פסוקים ולמודים ערכין ד

בס"ד
מחלוקת ר' יהודה ור' מאיר

ויקרא פרק כז

בנ"י

איש

ולא עו"כ

ואפי' עו"כ

ערך

ערכך

בערכך
להביא
ערך
סתם

ערך כולו
נותן ואינו
נותן ערך
אברים

נפשות
לרבות
מנוול
ומוכה
שחין

)א( וַ יְ ַדבֵּ ר יְ קֹוָ ק אֶ ל מ ֶֹשׁה לֵּאמֹר:
פרשת ערכין
קוָק:
)ב( ַדּבֵּ ר אֶ ל בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל וְ אָמַ ְר ָתּ אֲ לֵהֶ ם ִאישׁ כִּ י י ְַפלִ א נ ֶֶדר ְבּעֶ ְרכְּ נְ פָ שֹׁת לַי ֹ
והיה ערכך לרבות טומטום ואנדרוגינוס לדמים
20-60
)ג( וְ הָ יָה עֶ ְרכְּ הַ זָּכָ ר ִמבֶּ ן עֶ ְשׂ ִרים ָשׁנָה וְ עַ ד בֶּ ן ִשׁ ִשּׁים ָשׁנָה וְ הָ יָה עֶ ְרכְּ חֲ ִמ ִשּׁים ֶשׁ ֶקל כֶּ סֶ ף בְּ ֶשׁ ֶקל הַ קּ ֶֹדשׁ:
)ד( וְ ִאם נְ ֵקבָ ה ִהוא וְ הָ יָה עֶ ְרכְּ ְשׁ ִשׁים ָשׁ ֶקל:
5-20
והיה ערכך הזכר…ואם נקבה היא זכר ודאי נקבה ודאית ולא טומטום ואנדרוגינוס

