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ת"צ תופפן
יב) סיום חלק המצות שבספר משנה תזרה
הבאת ביכורים ושאר מתנות קדושות
ותפילות מסוימות  -שנתחייבנו לאמרן
בבית המקדש בשעת הבאתם.

ספר הברית בשמות מסחם במצות הבאת ביכורים (שמות כג ,יט) ,תנן
מסתחבות המצוות בספר משנה תורה במצוה זאת ,אלא שכאן נתפרשה
המצחתיותר .וצית שבכלל מצותביכוריםהיא מצות הודית ביכורים ,סמך
הכתוב לפרשתביכורים עוד פרשה אחרוג ,אשר גם בה נצסווינו על מצות
הדף במקדש,דהיינו כשבערנו מן הבית אח כל המתנות שנתחייבנו בהן
ונתנו אותן לבעליהן .אזהרת בשר בחלב ,הסמוכה בשמות כג ,ים למצות
ביכורים ,כבר נאמרה למעלה פרקיד בפרשת מאכלות אסורים,ואין הכתוב
צריך לחזור עליה כאה השוה מה שבתבנו למעלה בפירושנו לפרק יד,
כא - .הפרק שלפנינו מתחלק לשלשה חלקים :א) מצות הבאת ביכורים,
כוללתהודיתביכורים (א=-א)  1ב) מצותביעור המעשרות והמתנות ,כוללת
י מעשרות (יב-סו) ג) אזהרה שנשמור את מצוות הברית אשר
מצותידו
,
ר
כ
ש
צוה לנו השי"ת ,כדי שנהיה ראוים לקבלת
כמו שהובטחנו מפי
הכבורה (מז--ים).
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ה פ ס 1קי ס א -ב :היה מ תבע אל הארץיטרה' אלקיך
מתן לך נחלה ששתה תשבת בה .ולקחת מראשית כל
פרי האדמה אשר תבע מארצך אשר ה'אלקיח מתן לך
חרמת בטנא והלכת אל המקום אשר יבחר ה' אלקיך
לשכן שמו שם.

