
1 
 

Re’eh 5720 “Ma’aser Sheini” http://www.nechama.org.il/cgi-bin/pagePrintMode.pl?Id=1343  

(Con’t. Alon HaDeracha 

עם היות שקשה הדבר בעיני בני רצה הקב"ה לזכות את ישראל במצות "ואהבת לרעך כמוך" ולהשרישו בה קו לקו 

אדם ליגע בעד זולתם, כי מי יראה אבדת אחיו, שורו או חמורו, ויהיה מחמר אחריו עד גשתו אל אחיו, ויניח כל 

עסקיו? על כן אמרה תורה: לא תראה את שורו או את שיו נידחים והתעלמת מהם כטבעך, כי כן דרך בני אדם, כי 

אחת, ואחר כך "תשיבם", כן פעם אחרת אם יצטרך; כי בראשונה תעשה כן פעם  –אם השב תשיבם, כלומר השב 

מתוך הכרת צווי התורה ואחר כך אתה תשיבם מעצמך, כל כך תחפץ עשות רצונו, כי עשית המצוה פעם אחת 

ועדיין  ...תגרור להטיב לבך לעשותה פעם שנית, וגם אם לא קרוב אחיך תשמרנו בביתך עד דרוש אחיך אותו

יה רצון טוב למה שהוא בעל חי משום צער בעלי חים, אך מזה ימשך לך ש"כן תעשה לשמלתו". ואחרי אפשר שיה

 "...ששלשת במצוה, אז דע לך, שכל כך תהיה מושרש ומלומד במצוה שמעצמך "לא תוכל להתעלם

 דברים פרק יד
א ַהשָּ  √ ֵ֥ צ  ָך ַהיֹּ ֶ֑ ע  ת ַזרְּ בּוַאֵּׂ֣ ל־תְּ ת כָּ ֵ֖ ר א  ַעש ֵּׂ֔ ר תְּ ֵּׂ֣ ה:)כב( ַעש  ָֽ נָּ ֵ֥ה שָּ נָּ ה שָּ ֵ֖  ד 

ֵּׂ֣ק ֱאֹל וָּ קֹּ י׀ יְּ ֵּׂ֣ נ  תָָּּ֞ ִלפְּ ַכלְּ אָּ רְּ ק)כג( וְּ קָּ ת בְּ רֵֹּ֥ כֹּ ָך ּובְּ ֵּׂ֔ ר  הָּ ִיצְּ ָךֵּׂ֣ וְּ ירֹּשְּ ָךָ֙ ִתָֽ נְּ ָֽ גָּ ר דְּ ַשַׂ֤ ֒ם ַמעְּ ֹו שָּ מֵּׂ֣ ן שְּ ֵּׂ֣ ַשכ  ַח֘ר לְּ ר־ִיבְּ ֹום ֲאש  קֵּׂ֣ ֶֶָ֑֑ך יָך ַבמָּ ֹּאנ  צ ָךֵ֖ וְּ

ֵ֥ק ֱאֹל וָּ קֹּ ת־יְּ ה א  ָ֛ אָּ ִירְּ ד לְּ ַמַ֗ ַען ִתלְּ ַמֵּׂ֣ ים:יָך קלְּ ִמָֽ ל־ַהיָּ  כָּ
ֹום  √ קֵּׂ֔ ָךָ֙ ַהמָּ ק ִממְּ ַחַׂ֤ י־ִירְּ תֹו֒ ִכָֽ א  א תּוַכ֘ל שְּ ֵֹּּׂ֣ י ל ְך ִכֵּׂ֣ ר  ָךָ֜ ַהד ַ֗ ה ִממְּ ב ֶּ֨ י־ִירְּ ִכָֽ ֵּׂ֣ק ֱאֹל)כד( וְּ וָּ קֹּ ַחרָ֙ יְּ ר ִיבְּ ַׂ֤ םקֲאש  ֶ֑ ֹו שָּ מֵ֖ ּום שְּ שֵ֥ ָךֵ֖  יָך לָּ כְּ ר  בָּ י יְּ ִכֵ֥

ֵ֥ק ֱאֹל וָּ קֹּ  יָך:קיְּ
ַצרְּ  √ ף וְּ ֶ֑ס  ה ַבכָּ ֵ֖ נַָּתתָּ ֹום )כה( וְּ קֵּׂ֔ ל־ַהמָּ ָ֙ א  תָּ ַלכְּ ָֽ הָּ ָךֵּׂ֔ וְּ ֵֶּׂ֣֑דְּ יָּ ףָ֙ בְּ ס  ַׂ֤ ַהכ ָ֙ ֵ֥ק ֱאֹלתָּ וָּ קֹּ ר יְּ ַחָ֛ ר ִיבְּ ֵ֥ ֹוקֲאש   :יָך בָֽ