נפש
כי שקול הוא ויבואו כולם
לרבות
אחד
שמעריך
מאה

לרבות
אשה
שמעריכה

לרבות
אבר
שהנשמה
תלויה בה

ֲשׂ ֶרת ְשׁ ָקלִ ים:
)ה( וְ ִאם ִמבֶּ ן חָ מֵ שׁ ָשׁנִ ים וְ עַ ד בֶּ ן עֶ ְשׂ ִרים ָשׁנָה וְ הָ יָה עֶ ְרכְּ הַ זָּכָ ר עֶ ְשׂ ִרים ְשׁ ָקלִ ים וְ לַנְּ ֵקבָ ה ע ֶ
בן חדש 5-שנים
)ו( וְ ִאם ִמבֶּ ן ח ֶֹדשׁ וְ עַ ד בֶּ ן חָ מֵ שׁ ָשׁנִ ים וְ הָ יָה עֶ ְרכְּ הַ זָּכָ ר חֲ ִמ ָשּׁה ְשׁ ָקלִ ים כָּ סֶ ף וְ לַנְּ ֵקבָ ה עֶ ְרכְּ ְשׁ ֶשׁת ְשׁ ָקלִ ים כָּ סֶ ף:
>60
ֲשׂ ָרה ְשׁ ָקלִ ים:
)ז( וְ ִאם ִמבֶּ ן ִשׁ ִשּׁים ָשׁנָה וָמַ עְ לָה ִאם זָכָ ר וְ הָ יָה עֶ ְרכְּ חֲ ִמ ָשּׁה עָ ָשׂר ָשׁ ֶקל וְ לַנְּ ֵקבָ ה ע ָ
והעמיד והעריך
עני שאינו בידו לשלם הערך
וכל שאינו בהעמדה
)ח( וְ ִאם מָ הוּא מֵ עֶ ְר ֶכּ וְ הֶ ע ֱִמידוֹ לִ פְ נֵי הַ כֹּהֵ ן וְ הֶ ע ֱִרי אֹת ֹו הַ כֹּהֵ ן עַ ל פִּ י אֲ ֶשׁר ַתּ ִשּׂיג יַד הַ נּ ֵֹדר ַיע ֲִרי ֶכנּוּ הַ כֹּהֵ ן :ס
אינו בהערכה
להוציא את המת
מקדיש בהמה למזבח )קדושת הגוף(
ולהוציא את הגוסס
)ט( וְ ִאם ְבּהֵ מָ ה אֲ ֶשׁר י ְַק ִריבוּ ִממֶּ נָּה ָק ְרבָּ ן לַיקֹוָ ק כֹּל אֲ ֶשׁר יִ ֵתּן ִממֶּ נּוּ לַיקֹוָ ק יִ ְהיֶה קּ ֶֹדשׁ:
מוּרת ֹו יִ ְהיֶה קּ ֶֹדשׁ:
וּת ָ
)י( א יַחֲ לִ יפֶ נּוּ וְ א י ִָמיר אֹת ֹו טוֹב בְּ ָרע א ֹו ַרע ְבּטוֹב וְ ִאם הָ מֵ ר י ִָמיר ְבּהֵ מָ ה ִבּבְ הֵ מָ ה וְ הָ יָה הוּא ְ
בהמה שנקדשה למזבח ונפל בה מום
)יא( וְ ִאם כָּל בְּ הֵ מָ ה ְטמֵ אָה אֲ ֶשׁר א י ְַק ִריבוּ ִממֶּ נָּה ָק ְרבָּ ן לַיקֹוָ ק וְ הֶ ע ֱִמיד אֶ ת הַ ְבּהֵ מָ ה לִ פְ נֵי הַ כֹּהֵ ן:
)יב( וְ הֶ ע ֱִרי הַ כֹּהֵ ן אֹתָ הּ בֵּ ין טוֹב וּבֵ ין ָרע כְּ עֶ ְרכְּ הַ כֹּהֵ ן ֵכּן יִ ְהיֶה:
ישׁת ֹו עַ ל עֶ ְר ֶכּ :
)יג( וְ ִאם ָגּאֹל יִ גְ אָ ֶלנָּה וְ יָסַ ף חֲ ִמ ִ
מקדיש ביתו או נכסיו לבדק הבית
)יד( וְ ִאישׁ כִּ י י ְַק ִדּשׁ אֶ ת בֵּ ית ֹו ק ֶֹדשׁ לַיקֹוָ ק וְ הֶ ע ֱִריכ ֹו הַ כֹּהֵ ן בֵּ ין טוֹב וּבֵ ין ָרע ַכּאֲ ֶשׁר ַיע ֲִרי אֹת ֹו הַ ֹכּהֵ ן ֵכּן יָקוּם:
)טו( וְ ִאם הַ מַּ ְק ִדּישׁ יִ גְ אַל אֶ ת בֵּ ית ֹו וְ יָסַ ף חֲ ִמ ִ
ישׁית כֶּ סֶ ף עֶ ְרכְּ עָ לָיו וְ הָ יָה לוֹ:
מקדיש שדה אחוזה
)טז( וְ ִאם ִמ ְשּׂ ֵדה אֲ חֻ זָּ ת ֹו י ְַק ִדּישׁ ִאישׁ לַיקֹוָ ק וְ הָ יָה עֶ ְרכְּ לְ פִ י זַ ְרע ֹו זֶ ַרע חֹמֶ ר ְשׂע ִֹרים בַּ חֲ ִמ ִשּׁים ֶשׁ ֶקל כָּ סֶ ף:
)יז( ִאם ִמ ְשּׁנַת הַ יֹּבֵ ל י ְַק ִדּישׁ ָשׂ ֵדהוּ כְּ עֶ ְרכְּ יָקוּם:
)יח( וְ ִאם אַחַ ר הַ יֹּבֵ ל י ְַק ִדּישׁ ָשׂ ֵדהוּ וְ ִח ַשּׁב ל ֹו הַ כֹּהֵ ן אֶ ת הַ ֶכּסֶ ף עַ ל פִּ י הַ ָשּׁ ִנים הַ נּוֹתָ רֹת עַ ד ְשׁנַת הַ ֹיּבֵ ל וְ נִגְ ַרע מֵ עֶ ְרכֶּ :