וישבת בה .אותה הלשח כמו למעלה יה

והיה כי תבוא".
יה מצות הבאת בימרימ שנאמרה כבר בשמות כסיט; לה כו (השוה גם
שמות כב ,כח) ,נשית כאף ולא בא הכתוב כאז אלא להוסיף פרטי ההלנה"
כמפורש במכילתא .גם בספר דברים (יב ,ו ,יז) כבר נוכרו הביכורים
ונקראו "תרומת ידך= (השוה הפירושים שם) ,ונצטווינו להביאם למקום
אשר יבחר ה' .כאל נאמרה בעיקר מצות ההודיה ,בה אנחנו מזכירים בקצרה
את דברי ימי ישראל ,מימי גלותו של יעקב אבינו עד הכניסה לארץ- .
וירשתה וישבת בה .גם כאן דרשו רבותעו (כמו למעלה ינ יד),
שאת המצוה הזאת מהגת אלא לאחר כיבוש הארץ וחלוקתה (מכילתא)-- .
ול קח ת מרא שית .בשמות בג ,יט נאמר" :ראשית ביכורי אדמתך
תביא" ,ומשמעה כל הראשית ,ועלכןאין כל טעם בדברי דילמן ש,,מראשית"
שנאמר כאן פירושו שאין להביא לירושלים אלא חלק מהראשית וכי יש
רשות לאכול את שאריתם כבית .גם לפי מה שפירשנו למעלה ל,,תרומת
ידך" (יב ,ו) נדחו דבריו לגמרי .לא באה המ"מ שלפני "ראשית" אלא לומר,
שלא כלמיני פרי האדמה נתחייבו בביכורים ,אלא רק הפירות שהם שבחה
של ארץ ישראל הנזכרים למעלה ה ,ח ,וכמו שדרשו רבותינו מן הכתוב
בספרי ובמנחות פד ,ב .את שיעור הביכורים לא פירש הכתוב ובספרי אמרו
שמן התורה יצאידי חובתו אפילו באשכול אחדואפילו בגרוגרת אחת .אבל
בירושלמי (ריש פרק שלישי דביכורים) אמרו ,שצריך לתת אחד מששים.
המפרשים שם פירשו ,שהיא מצוה מדרבנן ,אבל במכילתא (מדרש תנאים
עמוד  ,170השוה את הערתי שם) משמע שסמכו זאת אל המקרא - .פרי.
ן או שמן .אבל במשנתנו
מכאן דרשובספרי,שיש להביא דווקאפירות ,ולאיי
תרומותיא,ג לא אמרוכן .השוהירושלמי שםוחולין קכ,ב - .א שר תביא
מארצך .מכאן אמרו בספרי ,שכל זמן שהפירות מצויים על פני הארץ
מביא אדם ביכורים (עד חנונה) .אבלאינו קורא "מקרא ביכורים" (תפילה
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ההודיה) אלא משבועות עד סוכות ,שהוא זמן שמחה (ביכורים א ,ו; פסחים
לה ב) -- .ושמת בטנא .צריך להביא את הבעורים בכלם
ה פ סו קים ג-ד :ובאת אל הכהןיפריהיהבימים ההם
ואמרת אלת הגדתי היום להן אלקיךכי באתי אל הארץ
אשר מצבעה'לאמותינו לתת לע .ולקח הכהן הטנאמידך
והניחולפני מזבח ה' אלקיך.
א שריהיה בי מימ ההם .פירושו כמו למעלה יז ,ט ושם ים,ין.
ן ספרי) .במדרש תנאים עמוד 171
יו להכיר תמיד בכהן שבימיך (עיי
(מכילתא) למדו מכאן ,שהכהן אשר יהיה עובד בימים ההם עבודת כהונה
עבודתו כשרה מכל מקום ,ואפילו אם נודע אחרי כן שהוא בן גרושה או
בן חלוצה (דברי רבי יהושע ,החולק על רבי אליעזר) - .ה גדחי היום.
רש"ר הירש מביא ראיות משמואל א ג,יג ,שמואל ב יט ,ז ,ש,,הגד'אין
י מעשה .לפי זה,
פירושו הבעה עלידי דיבור דווקא ,אלא גם הבעה עליד
,
ה
א
"הגדתי" פירושו עלידי הבאת הביכורים .אולם יותר נר שהוא פתיחה
להודיה הסמוכה (ה-יא) ,ו,,הגד" פירושו כאן :להעיד ,להצהיר (ויקרא
ה ,א) .וכן היא דעת דבותינו ,שהפסוקים ה-יא הם ה"הגדה" ,ותקנו לקיים
את מצות הגדה בליל פסח באמירת פסוקים אלה ,שגם שם נאמר "ההגדת"
(שמותיג ,ח) - .לה' אל קיך .השבעים תרגמו כאילוהיה כתוב "אלקי".
הטעות נגרמה עלידי כך שלא הבינו את כוונת הכתוב .אולם כבר העיר
רס"ר אידש ,שכן מצינו שדיבר גם חזקיהן לישעיהו (מלכים ב יט ,ד)
ושאול לשמואל (שמואל א סו ,טו; כא ,ל) .וכן אמר הכתוב על הכהן
(ויקרא כא ,ז)" :קדוש הוא לאלקיו" .וכן למעלה יח ,ז" :ושרת בשם ה'
אלקיו" .והכוונה שהכהן או הנביא קרוב ביותר לקדוש ברוך הוא .במכילתא
כאן אמרו" :מכאן אמרומחילין שם שמים עלהיחיד" ,כלומר שהננו רשאים
לקרוא את שמו של הקדיש ברוך הוא על אדםיחידי .בדרך כללאין אנחנו
עושים כן אלא לגבי האבות (אלקי אברהם) ,שהיו קרובים ביותר אל הקדוש