√  ֵ֥ ל ֲאש  כָֹּ֛ ר ּובְּ כֵָּּׂ֔ ִיןָ֙ ּוַבש  אן ּוַבַיָ֙ ַֹּ֗ ר ּוַבצ ֵּׂ֣ קָּ ָךָ֜ ַבבָּ שְּ ה ַנפְּ ַאּו ֶּ֨ ר־תְּ ל֩ ֲאש  כֹּ ף בְּ ס  ה ַהכ ֶּ֡ ֵּׂ֣ נַָּתתָּ ָך)כו( וְּ ֶ֑ ש  ָךֵ֖ ַנפְּ לְּ אָּ שְּ ֵּׂ֣ק  ר ִתָֽ וָּ קֹּ יָ֙ יְּ נ  ם ִלפְּ תָּ שַָּ֗ לְּ ַכֵּׂ֣ אָּ וְּ

ָךיָך קֱאֹל ָֽ ית  ה ּוב  ֵ֥ ֵ֖ ַאתָּ תָּ ַמחְּ שָּ  :וְּ
ְך: √ ָֽ ֵ֖ה ִעמָּ ַנֲחלָּ ק וְּ ל  ֵ֥ ֹו ח  ין לָ֛ ֵ֥ י א  ּנּו ִכֵּׂ֣ ֶ֑ ב  ַעזְּ א ַתָֽ ֵֹּּׂ֣ יָך ל ֵ֖ ר  עָּ ר־ִבשְּ י ֲאש  ִוֵ֥ ַהל   )כז( וְּ

Alef.   

1.  a) v. 23 It must be eaten in Yerushalayim that only applies to Ma’aser Sheini.  

     b) v. 24-6 Pidyon Ma’aser only applies to Ma’aser Sheini.  However, if an individual opts to 

delay his consumption of Ma’aser Sheini until he has occasion to travel to 

Yerushalayim, he must add a Chomesh to its value in order to determine how much 

money he has to take with him in order to buy food in Yerushalayim. 

2.   

 דברים פרק יב
ה)ו(  מָּ ם שַָּ֗ ֵּׂ֣ את  תָ֙  ַוֲהב  א  ם וְּ יכ ֵּׂ֔ ח  ִזבְּ םָ֙ וְּ יכ  ת  ֹלָֽ םעֹּ יכ ֵּׂ֔ ת  רֵֹּּׂ֣ שְּ ת  ַמעְּ רֵֹּ֥ כֹּ ם ּובְּ יכ ֵּׂ֔ ת  בֵֹּּׂ֣ ִנדְּ םָ֙ וְּ יכ  ר  ִנדְּ ֶ֑ם וְּ כ  ת י דְּ רּוַמֵּׂ֣ ת תְּ ֵ֖ א  וְּ

ם: ָֽ כ  ֹּאנְּ צ ֵ֖ם וְּ כ  ַקרְּ  בְּ
ֵּׂ֣ק ֱאֹלָֽ )ז(  וָּ קֹּ יָ֙ יְּ נ  ם ִלפְּ ם־שַָּ֗ ת  םקַוֲאַכלְּ ם יכ ֵּׂ֔ כ ֵּׂ֔ ַלֵּׂ֣ח י דְּ לָ֙ ִמשְּ כֹּ ם בְּ ת ַ֗ ַמחְּ ֵ֥ק ֱאֹל ּושְּ וָּ קֹּ ָךֵ֖ יְּ ַרכְּ ָֽ ר ב  ֵ֥ ֶ֑ם ֲאש  יכ  ת  ם ּובָּ ֵ֖  ...יָך:קַאת 

יָך  ַ֗ ר  עָּ ל ִבשְּ ֱאכֵֹּּׂ֣ ל ל  א־תּוַכָּ֞ ָֹּֽ ר)יז( ל ַשַׂ֤ ר  ַמעְּ ר ִתדֵֹּּׂ֔ ֵּׂ֣ יָךָ֙ ֲאש  ָ֙ ר  דָּ כָּל־נְּ ֶֶָ֑֑ך וְּ ֹּאנ  צ ָךֵ֖ וְּ רְּ קָּ ת בְּ רֵֹּ֥ כֹּ ָך ּובְּ ֵּׂ֔ ר  הָּ ִיצְּ ָךֵּׂ֣ וְּ שְּ ירֹּ ִתָֽ ָךָ֙ וְּ נְּ ָֽ גָּ דְּ

