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'כי תבאו אל הארץ': מחלוקת התנאים ופשרה האקטואלי

מאת

מנחם כהנא

מחלוקת התנאים בשאלת זמן חלותן של המצוות שנאמר עליהן בתורה שיש לקיימן 'כי תֹבאו אל הארץ', 

'והיה כי יביאך ה' אלהיך אל הארץ' או ביטויים דומים )להלן: 'כי תבאו'(, כבר תוארה בידי יעקב נחום 

אפשטיין.1 אף אני נזקקתי לכך בהרחבה,2 ובסיום דיוני העליתי את השאלה 'מה ראו חכמים להתעמק 

כל כך בשאלה "ההיסטורית" ממתי בדיוק החלו ישראל לקיים כל מצוה ומצוה, במדבר, עם כניסתם 

לארץ, או לאחר ארבע עשרה שנה'.3 אהרן שמש הציע לבאר מחלוקת זו על רקע תפיסות שונות של 

מצווה התלויה בארץ,4 ולאחרונה דן בנושא גם חיים מיליקובסקי אגב דיונו הממצה בהיסטוריוגרפיה 

בהארות  עיניי  את  והאירו  המאמר  את  שקראו  נאה,  ושלמה  יובל  ישראל  בן־אליהו,  אייל  לחבריי  להודות  ברצוני   *

הורוביץ  דר' ישמעאל, מהדורת ח"ש  פי מהדורות אלה: מכילתא  יובאו על  זה   חשובות. המקורות התנאיים במאמר 

וי"א רבין, פרנקפורט תרצ"א )הציטוטים על פי כ"י אוקספורד, בודליאנה Marshall Or. 24 ]נויבאואר 151[(; מכילתא 

דר' שמעון בן יוחאי, מהדורת י"נ אפשטיין וע"צ מלמד, ירושלים תשט"ו; ספרא דיבורא דנדבה וחובה, מהדורת א"א 

כ"י  פי  )הציטוטים על  וינה תרכ"ב  ווייס,  צו-בחוקותי, מהדורת א"ה  יורק תשמ"ג-תש"ן; פרשות  ניו  פינקלשטיין, 

במדבר,  זוטא  ספרי  תשע"א;  ירושלים  כהנא,  מ"י  מהדורת  במדבר,  ספרי   ;)ebr. 66 האפוסטולית  הספרייה  וטיקן, 

מהדורת ח"ש הורוביץ, לייפציג תרע"ז )הציטוטים על פי ילקוט שמעוני כ"י אוקספורד, בודליאנה Heb. b.6 ]נויבאואר 

2637[(; ספרי דברים2, מהדורת א"א פינקלשטיין, ניו יורק תשכ"ט )הציטוט על פי כ"י וטיקן, הספרייה האפוסטולית 

ד"צ  מהדורת  תנאים,  מדרש  דברים,  מכילתא  תשס"ג;  ירושלים  כהנא,  מ"י  מהדורת  דברים,  זוטא  ספרי   ;)ebr. 32
הופמן, ברלין תרס"ח-תרס"ט )הציטוטים על פי מ"י כהנא, קטעי מדרשי ההלכה מן הגניזה, ירושלים תשס"ה; מדרש 

הגדול לדברים, מהדורת ש' פיש, ירושלים תשל"ג(; סדר עולם, מהדורת ח' מיליקובסקי )בדפוס(; משנה כ"י בודפשט, 

ספריית האקדמיה ההונגרית למדעים, קאופמן A 50. מקורות נוספים יצוטטו על פי אתר 'מאגרים' של מפעל המילון 

ההיסטורי ללשון העברית שבאקדמיה ללשון העברית )http://hebrew-treasures.huji.ac.il(. המקורות יצוטטו 

ככתיבם בכתבי היד בהשלמת קיצורי מילים ותיקונים קלים.

 .568-567  ,541-539 עמ'  תשי"ז,  ירושלים  מלמד,  ע"צ  בעריכת  התנאים,  לספרות  מבואות  אפשטיין,  י"נ  ראה:   1

Ch. Albeck, Untersuchungen über die halakischen Midraschim, Berlin 1927, p. 13 :והשווה

ראה: מ' כהנא, אקדמות להוצאה חדשה של ספרי במדבר, ירושלים תשמ"ב, עמ' 311-301.  2

שם, עמ' 311, וראה את הצעותי הראשוניות שם: 'ואפשר שהדברים קשורים גם לשאלות אקטואליות בזמנם, כגון:   3

מנין שנות השמיטה, חיזוק התלות בין קיום המצוות לזכות הישיבה בארץ, או אף לעצם הבחנתם ההלכתית בין מצוות 

התלויות בארץ למצוות שאינן תלויות בארץ וכל המשתמע מכך'. 

