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השכר והעונש שיהיו לבני ישראל אם ישמרו את מצוות התורה, או אם    - פרשה זו עוסקת בברכות והקללות  

 לא ישמרו אותן, ובחישוב ערך אדם או שדה שנודבו לטובת המקדש.  

 בפרשה זו שתים עשרה מצוות  

ים, ערכי  שתיהן קודש, ערכי בהמה טמאה, ערכי בת היות בהמה ותמורתה 1ערכי אדם,שבע מצוות עשה:  

 מעשר בהמה. או להקדש, לכהן חרמים שדות, הקדשת 

המרת קורבן לבהמה אחר, שינוי ייעוד קורבן, מכירת שדה החרם, פדיית שדה   וחמש מצוות לא תעשה:

 מעשר בהמה.  החרם, מכירת

הפרשה פותחת בהבטחה כי לימוד תורה וקיום מצוות יביא לברכה, גשם בזמנים נוחים, מתן פירות על ידי  

יע. הארץ תהיה  בצי סרק, צמיחת יבול בהיקף שיעסיק את החקלאים כל השנה, ובאיכות כזו שמעט ישע

במרדף אחרי האויבים יפלו לפניכם איש בחרב רעהו, כאש מעטים מבני   2שלווה "וחרב לא תעבור בארצכם". 

ציאו מרוב תבואה  ישראל ירדפו ויפלו רבים מהם. העם ירבה ויהיה חזק . האוכל הישן ישתבח ויצטרכו להו

... אני ה' אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ  3חדשה. הקב"ה ישרה שכינתו בתוך העם: "והתהלכתי בתוככם 

  4מצרים". 

 5: כעת מוזהר העם כי אם לא ישמעו בקול ה' ולא יקיימו את המצוות: "אף אני אעשה זאת לכם"

ה' מזהיר כי יפנה עצמו מכל   6רע שלא יצמח.יאוש מהחלמת החולה, זציפייה נכזבת, שחפת, קדחת,   -בהלה 

אותם ויאכלו את  8ליון הפירות, עמלם יהיה לשווא, בעלי חיים יזיקו יכ 7,יהם יחרבובת, עסקיו בכדי להענישם

ימותו בדבר וייפלו ביד האויב. המחסור יביא לעשר נשים    ,בניהם, בע"ח שלהם ימותו, הארץ תהיה שממה

שיאפו בתנור אחד מהיעדר עצים, ואיכות התבוא הירודה תביא לכך שהלחם יתפורר ובנוסף הוא לא ישביע.  

אנשים יגיעו לאכילת בשר ילדיהם, אנשים ימותו עם הע"ז שלהם, השכינה תסתלק מישראל, ערי ישראל 

 שמם וריח הקורבנות ייפסק. ייחרבו, מקום המקדש יהיה  

 9הארץ תישאר בשיממונה עד שוב בבניה מגלותם. -בתוך כל הקללות מבצבצת ברכה אחת 

העם יהיה מפוזר ומפורד במהלך הגלות, הארץ תיחרב לאחר שלא ישובו אליה. "אז תרצה הארץ את 

כאשר במרוצם ייהרגו   –ף הנותרים בארץ יחיו בפחד ויברחו לקול עלה ניד 10שבתותיה כל ימי השמה וגו'".

 איש על ידי אחיו, הם יהיו אבודים זה מזה ורבים מהם ימותו בגולה. 

לאחר כל הסבל יגיע העם לתשובה והקב"ה מבטיח: "וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק ואף את 

 בריתי אברהם אזכור והארץ אזכור".

 
 כלומר אדם שמתחייב לתת לבית המקדש את שוויו או שוויו של אדם אחר, ייתן לפי הפירוט המובא להלן. 1
 כו, ו(. רש"י אפילו לא למלחמה של שני עמים אחרים זה בזה ) 2
 שם, יב(. רש"י יטייל עמם בגן עדן בלא שיפחדו ממנו ) 3
 ה' אומר שראוי שיאמינו כי בכוחו לעשות זאת, לאחר שראו את שעשה במצרים.   4
' של שבע מכות, אשר אם לא יספיקו להביאו לשוב  מחשב שבע עבירות הכלולות בנטישת התורה אשר כנגדן יקבל העם 'חבילות )שם, יד( רש"י  5

בתשובה, יקבל מה' 'חבילה' נוספת. שבע העבירות הן: אי לימוד תורה, אי קיום מצוות, מאיסה באחרים המקיימים, שנאת חכמים, מניעת אחרים  
 מלקיים מצוות, כפירה במצוות וכפירה בעיקר..