ברוך הוא.
ול ק ח הכהן1 ...הניחו .להלן פסוקי נאמר עוה הפעם" :והנחתו".
רילמן ,שכלז ותייל אמרו ,שאין זה אלא סיום הכולל את כל מה שנאמר
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תחילה ,כלומר "והנחתו ,כמו שנאמר כבר ,לפני ה' אלקיך" .קרוב לדבריהם
מפרש רש"ר הירש ,האומר ,בי "והניחו= שנאמר בתחילה קובע רק את
המטרה הכללית של הבאת הביכורים .אין להקשות למה נאמר תחילה
"והניחו" ,שמשמע שהכהן מניח ,ואחרי כן נאמר "והנחתו" ,שמשמע שמביא
הביכורים מניח,כי אפשר לומר שהמביא עושה את הכהן שליח להניח אח
הביכורים אצל המזבח ,ולא נתנו רשות לכל אדם להתקרב למזבח .פירוש
זה אנחנו מוכרחים לפרש לדברי תנא קמא דמשנתנובביכורים ג ,ו ,השונה
סדר הבאת הביכורים על יסוד מסוריו עתיקה ,וזו לשונו" :עודהו הסל על
כתיפו קורא מהגדתי היום לה' אלקיך עד שגומר כל הפרשה' ,ואינו מזכיר
כלל שצריך להניח הסל לפני שאומר "ארמי אובד אבי" .אלא שלפי זה
קשה ,שאם מביא הביכורים קורא מ"הגדתי" עד "לתת לנו" וימשיך מיד
בלי הפסק מ"ארמי אובד" עד "אשר נתתלי ה'" ,מפני מה הפסיק הכתוב
אתדבריההודיה עלידי "ולקההכהן...וענית ואמרתלפני ה'אלקיך" .אנחנו
מוכרחיםלפי זה לפרש ,שמ"הגדתי' עד "לתתלנו"אינה אלאפתיחהלההריה
העיקרית,ויש לעשות הפסקה קטנהביניהם,ואחריכן להמשיךבעיקרההודיה
בקול רם (כמו שנאמר "וענית ואמרתי) .ואסנט כן מצינו במכילתא
(מדרש תנאים  )172לדברי רבי שמעון ש"ארמי אובד אבי" יש לאומרו
בקול רם .אבל פירוש יותר פשוט בדברי המקרא נראה עלפי דברי רבי
יהודה המתאר את הבאת הביכורים במשנתנו (ביכורים ג ,ו) ,וזו לשונו:
"עודהו הסל על כתיפו קורא מהגדתיהיום לה' אלקיך עד ארמי אובד אבי,
הגיע לארמי אובד אבי מוריד הסל מעל כתיפו ואוחזו בשפתותיו וכהן מניח
ידו תחתיו ומניפו וקורא מארמי אובד אבי עד שהוא גומר בל הפרשה (עד
) ומניחו בצד המזבח והשתחוה ויצא"*) .לפי זה,
חציו הראשון של פסוקי
אחרי שגמר המביא את קריאת הפרשה ,היה מניף את הפירות ביחד עם
הכהן (בנוגע לצורת התנופה ,השוהפירושי לויקרא ז ,כד) .בספרי ובמנחות
מא דרש רבי אליעזר בן יעקב את מצות התנופה מדכתיב" :ולקח הכהן...
מידך' ,שכן נאמר גם בויקרא לענין מצות תנופה" :ידיו תביאנה'.לפי זה
אפשר לפרש בפסוק ד ,שנצטווינו למסור אתהביכורים לרשות גבוה עליזי
*) בנוגע להבאת הביכורים ,השוה פילון :די פיטטו קופיני ,וגרץ :מזגאטס
שריפט  ,1877עמוד  433והלאה.
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י הכהן (אלא
תנופה עוד לפני מקרא הפרשה ,ותנופה זאת נעשית עליד
שגם המביא משתתף בה ,כמו בשאר התנופות) ,ורק אחרי מקרא
הפרש"
ההא נותן אותם ממש .בפסוק ד נאמר שההנחההיא "לפני מזבחי ,ובפסוקי
נאמר "לפני ה'" ,מכאן למדו בירושלמי (ביכורים ג ,ו) שמצוה להניח
הביכורים בקרן מערבית דרומית ,כמו שמצוה להגיש המנחה בקרן מערבית
דרומית (השוהפירושילויקראו ,ז) ,שהואפני המזבח,וגם קרובלהיכל .אלא
שקצת קשה מפני מה דורש רבי יהודה מצות תנופה מ"והנחתו" שבפסוקי
ולא מפסוק ד (סוכה מז ,ב ,ושאר מקומותמקבילים) ,אף עלפי שבמשנה הוא
אומר שתנופה קודמת למקרא הפרשה ,הגהת הגמיא ב"שנות אליהו" ,שמגיה
בברייתא שהובאה בתלמוד "והניחו" במקום "והנחתו" ,אינה מתאשרת על
ידי המקומות המקבילים וכתבי היד .אולי יש לומר ,שרבי יהודה דורש
מצות תנופה מ"והנחתו" ,מפני ששם נאמר "לפני ה'י ,כמו בכל מקום
שהכתוב מזכיר מצות תנופה ,מה שאין כן בפסוק ד שנאמר שם "לפני
מזבח" ,על כן דורש רבי יהודה מצות תנופה מ"והנחתו 4שבסוף הפרשה,
אף עלפי שמצותה לפני הקריאה.