)יט( וְ ִאם ָגּאֹל יִ גְ אַל אֶ ת הַ ָשּׂ ֶדה הַ מַּ ְק ִדּישׁ אֹת ֹו וְ יָסַ ף חֲ ִמ ִשׁית ֶכּסֶ ף עֶ ְרכְּ עָ לָיו וְ ָקם לוֹ:
)כ( וְ ִאם א יִ גְ אַל אֶ ת הַ ָשּׂ ֶדה וְ ִאם מָ ַכר אֶ ת הַ ָשּׂ ֶדה לְ ִאישׁ אַחֵ ר א יִ גָּאֵ ל עוֹד:
)כא( וְ הָ יָה הַ ָשּׂ ֶדה בְּ צֵ את ֹו בַ יֹּבֵ ל ק ֶֹדשׁ לַיקֹוָ ק כִּ ְשׂ ֵדה הַ חֵ ֶרם ַלכֹּהֵ ן ִתּ ְהיֶה אֲ חֻ זָּ תוֹ:
מקדיש שדה מקנה
)כב( וְ ִאם אֶ ת ְשׂ ֵדה ִמ ְקנָת ֹו אֲ ֶשׁר א ִמ ְשּׂ ֵדה אֲ חֻ זָּ ת ֹו י ְַק ִדּישׁ לַיקֹוָ ק:
)כג( וְ ִח ַשּׁב ל ֹו הַ כֹּהֵ ן אֵ ת ִמכְ סַ ת הָ עֶ ְרכְּ עַ ד ְשׁנַת הַ יֹּבֵ ל וְ נָתַ ן אֶ ת הָ עֶ ְרכְּ בַּ יּוֹם הַ הוּא ק ֶֹדשׁ לַיקֹוָ ק:
אָרץ:
)כד( בִּ ְשׁנַת הַ יּוֹבֵ ל יָשׁוּב הַ ָשּׂ ֶדה לַאֲ ֶשׁר ָקנָהוּ מֵ ִאתּ ֹו לַאֲ ֶשׁר ל ֹו אֲ חֻ זַּ ת הָ ֶ
סיכום תשלומי הקדש
וכל ערכך יהיה בשקל הקדש
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)כה( וְ כָ ל עֶ ְרכְּ יִ ְהיֶה בְּ
כל ערכין שאתה מעריך לא יהו פחותין משקל
בכור בהמה טהורה
)כו( אַ בְּ כוֹר אֲ ֶשׁר יְ ֻבכַּר לַיקֹוָ ק בִּ בְ הֵ מָ ה א י ְַק ִדּישׁ ִאישׁ אֹת ֹו ִאם שׁוֹר ִאם ֶשׂה לַיקֹוָ ק הוּא:
מקדיש בהמה )שאינה ראויה למזבח( לבדק הבית
)כז( וְ ִאם בַּ ְבּהֵ מָ ה הַ ְטּמֵ אָה וּפָ ָדה בְ עֶ ְר ֶכּ וְ יָסַ ף חֲ ִמ ִשׁת ֹו עָ לָיו וְ ִאם א יִ גָּאֵ ל וְ ִנ ְמכַּר בְּ עֶ ְר ֶכּ :
חרמים
וּמ ְשּׂ ֵדה אֲ חֻ זָּ ת ֹו א יִ מָּ כֵ ר וְ א יִ גָּאֵ ל ָכּל חֵ ֶרם ק ֶֹדשׁ ָק ָד ִשׁים הוּא לַיקֹוָ ק:
אָדם וּבְ הֵ מָ ה ִ
)כח( אַ כָּ ל חֵ ֶרם אֲ ֶשׁר יַחֲ ִרם ִאישׁ לַיקֹוָ ק ִמ ָכּל אֲ ֶשׁר ל ֹו מֵ ָ
אָדם א יִ פָּ ֶדה מוֹת יוּמָ ת:
)כט( כָּ ל חֵ ֶרם אֲ ֶשׁר יָחֳ ַרם ִמן הָ ָ
מעשר שני
אָרץ ִמפְּ ִרי הָ עֵ ץ לַיקֹוָ ק הוּא ק ֶֹדשׁ לַיקֹוָ ק) :לא( וְ ִאם ָגּאֹל יִ גְ אַל ִאישׁ ִממַּ עַ ְשׂר ֹו חֲ ִמ ִשׁית ֹו יֹסֵ ף עָ לָיו:
)ל( וְ כָל מַ עְ ַשׂר הָ ֶ
אָרץ ִמזֶּ ַרע הָ ֶ
מעשר בהמה
)לב( וְ ָכל מַ עְ ַשׂר בָּ ָקר וָ צֹאן כֹּל אֲ ֶשׁר ַי ֲעבֹר ַתּחַ ת הַ ָשּׁבֶ ט הָ ע ֲִשׂ ִירי יִ ְהיֶה קּ ֶֹדשׁ לַיקֹוָ ק:
מוּרת ֹו יִ ְהיֶה ק ֶֹדשׁ א יִ גָּאֵ ל:
וּת ָ
ירנּוּ וְ הָ יָה הוּא ְ
ירנּוּ וְ ִאם הָ מֵ ר יְ ִמ ֶ
)לג( א יְ בַ ֵקּר בֵּ ין טוֹב ל ַָרע וְ א יְ ִמ ֶ
)לד( אֵ לֶּה הַ ִמּ ְצוֹת אֲ ֶשׁר ִצוָּ ה יְ קֹוָ ק אֶ ת מ ֶֹשׁה אֶ ל בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל בְּ הַ ר ִסינָי:

Age
זכר נקבה
הגיל
3
בן חדש  5 -שנים 5
1 month – 5yrs
 5 – 20שנים 20
5 - 20 yrs 10
 20 – 60שנים 50
20 - 60 yrs 30
<  60שנים 15
> 60 yrs 10
1
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