ָך: ָֽ ת יָּד  רּוַמֵ֥ יָך ּותְּ ֵ֖ ת  בֹּ ִנדְּ  וְּ
י  ק ֱאֹל)יח( ִכֶּ֡ וֶָּּ֨ קֹּ ֩י יְּ נ  ּנּו בַ קִאם־ִלפְּ ל ַ֗ ֵּׂ֣ק ֱאֹליָך תֹּאכְּ וָּ קֹּ ר יְּ ַחָ֜ ר ִיבְּ קֹוםָ֙ ֲאש ֶּ֨ ָך  יָ֘ך בֹו֒ קמָּ ת ֵּׂ֔ ָךֵּׂ֣ ַוֲאמָּ דְּ ַעבְּ ָךָ֙ וְּ ָ֙ ָךַׂ֤ ּוִבת  ה ּוִבנְּ ַאתֶָּּ֨

ֵּׂ֣ק ֱאֹל וָּ קֹּ יָ֙ יְּ נ  תַָּ֗ ִלפְּ ַמחְּ שָּ יָך וְּ ֶ֑ ר  עָּ ר ִבשְּ ֵּׂ֣ י ֲאש  ִוֵ֖ ַהל  ָך:קוְּ ָֽ ח יָּד  ַלֵ֥ ל ִמשְּ כֵֹּ֖  יָך בְּ

 

3.   

 דברים פרק י
ל   ָ֧ה לְּ יָּ א־הָּ ָֹּֽ ן ל יו )ט( ַעל־כ ָּ֞ ֶ֑ חָּ ה ִעם־א  ֵ֖ ַנֲחלָּ ק וְּ ל  ֵ֥ י ח  ֹוִוָ֛ תֵּׂ֔ ּוא ַנֲחלָּ וָּקָ֙ הֵּׂ֣ קֹּ ֵ֥ק ֱאֹל יְּ וָּ קֹּ ר יְּ ָ֛ ר ִדב  ֵ֥ ֹו:קַכֲאש   יָך לָֽ

 ה' מתקן על אלה שכן מקבלים חלקים בארץ לתת אחוז של יבולם ללווים בצורת מעשר א'.<  -- 

 דברים פרק יב
י כָּ  ִוֶ֑ ת־ַהל  ב א  ן־ַתֲעזֵֹּ֖ ָֽ ָךֵּׂ֔ פ  ר לְּ מ  ֵּׂ֣ ָך:)יט( ִהשָּ ָֽ ת  מָּ יָך ַעל־ַאדְּ ֵ֖  ל־יָּמ 

 דברים פרק יד
ְך: ָֽ ה ִעמָּ ֵ֖ ַנֲחלָּ ק וְּ ל  ֵ֥ ֹו ח  ין לָ֛ ֵ֥ י א  ּנּו ִכֵּׂ֣ ֶ֑ ב  ַעזְּ א ַתָֽ ֵֹּּׂ֣ יָך ל ֵ֖ ר  עָּ ר־ִבשְּ י ֲאש  ִוֵ֥ ַהל   )כז( וְּ
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 על ידי נתינת מעשר א' לא עוזבים את הלוי.<  -- 

4.   

 נחמיה פרק י
נּו  ת ַ֗ מָּ י ַאדְּ ֵּׂ֣ ת־ִבכּור  יא א  ִבָּ֞ הָּ ָֽק:)לו( ּולְּ וָּ קֹּ ית יְּ ֵ֖ ב  ֶ֑ה לְּ נָּ שָּ ֵּׂ֣ה בְּ נָּ ץ שָּ ֵ֖ ל־ע  י כָּ ִרֵ֥ ל־פְּ י כָּ ָ֛  ּוִבכּור 

ִביאָ֙  הָּ ינּו לְּ ֹּאנ ַ֗ צ ינּו וְּ ָ֜ ר  קָּ י בְּ ֶּ֨ כֹור  ת־בְּ א  ה וְּ ֶ֑ ּוב ַבתֹורָּ תֵ֖ ינּו ַככָּ ת ֵּׂ֔ מְּ ה  ינּוָ֙ ּובְּ נ ָ֙ ֹות בָּ רַׂ֤ כֹּ ת־בְּ א  ית ֱאֹל)לז( וְּ ֵּׂ֣ ב  ים ק לְּ ֲהִנֵּׂ֔ ינּו ַלכֵֹּּׂ֣