9ס 1ק ה :וענית ואמרתלסני ה' אלקיך ארמי אוכראבי
וירד מצרימה ויגר שם במתי מעטויוני שם לגוי גדול
עצוםורב.
ועניוצ בלשון הקודש (סוטה לג ,א ספרי) .בתקופה יותר מאוחרת
תקנו הכמים להקריא את הפרשה לכל אדם,כדי שלא לבייש אתמי שאינו
 .הרשבקם מפרש שהוא אברהם
יודע לקרוא בעצמו(ביכוריםג,ז)- .אר מי
אבינו שיצא מארםבהרים .אבליותר ניחא לפרשו (כדברי רוב המפרשיסז
על יעקב אבינו ,שהיה דר שנים רבות בארםיסד את משפחתו שט- .
אובד .פשוטו שלמקרא :תועה,נודד .השוהיחזקאללר,רז ההליסקיס,קדר.
התרגומים ,ובן בכל ההגדה של  ,noDמפרשים ,ש"ארמי" הוא לבן ,ו"אובד"
הרש פועל יוצא ,כלומר "הוא ביקש לאבד את אבי" .וכן משמע גם מסידור
הטעמים ,ש"ארמי" מוטעם בטעם מפסיק ו"אובד אבי" מחובר ביחד (השוה
את המעסים ל"ורב יעבוד צעיר") .רבי וואלף היידנהים אומר ,שלדברי
רבותינו תיבת "אובד" אינובינוני מן הבנין הסל ,אלא עבר מבנין פועל,
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בנין שהוא אמנם נדיר ,אבל נמצא כמה פעמים במקרא ,כגון "ואת הנערים
שדעתי" (שמהאל א כא ,ג) ,השוה באריגות ב"הכתב והקגלה' לרבי יעקב
צבי מקלנבורג .אולם המשך המקרא מתיישב יותר לפי פירוש המפרשים
המאוחרים (רשב"ם ,הראב"ע ,ר"ע ספורנו) - .במתי מעט וגר .השוה
למעלה י ,כב (אייוולד  ;299גזניוס  .)119התיבות "במתי מעט" מתייחסות
ל"וירד מצרימה"; "ויגר שם" ,הוא מאמר מוסגר .כן נתפרש בהגדה של פסח.

איתני המצריםויענך3ךויתנךעלינו
ה 9ס1ק ית --1מ :תרעי
עבורה קשה .ונצעק אל ה' אלקי אבותינווישמע ה' את
קולנו וירא אתענינו ואת עמלנו ואת לחצנו .ויוציאנוה'
ממצריב ביר חזקה ובזרוע נטויה ובמורא גדול ובאותות
יכמופתים .ויכיאנו אל המקום הזה ויתן לנו את הארץ
הזאת ארץ זבת חלםודבהי.
פסוק ו מדבר על שעבוד מצרים .פסוק ז  -התפלה אל הקדוש ברוך
הוא וקבלתה .פסוק ח  -הגאולה הנפלאה .פסוק ט  -כניסת הארץ.
וירעה עם "את" היחס ,כמו בבמדבר ט 4סג  --עבודה קשה.
שמות א,יו.י-ונציק .שמות ב,כג--.וישמש שם ב,כד--.ענינו
וגו /שמות ג,ז והלאה-- .יד חזקה .ג,כז---/זרוע וגו /ד ,לד-- .
אל המקום הזה .אמרו בספרידהיינו בית המקדש ,שבשכר ביאתנר
אליו ניתנה לס הארץ -- .ארץ זבת חלב ודבש .מכאן למד רבי
יוסי הגלילי שאין מניאים ביכורים מעבר הירדן 'כאינה זבת חלכ ודבעה
אבל חכמים חולקים עליו (ניכורים א ,י ,וספרי) .השאלה אם *בר הירדן
תווה לארז ישראל לכל דבר אינה מוכרעת .השוה "ברכי יוסף" אורה חיים
סימן תפס; ז .קליין בספר היובל של ד .הופמן עמוד  26והלאה.

