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  ][יח

ַרק ָקָדֶׁשי ֲאֶׁשר ִיְהיּו ְל ּוְנָדֶרי ִּתָּׂשא ּוָבאָת ֶאל ַהָּמקוֹם ) יב, כו(

  ֲאֶׁשר ִיְבַחר ה':

  מה פשט הכתוב "רק קדשיך אשר יהיו לך", ומדוע כתוב "רק"

(ראה, פיסקא  בספרי 1יהיו לך. בן עזאיכו) רק קדשיך אשר יב, (

ולכן אמר יהיו לך, שאינו נוהג  .מפרש זה במעשר בהמה עז),

וכן  ,וכן תרגם אונקלוס מעשר קודשך ,(בכורות נו, ב) בשותפין

ה, י) דואיש את קדשיו לו  במדברתרגם בפרשת נשא על קרא (

 חולין מתנות, וקדשימדמשלמים ניתן חזה ושוק לכהנים, ו ,יהיו

                                                 
1      

  ]ח[י

ֶאל ַרק ָקָדֶׁשי ֲאֶׁשר ִיְהיּו ְל ּוְנָדֶרי ִּתָּׂשא ּוָבאָת "יב, כו) על הכתוב ([יח] 

קדשיך יהיו רק הכתוב " ו פשטמהא.  :יש לדקדק "ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ה'

רק ומהו הלשון " ,, דהרי בא לומר שיקריב הקרבן במקום אשר יבחרלך"

שמשמע שבא למעט דוקא הוא ולא  ,קדשיך יהיו לך". ב. מהו הלשון "רק"

 ,(ראה, פיסקא עז)ומיישב המשך חכמה על פי המפורש בספרי  אחר.

 ,[ואין כאן המקום להאריך בביאור הספרי] ,דהפסוק איירי במעשר בהמה

 :שתרגם ,וכן מפרש האונקלוס את פשט הכתוב דאיירי במעשר בהמה

וכן  ,ה'"ונדרך תטול ותיתי לאתרא דיתרעי  ודשך דיהון לךק מעשרלחוד "

ר ְוִאיׁש ֶאת ֳקָדָׁשיו לֹו ִיְהיּו ִאיׁש ֲאׁשֶ " )במדבר ה, י(בפרשת נשא על הפסוק 

קודשוהי דיליה יהי  מעשרוגבר ית "תרגום אונקלוס " ִיֵּתן ַלֹּכֵהן לֹו ִיְהֶיה

  ".דיליה יהיגבר דיתין לכהנא 

מעשר בהמה רק ש ,דבא הכתוב לומר ,ט הכתובועל פי זה יש לפרש פש

שאפילו בהמה חולין  ,ואין לך לתת ממנו כלום לכהנים או לגבוה ,כולו שלך

וקדשי  ,שלמים אתה נותן חזה ושוק לכהניםמו ,אתה נותן מתנות לכהן

לכן כתוב "רק" ומיושב  ,ורק מעשר בהמה כולו שלך ,קדשים הכל לכהנים

 כל הדקדוקים בס"ד.
הטעם ו פשט הכתוב "רק קדשיך יהיו לך", דבריו:תמצית  2

דרק  ,ובא לומר ,דהכתוב איירי במעשר בהמה ,שכתוב "רק"

שאר בהמות שתשחוט אין הכל אבל  ,מעשר בהמה כולו שלך

ומעשר  ,שאפילו השוחט חולין צריך לתת מתנות לכהן ,שלך

וקדשי  ,ק לכהןושזה וותן ח, וכן שלמים נבהמה פטור ממתנות

קדשים כולם לכהנים, לבד מעשר דכולו לבעלים, ולכן אמר יהיו 

  .2לך

  

  [יט]

ַרק ָקָדֶׁשי ֲאֶׁשר ִיְהיּו ְל ּוְנָדֶרי ִּתָּׂשא ּוָבאָת ֶאל ַהָּמקוֹם ) יב, כו(

  ֲאֶׁשר ִיְבַחר ה':

  עד היכן אחריותו על מעשר בהמה

עד באר  יהודה אומר ביר 'רק קדשך כופיסקא עז)  (ראה,  3ספרי

  .ל לגבוהקדשים הכ

     