ית אֱ  ֵ֥ ב  ים בְּ ִתֵ֖ רְּ שָּ  ...ינּו:קֹלַהמְּ

כֵּׂ֣   ל־ִלשְּ ֲהִניםָ֙ א  יא ַלכֹּ ִבַׂ֤ ר נָּ הַָּ֗ ִיצְּ ֹוש וְּ ץ ִתירֵּׂ֣ י כָּל־ע ָ֜ ִרֶּ֨ ינּו ּופְּ ת  רּומֹּ תְּ ינּו ּוּ֠ ֵּׂ֣ ת  ית ֲעִריסֹּ אִשֵּׂ֣ ת־ר  א  ית־ֱאֹל)לח( וְּ ינּו קֹות ב 

נ ָֽ ת  דָּ י ֲעבֹּ ֵ֥ ר  ל עָּ כֵֹּ֖ ים בְּ ִרֵּׂ֔ ַעשְּ מְּ ם ַהָֽ ִוִיֵּׂ֔ םָ֙ ַהלְּ ה  ם וְּ ִוִיֶ֑ נּו ַללְּ ֵ֖ ת  מָּ ר ַאדְּ ַשֵ֥  מעשר א' הי' חלק מן האמנה.<  --:ּוּוַמעְּ

Perhaps the only things that were included in the agreement were the practices that would 

allow the Beit HaMikdash to function normally.  

 נחמיה פרק י
ינּו  ָ֛ ל  ת עָּ ֵ֥ ת  ֹוֹ֬ת לָּ ינּוָ֙ ִמצְּ ל ֶּ֨ נּו עָּ דְּ ֱעַמַׂ֤ ה  ֵ֖ )לג( וְּ ית ַהש  ִלִשֵ֥ ֶ֑השְּ נָּ ל ַבשָּ ית ֱאֹל ק  ֵ֥ ת ב  ַדֵ֖  ינּו:קַלֲעבֹּ

ִשיםָ֙ )לד(  ַלֳקדָּ ים וְּ ים ַלמֹוֲעִדַ֗ ִשָ֜ ֳחדָּ ֹות ה  תֶּ֨ ִמיד ַהַשבָּ תָּ ת ַהּ֠ עֹוַלֵּׂ֣ יד ּולְּ ִמֵּׂ֣ ת ַהתָּ ַחֵּׂ֣ כ ת ּוִמנְּ ֶּ֡ ַמֲער  ם ַהָֽ ח  ֵּׂ֣ ל  ֹותלְּ אֵּׂ֔ ַחטָּ ַלֵּׂ֣   וְּ

ית־ֱאֹל אכ ת ב  ֵ֥ ל  ל מְּ כֵֹּ֖ ל וְּ ֶ֑ א  רָּ ר ַעל־ִישְּ ֵ֖ ַכפ   ס ינּו:קלְּ
נּו ַעל־ לְּ ֹות ִהַפָ֜ לֶּ֨ ַהּגֹורָּ ים )לה( וְּ ִצַ֗ ע  ן הָּ ַבֵּׂ֣ ים ַהְלִוִים  ֻקרְּ ֲהִנִ֣ ית ֱאֹל ַהכֹּ ב ֶּ֨ ִביא לְּ הָּ ֒ם לְּּ֠ עָּ הָּ ים קוְּ ִעִתֵ֥ ינּו לְּ ָ֛ ת  ית־ֲאבֹּ ב  ינּו לְּ

ֵּׂ֣ק ֱאֹל וָּ קֹּ ַבחָ֙ יְּ ר ַעל־ִמזְּ ַבע ַ֗ ֶ֑ה לְּ נָּ שָּ ֵּׂ֣ה בְּ נָּ ים שָּ ִנֵ֖ ֻזמָּ ה:קמְּ ָֽ ּוב ַבתֹורָּ תֵ֖  ינּו ַככָּ
ת־בִ )לו( ּו יא א  ִבָּ֞ הָּ ילְּ ֵּׂ֣ ָֽק: כּור  וָּ קֹּ ית יְּ ֵ֖ ב  ֶ֑ה לְּ נָּ שָּ ֵּׂ֣ה בְּ נָּ ץ שָּ ֵ֖ ל־ע  י כָּ ִרֵ֥ ל־פְּ י כָּ ָ֛ נּו ּוִבכּור  ת ַ֗ מָּ  ַאדְּ