ח ם  1ק י :ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה
אשר נתת ה' והנחתו לפת ה' אלקיך וה'טתחץת לפף

י

ה' אלקיך.

אשר נתת לה מתייחס אל האדמה ,ולא אל הפירות .כן פירשו
רבותינו ,ואמרו שכל מי שאיל לו חלק בארץ אינו קורא (ספרי וביכורים

דברים

תפש

כ1

א ,ה) - .והנחהו .השבעים (וכד ארליך) מפרשים כאן תשאירו מונח
(לעומת "והניחף בפסוק ד ,שפירשוהו "לשים*) .אמנם לפי זה "והנחתף
כאן מיותרלגמרי .השבעיםיחסו אתאותיות השימוש לפרי ,אבל יותר נכון
ייחסו אל הטנא.
9ט~ק

יא! וכמחוג בכל המוב איטר נתן לך ה' אלקיך
ולביתך אתה והלב והגר אוטר בקרבך.

ו ש מתוב דה"ב סעודת שמחה באמלת בשר שלמיה כמו שלמדף
טגזירה שוה מן המקרא שלמעלה כז ,ז (ירושלמי ביכורים ב ,ג)-- .
ולביתך .מכאן למדו רבותינו בברייתא שהובאה בגיטין מז ,ב ,ובספרי,
וכהבעל מביאביכורים מנכסי אשתו וקורא ,אף עלפי שאין לובנכסיהקנין
הגוף רקקנין פירות (כלומר זכות ליהנותמפירותיהם) .אבל האשה בעצמה
אינה קוראה ,כמו ששנינו בביכורים א ,ה (ונלמד מפסוקי) - .קלוססרמן
סבור ,שאין הפרשה מדברת אלא על הבעת תודה חל~פעמית של מי שזכה
לנחלה בארץ .אבל לא שם אל לבו ,שבפסוק ב נאמר שכבר ישנו "המקום
אשר יבחר" ,והרי למעלה יצ,י והלאה נאמר שאותו המקום לא ייבחר
אלא אחרי זמן מרובה ,כאשריניא השי"ת לנו מכל אויבינו מסביב .כמו
כן מוכח להדיא מן המקרא בשמות כג ,יט ,שמצות הבאת ביכורים אינה
מצוה חד-פעמית שבאותו הדור של באי הארץ ,אלא מצוה הנוהגת מדי
יננה בשנה.

פ ס 1ק י ב :כי תכלה לעשר אתכלםעמטר תבואתך רהטנה
חשלהט*ת שנת המעוטר ונתת ללוי לגר ליתום ולאלמנת
ואכלו בשועריך שטבעה
פסוק זה טתייחס אל המצוה שנאמרה למעלה יד ,כח והלאה .הפסוקים
יב--סו שנאמרו כאן ,לכאורה היו שייכים לשם ,אלא שנקבעו כאן מפני
שמצות רדוי מעשרות דומה למצותוידוי ביכורים ,והרי זה כעין המשך
לפרשהשלפניה .הפרשה הראשונה באהלומרשנביאלפני הקב"ה את המתנה
את כל המתנות
שנתחייבנו בה ,ההפרשה השניה באה לומר שאחרי

