פסוקים ולמודים ערכין פרק ט

בס"ד
ויקרא פרק כה
שמיטה ויובל )א(

אָרץ ַשׁ ָבּת ַליקֹוָק:
אָרץ ֲא ֶשׁר ֲאנִ י נ ֵֹתן ָל ֶכם וְ ָשׁ ְב ָתה ָה ֶ
אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶהם ִכּי ָתבֹאוּ ֶאל ָה ֶ
)א( וַיְ ַד ֵבּר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ְבּ ַהר ִסינַי ֵלאמֹר) :ב( ַדּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַ
אָרץ ַשׁ ָבּת ַליקֹוָק ָשׂ ְד ָך לֹא ִת ְז ָרע וְ ַכ ְר ְמ ָך לֹא
יעת ַשׁ ַבּת ַשׁ ָבּתוֹן יִ ְהיֶה ָל ֶ
וּב ָשּׁנָה ַה ְשּׁ ִב ִ
בוּאָתהּ) :ד( ַ
ָ
אָס ְפ ָתּ ֶאת ְתּ
)ג( ֵשׁשׁ ָשׁנִ ים ִתּ ְז ַרע ָשׂ ֶד ָך וְ ֵשׁשׁ ָשׁנִ ים ִתּ ְזמֹר ַכּ ְר ֶמ ָך וְ ַ
וּל ַע ְב ְדּ ָך וְ ַל ֲא ָמ ֶת ָך
אָכ ָלה ְל ָך ְ
אָרץ ָל ֶכם ְל ְ
אָרץ) :ו( וְ ָהיְ ָתה ַשׁ ַבּת ָה ֶ
יר ָך לֹא ִת ְבצֹר ְשׁנַת ַשׁ ָבּתוֹן יִ ְהיֶה ָל ֶ
יר ָך לֹא ִת ְקצוֹר וְ ֶאת ִענְּ ֵבי נְ ִז ֶ
יח ְק ִצ ְ
ִת ְזמֹר) :ה( ֵאת ְס ִפ ַ
בוּאָתהּ ֶל ֱאכֹל :ס
ָ
אַר ֶצ ָך ִתּ ְהיֶה ָכל ְתּ
ָרים ִע ָמּ ְך) :ז( וְ ִל ְב ֶה ְמ ְתּ ָך וְ ַל ַחיָּה ֲא ֶשׁר ְבּ ְ
תוֹשׁ ְב ָך ַהגּ ִ
וּל ָ
יר ָך ְ
וְ ִל ְשׂ ִכ ְ
רוּעה ַבּח ֶֹדשׁ ַה ְשּׁ ִב ִעי
שׁוֹפר ְתּ ָ
ֲב ְר ָתּ ַ
אַר ָבּ ִעים ָשׁנָה) :ט( וְ ַהע ַ
)ח( וְ ָס ַפ ְר ָתּ ְל ָך ֶשׁ ַבע ַשׁ ְבּתֹת ָשׁנִ ים ֶשׁ ַבע ָשׁנִ ים ֶשׁ ַבע ְפּ ָע ִמים וְ ָהיוּ ְל ָך יְ ֵמי ֶשׁ ַבע ַשׁ ְבּתֹת ַה ָשּׁנִ ים ֵתּ ַשׁע וְ ְ
יוֹבל ִהוא ִתּ ְהיֶה ָל ֶכם וְ ַשׁ ְב ֶתּם
יה ֵ
אָרץ ְל ָכל י ְֹשׁ ֶב ָ
אתם ְדּרוֹר ָבּ ֶ
וּק ָר ֶ
אַר ְצ ֶכם) :י( וְ ִק ַדּ ְשׁ ֶתּם ֵאת ְשׁנַת ַה ֲח ִמ ִשּׁים ָשׁנָה ְ
שׁוֹפר ְבּ ָכל ְ
ֲבירוּ ָ
ֻרים ַתּע ִ
ֶבּ ָעשׂוֹר ַלח ֶֹדשׁ ְבּיוֹם ַה ִכּפּ ִ
יה:
יה וְ לֹא ִת ְב ְצרוּ ֶאת נְ ִז ֶר ָ
יח ָ
יוֹבל ִהוא ְשׁנַת ַה ֲח ִמ ִשּׁים ָשׁנָה ִתּ ְהיֶה ָל ֶכם לֹא ִת ְז ָרעוּ וְ לֹא ִת ְק ְצרוּ ֶאת ְס ִפ ֶ
ִאישׁ ֶאל ֲא ֻחזָּתוֹ וְ ִאישׁ ֶאל ִמ ְשׁ ַפּ ְחתּוֹ ָתּ ֻשׁבוּ) :יא( ֵ
בוּאָתהּ) :יג( ִבּ ְשׁנַת ַה ֵ
ָ
ֹאכלוּ ֶאת ְתּ
יוֹבל ִהוא ק ֶֹדשׁ ִתּ ְהיֶה ָל ֶכם ִמן ַה ָשּׂ ֶדה תּ ְ
