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  ויקרא פרק כה 

    ְוִכי ִתְמְּכרּו ִמְמָּכר ַלֲעִמיֶתָך אֹו ָקנֹה ִמַּיד ֲעִמיֶתָך ַאל ּתֹונּו ִאיׁש ֶאת ָאִחיו: (יד)

  :ְּבִמְסַּפר ְׁשֵני ְתבּואֹת ִיְמָּכר ָלְך ְּבִמְסַּפר ָׁשִנים ַאַחר ַהּיֹוֵבל ִּתְקֶנה ֵמֵאת ֲעִמיֶתָך  (טו)

  ִּכי ִמְסַּפר ְּתבּואֹת הּוא מֵֹכר ָלְך: ט ַהָּׁשִנים ַּתְמִעיט ִמְקָנתוה ִמְקָנתֹו ּוְלִפי ְמעְֹלִפי רֹב ַהָּׁשִנים ַּתְרּבֶ  (טז)

   
  ִּכי ָימּוְך ָאִחיָך ּוָמַכר ֵמֲאֻחָּזתֹו ּוָבא גֲֹאלֹו ַהָּקרֹב ֵאָליו ְוָגַאל ֵאת ִמְמַּכר ָאִחיו: (כה)

  יָגה ָידֹו ּוָמָצא ְּכֵדי ְגֻאָּלתֹו:ְוִאיׁש ִּכי לֹא ִיְהֶיה ּלֹו ּגֵֹאל ְוִהִּׂש  (כו)

  ְוִחַּׁשב ֶאת ְׁשֵני ִמְמָּכרֹו ְוֵהִׁשיב ֶאת ָהעֵֹדף ָלִאיׁש ֲאֶׁשר ָמַכר לֹו ְוָׁשב ַלֲאֻחָּזתֹו: (כז)

  :ְוָׁשב ַלֲאֻחָּזתֹוָיָצא ַּבּיֵֹבל ְוִאם לֹא ָמְצָאה ָידֹו ֵּדי ָהִׁשיב לֹו ְוָהָיה ִמְמָּכרֹו ְּבַיד ַהּקֶֹנה אֹתֹו ַעד ְׁשַנת ַהּיֹוֵבל וְ  (כח)

  
  ויקרא פרק כז 

  ֵּלאמֹר: מֶֹׁשהַוְיַדֵּבר ְיקָֹוק ֶאל  (א)
  פרשת ערכין

   :ְנָפׁשֹת ַליקָֹוק ְּבֶעְרְּכךָ ִאיׁש ִּכי ַיְפִלא ֶנֶדר ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם  ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלַּדֵּבר ֶאל  (ב)
  ֶּכֶסף ְּבֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁש: ֶׁשֶקל ֲחִמִּׁשיםְוָהָיה ֶעְרְּכָך  ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ְוַעד ֶּבן ִׁשִּׁשים ָׁשָנה ִמֶּבן ְוָהָיה ֶעְרְּכָך ַהָּזָכר (ג)
  ָׁשֶקל: ְׁשלִֹׁשיםְוָהָיה ֶעְרְּכָך  ְוִאם ְנֵקָבה ִהוא (ד)
 ְׁשָקִלים: ֲעֶׂשֶרת ְוַלְּנֵקָבהְׁשָקִלים  ֶעְׂשִרים ַהָּזָכרְוָהָיה ֶעְרְּכָך  ִמֶּבן ָחֵמׁש ָׁשִנים ְוַעד ֶּבן ֶעְׂשִרים ָׁשָנהְוִאם  (ה)
 ְׁשָקִלים ָּכֶסף: ְׁשלֶֹׁשתֶעְרְּכָך  ְוַלְּנֵקָבהְׁשָקִלים ָּכֶסף  ֲחִמָּׁשה ַהָּזָכרְוָהָיה ֶעְרְּכָך  ִמֶּבן חֶֹדׁש ְוַעד ֶּבן ָחֵמׁש ָׁשִניםְוִאם  (ו)
  ְׁשָקִלים: ֲעָׂשָרה ְוַלְּנֵקָבהָׁשֶקל  ֲחִמָּׁשה ָעָׂשרְוָהָיה ֶעְרְּכָך  ָזָכר ִאם ִמֶּבן ִׁשִּׁשים ָׁשָנה ָוַמְעָלה ְוִאם (ז)

  לשלם הערך בידו ןעני שאי
  סן: ַעל ִּפי ֲאֶׁשר ַּתִּׂשיג ַיד ַהּנֵֹדר ַיֲעִריֶכּנּו ַהּכֹהֵ  אֹתֹו ַהּכֵֹהן ְוֶהֱעִריְך ַהּכֵֹהן ִלְפֵני  ְוֶהֱעִמידֹוֵמֶעְרֶּכָך  ְוִאם ָמְך הּוא (ח)