)תש"ס(,  טז  סידרא,  בארץ',  התלויות  מצוות  בפרשת  מחודש  עיון  הארץ":  אל  תבואו  '"כי  שמש,  א'  ראה:   4 

הפתיחה  פסוקי  של  שונה  בפרשנות  נעוץ  מדרשותיהם  ובתי  התנאים  בין  הוויכוח  מוקד  לדעתו   .177-150  עמ' 
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זו לשאלה  זיקתה של מחלוקת  ולנסות לעמוד על  זה ברצוני לפנות לאפיק אחר  החז"לית.5 במאמר 

דתית־פוליטית שניסרה בחלל עולמם של התנאים לאחר החורבן.

א

מסורת מקובלת ומוסכמת בתקופת התנאים שתהליך כיבוש הארץ וחלוקתה בימי יהושע ארך ארבע 

עשרה שנה, 'שבע שכיבשו ושבע שחילקו'.6 החוקרים שצוינו לעיל הצביעו על המחלוקת במדרשי 

ההלכה התנאיים בין מכילתא דר' שמעון בר יוחאי, ספרי דברים וספרי זוטא במדבר מדבי ר' עקיבא, 

שעל פיהם החיוב לקבל או לעשות את המצוות שנאמר לפניהן 'כי תבאו' חל כבר במדבר, ובין ספרי 

במדבר ומכילתא דברים מדבי ר' ישמעאל, שעל פיהם שיש לקיים מצוות אלה רק 'אחר ירושה וישיבה'. 

ראוי להבהיר כי סך הכול נשתמרו במקורות הללו מחלוקות על שש מצוות: טקס הברכה והקללה,   

מינוי מלך, האבדת עבודה זרה,7 הפרשת ערי מקלט, הבאת ביכורים והקרבת נסכים. מניסוחה החריג 

של מצוות הפרשת חלה הסיק ר' ישמעאל בספרי במדבר שיש לקיימה משעת הכניסה לארץ )ראה על 

כך להלן(, ואילו בספרי זוטא במדבר נדרש 'קבל עליך' מצווה זו כבר במדבר. במצוות אחרות, 'בנה 

לדב' יב. 'ר' עקיבא ראה בפסוקים אלה פתיחה לספר החוקים של ספר דברים כולו. ומאחר שלא ייתכן שכל המצוות 

כולן לא יחולו אלא בארץ, נאלץ ר' עקיבא לנקוט בפתרון הראדיקאלי של דרשת פסוקי "כי תבואו" בדרך של "עשה 

מצוה האמורה בעניין שבשכרה תיכנס לארץ", ובכך לנתק את חובת המצוות מן הכניסה לארץ' )שם, עמ' 168-167(. 

לשיטת ר' עקיבא 'לא הביאה לארץ היא הגורמת את החיוב במצוות, אלא להיפך – קיום המצוות הוא המבטיח את 

ובית מדרשו למושג מצווה התלויה  ר' עקיבא  וזאת לאור הגדרתם המחודשת של   .)164 הכניסה לארץ' )שם, עמ' 

בארץ, שהם פירשו אותו כמצווה שהיא 'חובת קרקע' )שם, עמ' 176(. 'ר' ישמעאל לעומתו קרא את הפסוקים כפתיחה 

לפרק יב בלבד'. 'שר' ישמעאל והמדרשים מבית מדרשו שומרים עדיין על הקריאה הפשוטה, שמצוות שנאמר בהן 

מכאן  גם  נוהגות  אינן  שאף  ואפשר  וישיבה",  ירושה  "אחר  לארץ,  ישראל  של  מכניסתם  אלא  חלות  אינן  "ביאה" 

 ולהבא אלא בארץ והן הן המצוות התלויות בארץ' )שם, עמ' 168(. לשחזורו הכולל של שמש את שיטת דבי ר' עקיבא 

 כוח שכנוע, אולם השערתו שר' ישמעאל ודבי ר' ישמעאל סברו כי מצוות שנאמר בהן 'כי תבאו' חלות רק בארץ 

אינה נשענת על ראיות מוצקות. כמו כן לא תמיד הבחין בין ר' עקיבא לר' ישמעאל ובין בתי מדרשותיהם. לדיון 

7; בפירושי לספרי במדבר קי,  174, הערה  זוטא דברים, עמ'  יותר בכמה מהצעותיו של שמש ראה: ספרי   מפורט 

שו' 4-1, 11-10 )בהכנה( ולהלן הערות 19, 52, 63. 