שנתני

תצ

דברים

כ1

כהאף ,נבקש מאת הקב"ה שיברך את עמו ואת ארצו בשכר קיום המצוות
הללו.כירך שנאמר למעלה פסוק ה. :ואמרתלפני ה' אלקיך ,4כך נאמר
גם למטה בפסוקיג ,והוא טעם סמיכות הפרשיות.
כי תכלה לעשר .למעלה ע ,כח נאמר" :תושא את כל מעשרו
כגר ביאתו ש"כל מעשר"
את כל סמי המעשר שנתחחבמ בהט.מי
שאעו רוצה להודות שכאן רומז הכתוב גם למעטרייווו
ן הניתן ללע
ושעליו מדובר בבמדבר יח ,יכול לפרש "כל מעשר"  -המעשר ממיני
הפירות השונים .בכל אופן מדבר הפסוק הזה על הזמז שבו כבר הופרשו
המעשרות מכלהפירות .מתקבל על הדעת הוא שזמןהוידוי שנאמר במקדש
יקבעיום טוב ,ומבוססת קבלת חז"ל שזמןהוידוי הוא ביום טוב אחרון של
פסח ,שהוא "רגל שכלין בו המעשרות" (ספרי :מעשר שני ה ,ו)- .
לע שר .כמו "להעשירי (גזניוס  - .)53שנת המע ש ה בינוי זה צריך
ביאור .השבעים תרגמו כאן בטעות כאילו היה כתוב "שניתי .פירושו של
רשייהואדחוק.אולייש לומר ,שבספר משנה תורה נקראת השנה השלישית
שנת המעשר ,מפני שכאן נזכרו רק .מעשר שני ומעשר עני,וכיון שמעשר
שני נאכל לבעלים אין באן מתנה אלא מעשר עני ,ושנת המעשר פירצפו
.שנת נתינת המעשר* .עוד יש להסביר ,כי מעשר רא,שון הניתן ללוי,
הנזכר בספר במדבר ,אינו נחשב מתנה כסו שאר המתנות ,שהרי מעשר
זה ניתן ללוי בתור "נחלה* ,וזהו חלקם בארץ ,וכמו שביארנו למעלה יד,
כב--כס - .אמנם מהספרי והמכילתא נוכל ללמוד ענר פירוש אחרלכינוי
"שנת המעשוש .בא הכתוב לומר שאין שנת השמיסה עולה בחשבון מחזור
שלש השנים (מדרש תנאים  .)175לפי זה יהיה פירוש "בשנה השלישית
שנת המעשר" ,כמו "בשנת המעשר השלישית" ,כלומר בשנה השלישית לפי
חשבון שנות המעשר ,אבל שנת השמיטה שאין המעירותנוהגים בה אינה
עולה בחשבון .לענין מעשרות מתחלקות השנים למחזורים של שלש שלש
שנים ,ואחרי המחזור השני מדלגים על שנה אחת1 - .הנחת1 ...נתת
ללוה ישה תוספות חולין קלא ,א ,ונדרים פד,ב.

כיל

פס 1ק יג :ואמרתלפניה'אלקיךבערתי הקודשמןהבית
וגם נחתיוללוי ולגר ליתום ולאלמנה כטל מצותך אשר
צויתני לאעביתי ממצוחיך ולא שכחתה

דבריה כו

תצא

בתרגום יונתן נזכר כאן מעשר שלישי ,וכן נזכר גם בספר טוביה א ,ז.
עיין גייגר ("המקרא ותרגומו' ע'  )114/5וסתירת דבריו אצל פינלס
ב,,דרכה של תורה" עמוד  173והלאה .הביאור הנכון של המקרא הוא ,שלא
בא הכתוב אלא לומר ,שבמקום מעשר שנייש לתת בשנה השלישית מעשר
עני,ואין צורך להאריך בזה- .וא מרת לפני ה /במצותוידויישזירוז
לכל אדם לדקדק במעשרות ,כי הרי לא יאמר אדם שקר לפני ה' (עיין
רשב"ם) .על כן ביטל יוחנן כהן גדול את המצוה הזאת ,מפני שבימיו כבר
לאקיימו את הכל כהלכה (מעשרשני ה,סו) - .בערתי הקודש .פשוטר
של מקרא הוא ,שכל המעשרות נקראו קודש ,ולכל הפחות אלה שנזכרו בספר
משנה תורה ,דהיינו מעשר שני ומעשר עני .אף על פי שמעשר עני אין
בו קדושה ,אבלכיון שבשנה השלישיתנותנים אותו במקום מעשר שני,הרי
) שנינו ש"קודש"
הוא נכלל עמו בתיבת "קודש" .במשנתנו (מעשר שני ה,י
הוא מעשר שני ונטע רבעי (ויקרא יט ,כד) ,והפסוק הזה מתייחס למצוה
שנאמרה בספרויקרא .אםנפרש ש"קודש*הוא מעשר שנק אםכן"בערתה ..מן
הבית*מתיחס למעשרשני ,שמבעריםאותומןהביתומביאיםאותולירהשלימו
"וגם נחתיו וגר* מתיחס למעשרעני .מבבערתי" יש ללמוד שנצטוחנו עד
אוהו זמן להוציא כל ההפרשות מהבית ,למסור את כל המתנות לבעליהן
או לקיים בהן את יעודן האחר .אם אין יותר אפשרות לקיים את מצותן
כהלכה ,נתחחבנו לבערן מן העולם (יבמות עג ,א) .).השוה עוד מסכה
מעשר שני ה 1 ,מה שדרשו הכמינו ז"ל מכל תיבות הפסוק ה78

