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  ויקרא פרק יד
  ַוְיַדֵּבר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר: (א)

  ְוהּוָבא ֶאל ַהּכֵֹהן: זֹאת ִּתְהֶיה ּתֹוַרת ַהְּמצָֹרע ְּביֹום ָטֳהָרתֹו (ב)

  ן ֶאל ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ְוָרָאה ַהּכֵֹהן ְוִהֵּנה ִנְרָּפא ֶנַגע ַהָּצַרַעת ִמן ַהָּצרּוַע:ְוָיָצא ַהּכֹהֵ  (ג)

  ְוֵעץ ֶאֶרז ּוְׁשִני תֹוַלַעת ְוֵאזֹב: ַחּיֹות ְטהֹרֹות ְׁשֵּתי ִצֳּפִריםְוָלַקח ַלִּמַּטֵהר ְוִצָּוה ַהּכֵֹהן  (ד)

  ֶאָחת ֶאל ְּכִלי ֶחֶרׂש ַעל ַמִים ַחִּיים:ְוִצָּוה ַהּכֵֹהן ְוָׁשַחט ֶאת ַהִּצּפֹור הָ  (ה)

  ֶמן:ּוְׁשלָֹׁשה ֶעְׂשרִֹנים סֶֹלת ִמְנָחה ְּבלּוָלה ַבֶּׁשֶמן ְולֹג ֶאָחד ָׁש  ְכָבִׂשים ְּתִמיִמים ְוַכְבָׂשה ַאַחת ַּבת ְׁשָנָתּה ְּתִמיָמה ּוַבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ִיַּקח ְׁשֵני (י)

  ְוֶהֱעִמיד ַהּכֵֹהן ַהְמַטֵהר ֵאת ָהִאיׁש ַהִּמַּטֵהר ְואָֹתם ִלְפֵני ְיקָֹוק ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד: (יא)

  ְוֶאת לֹג ַהָּׁשֶמן ְוֵהִניף אָֹתם ְּתנּוָפה ִלְפֵני ְיקָֹוק: ְלָאָׁשםח ַהּכֵֹהן ֶאת ַהֶּכֶבׂש ָהֶאָחד ְוִהְקִריב אֹתֹו ְוָלקַ  (יב)

  ְוַאַחר ִיְׁשַחט ֶאת ָהעָֹלה: ְוִכֶּפר ַעל ַהִּמַּטֵהר ִמֻּטְמָאתֹו ַהַחָּטאתת ְוָעָׂשה ַהּכֵֹהן אֶ  (יט)

  סְוֶאת ַהִּמְנָחה ַהִּמְזֵּבָחה ְוִכֶּפר ָעָליו ַהּכֵֹהן ְוָטֵהר:  ְוֶהֱעָלה ַהּכֵֹהן ֶאת ָהעָֹלה (כ)

  ִלְתנּוָפה ְלַכֵּפר ָעָליו ְוִעָּׂשרֹון סֶֹלת ֶאָחד ָּבלּול ַּבֶּׁשֶמן ְלִמְנָחה ְולֹג ָׁשֶמן: ָאָׁשםְוָלַקח ֶּכֶבׂש ֶאָחד  ְוֵאין ָידֹו ַמֶּׂשֶגת ְוִאם ַּדל הּוא (כא)

  :ְוָהֶאָחד עָֹלה ַחָּטאתְוָהָיה ֶאָחד ּוְׁשֵּתי תִֹרים אֹו ְׁשֵני ְּבֵני יֹוָנה ֲאֶׁשר ַּתִּׂשיג ָידֹו  (כב)

  ר ַעל ַּכף ַהּכֵֹהן ִיֵּתן ַעל רֹאׁש ַהִּמַּטֵהר ְלַכֵּפר ָעָליו ִלְפֵני ְיקָֹוק:ְוַהּנֹוָתר ִמן ַהֶּׁשֶמן ֲאֶׁש  (כט)

  ְוָעָׂשה ֶאת ָהֶאָחד ִמן ַהּתִֹרים אֹו ִמן ְּבֵני ַהּיֹוָנה ֵמֲאֶׁשר ַּתִּׂשיג ָידֹו: (ל)

  ִלְפֵני ְיקָֹוק: ְוִכֶּפר ַהּכֵֹהן ַעל ַהִּמַּטֵהרָחה ֵאת ֲאֶׁשר ַּתִּׂשיג ָידֹו ֶאת ָהֶאָחד ַחָּטאת ְוֶאת ָהֶאָחד עָֹלה ַעל ַהִּמנְ  (לא)

  פ: ֲאֶׁשר לֹא ַתִּׂשיג ָידֹו ְּבָטֳהָרתֹוזֹאת ּתֹוַרת ֲאֶׁשר ּבֹו ֶנַגע ָצָרַעת  (לב)
  