ראה פירושו לפרק יא של סדר עולם )בדפוס(. תודתי נתונה לו על שניאות להעבירו אלי קודם פרסומו.   5

כלשון מכילתא דר' ישמעאל, ויסע ה )עמ' 173(; ובדומה לכך מכילתא דר' שמעון בר יוחאי טז 35 )עמ' 116(, ויסוד   6

הדברים בחומר האגדי המשותף שנספח למכילתות לשמות. מינוח דומה של תקופה זו בעזרת פעלים ושמות הגזורים 

מהשורש כב"ש לצד חל"ק או יש"ב מתועד בסדר עולם יא; בספרא, מצורע פרשה ה, ג )דף עג ע"א(; שם, בהר פרשה 

440(; שם, מנחות ו, כ )שם,   א, ב )דף קה ע"א( מדבי ר' עקיבא; בתוספתא, מכות ג, א )מהדורת צוקרמנדל, עמ' 

וזאת  וישיבה',  'ירושה  זו  תקופה  כונתה  ישמעאל  ר'  מדבי  במדרשים  רבים.  אמוראיים  במקורות  וכן   ,)521 עמ' 

בעריהם  וישבת  וירשתם   ]...[ הגוים  את  אלהיך  ה'  יכרית  'כי  דברים,  בספר  פעמים  כמה  החוזר  הביטוי  בהשראת 

14( וכיוצא באלה. למקור לימודן של  יז  1(, 'כי תֹבא אל הארץ ]...[ וירשתה וישבתה בה' )שם  ובבתיהם' )דב' יט 

שבע שנות הכיבוש ושבע שנות החלוקה ראה: סדר עולם יא )מהדורת מיליקובסקי, שו' 18-12( ומקבילות ובפירושו 

תקופת  כי  יוספוס  סבר  חז"ל,  בספרות  המקורות  כל  על  המוסכמת  זו,  לדעה  בניגוד  שם.  מיליקובסקי  של  המקיף 

68. לשחזור דרך לימודו ראה בפירושו של מיליקובסקי  הכיבוש ארכה רק חמש שנים. ראה: קדמוניות היהודים ה 

)שם(, שו' 13-12. 

ראה על כך להלן הערה 64.   7
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בית', 'הקרב קרבן' ו'אבד זכר עמלק', נאמר במכילתא דברים שיש לקיימן רק לאחר ירושה וישיבה, 

אך במדרשים מדבי ר' עקיבא אין התייחסות לכך. 

כמו כן חשוב להדגיש כי שני מדרשים תנאיים לא הצטרפו לדרשות הרווחות בבתי מדרשותיהם   

בנושא זה. במכילתא דר' ישמעאל מדבי ר' ישמעאל העיקרון אחר ירושה וישיבה אינו מוזכר כלל. 

בהיקרות אחת של 'והיה כי תבאו אל הארץ', בשמ' יב 25, היא דרשה שיש לקיים את מצוות קרבן הפסח 

5, 11, בנוגע לאכילת  מיד עם הכניסה לארץ,8 ואילו שתי היקרויות נוספות של ביטוי זה, בשמ' יג 

מצות בפסח והקדשת פטר רחם, לא זכו לדרשה. מנגד הספרא מדבי ר' עקיבא לא דרש על ארבעת 

פסוקי 'כי תבאו' בספר ויקרא את הדרשות המאפיינות את שאר המדרשים מדבי ר' עקיבא. בשניים 

מפסוקים אלה, העוסקים במצוות הערלה והעומר )המתיר את החדש(, דרש הספרא שיש לקיימן מיד 

עם הכניסה לארץ,9 ואילו בשני הפסוקים האחרים, על צרעת הבתים והשמיטה, הוא דרש שיש לקיימן 

לאחר הכיבוש והחלוקה.10 

המדרש  בתי  שני  בין  עקיבה  פרשנית  מחלוקת  לפנינו  אין  כי  עולה  זו  ראשונית  מסקירה  כבר   

התנאיים בפירוש כל פסוקי 'כי תבאו'.11 כמו כן מתברר כי מוסכם ומקובל היה על שני בתי המדרש 

התנאיים שבמצוות מסוימות נתחייבו ישראל כבר במדבר, מיד עם כניסתם לארץ, או רק לאחר ארבע 

עשרה שנה.12 דומה אפוא כי את המפתח לשורש המחלוקת בפירושם של כמה מפסוקי 'כי תבאו' אין 

לחפש בתחום ההרמנויטי או בתחום ההלכתי של מצוות התלויות בארץ, אלא בתחום אחר המשותף 

לרוב המצוות שעליהן נסבה המחלוקת. 