 .שם, יז(   רש"י)  הוא לייחס את ה'זרע' לבנים ובנות שימותו על ידי האויבאו שיצמח ויאכלוהו האויבים. פירוש נוסף  6
 שם, שם(. רש"י במהלך חיפוש האויב אחרי אוצרות המוחבאים בקירות )  7
 .שם, כב( רש"י ) כולל בהמות הבית שאין דרכם להזיק 8
למרות מיקומה האסטרטגי בצומת היבשות של 'העולם הישן' )אירופה, אסיפה ואפריקה(, הייתה עזובה ומוזנחת במשך   -כך אמנם קרה שהארץ  9
  ולאחר מכן העליות הציוניות )החל משנת תקס"ח( תלמידי הגר"א החסידים )החל משנת תק"ז( ו שנה עד תחילת העליות הגדולות של  1700-כ

 . ומארץ מדברית מלאת ביצות ומחלות, הפכה הארץ למקום פורח.  )החל משנת תרמ"ב( 
 .שם, לה(   רש"י)  שבעים שנות גלות בבל היו כנגד שבעים שנות שמיטה ויובל שלא נשמרו על ידי העם 10
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 לצדקה:   בהמשך הפרשה עוסקים הפסוקים בחיוב אדם שנדב את ערכו

חודש עד חמש  

 שנים

חמש עד עשרים  

 שנה

עשרים עד  

 שישים שנה 

 מעל גיל שישים 

חמישה עשר   חמישים שקלים  עשרים שקלים  11חמש שקלים זכר

 שקלים 

 עשרה שקלים  שלושים שקלים  עשרה שקלים  שלוש שקלים  נקבה

 

 המינימום הנדרש לחייו. לאחר שהשאיר לו את  –העני ייתן כפי השערת הכהן את יכולתו 

אדם הנודר חלק של בהמה, הבהמה תימכר ודמי האבר ילכו להקדש. אם נתן בהמה תחת בהמת הקדש,  

בהמת הקדש שקבלה מום, תימכר בהתאם למחיר שיקבע הכהן. אם המקדיש אותה חפץ   12שתיהן קודש. 

הן את שוויו, ואם חפץ לפדותה עליו להוסיף חמישית על שוויה. אדם המקדיש בית למקדש, יעריך הכ

 המקדיש לפדותו עליו להוסיף חמישית על שוויה.

שעורים בחמישים שקלים, ובהתאם לחשבון שני היובל.   14יוערך שוויו לפי בית כור  13המקדיש שדה אחוזה, 

 אם כבר מכרה הגזבר, לא יוכל המקדיש לגאול.אך  בעלי השדה שירצה לגאול יוסיף חמישית על ערכה.

 ביובל תצא השדה מהקונה ותלך לכוהני אותו משמר.

 שתוקדש, תוערך לפי שני היובל.  15שדה מקנה 

 לא שייך לבעל הבהמה.   בכור בהמה לא יוקדש מאחר וכבר מלידתו

 אדם המקדיש בהמה בעלת מום יגאלנה בתוספת חמישית מערכה, או שתימכר בשוויה.

 הנודר ערך אדם היוצא למות, לא ישלם כלום מאחר ואין לו שווי. 

  16מעשר שני הינו קודש לה', ועל כן הפודנו יוסיף חמישית. 

 ו ייאכל לבעליו. מעשר בהמה יהיה קודש ואבריו יוקרבו על המזבח, אך בשר

 17חל איסור על ברירת בהמה בבואו לתת את נדרו. 

 

להצטרפות לקבוצת הווטסאפ שלחו הודעה     yaakovkatz1989@gmail.comלקבלת העלון כתבו לי  

 כאן או לחצו    0532547332

 שבת שלום 

 
 ₪(.  60-גרם כסף )כ 20שקל הוא  11
 אפילו שנתן בהמה טובה יותר מזו שהייתה שייכת להקדש. 12
אשר קבלוה בגורל, בחלוקת הארץ לשבטים. אדמה זו גם אם נמכרת לאדם אחר, שבה תמיד לבעלים המקוריים  כלומר שדה שירשה מאבותיו   13

 בהגיע שנת היובל.
 דונם. 23.5שטח אדמה שניתן לזרוע בו כור תבואה. בערך  14
א מכר רק את זכות השימוש  כלומר שדה שאדם רכש ועתידה לצאת מרשותו ולשוב לבעליה בשנת היובל. במקרה זה בעלותו מוגבלת, וממיל 15

 בשנים שנותרו עד ליובל.
 כז, יג(. רש"י אך בפודה מעשרות של חברו, לא יוסיף חמישית ) 16
 אמנם אם הבהמה בעלת מום וודאי שלא תוקרב על המזבח, אלא תיאכל כמעשר ואסור לגזוז או לעבוד אותה. 17
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