)יב( ִכּי ֵ
יּוֹבל ַהזֹּאת ָתּ ֻשׁבוּ ִאישׁ ֶאל ֲא ֻחזָּתוֹ:

מכירת מטלטלין )דבר הנקנה מיד ליד(
אָחיו:
ית ָך אַל תּוֹנוּ ִאישׁ ֶאת ִ
ֲמ ֶ
ית ָך אוֹ ָקנֹה ִמיַּד ע ִ
ֲמ ֶ
)יד( וְ ִכי ִת ְמ ְכּרוּ ִמ ְמ ָכּר ַלע ִ

מכירת שדה אחוזתו )א(
ית ָך ְבּ ִמ ְס ַפּר ְשׁנֵי ְתבוּאֹת ִי ְמ ָכּר ָל ְך:
ֲמ ֶ
יּוֹבל ִתּ ְקנֶה ֵמ ֵאת ע ִ
אַחר ַה ֵ
)טו( ְבּ ִמ ְס ַפּר ָשׁ ִנים ַ
וּל ִפי ְמעֹט ַה ָשּׁ ִנים ַתּ ְמ ִעיט ִמ ְקנָתוֹ ִכּי ִמ ְס ַפּר ְתּבוּאֹת הוּא מ ֵֹכר ָל ְך:
)טז( ְל ִפי רֹב ַה ָשּׁ ִנים ַתּ ְר ֶבּה ִמ ְקנָתוֹ ְ
יכם:
יך ִכּי ֲאנִ י יְ קֹוָק ֱאל ֵֹה ֶ
את ֵמ ֱאל ֶֹה ָ
ָר ָ
ֲמיתוֹ וְ י ֵ
)יז( וְ לֹא תוֹנוּ ִאישׁ ֶאת ע ִ

שמיטה ויובל )ב(
יה:
ישׁ ְב ֶתּם ָל ֶב ַטח ָע ֶל ָ
ַא ַכ ְל ֶתּם ָלשׂ ַֹבע וִ ַ
אָרץ ִפּ ְריָהּ ו ֲ
ָתנָה ָה ֶ
אָרץ ָל ֶב ַטח) :יט( וְ נ ְ
ישׁ ְב ֶתּם ַעל ָה ֶ
יתם א ָֹתם וִ ַ
ֲשׂ ֶ
יתם ֶאת ֻחקּ ַֹתי וְ ֶאת ִמ ְשׁ ָפּ ַטי ִתּ ְשׁ ְמרוּ ַוע ִ
ֲשׂ ֶ
)יח( ַוע ִ
יתי ֶאת ִבּ ְר ָכ ִתי ָל ֶכם ַבּ ָשּׁנָה ַה ִשּׁ ִשּׁית וְ ָע ָשׂת ֶאת ַה ְתּבוּאָה ִל ְשׁלֹשׁ
בוּאָתנוּ) :כא( וְ ִצוִּ ִ
ֵ
ֶאסֹף ֶאת ְתּ
יעת ֵהן לֹא נִ ְז ָרע וְ לֹא נ ֱ
ֹאכל ַבּ ָשּׁנָה ַה ְשּׁ ִב ִ
ֹאמרוּ ַמה נּ ַ
)כ( וְ ִכי ת ְ
ָשׁן:
ֹאכלוּ י ָ
בוּאָתהּ תּ ְ
ָ
יעת ַעד בּוֹא ְתּ
ָשׁן ַעד ַה ָשּׁנָה ַה ְתּ ִשׁ ִ
ַא ַכ ְל ֶתּם ִמן ַה ְתּבוּאָה י ָ
וּז ַר ְע ֶתּם ֵאת ַה ָשּׁנָה ַה ְשּׁ ִמינִ ת ו ֲ
ַה ָשּׁנִ ים) :כב( ְ
אָרץ :ס
ַת ֶכם ְגּ ֻא ָלּה ִתּ ְתּנוּ ָל ֶ
וּבכֹל ֶא ֶרץ ֲא ֻחזּ ְ
אַתּם ִע ָמּ ִדי) :כד( ְ
תוֹשׁ ִבים ֶ
ֵרים וְ ָ
אָרץ ִכּי ג ִ
אָרץ לֹא ִת ָמּ ֵכר ִל ְצ ִמ ֻתת ִכּי ִלי ָה ֶ
)כג( וְ ָה ֶ

מכירת וגאולת שדה אחוזתו )ב(
אָחיו:
ֹאלוֹ ַה ָקּרֹב ֵא ָליו וְ גָאַל ֵאת ִמ ְמ ַכּר ִ
וּבא ג ֲ
וּמ ַכר ֵמ ֲא ֻחזָּתוֹ ָ
יך ָ
אָח ָ
ָמוּך ִ
)כה( ִכּי י ְ
וּמ ָצא ְכּ ֵדי ְג ֻא ָלּתוֹ:
)כו( וְ ִאישׁ ִכּי לֹא יִ ְהיֶה לּוֹ גּ ֵֹאל וְ ִה ִשּׂיגָה יָדוֹ ָ
)כז( וְ ִח ַשּׁב ֶאת ְשׁנֵי ִמ ְמ ָכּרוֹ וְ ֵה ִשׁיב ֶאת ָהע ֵֹדף ָל ִאישׁ ֲא ֶשׁר ָמ ַכר לוֹ וְ ָשׁב ַל ֲא ֻחזָּתוֹ:
ָצא ַבּיּ ֵֹבל ְו ָשׁב ַל ֲא ֻחזָּתוֹ :ס
יּוֹבל וְ י ָ
)כח( וְ ִאם לֹא ָמ ְצאָה יָדוֹ ֵדּי ָה ִשׁיב לוֹ וְ ָהיָה ִמ ְמ ָכּרוֹ ְבּיַד ַהקֹּנֶה אֹתוֹ ַעד ְשׁנַת ַה ֵ

מכירת ביתו
ָמים ִתּ ְהיֶה ְג ֻא ָלּתוֹ:
חוֹמה וְ ָה ְי ָתה ְגּ ֻא ָלּתוֹ ַעד תֹּם ְשׁנַת ִמ ְמ ָכּרוֹ י ִ
מוֹשׁב ִעיר ָ
)כט( וְ ִאישׁ ִכּי יִ ְמכֹּר ֵבּית ַ
ֵצא ַבּיּ ֵֹבל:
יתת ַלקֹּנֶה אֹתוֹ ְלדֹר ָֹתיו לֹא י ֵ
ְקם ַה ַבּ ִית ֲא ֶשׁר ָבּ ִעיר ֲא ֶשׁר )לא( לוֹ ח ָֹמה ַל ְצּ ִמ ֻ
ימה ו ָ
ָאל ַעד ְמלֹאת לוֹ ָשׁנָה ְת ִמ ָ
)ל( וְ ִאם לֹא יִ גּ ֵ
ֵצא:
וּביּ ֵֹבל י ֵ
ֵח ֵשׁב ְגּ ֻא ָלּה ִתּ ְהיֶה לּוֹ ַ
אָרץ י ָ
וּב ֵתּי ַה ֲח ֵצ ִרים ֲא ֶשׁר ֵאין ָל ֶהם ח ָֹמה ָס ִביב ַעל ְשׂ ֵדה ָה ֶ
)לא( ָ

בתים ושדות הלוים
עוֹלם ִתּ ְהיֶה ַל ְלוִ ִיּם:
ָתם ְגּ ֻא ַלּת ָ
)לב( וְ ָע ֵרי ַה ְלוִ יִּ ם ָבּ ֵתּי ָע ֵרי ֲא ֻחזּ ָ
תוֹך ְבּנֵי ִי ְשׂ ָר ֵאל:
ָתם ְבּ ְ
ָצא ִמ ְמ ַכּר ַבּ ִית וְ ִעיר ֲא ֻחזָּתוֹ ַבּיּ ֵֹבל ִכּי ָב ֵתּי ָע ֵרי ַה ְלו ִִיּם ִהוא ֲא ֻחזּ ָ
ַא ֶשׁר ִי ְגאַל ִמן ַה ְלוִ יִּ ם וְ י ָ
)לג( ו ֲ
עוֹלם הוּא ָל ֶהם :ס
יהם לֹא יִ ָמּ ֵכר ִכּי ֲא ֻחזַּת ָ
וּשׂ ֵדה ִמ ְג ַרשׁ ָע ֵר ֶ
)לד( ְ

איסור הלואה בריבית
ָחי ִע ָמּ ְך:
תוֹשׁב ו ַ
ַק ָתּ בּוֹ גֵּר וְ ָ
וּמ ָטה יָדוֹ ִע ָמּ ְך וְ ֶה ֱחז ְ
יך ָ
אָח ָ
ָמוּך ִ
)לה( וְ ִכי י ְ
יך ִע ָמּ ְך:
אָח ָ
יך וְ ֵחי ִ
את ֵמ ֱאל ֶֹה ָ
ָר ָ
ֶשׁ ְך וְ ַת ְר ִבּית וְ י ֵ
)לו( אַל ִתּ ַקּח ֵמ ִאתּוֹ נ ֶ
אָכ ֶל ָך:
וּב ַמ ְר ִבּית לֹא ִת ֵתּן ְ
ֶשׁ ְך ְ
)לז( ֶאת ַכּ ְס ְפּ ָך לֹא ִת ֵתּן לוֹ ְבּנ ֶ
ַען ִל ְהיוֹת ָל ֶכם ֵלאל ִֹהים :ס
אתי ֶא ְת ֶכם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם ָל ֵתת ָל ֶכם ֶאת ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
הוֹצ ִ
יכם ֲא ֶשׁר ֵ
)לח( ֲאנִ י יְ קֹוָק ֱאל ֵֹה ֶ

מכירת עצמו  -עבד עברי עם אדון ישראל
יך ִע ָמּ ְך וְ ִנ ְמ ַכּר ָל ְך לֹא ַת ֲעבֹד בּוֹ ֲעב ַֹדת ָע ֶבד:
אָח ָ
ָמוּך ִ
)לט( וְ ִכי י ְ