ראה: 'והיה כי תבאו אל הארץ – תלה הכתוב לעבודה הזאת מביאתן לארץ ולהלן' )מכילתא דר' ישמעאל, פסחא יב   8

 ,10 41(. ואכן קיום מצוות הפסח מיד עם כניסתן לארץ מפורש ביהו' ה  39[(, וכן הוא בחתימת הדרשה )עמ'  ]עמ' 

מיליקובסקי,  )מהדורת  יא  עולם  סדר   ;)26 )עמ'   25 יב  יוחאי  בר  דר' שמעון  גם מכילתא  נקטו  זו   ועמדה פשטנית 

שו' 6-5( ומקורות נוספים.

ראה את דרשת הפסוק בוי' יט 23 על ערלה: ספרא, קדושים פרשה ג, א-ב )דף פט ע"ד(, ואת דרשת הפסוק בוי' כג   9

10 על העומר: שם, אמור פרשה י, א-ב )דף ק ע"ב(.

ראה את דרשת הפסוק בוי' יד 34 בקשר לצרעת הבית: ספרא, מצורע פרשה ה, ג )דף עג ע"א(, ואת דרשת הפסוק   10

בוי' כה 2 בקשר לשמיטה: שם, בהר פרשה א, ב-ג )דף קה ע"א(. ומסקנת הספרא שם: 'נמצאתה אומר כיון שעברו 

ישראל את הירדן ניתחייבו בחלה ובעורלה ובחדש. היגיע ששה עשר בניסן נתחייבו בעומר. שהוא ]=שהו[ חמישים 

יום ניתחיבו בשתי הלחם. לארבע עשרה שנה ניתחייבו במעשרות. התחילו מונים לשמטה ]...['. 

מחמת חוסר אחידות זה ומסיבות נוספות הסיק מיליקובסקי: 'קשה להימנע מן המסקנה שרבים מן הקטעים העוסקים   11

ממדרש  מדרשיות־ספרותיות  צורות  להעביר  הנטייה  פרי  הם  לארץ  ישראל  בני  כניסת  אחרי  המצוות  של  בחיובן 

 אחד למדרש אחר, ולא הדעות המקוריות של רבי עקיבא ור' ישמעאל הולידו אותם'. ראה בפירושו לסדר עולם יא, 

שו' 5-4 במהדורתו.

)מהדורת  כ  ו,  מנחות  בתוספתא,  מקבילותיה  ואת   10 הערה  לעיל  שצוטטה  בהר  בספרא  הרשימה  את  למשל  ראה   12

18-4(. והשווה לרשימת המצוות שנתחייבו בכל  521( ובסדר עולם יא )מהדורת מיליקובסקי, שו'  צוקרמנדל, עמ' 

ר'  33(, שמקובל לראותם כמקורות מדבי  )עמ'   13 יא  84( ומקבילתה במדרש תנאים  )עמ'  שלב בספרי דברים מא 

ישמעאל: 'ואין לי אלא מצוות עד שלא נכנסו ישראל לארץ כגון בכורות וקורבנות ומעשר בהמה, מצוות שנכנסו 

ישראל לארץ כגון העומר והחלה ושתי הלחם ולחם הפנים מנין ת"ל והיה אם שמוע תשמעו את מצותי – לרבות שאר 

ופיאה ומעשרות ותרומה שמיטין  וישבו כגון לקט שיכחה  וישבו משכיבישו  מצוות. אלא לי אלא עד שלא כבישו 

ויובלין מנין תלמוד לומר והיה אם שמוע תשמעו אל מצותי וג' – להוסיף עליהן מצוות אחירות'. לדיון מפורט בשאלת 

עיתוי קיומן של המצוות הללו ראה: כהנא )לעיל הערה 2( ומיליקובסקי בפירושו לפרק יא בסדר עולם במהדורתו. 
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ב

הוא  יביאך'  כי  'והיה  הביטוי  בפרשנות  התנאים  בין  מפורשת  מחלוקת  בו  שנשתמרה  היחיד  המקור 

דרשת המכילתא לדברים לפסוק 'והיה כי יביאך ה' אלהיך את הארץ אשר אתה בה שמה לרשתה ונתתה 

את הברכה על הר גרזים ואת הקללה על הר עיבל' )דב' יא 29(:

ונתת את הברכה על הר גריזים וג' – אחר ירושה וישיבה הכתוב מדבר. אתה אומר אחר ירושה 

 וישיבה הכתוב מדבר או אינו מדבר אלא בביאתן לארץ והלך. תל' לו' והיה כי יביאך יי אלהיך וג'. 