ת־ א  ֹות)לז( וְּ רַׂ֤ כֹּ ת־בְּ  בְּ א  ה וְּ ֶ֑ ּוב ַבתֹורָּ תֵ֖ ינּו ַככָּ ת ֵּׂ֔ מְּ ה  ינּוָ֙ ּובְּ נ ָ֙ יבָּ ֶּ֨ ית ֱאֹל כֹור  ֵּׂ֣ ב  ִביאָ֙ לְּ הָּ ינּו לְּ ֹּאנ ַ֗ צ ינּו וְּ ָ֜ ר  קָּ יםינּו קבְּ ֲהִנִ֔  ַלכִֹּ֣

ית ֱאֹל ֵ֥ ב  ים בְּ ִתֵ֖ רְּ שָּ  ינּו:קַהמְּ
ת־ א  ינּו)לח( וְּ ת  רּומֹּ תְּ ינּו ּוּ֠ ֵּׂ֣ ת  ית ֲעִריסֹּ אִשֵּׂ֣ יא  ר  ר נִָּבַׂ֤ הַָּ֗ ִיצְּ ֹוש וְּ ץ ִתירֵּׂ֣ י כָּל־ע ָ֜ ִרֶּ֨ ֲהִנים  ּופְּ ית־ֱאֹל ַלכֹּ ֹות ב  כֵּׂ֣ ל־ִלשְּ ינּו קא 

ר ַשֵ֥ נּו  ּוַמעְּ ֵ֖ ת  מָּ םַאדְּ םָ֙  ַלְלִוִיִּ֑ ה  םוְּ עַ  ַהְלִוִיִ֔ מְּ נּו:ַהָֽ ָֽ ת  דָּ י ֲעבֹּ ֵ֥ ר  ל עָּ כֵֹּ֖ ים בְּ ִרֵּׂ֔  שְּ
ה  יֶָּּ֨ הָּ ן )לט( וְּ ֵ֧ ה  ן ִעם־ַהכֹּ ן־ַאֲהרָֹּ֛ ָֽ ם ב  ר ַהְלִוִיִּ֖ ֵּׂ֣ ש  םַבעְּ םו ַהְלִוִיִּ֑ ת־ ְַהְלִוִיִּ֞ ּו א  רָ֙ ַיֲעלֶּ֨ ַמֲעש  ר ַהָֽ ית ֱאֹל ַמֲעַשַׂ֤ ֵּׂ֣ ב  ל־ קלְּ ינּו א 

ר: ָֽ אֹוצָּ ית הָּ ֵ֥ ב  ֹות לְּ כֵ֖ שָּ  ַהלְּ
כֹות יִָּבֶּ֨  שָּ לְּ ל־ַהּ֠ י א  ת־תְּ )מ( ִכֵּׂ֣ י א  ִוַ֗ ֵּׂ֣י ַהל  נ  ל ּובְּ א ָ֜ רָּ נ י־ִישְּ תיאּו בְּ ש  רּוַמֵּׂ֣ דֵָּּׂ֔ י ַהִמקְּ ֵּׂ֣ ל  םָ֙ כְּ שָּ ֒ר וְּ הָּ ַהִיצְּ ֹוש וְּ ֘ן ַהִתירֵּׂ֣ גָּ ַהדָּ

ֲהִנים   ית ֱאֹל ְוַהכֹּ ֵ֥ ת־ב  ב א  א ַנֲעזֵֹּ֖ ֵֹּ֥ ל ים וְּ ִרֶ֑ רְּ שֹּ ַהמְּ ים וְּ ַהשֹוֲעִרֵ֖ ים וְּ ִתֵּׂ֔ רְּ ֵּׂ֣ שָּ  ינּו:קַהמְּ
In that regard, since Ma’aser Sheini (or Ma’aser Ani for that matter) was directed at the 

experience of the non-Kohanim and Levi’im, it was not relevant to mention it in the 

agreement, but this did not mean that the Mitzva was not binding once the people returned 

from Bavel. 

Beit.  

 
 פרשת ראה

 שנת תשי"ט

 מעשר שני

 דברים פרק יד

 

 (2) בטעם מעשר שני   .ג

 

 :פרשת בחוקותי מצווה שנ"ו ,ספר החינוך

בחר בעם ישראל וחפץ למען צדקו, להיות כולם עוסקי תורתו  ל ברוך הואקשרשי המצווה )=טעם המצווה( שה...

