לדמים לרבות טומטום ואנדרוגינוס והיה ערכך

  זכר ודאי נקבה ודאית ולא טומטום ואנדרוגינוס ואם נקבה היא…והיה ערכך הזכר

  וכל ערכך יהיה בשקל הקדש
  רכין שאתה מעריך לא יהו פחותין משקלכל ע

  בנ"י
 ולא עו"כ

  איש
 ואפי' עו"כ

 מחלוקת ר' יהודה ור' מאיר


