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'הלוי והמקום אשר יבחר ה, המעשר  

יחסה של פרשת ראה למספר נושאים הלכתיים מתאפיין בכך שהוא עומד בסתירה למקורות 
 . למקרה אחד של סתירה אתייחס בדברים הבאים. אחרים הדנים בנושאים אלה

 ):כג-כב :יד ( על מעשרבפרשתנומצווה התורה 
לֹהיך במקום אשר -א' ואכלת לפני ה:  את כל תבואת זרעך היֹצא השדה שנה שנהעשר תעשר

יבחר לשכן שמו שם מעשר דגנך תירֹשך ויצהרך ובכֹרֹת בקרך וצאנך למען תלמד ליראה את 
 .לֹהיך כל הימים-א' ה

למען ילמד , ואוכלו שם' בעליו מעלהו למקום אשר יבחר ה: דינו של המעשר, אם כן, זהו
ה יברשימת מתנות הלווי, מעשר בספר במדברה מצוות בדרך שונה מופיע. אלוקיו'  הליראה את
 ):כד-כא' פס(ח "שבפרק י

ולבני לוי הנה נתתי כל מעשר בישראל לנחלה חלף עבֹדתם אשר הם עֹבדים את עבֹדת אֹהל 
ם תרומה נתתי ללוים לנחלה על כן אמרתי לה' כי את מעשר בני ישראל אשר ירימו לה... מועד 

 .בתוך בני ישראל לא ינחלו נחלה
קיימת , אם כן, בשני פרטים. חלף עבודתם באוהל מועד, ויים כנחלהוללניתן  המעשר כאן

בפרשת ראה נאכל המעשר על ידי . א: בין פרשת ראה לבין ספר במדברבמצוות מעשר סתירה 
', אשר יבחר הבפרשת ראה הוא נאכל במקום .  ב1.ואילו בספר במדבר הוא ניתן ללוי, בעליו

 . ובספר במדבר הוא נאכל בכל מקום
.  והוא זיכהו ללוויים2,ספר במדבר המעשר שייך לקדוש ברוך הואעל פי : לים אחרותי      במ

 לכןיבול ניתן לו מידי שמים והבשעה שאדם נותן מעשר מיבולו ללוי הוא מבטא את הכרתו ש

                                                           
' מ: לתמציתה של שיטה זו ראה.  הדברים שלהלן מבוססים על שיטת הבחינות אותה פיתח הרב מרדכי ברויאר*

 . 22 - 11' עמ, ט"ירושלים תשמ, פרקי מועדות, ברויאר
ים תוציא את מקצה שלֹש שנ): "כט-כח: יד' דב( תחושת הסתירה מחריפה כאשר בוחנים את הפרשה הבאה 1

וא והנחת בשעריך ובא הלוי כי אין לו חלק ונחלה עמך והגר והיתום והאלמנה כל מעשר תבואתך בשנה הִה
פרשה זו מתארת מעשר ". לֹהיך בכל מעשה ידך אשר תעשה-א' אשר בשעריך ואכלו ושבעו למען יברכך ה

מעשר . ידי בעליו בירושליםאת המעשר הרגיל הנאכל על , כפי הנראה, הניתן אחת לשלוש שנים ומחליף
מעשר זה . היתום והאלמנה, הגר, הלוי: והוא מיועד לחבורת נזקקים, "בשעריך"מיוחד זה נאכל בכל מקום 

החוזרת בכמה , בולטת כאן ביותר הירידה במעמדו של הלוי. באשר אינם בעלי רכוש, ניתן להם כצדקה
ה נתן לו את המעשר "והקב, ה" כמתנתו של הקבבמדבר הוא זוכה במעשרספר בעוד שב. מקומות בספר דברים

, אכן.  שלא קיבל נחלהבגללוהוא זוכה בו , הרי כאן הוא חלק מחבורת העניים הזוכה במעשר המשני, כנחלה
מסיומו של  אולם דומה כי הדבר נובע, ם לכךמקוהואין זה , את ירידת מעמדו של הלוי יש לבדוק בהקשר רחב

 ראה בעניין . של הלוויים במדבר נובע ממסעו של מחנה שכינה בתוך המחנהמעמדםשכן עיקר , המסע במדבר
לעומת ). 345' מס(ס "תש, דף שבועי לפרשת בהעלותך" ?מה עניין לוויים למדבר סיני: "זה את מאמרי