 מקדיש בהמה למזבח (קדושת הגוף)
  ְוִאם ְּבֵהָמה ֲאֶׁשר ַיְקִריבּו ִמֶּמָּנה ָקְרָּבן ַליקָֹוק ּכֹל ֲאֶׁשר ִיֵּתן ִמֶּמּנּו ַליקָֹוק ִיְהֶיה ּקֶֹדׁש: (ט)
  ֵהָמה ְוָהָיה הּוא ּוְתמּוָרתֹו ִיְהֶיה ּקֶֹדׁש:לֹא ַיֲחִליֶפּנּו ְולֹא ָיִמיר אֹתֹו טֹוב ְּבָרע אֹו ַרע ְּבטֹוב ְוִאם ָהֵמר ָיִמיר ְּבֵהָמה ִּבְב  (י)

 מוםשנקדשה למזבח ונפל בה בהמה 
  ַליקָֹוק ְוֶהֱעִמיד ֶאת ַהְּבֵהָמה ִלְפֵני ַהּכֵֹהן: ִמֶּמָּנה ָקְרָּבןְוִאם ָּכל ְּבֵהָמה ְטֵמָאה ֲאֶׁשר לֹא ַיְקִריבּו  (יא)
  ֵּכן ִיְהֶיה: ְּכֶעְרְּכָך ַהּכֵֹהןן ָרע ְוֶהֱעִריְך ַהּכֵֹהן אָֹתּה ֵּבין טֹוב ּוֵבי (יב)
  :ְוָיַסף ֲחִמיִׁשתֹו ַעל ֶעְרֶּכךָ ְוִאם ָּגאֹל ִיְגָאֶלָּנה  (יג)

     מקדיש ביתו או נכסיו לבדק הבית
  ָיקּום: אֹתֹו ַהּכֵֹהן ֵּכן ַּכֲאֶׁשר ַיֲעִריְך טֹוב ּוֵבין ָרע ֵּבין  ַליקָֹוק ְוֶהֱעִריכֹו ַהּכֵֹהןְוִאיׁש ִּכי ַיְקִּדׁש ֶאת ֵּביתֹו קֶֹדׁש  (יד)
   ְוָהָיה לֹו: ָעָליו ֶּכֶסף ֶעְרְּכךָ ִמיִׁשית ְוָיַסף חֲ ֵּביתֹו ְוִאם ַהַּמְקִּדיׁש ִיְגַאל ֶאת  (טו)

 מקדיש שדה אחוזה
  :חֶֹמר ְׂשעִֹרים ַּבֲחִמִּׁשים ֶׁשֶקל ָּכֶסף ֶזַרע ֶעְרְּכָך ְלִפי ַזְרעֹו ְוָהָיה ַליקָֹוקִאיׁש  ֲאֻחָּזתֹו ַיְקִּדיׁש ְּׂשֵדהִמ ְוִאם  (טז)
  :ְּכֶעְרְּכָך ָיקּוםִאם ִמְּׁשַנת ַהּיֵֹבל ַיְקִּדיׁש ָׂשֵדהּו  (יז)
  ְוִנְגַרע ֵמֶעְרֶּכָך:לֹו ַהּכֵֹהן ֶאת ַהֶּכֶסף ַעל ִּפי ַהָּׁשִנים ַהּנֹוָתרֹת ַעד ְׁשַנת ַהּיֵֹבל  ְוִחַּׁשבְוִאם ַאַחר ַהּיֵֹבל ַיְקִּדיׁש ָׂשֵדהּו  (יח)
  ְוָקם לֹו: ְוָיַסף ֲחִמִׁשית ֶּכֶסף ֶעְרְּכָך ָעָליו אֹתֹוְוִאם ָּגאֹל ִיְגַאל ֶאת ַהָּׂשֶדה ַהַּמְקִּדיׁש  (יט)
   ַהָּׂשֶדה ְלִאיׁש ַאֵחר לֹא ִיָּגֵאל עֹוד:ת ֶא  ְוִאם לֹא ִיְגַאל ֶאת ַהָּׂשֶדה ְוִאם ָמַכר (כ)

  ִּכְׂשֵדה ַהֵחֶרם ַלּכֵֹהן ִּתְהֶיה ֲאֻחָּזתֹו: ַליקָֹוקֵצאתֹו ַבּיֵֹבל קֶֹדׁש ְּב  ַהָּׂשֶדה ְוָהָיה (כא)
 מקדיש שדה מקנה

  ַיְקִּדיׁש ַליקָֹוק: ֲאֻחָּזתֹו הְּׂשדֵ ִמ ֲאֶׁשר לֹא ְוִאם ֶאת ְׂשֵדה ִמְקָנתֹו  (כב)
   ַתן ֶאת ָהֶעְרְּכָך ַּבּיֹום ַההּוא קֶֹדׁש ַליקָֹוק:ַעד ְׁשַנת ַהּיֵֹבל ְונָ  ָהֶעְרְּכךָ  ִמְכַסתלֹו ַהּכֵֹהן ֵאת  ְוִחַּׁשב (כג)
   ַלֲאֶׁשר ָקָנהּו ֵמִאּתֹו ַלֲאֶׁשר לֹו ֲאֻחַּזת ָהָאֶרץ: ַהָּׂשֶדהִּבְׁשַנת ַהּיֹוֵבל ָיׁשּוב  (כד)
 כום תשלומי הקדשיס