ים שרוב בני אדם נמשכים אחר החומר קמוסר, כי יודע אלוויודעי שמו ובחכמתו משכם בחכמה זו, למען ילמדו יקחו 

הפחות, בשגם הוא בשר, ולא יתנו נפשם בעמל התורה ובעסקה תמיד, על כן סיבב בתבונתו ונתן להם מקום, שידעו 
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שאין ספק שכל אדם נמשך לקבוע דירתו במקום שממונו שם. לכן בהעלות כל איש  ,הכל דברי תורתו על כל פנים

צאן שלו שנה שנה במקום שעסק התורה והחכמה שם, והוא ירושלים, ששם הסנהדרין יודעי דת מביני מעשר בקר ו

מדע; וכמו כן נעלה לשם מעשר תבואתנו בארבע שני השמיטה )כמו שידוע שמעשר שני נאכל שם( אז ילך שם בעל 

וך כך יהיה בכל בית ובית מכל הממון ללמוד תורה או ישלח שם אחד מבניו שילמד שם ויהא ניזון באותן פירות; ומת

ישראל איש חכם יודע התורה, אשר למד בחכמתו כל בית אביו. ובכן תמלא הארץ דעת את ה', כי אם חכם אחד לבד 

ואפילו  ;יהיה בעיר או אפילו עשרה, יהיו הרבה מבני העיר והנשים והילדים שלא יבואו לפניהם כי אם פעם אחת בשנה

ילכו הבית וישליכו כל דברי החכם אחר גוום. אבל בהיות המלמד בכל בית ובית שוכן  ישמעו דברים פעם אחת בשבוע,

שם ערב ובוקר וצהרים ויזהירם תמיד, אז יהיו כולם אנשים ונשים והילדים מוזהרין ועומדים ולא ימצא ביניהם שום 

 ."יםקכם לאלודבר חטא ועוון, ויזכו למה שכתוב "ונתתי משכני בתוככם והייתם לי לעם ואנכי אהיה ל

 

 :העמק דבר

ד"ה למען תלמד ליראה: ותניא ספרי והובא בתוספות קדושין ד' כ"ג: "לא ניתן מעשר שני אלא בשביל תלמוד ויראה". 

והפירוש, כי מעשר שני אינו נאכל כי אם בירושלים ואי אפשר לבעלים לאכול במשך ימי רגלים שבא לירושלים כל 

בעצמו בירושלים גם אחרי הרגל, והרי אין לו עסק שם כי אם תלמוד ויראה, או עשירית תבואתו ועל כן או יושב 

 ...שמניח לתלמידים בירושלים ובזה התלמידים מתפרנסים ומתרבים. וזה הוא תכלית מצוות מעשר שני להגדיל תורה

הנדרש ומאחר שכן דמיירי בתלמידים, פירש הכתוב "דגנך ותירושך ויצהרך" שהמה הכרחי להיות האדם  ...

 .לתלמידים, כדאיתא בבבא בתרא דף צ' ע"ב דיינות שמנים וסלתות המה חיי הנפש
 
 

 ?מה ההבדל בין שניהם בטעם המצווה

 

 (3) בטעם מעשר שני   .ד

 

 פסוק כ"ג

 "ֹלֶהיָך-א   ה' ֹלֶהיָך ַבָמקֹום ֲאֶשר ִיְבַחר... ְלַמַען ִתְלַמד ְלִיְרָאה ֶאת-א   ְוָאַכְלָת ִלְפֵני ה'"

 

 :בפירושו לפרשת ראה ,האלשיך

כי הנה אמרו 'למען תלמד' יקשה, כי איך האכילה ושתיה ושמחה יתירה תלמד ליראה?! ואילו אמר: "למען תלמד 

אך  –לעבוד" היינו אומרים שע"י התעכבם בירושלים לאכול מעשר שני יהיו פנויים ממלאכת בתיהם ויעסקו בתורה 

 .בלתי מתישבהוא  –אומרו "למען תלמד ליראה" 

ואפשר כי לבל יבעטו ברוב טובה ויראה בעיניהם כי כוחם ועוצם ידם עשה להם את החיל ההוא, על כן ציוום הקב"ה 

שיוליכם עמהם מעשר מכל אשר להם לפני ה', כאילו נותנים מנת המלך, וכן המעשר ההוא "קודש לה'" ומשולחן גבוה 

ם, כמעשר ראשון ללוי, שהרי לוי שקדש אשה במעשר ראשון הם אוכלים. )כנודע שאינו נחשב להם כממון עצמ

וישראל שקדש אשה במעשר שני שלו אינה מקודשת, שהרי אינו שלו כי לה' הוא, כי משולחן גבוה הוא אוכל ולא 