תוֹשׁב ִי ְהיֶה ִע ָמּ ְך ַעד ְשׁנַת ַהיּ ֵֹבל ַי ֲעבֹד ִע ָמּ ְך:
)מ( ְכּ ָשׂ ִכיר ְכּ ָ
וּבנָיו ִעמּוֹ וְ ָשׁב ֶאל ִמ ְשׁ ַפּ ְחתּוֹ וְ ֶאל ֲא ֻחזַּת ֲאב ָֹתיו יָשׁוּב:
ָצא ֵמ ִע ָמּ ְך הוּא ָ
)מא( וְ י ָ
הוֹצא ִתי א ָֹתם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם לֹא יִ ָמּ ְכרוּ ִמ ְמ ֶכּ ֶרת ָע ֶבד:
ֲב ַדי ֵהם ֲא ֶשׁר ֵ
)מב( ִכּי ע ָ
יך:
את ֵמ ֱאל ֶֹה ָ
ָר ָ
)מג( לֹא ִת ְר ֶדּה בוֹ ְבּ ָפ ֶר ְך וְ י ֵ

עבדים ואמהות כנענים
אָמה:
יכם ֵמ ֶהם ִתּ ְקנוּ ֶע ֶבד וְ ָ
ַא ָמ ְת ָך ֲא ֶשׁר יִ ְהיוּ ָל ְך ֵמ ֵאת ַהגּוֹיִ ם ֲא ֶשׁר ְס ִביב ֵֹת ֶ
)מד( וְ ַע ְב ְדּ ָך ו ֲ
אַר ְצ ֶכם וְ ָהיוּ ָל ֶכם ַל ֲא ֻחזָּה:
ָרים ִע ָמּ ֶכם ֵמ ֶהם ִתּ ְקנוּ ִ
תּוֹשׁ ִבים ַהגּ ִ
)מה( וְ גַם ִמ ְבּנֵי ַה ָ
הוֹלידוּ ְבּ ְ
וּמ ִמּ ְשׁ ַפּ ְח ָתּם ֲא ֶשׁר ִע ָמּ ֶכם ֲא ֶשׁר ִ
אָחיו לֹא ִת ְר ֶדּה בוֹ ְבּ ָפ ֶר ְך :ס
יכם ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִאישׁ ְבּ ִ
אַח ֶ
וּב ֵ
יכם ָל ֶר ֶשׁת ֲא ֻחזָּה ְלע ָֹלם ָבּ ֶהם ַתּ ֲעבֹדוּ ְ
אַח ֵר ֶ
ֵיכם ֲ
ַח ְל ֶתּם א ָֹתם ִל ְבנ ֶ
)מו( וְ ִה ְתנ ַ
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תּוֹשׁב ִע ָמּ ְך אוֹ ְל ֵע ֶקר ִמ ְשׁ ַפּ ַחת גֵּר:
יך ִעמּוֹ וְ ִנ ְמ ַכּר ְלגֵר ָ
אָח ָ
וּמ ְך ִ
ְתוֹשׁב ִע ָמּ ְך ָ
)מז( וְ ִכי ַת ִשּׂיג יַד גֵּר ו ָ
אָלנּוּ:
אַח ֵרי נִ ְמ ַכּר ְגּ ֻא ָלּה ִתּ ְהיֶה לּוֹ ֶא ָחד ֵמ ֶא ָחיו ִי ְג ֶ
)מח( ֲ
אָלנּוּ אוֹ ִה ִשּׂיגָה יָדוֹ וְ נִ ְגאָל:
אָלנּוּ אוֹ ִמ ְשּׁ ֵאר ְבּ ָשׂרוֹ ִמ ִמּ ְשׁ ַפּ ְחתּוֹ יִ ְג ֶ
)מט( אוֹ דֹדוֹ אוֹ ֶבן דֹּדוֹ יִ ְג ֶ
ימי ָשׂ ִכיר ִי ְהיֶה ִעמּוֹ:
)נ( וְ ִח ַשּׁב ִעם קֹנֵהוּ ִמ ְשּׁנַת ִה ָמּ ְכרוֹ לוֹ ַעד ְשׁנַת ַהיּ ֵֹבל וְ ָהיָה ֶכּ ֶסף ִמ ְמ ָכּרוֹ ְבּ ִמ ְס ַפּר ָשׁנִ ים ִכּ ֵ
ָשׁיב ְגּ ֻא ָלּתוֹ ִמ ֶכּ ֶסף ִמ ְקנָתוֹ:
יהן י ִ
)נא( ִאם עוֹד ַרבּוֹת ַבּ ָשּׁ ִנים ְל ִפ ֶ
ָשׁיב ֶאת ְגּ ֻא ָלּתוֹ:
)נב( וְ ִאם ְמ ַעט ִנ ְשׁאַר ַבּ ָשּׁ ִנים ַעד ְשׁנַת ַהיּ ֵֹבל וְ ִח ַשּׁב לוֹ ְכּ ִפי ָשׁנָיו י ִ
ֶיך:
)נג( ִכּ ְשׂ ִכיר ָשׁנָה ְבּ ָשׁנָה יִ ְהיֶה ִעמּוֹ לֹא יִ ְר ֶדּנּוּ ְבּ ֶפ ֶר ְך ְל ֵעינ ָ
וּבנָיו ִעמּוֹ:
ָצא ִבּ ְשׁ ַנת ַהיּ ֵֹבל הוּא ָ
ָאל ְבּ ֵא ֶלּה וְ י ָ
)נד( וְ ִאם לֹא יִ גּ ֵ
יכם:
אוֹתם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם ֲאנִ י יְ קֹוָק ֱאל ֵֹה ֶ
אתי ָ
הוֹצ ִ
ֲב ַדי ֵהם ֲא ֶשׁר ֵ
ֲב ִדים ע ָ
)נה( ִכּי ִלי ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ע ָ
1
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בס"ד
דברים פרק טו )מכירת עצמו  -עבד עברי עם אדון ישראל(

יעת ְתּ ַשׁ ְלּ ֶחנּוּ ָח ְפ ִשׁי ֵמ ִע ָמּ ְך:
וּב ָשּׁנָה ַה ְשּׁ ִב ִ
ֲב ְד ָך ֵשׁשׁ ָשׁנִ ים ַ
יך ָה ִע ְב ִרי אוֹ ָה ִע ְב ִריָּה ַוע ָ
אָח ָ
)יב( ִכּי ִי ָמּ ֵכר ְל ָך ִ
יך ִתּ ֶתּן לוֹ:
וּמיִּ ְק ֶב ָך ֲא ֶשׁר ֵבּ ַר ְכ ָך יְ קֹ ָוק ֱאל ֶֹה ָ
ָרנְ ָך ִ
וּמגּ ְ
יקם) :יד( ַה ֲענֵיק ַתּעֲנִ יק לוֹ ִמצֹּאנְ ָך ִ
)יג( וְ ִכי ְת ַשׁ ְלּ ֶחנּוּ ָח ְפ ִשׁי ֵמ ִע ָמּ ְך לֹא ְת ַשׁ ְלּ ֶחנּוּ ֵר ָ
יך ַעל ֵכּן אָנ ִֹכי ְמ ַצוְּ ָך ֶאת ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה ַהיּוֹם:
ית ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם וַיִּ ְפ ְדּ ָך יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
ָכ ְר ָתּ ִכּי ֶע ֶבד ָהיִ ָ
)טו( וְ ז ַ
ית ָך ִכּי טוֹב לוֹ ִע ָמּ ְך:
יך לֹא ֵא ֵצא ֵמ ִע ָמּ ְך ִכּי ֲא ֵה ְב ָך וְ ֶאת ֵבּ ֶ
ֹאמר ֵא ֶל ָ
)טז( וְ ָהיָה ִכּי י ַ
ֲשׂה ֵכּן:
עוֹלם וְ אַף ַל ֲא ָמ ְת ָך ַתּע ֶ
וּב ֶדּ ֶלת וְ ָהיָה ְל ָך ֶע ֶבד ָ
אָזנוֹ ַ
ָת ָתּה ְב ְ
)יז( וְ ָל ַק ְח ָתּ ֶאת ַה ַמּ ְר ֵצ ַע וְ נ ַ
ֲשׂה :פ
יך ְבּכֹל ֲא ֶשׁר ַתּע ֶ
וּב ַר ְכ ָך יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
ֲב ְד ָך ֵשׁשׁ ָשׁנִ ים ֵ
ֶך ְבּ ַשׁ ֵלּ ֲח ָך אֹתוֹ ָח ְפ ִשׁי ֵמ ִע ָמּ ְך ִכּי ִמ ְשׁנֶה ְשׂ ַכר ָשׂ ִכיר ע ָ
)יח( לֹא יִ ְק ֶשׁה ְב ֵעינ ָ
דברים פרק יט )רוצח בשוגג(

ַכּה ֶאת ֵר ֵעהוּ ִבּ ְב ִלי ַד ַעת וְ הוּא לֹא שֹׂנֵא לוֹ ִמ ְתּמֹל ִשׁ ְלשֹׁם:
ָחי ֲא ֶשׁר י ֶ