 )9תסוה הסברו של רבי עובדיה ספורנו לפסוק זה ,המובא גם בתוספות יום
טוב (מעשר שני ה ,י) .וזו לשונו- :בערתי הקודש מן הבית .בחטאינו ובעונות
אבותינו הוסרה העבודה מהבכורות אשר להםהיו ראובת הרומות ומעשרות ,כאמרו
י מעשר
(יחזקאל כ ,כו) :ואטמא אוחם כמתנותם בהעביר כל פסר רחם ,וזהוידו
שהזכירו רבותינו ז"ל .וגם נתתיו ללוי  -מעם גם כמעם אף על פי ,כמו (רות א.
יב) :גם החתי הלילה לאיש וגם ילדתי בנים .יאמר אם כן ,מודה אני כי גדת
עוני שזרמתי לבער הקודש מן הבית ,ואף עלפי שנחתיו ללוי וזולתו במצותך אני
מתפלל שתשקיף השקפה לטובה במקום ההשקפה לרעה הראויה לעוני" - .החסד
שגרם לסילוק הבכורות מהעבודה ,היה עון העגל - .קשה לקבל פירושו של רבי
עובדיה ספורנו ,כיון שהוא נוטה מאד מדברי רבותינו .אבל ראוי לציון פירושו
המחודש בססנה הקשה שביחזקאל.

וחצב

דברים

כ1

פ ס 1ק יד :לאאכלתישאוגיממנוולאבערתי ממנו בשמא
י ככל
ולא טפתי ממנו למת שמעתי בקול ה' אלקיקיצית
אשרצו*תני.
באוני ,העיקר כפירוש רבותינו ז"ל (בספרי ובמשנה הנ"ל) ,שאונן
(כלומר מי שמת לו קרוב ,ביום מיתתו) אסור בקדשים ,השוה אתפירש"י
לויקראי,יט - .בטמא .בין שאני סמא ובין שהוא טמא .כלומר ,קודש
שנטמא אסורבאבילהוגם אדם שנטמא אסור לאכול קודש- .לא בערתי.
לא אמרהכתובכאן לאאכלתי,כיכל הנאה שלכילת אסורה במעשר שנה -
1לא נתתי ממנו למת .שני פירושים נשנו במשגתנג הראשון :לא
לקחתי ממנו ארון ותכריכים למת (בנוגע לקושיות על פירוש זה ,ראה את
תירוציהן ברמב"ן) .השני :לא נחתיו לאוננים אחרים .לפי זה" ,למת"
פירושו כמו בשביל מת ,כמו למעלה יד ,א .יתכן שהכתוב מתכוון לסעודת
הבראה ,ששולחים לבית האבל לחט ושאר מאכלים (שמואל ב ג ,לה
ירמיהו טז ,יחזקאל כד ,יז) .את שאר הפירושים רק נזכיר .הרשב"ם
זי
מפרש :לא אכלתי ממנו בתורת גזל (על פי איוב כ ,י) ,גרהרד מפרש:
לא אכלתי ממנו מחמת עוני .יש מפרשים .ולא נתתי ממנו למת" ,מפני
והיה מנהג אצל הקדמונים לתת אוכלים ומשקים למתים לתוך קברם.
הראב"ע מפרש שהוא מתוודה שלא השתמש למטרות הנזכרות לפני שהוציא
המעשרות מפרי האדמה,כיבזיון הקודש הוא להקדיש את המותר שנשאר
אחרי תשמיש חול .הראב"ע מביא גם פירוש האומרכי "למת" הוא לעבודה
זרהו קרבנות עבודה זרה נקראים "זבחי מתים" בתהלים קו ,כח.

י

9ם 1ק ס :1הכזקיפה ממעון קרשך בע השמים וברך את
עטך אתישראל ואת הארמה אשר נתתלנו כאשר נשבעת
לאבותינו ארץ זבת חלבודפיה.
אחרי שנתקיימו כל המצוות כהלכה ,יתן גם הקדוש ברוך ההש ברכה
משלו ,אגל נצטווינו לבקש ממנו את הברבה ,כדי שנשים אל לבנו שאץ
לנו לצפות לברכה אמתית משום כח אחר ,רק מהקדוש ברוך הוא .סתם
הוודוי בא לומד ,עלא יצפה אדם לשהם ברכה והצלחה ,אלא אם כן קיים
מצוות אלקיו לשם שמים ,ואין ברכה זאת אלא פהקשמים.