הורשה אלא לאכול ולשתות לבד(. נמצא בזה "החי יתן אל לבו"! כי עבד מלכו של עולם הוא ומשלו הוא אוכל ובזה לא 

 .תמיד 'מלירא את הימוש 

וזהו  –שתהא במורא גדול  –ועל פי הדרך הזה יתכן רמז באמרו "לפני ה'" לומר שתאכל בתת לבך שאתה לפני ה' 

 ."'"למען תלמד ליראה את ה
 
 

  ?ד', ומה יש לומר לזכות פירושו-האלשיך בטעם המצווה מכל הקודמים שהבאנו בשאלות ג' ו במה שונה

 

 (1) בטעם מעשר שני   .ו

 

  פסוק כ"ג

ֶנָך ְלַמַען ִתְלַמד ֹלֶהיָך ַבָמקֹום ֲאֶשר ִיְבַחר ְלַשֵכן ְשמֹו ָשם ַמְעַשר ְדָגְנָך ִתיֹרְשָך ְוִיְצָהֶרָך ּוְבֹכֹרת ְבָקְרָך ְוצֹא-ְוָאַכְלָת ִלְפֵני ה' א  "

 "ֹלֶהיָך ָכל ַהָיִמים-ְלִיְרָאה ֶאת ה' א  

 

 :רשב"ם
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 .ליראה את ה': כשתראה מקום שכינה וכהנים בעבודתם ולויים בדוכנם וישראל במעמדםד"ה למען תלמד 

 :ספורנו

 .למען תלמד ליראה: כי במקום הנבחר למקדש יהיה בית דין הגדול להבין ולהורות ד"ה
 
 

 ?מה משותף לשניהם בהבדל טעם מצוות מעשר שני, ובמה הם נבדלים זה מזה

 

a) HaChinuch: By forcing at least one member of the family to regularly spend time in 

Yerushalayim, it will guarantee that there will be at least one family member who will be 

conversant in the Tora, and he will serve as a positive influence on the others members of 

the family as well as the community as a whole.  

b)  HaEmek Davar: The purpose of the Mitzva is to broaden the number of people studying 

Tora. Either the Ba’al HaBayit himself will stay in Yerushalayim to study, or he will support 

others who are doing so.  

c)  HaAlsheich: Because there is a danger that if a person is successful in growing food, he will 

give the credit to himself rather than to HaShem, the Mitzva is meant to convey to the 

individual that this food is not his, and that anything that he eats comes from God’s 

“Table.” 

d)  RaShBaM: Being in Yerushalayim and seeing the pomp and circumstance of the Kohanim 

and Levi’im will heighten an individual’s sense of being close to HaShem.  

e) Seforno: Exposure to the Sanhedrin will instill within the individual the “fear of God.” 

 

Abrabanel: By fulfilling this Mitzva, which could be looked upon as inconvenient and an 

imposition, the individual engages in a lesson of self-discipline and self-control, which are 

entailed when an individual feels he is subservient to HaShem.  

Gimel.  

 Ibn Ezra is explaining the Semichut HaParashiot between the verses dealing with—והנה בבשר  .1

Ma’aser Sheini (14:22-7) and what precedes them (Ibid. 3-21) as demonstrating that while 

there are intrinsically prohibited animate life, in contrast to grains and plants, nevertheless, if 

something is dedicated for a holy purpose, as in the case of Ma’aser Sheini, a Korban, or 

Hekdesh for Bedek HaBayit, it will be considered off-limits and prohibited for personal use.  

2.  RaShI on Devarim 14:22 links Ma’aser Sheini with the latter portion of the verse, rather than 

the entire section of verses, that immediately precedes it, i.e., Ibid. 14:21 “…Thou shalt not 

seethe a kid in its mother's milk.” Such a linkage results in RaShI stating quite figuratively that 

if the Mitzva of Ma’aser Sheini is improperly observed, the grain will be “seethed” before it 

grows/germinates, due to some type of plague.  

 Ibn Ezra’s comparison is Halachic in nature, while RaShI’s takes the form of an implicit 

rebuke. 

Daled.  

1.  