)ד( וְ זֶה ְדּ ַבר ָהר ֵֹצ ַח ֲא ֶשׁר יָנוּס ָשׁ ָמּה ו ָ
אַחת ֶה ָע ִרים
ָמת הוּא יָנוּס ֶאל ַ
וּמ ָצא ֶאת ֵר ֵעהוּ ו ֵ
ָשׁל ַה ַבּ ְרזֶל ִמן ָה ֵעץ ָ
ַרזֶן ִל ְכרֹת ָה ֵעץ וְ נ ַ
ַער ַל ְחטֹב ֵע ִצים וְ נִ ְדּ ָחה יָדוֹ ַבגּ ְ
ַא ֶשׁר ָיבֹא ֶאת ֵר ֵעהוּ ַביּ ַ
)ה( ו ֲ
ָפשׁ וְ לוֹ ֵאין ִמ ְשׁ ַפּט ָמוֶת ִכּי לֹא שֹׂנֵא הוּא לוֹ ִמ ְתּמוֹל
ֵחם ְל ָבבוֹ וְ ִה ִשּׂיגוֹ ִכּי יִ ְר ֶבּה ַה ֶדּ ֶר ְך וְ ִה ָכּהוּ נ ֶ
אַח ֵרי ָהר ֵֹצ ַח ִכּי י ַ
ָחי) :ו( ֶפּן יִ ְרדֹּף גּ ֵֹאל ַה ָדּם ֲ
ָה ֵא ֶלּה ו ָ
ִשׁ ְלשׁוֹם) :ז( ַעל ֵכּן אָנ ִֹכי ְמ ַצוְּ ָך ֵלאמֹר ָשׁלֹשׁ ָע ִרים ַתּ ְב ִדּיל ָל ְך :ס

ויקרא פרק כז
)א( וַיְ ַד ֵבּר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר:
פרשת ערכין
ֶדר ְבּ ֶע ְר ְכּ ָך נְ ָפשֹׁת ַליקֹוָק:
ַפ ִלא נ ֶ
אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶהם ִאישׁ ִכּי י ְ
)ב( ַדּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַ
ָכר ִמ ֶבּן ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָה וְ ַעד ֶבּן ִשׁ ִשּׁים ָשׁנָה וְ ָהיָה ֶע ְר ְכּ ָך ֲח ִמ ִשּׁים ֶשׁ ֶקל ֶכּ ֶסף ְבּ ֶשׁ ֶקל ַהקּ ֶֹדשׁ:
)ג( וְ ָהיָה ֶע ְר ְכּ ָך ַהזּ ָ
)ד( וְ ִאם נְ ֵק ָבה ִהוא וְ ָהיָה ֶע ְר ְכּ ָך ְשׁל ִֹשׁים ָשׁ ֶקל:
ֲשׂ ֶרת ְשׁ ָק ִלים:
ָכר ֶע ְשׂ ִרים ְשׁ ָק ִלים וְ ַלנְּ ֵק ָבה ע ֶ
)ה( וְ ִאם ִמ ֶבּן ָח ֵמשׁ ָשׁנִ ים וְ ַעד ֶבּן ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָה וְ ָהיָה ֶע ְר ְכּ ָך ַהזּ ָ
ָכר ֲח ִמ ָשּׁה ְשׁ ָק ִלים ָכּ ֶסף וְ ַלנְּ ֵק ָבה ֶע ְר ְכּ ָך ְשׁל ֶֹשׁת ְשׁ ָק ִלים ָכּ ֶסף:
)ו( וְ ִאם ִמ ֶבּן ח ֶֹדשׁ וְ ַעד ֶבּן ָח ֵמשׁ ָשׁנִ ים וְ ָהיָה ֶע ְר ְכּ ָך ַהזּ ָ
ֲשׂ ָרה ְשׁ ָק ִלים:
ָכר וְ ָהיָה ֶע ְר ְכּ ָך ֲח ִמ ָשּׁה ָע ָשׂר ָשׁ ֶקל וְ ַלנְּ ֵק ָבה ע ָ
ָמ ְע ָלה ִאם ז ָ
)ז( וְ ִאם ִמ ֶבּן ִשׁ ִשּׁים ָשׁנָה ו ַ
עני שאין בידו לשלם הערך
יכנּוּ ַהכּ ֵֹהן :ס
ֲר ֶ
יך אֹתוֹ ַהכּ ֵֹהן ַעל ִפּי ֲא ֶשׁר ַתּ ִשּׂיג יַד ַהנּ ֵֹדר ַיע ִ
ֱר ְ
ֱמידוֹ ִל ְפנֵי ַהכּ ֵֹהן וְ ֶהע ִ