 [יט]
ֶאל ַרק ָקָדֶׁשי ֲאֶׁשר ִיְהיּו ְל ּוְנָדֶרי ִּתָּׂשא ּוָבאָת "דברים יב, כו) (על הפסוק  3

דמשמע שחייב  ,על המצוה של "תשא ובאת" ",ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ה'

חכמים ורבי נחלקו  ,באחריותן עד שיביאם "אל המקום אשר יבחר ה'"

ראה ספרי וז"ל ( בהבאת מעשר בהמה. ,יהודה בספרי עד היכן הוא אחריותו

תשא ובאת, שחייב בטפול הבאתם עד שיביאם לבית הבחירה, ) "פיסקא עז

מבאר הגולה ואילך אינו  ,רבי יהודה אומר עד באר הגולה חייב באחריותם

ששם  ,, ד)ובאר הגולה הוא בלשכת הגולה (מדות ה ." ע"כחייב באחריותם

המקום "דלפי חכמים  ,מבואר .והיא אחת מלשכות העזרה ,היה בור הגולה

אינו עזרה מיד וכשמגיע ל ,בית הבחירה היינו העזרההוא  ,"אשר יבחר ה'

בור לשיביא ולרבי יהודה הוא באחריותו עד  ,באחריות המעשר בהמה

מקום לקדשים כשחייב להביא  ,מבואר דלפי רבי יהודההנה  .שכת הגולהלב

  .לשכת הגולהעד אלא צריך להביא  ,לא די להביא לעזרה ,אשר יבחר ה'

שמות (דכתיב כ דחייב באחריותן ,גם בביכוריםרבי יהודה לשיטתו אזיל ו

ֶהי" )ג, יטכ  ,ורבי יהודה לשיטתו ",ֵראִׁשית ִּבּכּוֵרי ַאְדָמְת ָּתִביא ֵּבית ה' ֱא

תוספתא בדתניא  ,הוא בור הגולה "בית ה' אלוקיך"ד ,מפרש גם שם

מבאר הגולה  ,עד באר הגולה חייב באחריותן ריהודה אומ ביר )רים אביכו(

 ,הדהועל רבי ילקים חוחכמים גם שם ו ." ע"כואילך אין חייב באחריותן

 ,ומנין שהוא חייב באחריותן עד שיביא להר הבית" )ט ,א(ביכורים דתנן ב

מלמד  ,) ראשית בכורי אדמתך תביא בית ה' אלהיך, יטשנאמר (שמות כג

מבואר שאין צריך להביא  ." ע"כשחייב באחריותם עד שיביא להר הבית



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ב

גבי  ה, כן סבר בתוספתא בכורים פרק א .הגולה חייב באחריותם

 פליגי רבנן דעד הר הבית. (משנה ביכורים א, ט) וגם שם ,בכורים

.4ודו"ק

  

  

  

 גליונות בינת המשפט וגליונות איש חסד היה
מלבד גליון משך חכמה, אנו מפרסמים בכל שבוע גליון בינת 

וכן גליון עם סיפורים המשפט על עיניני ממונות אקטואליים, 

 מדהימים של איש החסד.

   y.b.daskal@gmail.com לקבלת הגליונות חינם:

  

                                                 

ללשכת הגולה, ה חייב באחריותן עד שיביא דואבל לרבי יה ללשכת הגולה.