 . אלא אף מתחזק במספר עניינים, הנים לא נפגע בספר דבריםו של הכמעמדם, הלוויים
. 'הוא קֹדש לה' וכל מעשר הארץ מזרע הארץ מפרי העץ לה: "לא-ל: כז' מויקעולה גם '  שהמעשר שייך לה2

אך קיימת אפשרות , שם לא נאמר שיש ליתן את המעשר ללוי". ואם גאֹל יגאל איש ממעשרו חמשיתו יֹסף עליו
 .ןאולם לא אדון בו כא, יתכן שהציווי בויקרא ממצע את הציוויים בבמדבר ובדבריםי. כגאולת הקודש, לגאלו
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ה מעניק את המעשר לשבט משרתיו "הקב. יבולו-המצווה מה לעשות ביבולנו, ה"הוא שייך לקב
 . של שאר שבטי ישראלזוהמרוממת מנחלה , והופך את המעשר לנחלתם, תמורת עבודתם לפניו

 יבטא האדם את הכרתו ואת תודתו באכילת המעשר ,לעומת זאת, פרשת ראההכתוב ב      לפי 
 הטהרה שקבעה לה ומכאן חובת, "על שולחן גבוה"אכילה זו היא . במקום אשר יבחר' לפני ה

וממנו הוא זוכה במעשר , ה"לחנו של הקבועל ש, כביכול, האדם מתארח 3.התורה שבעל פה
זו  שאין הכרהמבטאת את ה' האכילה בטהרה במקום אשר יבחר ה. הנאכל על ידי בני ביתו

יאֵכל י יבולשהרי חלקו שלו ב, אלא מתנת שמים, עצמו ולבני ביתולמתנה שמפריש הבעלים 
 ;כך יעמוד האדם על היחס הנכון לרכושו ולגידוליו. הטמא והטהור יחדיו, מקום ובכל מצבבכל 

הוא האורח על שולחנו של , אלא להפך, ה"אין הוא הבעלים המעניקים מהונם ומאונם לקב
 . הזן ומפרנס אותו בכל יום ויום, ה"הקב

ר רבות ממצוותיה של  החוט המרכזי המקש4?      מה משמעותה של הסתירה בין שני המקורות
',  מחוץ למקום אשר יבחר הלזבוחאיסור ההחל מ',  למקום אשר יבחר ההזיקה היאפרשת ראה 

. המצויה בסופה, ועד החובה המודגשת לחגוג את הרגלים במקום אשר יבחר, בראשית הפרשה
  ואף קשה להעלותו על5,לשבתו יש בו חידוש גדול' קיומו של מקום קבוע אשר יבחר ה, אכן

. ומלוא כל הארץ כבודו, ואין העולם מקומו, שהרי הקדוש ברוך הוא מקומו של עולם, הדעת
הנה השמים ושמי השמים לא : "הכיר ואמר, בשעה שחנך את מקדשו, וכבר שלמה המלך

רת מלך שאיננו מדובר בגֵז, הנה כי כן). כז: א ח"מל" (אף כי הבית הזה אשר בניתי, יכלכלוך
ומשרה שכינתו ,  בוחר לו מקום לשבתו, המצוי בכל מקום,ה" הקב;היכולים לעמוד על סוד

 . באותו מקום
מבחינה ; ה בעולם יש שתי בחינות סותרות"שלהופעת שכינתו של הקב, אם כן, מרוניתן ל      

היות  של זו בחינה . והוא קרוב לכל אשר יקראהו באמת, ל היאוה בכ"אחת שכינתו של הקב
כפי שאנו מתפללים ,  בכל מקום ובכל עתלעבדוהבחינה המחייבת יא ה, ה שוכן בכל מקום"הקב

גש קטר ֻמובכל מקום ֻמ, כי ממזרח שמש עד מבואו גדול שמי בגוים: "וכדברי הנביא, בכל מקום
, והוא שוכן במקום מסוים, ה זיהוי גאוגרפי"ה יש לקבימן הבחינה השני). יא: מלאכי א" (לשמי

' ורק שם יכול האדם לעבוד את ה',  עומד האדם לפני ה,ורק שם, שם. באחד שבטי ישראל
 . בעבודת הקרבנות