דברים כו

חצב

9ם 1ק טז היום הזההיאלקיך שצוךלעשות אתהחוקים
האלה ואת הכהדפסים ונטמרת ועשית אותם 3כל ל33ך
.

ואכל כפשך.

פסוק זה מסיים את כל המצוות שבספר משנה תורה באזהרה קצרה
לשמור אותם כראוי .אף שלא נתפרש הדבר במקרא ,אבל מתוך הפסוקים
הבאים משמע שישראל הבטיחו לשמור את כל המצוות ,ועל בך כרת הקדוש
כס ,יא) .גם
ברוך ההן ברית עמהם כמו שעשה בחורב (השוה כח ,סטי
בקכילתא (מדרש תנאים  56והלאה) אמרו שבערבות מהאב כרתו ברית

שניה.

הסטוקים יז--ים את הי האמרת השם להיחג לך
ו ולשטר הוקש מאתתיו ופשפשת
לאלקוש ללכת 3דרי
ולשמוע בקולו .וה' האמירך היום להיות לו לעם פנולה
כאשר ד3ר לך ולשמור כל מצותיו .ולתתךעליון על כל
הגוים אשר עשה לתהלה ולשם ולתפארת ולהיותך עם
לה' אלקיך כאשר דבר.
קדחי
ה א מר ת ,הא מירך .העיקר כפירוש הרמב"ן ואחרים ,שפירחח
.האמירי הוא לגדל .גם השבעים והוולגטה תרגמו כעין עה (לשון בחירה),
אלא שיתכן שהם הבינו שהוא מבנין הפעיל של "אמר" ,והבנין הזה סשסש
כאן לחיזוק הענין ,רהטנו לשון בחירה .גם התרגומים שתרגמו בלשון
חטיבה ,ודאי פירושו לציין או לגדל - .בפסוק יז נאמרו ההתהיברות
שישראל קבלו על עצמם על ידי נריתת הבדית ,ובפסוקים יח-יס נוכרו
היקר והגדולה שהקדוש ברוך הוא ציין בהם את ישראל .בין הטובות
שהקדוש ברוך הוא נותן לישראל נאמר גם" :ולשמור כל מצותיות ,אף
על פי שבפסוקיז כבר נזכרה שמירת המצוות בין חיובי ישראל,כי יקר
וגדולה הוא לישראל שהקדדן ברוך הוא בחר בהם לשמור את מצוות
השיי ,וכמו שהבטיח הנביא ליהושע כהן גדול בתורת מתן שכר" :וגם
תשמור את חצרי" (זכריה ג ,ז) - .ללכת בדרכיו כמו למעלה
ה ,ג  --ולשמור חוקיה" ומשפטיה
ה א ופלאג --
י
ע
מ
ל
ג
סגולה.
לאלה זז
לשמוע בקולו ,למעלה ך ,ל -- .לעםי ,ב; שמח ימ ה -- .כאשר דבר לך.
ימ ת -

כין

בשם"

תצד

דברים כו

ם זה
ולתתך עליי .לה* כה ג  - .לתהלה ולשם וגה י
משב אל ילתתךו (צפנה מכ ,השוה גם ירמתע ע,יא ,לב ט -- 4עם
קדוש 3 .וו יה ב
הפרק '~לפנעו (כה א--יט) מתכתן לחשר לאותם הענעים שהצמיד
הכתוב בראש פרשתפרטי המצוות (יב ,א) ,וממשיך אחריכן (כה טז--יט)
ככריתת ברית כין הקרוש ברוך הוא לישראל ,על פי החוקים ,הטצוות
והמשפטים ,שנתפרסמו עכשו כשלימות לפני כל העם (כן פירש קוטנן:
אחנל .105 .קליינרס :דתט ,184 .מעיז פניו לטעון ,שהפסוקים טז-יט
נכתבו תחילה אחרי כז ,ט והלאה ולפני כח ,א .אבל כבר השיבעליודילמן:
נד"י ב.)363 ,

דעת

ח20.זנה.ינביי"