  ויקרא פרק כז 
 ס: ַיֲעִריֶכּנּו ַהּכֵֹהן ַעל ִּפי ֲאֶׁשר ַּתִּׂשיג ַיד ַהּנֵֹדר ַהּכֵֹהן ְוֶהֱעִריְך אֹתֹו ַהּכֵֹהןִלְפֵני  ְוֶהֱעִמידֹו ֵמֶעְרֶּכךָ  ְוִאם ָמְך הּוא (ח)

 
  ם"רמב   *ד"והראב תוספות ,י"שר  
  בנןר  
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  בהשג ידנדון   שהעריך עשירעני 
  "דרוהנעל פי אשר תשיג יד "
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  נדון בהשג ידאינו   ישהעריך ענעשיר 
  "דרוהנעל פי אשר תשיג יד "

  נדון בהשג ידאינו 
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שאמר ערכי עלי עשיר 
  ואמר ושמע עני

  עלישאמר זה  מה
  נדון בהשג יד

  לה רחמנאתנודר ב
  ן בהשג ידנדואינו 

  דון בהשג ידנאינו    יובא דגברא אזלינןחבתר 
  יובא דגברא אזלינןחבתר 

  נדון בהשג ידאינו 
  יובא דגברא אזלינןחבתר 

שאמר ערכי עלי  ינע
  ואמר שירעושמע 

  עלישאמר זה  מה
  נדון בהשג ידאינו 
  נדון בהשג ידאינו   נדון בהשג יד אינו   **נדון בהשג ידאינו   לה רחמנאתנודר ב

           
 של מצורע זה עליקרבנו 

 אני אף בערכין כן אומר  אינו כןקרבנות בו  אני אף בערכין כןאומר   אינו כןבנות ובקר  )אביא את קרבנו(

  מצורע עני \ שירענודר 
  קרבן עשירמביא 

  "הוא ואם דל"
  אמר רחמנא

  הוא דל לאו

  קרבן עשירמביא 
  ביאמר רהואיל וא "סד
נ "החיובא דגברא אזלינן  בתר

  "הואואם דל "ל "קמ

 
  קרבן עשירמביא 

  "הוא ואם דל"
  אמר רחמנא

   הוא דל לאו

  קרבן עשירמביא 
  בימר ראהואיל וא "סד
נ "החיובא דגברא אזלינן  בתר

  "הואואם דל "ל "קמ

  מצורע עני \עני נודר 
  ינקרבן עמביא 

  "אין ידו משגתו"
  הנודרלרבות את 

  ינקרבן עמביא 
   יובא דגברא אזלינןחבתר 

  ינקרבן עמביא 
  "אין ידו משגתו"

  הנודרלרבות את 

  ינקרבן עמביא 
  יובא דגברא אזלינןחבתר 

  קרבן עשירמביא  שירעמצורע  \ שירענודר 
  שיטאפ

  קרבן עשירמביא 
  קרבן עשירמביא    שיטאפ

  שיטאפ
  קרבן עשירמביא 
  שיטאפ

  ירשמצורע ע \עני נודר 
  קרבן עשירמביא 

לפי שמצינו בערכין עני שהעריך 
ל אף ערך עני יכונותן ר עשיאת ה
 "אוהאם דל "ל "כן ת זה

  

  קרבן עשירמביא 
   יובא דגברא אזלינןחבתר 

  קרבן עשירמביא 
לפי שמצינו בערכין עני שהעריך 

ל אף ערך עני יכונותן ר עשיאת ה
  "אוהאם דל "ל "כן ת זה

  

  קרבן עשירמביא 
  יובא דגברא אזלינןחבתר 

  ג,וד הל' ערכין ", ראבג יד יז.ה הש"תוד, :יזה ולרבי "י ד"רש *
אזלינן בתר חיובא דגברא שהרי אם לא היה העני חייב כלום אלא  דלאעשיר מה שאמר זה העני עלי פשיטא אבל גבי ערכין דאמר ה...דשאני גבי ותירץ רבינו אלחנן :ה הכא יז"תוד **

  אין לנו לגרעו לעשיר ליתן ערך עני ני עלי היה נותן ערך עשיר וכל שכן אם נתחייב שאמר העשיר ערך פלו
  

  ש המשנה לרמב"ם מסכת ערכין פרק ד משנה ב פירו
  .אלא באר לנו היאך יהיה גם הערך כמו הקרבן על הדרך שאמר, אין בין ר' וחכמים מחלוקת[ב] 

  
  רמב"ם הלכות ערכין וחרמין פרק ג 

  הלכה ו
, אבל עני מה שאמר זה עלי, הרי העני חייב בערך עשיר שהוא ערך שלם עשיר שאמר ערכי עלי או ערך פלוני ושמע העני ואמר

+/השגת הראב"ד/ עשיר שאמר ערכי וכו' הרי העני  .שהעריך את העשיר ואמר ערך זה עלי אינו חייב אלא כערך עני שהוא כפי אשר תשיג ידו
  .+ רך עניא"א זו כרבי וחכמים חולקין עליו ואומרין שאינו נותן אלא עחייב בערך עשיר. 