)ח( וְ ִאם ָמ ְך הוּא ֵמ ֶע ְר ֶכּ ָך וְ ֶהע ִ
מקדיש בהמה למזבח )קדושת הגוף(
ַק ִריבוּ ִמ ֶמּנָּה ָק ְר ָבּן ַליקֹוָק כֹּל ֲא ֶשׁר יִ ֵתּן ִמ ֶמּנּוּ ַליקֹוָק יִ ְהיֶה קּ ֶֹדשׁ:
)ט( וְ ִאם ְבּ ֵה ָמה ֲא ֶשׁר י ְ
מוּרתוֹ יִ ְהיֶה קּ ֶֹדשׁ:
וּת ָ
ָמיר ְבּ ֵה ָמה ִבּ ְב ֵה ָמה וְ ָהיָה הוּא ְ
ָמיר אֹתוֹ טוֹב ְבּ ָרע אוֹ ַרע ְבּטוֹב וְ ִאם ָה ֵמר י ִ
יפנּוּ וְ לֹא י ִ
ַח ִל ֶ
)י( לֹא י ֲ
בהמה שנקדשה למזבח ונפל בה מום
ֱמיד ֶאת ַה ְבּ ֵה ָמה ִל ְפנֵי ַהכּ ֵֹהן:
ַק ִריבוּ ִמ ֶמּנָּה ָק ְר ָבּן ַליקֹוָק וְ ֶהע ִ
)יא( וְ ִאם ָכּל ְבּ ֵה ָמה ְט ֵמאָה ֲא ֶשׁר לֹא י ְ
ישׁתוֹ ַעל ֶע ְר ֶכּ ָך:
ָסף ֲח ִמ ִ
אָלנָּה וְ י ַ
וּבין ָרע ְכּ ֶע ְר ְכּ ָך ַהכּ ֵֹהן ֵכּן יִ ְהיֶה) :יג( וְ ִאם ָגּאֹל יִ ְג ֶ
יך ַהכּ ֵֹהן א ָֹתהּ ֵבּין טוֹב ֵ
ֱר ְ
)יב( וְ ֶהע ִ
מקדיש ביתו או נכסיו לבדק הבית
יך אֹתוֹ ַהכּ ֵֹהן ֵכּן יָקוּם:
ֲר ְ
וּבין ָרע ַכּ ֲא ֶשׁר ַיע ִ
ֱריכוֹ ַהכּ ֵֹהן ֵבּין טוֹב ֵ
ַק ִדּשׁ ֶאת ֵבּיתוֹ ק ֶֹדשׁ ַליקֹוָק וְ ֶהע ִ
)יד( וְ ִאישׁ ִכּי י ְ
ישׁית ֶכּ ֶסף ֶע ְר ְכּ ָך ָע ָליו וְ ָהיָה לוֹ:
ָסף ֲח ִמ ִ
)טו( וְ ִאם ַה ַמּ ְק ִדּישׁ יִ ְגאַל ֶאת ֵבּיתוֹ וְ י ַ
מקדיש שדה אחוזה
ֶרע ח ֶֹמר ְשׂע ִֹרים ַבּ ֲח ִמ ִשּׁים ֶשׁ ֶקל ָכּ ֶסף:
ַרעוֹ ז ַ
ַק ִדּישׁ ִאישׁ ַליקֹוָק וְ ָהיָה ֶע ְר ְכּ ָך ְל ִפי ז ְ
)טז( וְ ִאם ִמ ְשּׂ ֵדה ֲא ֻחזָּתוֹ י ְ
ַק ִדּישׁ ָשׂ ֵדהוּ ְכּ ֶע ְר ְכּ ָך יָקוּם:
)יז( ִאם ִמ ְשּׁנַת ַהיּ ֵֹבל י ְ
נּוֹתרֹת ַעד ְשׁנַת ַהיּ ֵֹבל וְ נִ ְג ַרע ֵמ ֶע ְר ֶכּ ָך:
ַק ִדּישׁ ָשׂ ֵדהוּ וְ ִח ַשּׁב לוֹ ַהכּ ֵֹהן ֶאת ַה ֶכּ ֶסף ַעל ִפּי ַה ָשּׁנִ ים ַה ָ
אַחר ַהיּ ֵֹבל י ְ
)יח( וְ ִאם ַ
ָסף ֲח ִמ ִשׁית ֶכּ ֶסף ֶע ְר ְכּ ָך ָע ָליו וְ ָקם לוֹ:
)יט( וְ ִאם ָגּאֹל ִי ְגאַל ֶאת ַה ָשּׂ ֶדה ַה ַמּ ְק ִדּישׁ אֹתוֹ ְוי ַ
ָאל עוֹד:
אַחר לֹא יִ גּ ֵ
)כ( וְ ִאם לֹא יִ גְ אַל ֶאת ַה ָשּׂ ֶדה וְ ִאם ָמ ַכר ֶאת ַה ָשּׂ ֶדה ְל ִאישׁ ֵ
ְהיָה ַה ָשּׂ ֶדה ְבּ ֵצאתוֹ ַביּ ֵֹבל ק ֶֹדשׁ ַליקֹוָק ִכּ ְשׂ ֵדה ַה ֵח ֶרם ַלכּ ֵֹהן ִתּ ְהיֶה ֲא ֻחזָּתוֹ:
)כא( ו ָ
מקדיש שדה מקנה
ַק ִדּישׁ ַליקֹוָק:
)כב( וְ ִאם ֶאת ְשׂ ֵדה ִמ ְקנָתוֹ ֲא ֶשׁר לֹא ִמ ְשּׂ ֵדה ֲא ֻחזָּתוֹ י ְ
ָתן ֶאת ָה ֶע ְר ְכּ ָך ַבּיּוֹם ַההוּא ק ֶֹדשׁ ַליקֹוָק:
)כג( וְ ִח ַשּׁב לוֹ ַהכּ ֵֹהן ֵאת ִמ ְכ ַסת ָה ֶע ְר ְכּ ָך ַעד ְשׁנַת ַהיּ ֵֹבל וְ נ ַ
אָרץ:
יּוֹבל יָשׁוּב ַה ָשּׂ ֶדה ַל ֲא ֶשׁר ָק ָנהוּ ֵמ ִאתּוֹ ַל ֲא ֶשׁר לוֹ ֲא ֻחזַּת ָה ֶ
)כד( ִבּ ְשׁנַת ַה ֵ
סיכום תשלומי הקדש
ֵרה יִ ְהיֶה ַה ָשּׁ ֶקל :ס
)כה( וְ ָכל ֶע ְר ְכּ ָך יִ ְהיֶה ְבּ ֶשׁ ֶקל ַהקּ ֶֹדשׁ ֶע ְשׂ ִרים גּ ָ
בכור בהמה טהורה
ַק ִדּישׁ ִאישׁ אֹתוֹ ִאם שׁוֹר ִאם ֶשׂה ַליקֹוָק הוּא:
ֻכּר ַליקֹוָק ִבּ ְב ֵה ָמה לֹא י ְ
אַך ְבּכוֹר ֲא ֶשׁר יְ ב ַ
)כו( ְ
מקדיש בהמה )שאינה ראויה למזבח( לבדק הבית
ָאל וְ נִ ְמ ַכּר ְבּ ֶע ְר ֶכּ ָך:
ָסף ֲח ִמ ִשׁתוֹ ָע ָליו וְ ִאם לֹא יִ גּ ֵ
וּפ ָדה ְב ֶע ְר ֶכּ ָך וְ י ַ
)כז( וְ ִאם ַבּ ְבּ ֵה ָמה ַה ְטּ ֵמאָה ָ
חרמים
ָאל ָכּל ֵח ֶרם ק ֶֹדשׁ ָק ָד ִשׁים הוּא ַליקֹוָק:
וּמ ְשּׂ ֵדה ֲא ֻחזָּתוֹ לֹא יִ ָמּ ֵכר וְ לֹא יִ גּ ֵ
וּב ֵה ָמה ִ
אָדם ְ
ַח ִרם ִאישׁ ַליקֹוָק ִמ ָכּל ֲא ֶשׁר לוֹ ֵמ ָ
אַך ָכּל ֵח ֶרם ֲא ֶשׁר י ֲ
)כח( ְ
יוּמת:
אָדם לֹא יִ ָפּ ֶדה מוֹת ָ
ָח ַרם ִמן ָה ָ
)כט( ָכּל ֵח ֶרם ֲא ֶשׁר י ֳ
מעשר שני
אָרץ ִמ ְפּ ִרי ָה ֵעץ ַליקֹוָק הוּא ק ֶֹדשׁ ַליקֹוָק) :לא( וְ ִאם ָגּאֹל יִ ְגאַל ִאישׁ ִמ ַמּ ַע ְשׂרוֹ ֲח ִמ ִשׁיתוֹ י ֵֹסף ָע ָליו:
ֶרע ָה ֶ
אָרץ ִמזּ ַ
)ל( וְ ָכל ַמ ְע ַשׂר ָה ֶ
מעשר בהמה
ירי יִ ְהיֶה קּ ֶֹדשׁ ַליקֹוָק:
ֲשׂ ִ
)לב( וְ ָכל ַמ ְע ַשׂר ָבּ ָקר ָוצֹאן כֹּל ֲא ֶשׁר ַי ֲעבֹר ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ֶבט ָהע ִ
ָאל:
מוּרתוֹ יִ ְהיֶה ק ֶֹדשׁ לֹא יִ גּ ֵ
וּת ָ
ירנּוּ וְ ָהיָה הוּא ְ
ירנּוּ וְ ִאם ָה ֵמר יְ ִמ ֶ
)לג( לֹא יְ ַב ֵקּר ֵבּין טוֹב ָל ַרע וְ לֹא יְ ִמ ֶ
)לד( ֵא ֶלּה ַה ִמּ ְצוֹת ֲא ֶשׁר ִצוָּה יְ קֹוָק ֶאת מ ֶֹשׁה ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ַהר ִסינָי:
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