בכל ' בבחינה בה מצוי האדם מול ה.       מתוך כך תתברר לנו הסתירה שבפרשיות המעשר
' במציאות כזאת תתבטא ההכרה בשייכותו של היבול לה. מקום אין ערך מקודש למקום מסוים
והיא איננה ', הנתינה ללוי היא מעין נתינה לה. רתולש' במתן המעשר למי שנבחר על ידי ה

ניתן לראות פן מסוים וקיצוני ". 'לפני ה"אכל תהיה אכילתו ישהרי בכל מקום בו י, תלויית מקום
 :מלווה אותו בכל עת' כשכבוד הנדד בו האדם ש, של הבחינה הזו במציאות של המסע במדבר

'  בהמרותו את פי ה;ה עמוד הענן נישא מעליוובקומו הי, בשכבו היה עמוד האש מאיר את לילו
לכן מבטא . שמלתו לא בלתה ורגלו לא בצקה -' ובעשותו את רצון ה, מכה בעם' הייתה יד ה

 .את הבחינה הזו, הניתן ללוי, המעשר של ספר במדבר
ה אינה "שכינתו של הקב, מקום השכינהלשל זיהוי גאוגרפי , הי      אולם מן הבחינה השני

תתבטא בהבאתו של המעשר למקום אשר ' ושייכותו של היבול לה, בכל מקום, כביכול, מצויה
 את הכרתו ה האדםממצ'  לפני התואכילב ות המעשרהבאב. ואכילתו שם בטהרה', יבחר ה

בה הולך האדם לישון עייף מעמל ש, זו גם המציאות של ארץ ישראל. 'בשייכותו של היבול לה
אלא מקור , ענני הבוקר שלו אינם עמוד הענן האלוקי. את הלילהואין עמוד אש המאיר לו , יומו

נשו בדרך ויבוא ע' ובהמרותו את פי ה, סי מזונו יושג בזיעת אפיו ולא באופן ִנ;תקוותיו לגשם
בארץ היומיום הזו יש מקום מוגדר בו . העונש והמעניש, ללא זיהוי ברור של החטא, הטבע

ואכילתו על , שאין בו חלק ללוויים, ר של פרשת ראהובה מתקיים המעש, מתגלה אלוקים לאדם
 . ממש" 'לפני ה"ידי בעליו היא 

                                                           
". לא בערתי ממנו בטמאו"יד נאמר :  אולם לקמן כו,  בפרשה זו לא מצוי חיוב לאכול את המעשר בטהרה3

 . יא: מלאכי א;ב"ע,  יבמות עג,וראה  בבלי
, הןוהבכור בספר במדבר ניתן לכ. נושבבמדבר לזו שבפרשתהבהמה   נעיר כי סתירה דומה יש בין פרשת בכור 4

, )ו: יב(מצויה בראשית הפרשה  השוואת המעשר לבכור. 'על ידי הבעלים לפני ה נאכל נוואילו הבכור בפרשת
: ראה .ולא נעסוק בה כאן בהרחבה,  אלא שבעיית הבכור סבוכה בהרבה,)כג: יד(בפרשת המעשר גם ומצויה 

 . 22, 9' עמ, )ח"תשרי תשמ( ד מגדים, "שילוח עבדים והקדשת בכור", הנשקה' ד
, ראה. ה בדבר מלאכת המשכן"עם ציווייו של הקב, תעוררת כבר בפרשת תרומה  הסתירה המתוארת כאן מ5

 פרשת תרומהלדף שבועי , "מזבח אדמה וכרובי הזהב: "וראה מאמרי. א, לד, ל בשמות רבה"דברי חז, למשל
 ).329מספר  (ס"תש
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,  לכאורהובשעה שתורה שבכתב מחדדת את הבחינות השונות והסותרות, תמימה'       תורת ה
וכך מחויב האדם בשני המעשרות גם . פה ומיישבת אותן זו עם זו למעשה-באה תורה שבעל

 הוא מפריש מידי שנה מעשר ראשון ללוי מתוך :נות מצויות כאחתממש כפי ששתי הבחי, יחד
 לאחר מכן ;ה מצויה עמו בכל עת ובכל מקום"ובכך מכריז קבל עולם ששכינתו של הקב, גורנו

ה השכין את שכינתו "ובזאת הוא מודיע שהקב', הוא מפריש מעשר שני ומעלהו ואוכלו לפני ה
 . באחד שבטי ישראל, במקום אשר בחר

חיים בורגנסקי ר "ד  הרב 
  המחלקה לתלמוד
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