  ס ֶעְׂשִרים ֵּגָרה ִיְהֶיה ַהָּׁשֶקל: ְוָכל ֶעְרְּכָך ִיְהֶיה ְּבֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁש (כה)
  טהורה בכור בהמה

   ַאְך ְּבכֹור ֲאֶׁשר ְיֻבַּכר ַליקָֹוק ִּבְבֵהָמה לֹא ַיְקִּדיׁש ִאיׁש אֹתֹו ִאם ׁשֹור ִאם ֶׂשה ַליקָֹוק הּוא: (כו)
  מקדיש בהמה (שאינה ראויה למזבח) לבדק הבית

   ִאם לֹא ִיָּגֵאל ְוִנְמַּכר ְּבֶעְרֶּכָך:וְ  ְוָיַסף ֲחִמִׁשתֹו ָעָליוְוִאם ַּבְּבֵהָמה ַהְּטֵמָאה ּוָפָדה ְבֶעְרֶּכָך  (כז)
  מיםחר

  ק:ָּגֵאל ָּכל ֵחֶרם קֶֹדׁש ָקָדִׁשים הּוא ַליקֹוָ ַאְך ָּכל ֵחֶרם ֲאֶׁשר ַיֲחִרם ִאיׁש ַליקָֹוק ִמָּכל ֲאֶׁשר לֹו ֵמָאָדם ּוְבֵהָמה ּוִמְּׂשֵדה ֲאֻחָּזתֹו לֹא ִיָּמֵכר ְולֹא יִ  (כח)
  ַרם ִמן ָהָאָדם לֹא ִיָּפֶדה מֹות יּוָמת:ָּכל ֵחֶרם ֲאֶׁשר ָיחֳ  (כט)

  מעשר שני
  :ֲחִמִׁשיתֹו יֵֹסף ָעָליוְוִאם ָּגאֹל ִיְגַאל ִאיׁש ִמַּמַעְׂשרֹו  (לא) ְוָכל ַמְעַׂשר ָהָאֶרץ ִמֶּזַרע ָהָאֶרץ ִמְּפִרי ָהֵעץ ַליקָֹוק הּוא קֶֹדׁש ַליקָֹוק: (ל)

  מעשר בהמה
  ן ּכֹל ֲאֶׁשר ַיֲעבֹר ַּתַחת ַהָּׁשֶבט ָהֲעִׂשיִרי ִיְהֶיה ּקֶֹדׁש ַליקָֹוק:ְוָכל ַמְעַׂשר ָּבָקר ָוצֹא (לב)
  :לֹא ְיַבֵּקר ֵּבין טֹוב ָלַרע ְולֹא ְיִמיֶרּנּו ְוִאם ָהֵמר ְיִמיֶרּנּו ְוָהָיה הּוא ּוְתמּוָרתֹו ִיְהֶיה קֶֹדׁש לֹא ִיָּגֵאל (לג)
  ת מֶֹׁשה ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבַהר ִסיָני:ֵאֶּלה ַהִּמְצֹות ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיקָֹוק ֶא  (לד)

 ש"י ור"ר מאיר 'ר

 טרשיןמכר 

 חוזרות
 לבעלים ביובל
 ושב לאחזתו
 אמר רחמנא

 אחוזהנמי האי ו

 מכר אילנות
 ןינגאל

פחות משתי שנים
 שני תבואות
 אמר רחמנא

 בני תבואותלאו והני 

 אין חוזרות
 לבעלים ביובל
 ושב לאחזתו
 אמר רחמנא
 ולא אילנות

 נגאלותאין 
פחות משתי שנים
 שני תבואות
 אמר רחמנא

 והני בני תבואות

טרשין קדישה

 ביובלוצאין י
 כהניםל

 דהשהוהיה 
 אמר רחמנא

 דהול כ

אילנות קדישה
 בשוויןודן פ
 זרעית ב

 אמר רחמנא
בני לאו והני 

 נינהו ריעהז

 ביובלוצאין יאין 
 כהניםל
 דהש 

 אמר רחמנא
 ולא אילנות

 ןהבשוויודן פ
 זרעית ב

 אמר רחמנא
  אילנותלא ו

 שדה שאינה
 שדה אחוזה

שדה שאינה ראויה 
להיות שדה אחוזה 

  בית זרע
 אין לי אלא בית זרע

שדה גפנים ושדה קנים
 ושדה אילנות מנין?
 ת"ל: שדה, מ"מ!

זרע חומר שעורים בחמשים שקל כסף, לפי שנאמר 
 : מכסתיכול אף שדה מקנה כן? תלמוד לומר