, אלא עזרהב לא די "בית ה' אלוקיך"כשיש אחריות להביא ד ,לשיטתוואזיל 

  תא.כמבואר בתוספ צריך להביא עד לשכת הגולה,

פליגי רבנן דעד  (משנה ביכורים א, ט) וגם שם" [ומה שכתב המשך חכמה

די לחכמים להביא להר בהמה לא נתכון שגם בהבאת מעשר  ,"הר הבית

ת יבו ,שהרי מפורש בספרי בחיוב הבאת מעשר דהוא לבית הבחירה ,הבית

דפוסק  ,ם"הוא מפורש ברמבוכן  .הבחירה אינו הר הבית אלא העזרה

מצות " ל"וז )מעשה הקרבנות יח, א(כתב בדין הבאת קרבנות ו ,כחכמים

עשה להיות כל אדם מטפל ומביא קרבנות בהמה שנתחייב להקריבן מחוצה 

שנאמר קדשיך אשר יהיו לך ונדריך תשא וגו', מפי  ,לארץ לבית הבחירה

מטפל בהם עד  השמועה למדו שאינו מדבר אלא בקדשי חוצה לארץ שהוא

 ,אחריות הביכורים כתב הר הביתובדין ל. "עכ "לבית הבחירהשיביאם 

המפריש בכוריו ונמקו או נבזזו או אבדו או ) וז"ל "כ, ביכורים ב(ל "דז

 ה'שנאמר תביא בית  ,שנגנבו או שנטמאו חייב להפריש אחרים תחתיהם

   ." עכ"למלמד שהוא חייב באחריותן עד שיביאם להר הבית ,ךאלהי

הוא  "יבחר ה' רשהמקום א" כתובהמשמעות דלחכמים  ,והטעם בזה נראה

כולל כל הר הבית.  "בית ה' אלוקיך" משמעות הכתוב בית הבחירה, אבל

הבאת ים על רבי יהודה גם באבל כונת המשך חכמה שחכמים חולק

אבל במעשר עד בית  ,דסוברים בביכורים שיביא עד הר הבית ,ביכורים

 ,כונת המשך חכמה דהר הבית דבביכורים הוא העזרה ,דלמא. או הבחירה

 )שם(א בשנות אליהו "וגם הגר ,)שם(כמו שסובר התוס' יום טוב בביכורים 

 ,"הר" תתיבמשנה ב וחקאלא שמ ,סובר שבביכורים צריך להביא עד העזרה

  .שצריך לגרוס עד הבית]וכתב 

סתם שיטה דאין דרכו להביא  ,מה כונת המשך חכמה בזה ,[אבל יש לבאר

דהנה המלבי"ם  ,ונת המשך חכמה בזהראה כונ. ולשיטתך ולבאר שהול

 ,קמות לשאת ולתת בדבריוד מהמשך חכמה בהרבה מאודדרכו של (

כתב  ,)ל פירוש התורה והמצוה של המלבי"םובפרשת כי תצא כתב שהכל ע

דתנא קמא דרבי יהודה דסובר שחייב לטפל עד שיביאם  ,בביאור הספרי כאן

ואזיל  ,דהוא בר פלוגתיה דרבי יהודה ,הוא רבי שמעון ,לבית הבחירה

ב באחריות הקרבנות עד שיביא שחיי ), איט(לשיטתו דסובר במעילה 

 ,מעוןש אמרו חכמים דהוא רבי ןכל ,אפילו לא זרק הכהן דמיו ,לעזרה

אבל רבי יהודה  ,והיינו לעזרה ,עד שיביא לבית הבחירה במעשר שיטפל

לכן אמר עד שיביא  ,דחייב באחריות עד שיזרוק דמו )שם(סובר במעילה 

כמבואר בתוס' יום טוב  ,חיטהשבאר הגולה היה במקום הש ,הגולהלבאר 

  .סוף מסכת מידות

 ה טעמו של רבי יהודה,וסובר דאין ז ,אבל המשך חכמה חולק על דבריו

, כמו שאומר במעילה ה עד שיזרוק הדםדודוע לא אמר רבי יהמאם כן ד

אי אין בהם דוביכורים בבד ,קשה דווע ,באר הגולהעד שיביא לואמר  ,)שם(

אלא שמע  .ה עד באר הגולהדוומדוע שם אמר רבי יה ,ענין של זריקת הדם

 "המקום אשר יבחר ה'"לשון הכתוב ש ,ה דסוברדודרבי יה מינא דטעמו

לשיטתו מפרש  כןלו ,במקום שנותן לכהן את הקרבנות , הואהוא בעזרהש

  .]הוא המקום הזהש ,ב "בית ה' אלוקיך"בביכורים דכתי רבי נמי
חייב באחריות  ,תמצית דבריו: כיון דכתיב "תשא ובאת כו'" 4

היינו  ,עד שיבוא "למקום אשר יבחר ה'" ,המעשר להביאו לה'

דלא די להביא לעזרה, אלא חייב להביא רבי יהודה  . וסוברהעזרה

הגולה סמוך למקום שנותנים  לשכתבשהוא  ,עד בור הגולה

דחייב  ,לשיטתו גם בביכוריםלכהנים את הקרבנות. ואזיל 

ה דהוא דודסובר רבי יה ,עד שיביא לבית ה' אלוקיך באחריותן

  גם כן עד באר הגולה.

      