 שמות פרק כג
ֵּׂ֣ק ֱאֹל וָּ קֹּ ית יְּ ֵ֖ יא ב  ִבִ֕ ָךֵּׂ֔ תָּ תְּ ֵּׂ֣ מָּ יָ֙ ַאדְּ ית ִבכּור  אִשַ֗ ֹויָך ק)יט( ר  ב ִאמָֽ ֵ֥ י ַבֲחל  ִדֵ֖ ל ּגְּ ֵ֥ ַבש  א־תְּ ָֹּֽ  : סל

ר ֲהכִ  ֵ֥ ֹום ֲאש  קֵ֖ ל־ַהמָּ יֲאָךֵּׂ֔ א  ַלֲהִבֵּׂ֣ ְך וְּ ר  ֶ֑ ָךֵ֖ ַבדָּ רְּ מָּ יָך ִלשְּ נ ֵּׂ֔ פָּ ְךָ֙ לְּ אָּ ַח ַמלְּ ַׂ֤ ל  י שֹּ ִכָ֜ נֹּ ה אָּ ִתי:)כ( ִהּנ ֶּ֨  נָֹּֽ

In the first instance, the next verse is descriptive and historical rather than dealing with a 

particular Mitzva. Therefore such a connection between the two elements cannot be made.  

 שמות פרק לד
 ֵ֖ יא ב  ִבִ֕ ָךֵּׂ֔ תָּ תְּ ֵּׂ֣ מָּ יָ֙ ַאדְּ ית ִבכּור  אִשַ֗ ֵּׂ֣ק ֱאֹל)כו( ר  וָּ קֹּ ֹויָך קית יְּ ב ִאמָֽ ֵ֥ י ַבֲחל  ִדֵ֖ ל ּגְּ ֵ֥ ַבש  ֹּא־תְּ  : פל
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תִ  ַרָ֧ ה כָּ ל  א ַ֗ ים הָּ ִרֵּׂ֣ בָּ י׀ ַהדְּ י ַעל־ִפֵּׂ֣ ה ִכָּ֞ ל  ֶ֑ א  ים הָּ ִרֵּׂ֣ בָּ ת־ַהדְּ ָךֵ֖ א  ב־לְּ תָּ ה כְּ ש ֵּׂ֔ ל־מֹּ וָּקָ֙ א  קֹּ ר יְּ אמ  ַֹּׂ֤ ית )כז( ַוי ִרֵ֖ ָךָ֛ בְּ י ִאתְּ

ל: ָֽ א  רָּ ת־ִישְּ א   וְּ

As for the second instance, even though it is succeeded by a “quasi-Halachic” statement, it’s 

something that only applies to Moshe himself, as opposed to all of Benai Yisrael, as is the 

case with respect to Ma’aser Sheini.  

 RaShI wishes to define the association between God’s Blessing and an individual’s inability to .א2

bring all of his Ma’aser Sheini produce to Yerushalayim. Since Beracha is manifested in 

abundance, the great mass of his produce is the result of God’s Blessing him. (see Beraishit 

26:12.) 

  .ב  

 פרק יד פסוק כד מזרחי )רא"ם( דברים
 .הוא מפני שלא תפול הברכה רק על רבוי התבואהא…

 The final Kellal is in order to expand the examples presented in the Perat. If it would be .א3

simply a Kellal U’Perat, then the only cases would be those listed in the Perat. But a second 

Kellal comes to expand the list with elements that are like the Perat, but not only those in the 

Perat. 

 Veladot HaAretz” refers to things that come about naturally as opposed to artificially-- via“ .ב  

chemicals, inanimate objects, etc.  

4.  While one could share his Ma’aser Sheini with the Levi, there is no obligation for him to do 

so, which is not the case when it comes to Ma’aser Rishon.  

Heh.  

1.  There appears to be a disconnect between God having blessed you and your inability to make 

a pilgrimage to Yerushalayim. Wouldn’t one specifically expect that there be a direct 

relationship between the Divine Blessings that one receives, and the ability and 

determination to visit Yerushalayim regularly enough that it should not prove necessary to 

redeem one’s Ma’aser Sheini? 

2.  RaShI attributes the individual’s inability to travel to Yerushalayim to the massive amount of 

produce that qualifies as Ma’aser Sheini.  

 Alsheich makes the individual’s recalcitrance a function of the requirements of time and 

effort that are required to administrate his affairs.  

Vav.  

The difference in terminology for Yerushalayim in v. 24 and 25: 

 אלשיך על דברים פרשת ראה פרק יד פסוק כה

ואז והלכת אל המקום אשר יבחר כו' שהוא בירושלים ושם ונתת הכסף כו' בבקר ובצאן כו'. ולהיות שעל 

כי אין זה רק בבית המקדש, אך  ”לשכן שמו שם“שם יקנה הבקר והצאן כו', על כן לא אמר  ירושלים ידבר כי

  :”אשר יבחר בו“על ירושלים לא יאמר כי אם 

 

 