הא אחר ירושה וישיבה הכתוב מדבר דברי ר' ישמעל. ר' עקיבא אומר בכניסתן לארץ הכתוב 
מדבר. אתה אומר בכניסתן לארץ הכתוב מדבר או אינו.13

פרשנות שלישית של 'והיה כי יביאך' בפסוק זה הוצגה בדרשה סתמית בספרי דברים:

שתבוא  בשכר  האמורה,  מצוה  עליך  קבל   – יביאך  כי  מיד.  אלא  והיה  אין   – יביאך  כי  והיה 
תירש.14

דבריו של ר' עקיבא במכילתא דברים, 'בכניסתן לארץ הכתוב מדבר', משתמעים בבירור מלשון הצו 

 15.33 ח  ביהו'  ביצועו של הצו  גם מתיאור  12. כך עולה  כז  וכן מדב'  יביאך' שם,  כי  'והיה  המקראי 

לעומת זאת פירושו של ר' ישמעאל, 'אחר ירושה וישיבה הכתוב מדבר', מנוגד לפשט הכתובים,16 וגם 

הדרשה הסתמית בספרי דברים, המקדימה את קיום הצו לתקופת המדבר, חורגת באופן בוטה מלשון 

המקראות. מה הסיבה האפשרית להוצאת הכתוב בדב' יא 29 מפשוטו בשתי חלופות ניגודיות על ידי 

ר' ישמעאל מחד גיסא ועל ידי סתם ספרי דברים מאידך גיסא?

בשאר  זאת  לעומת  האמורה'.  מצוה  עליך  'קבל  לשון  דברים  ספרי  נקט  לעיל  שצוטטה  בדרשה   

הדרשות של ביטוי זה ודומיו נקט ספרי דברים לשון 'עשה מצוה האמורה בעינין', וזאת גם במקרים 

344. כאן מסתיים דף הגניזה, ונימוקו של ר' עקיבא לא הגיע לידינו )המשך  קטעי מדרשי ההלכה מן הגניזה, עמ'   13

הקטע לא נתגלה(. וראה הצעתו הסבירה של אפשטיין: 'צריך להשלים: מדבר אלא לאחר ירושה וישיבה ת"ל והיה 

כי יביאך מיד' )י"נ אפשטיין, 'ממכילתא לפרשת ראה', א' אפטוביצר וז' שווארץ )עורכים(, מאמרים לזכרון ר' צבי 

 פרץ חיות, וינה תרצ"ג, עמ' סז ]נדפס שוב: הנ"ל, מחקרים בספרות התלמוד ובלשונות שמיות, ב, ירושלים תשמ"ח, 

על  הקטע  את  להשלים  אין  כי  במהדורתו(   5-4 )שו'  יא  עולם  לסדר  בפירושו  מיליקובסקי  העיר  בדין   .)]132 עמ' 

במדבר,  כבר  המצווה  את  לקבל  שיש  אחרת,  תפיסה  המשקפת   ,)122 )עמ'  נה  דברים  בספרי  הפסוק  דרשת  פי 

)לעיל  דברי אפשטיין  לא מדויקת של  הבנה  306, בהשראת  עמ'   ,)2 )לעיל הערה  בחיבורי אקדמות   כפי שהצעתי 

הערה 1(, עמ' 540, עיין שם. 

ספרי דברים נה )עמ' 122(.  14

ראה על כך דיונו המפורט של מיליקובסקי בפירושו לסדר עולם יא, שו' 4-2 במהדורתו. עמדה דומה לזו של ר' עקיבא   15

משתקפת מתיאור סדר האירועים במשנת סוטה ז, ה; תוספתא, סוטה ח, ז-ט )מהדורת ליברמן, עמ' 207-205(; סדר 

עולם יא והברייתא בבבלי, סוטה לו ע"א. 

וראה דבריו של מיליקובסקי )שם( שהקושיה החמורה על דברי ר' ישמעאל מפשט הכתובים 'מעוררת את המחשבה   16

שר' ישמעאל עצמו לא קבע שהברכות והקללות נאמרו לאחר ארבע־עשרה שנה אלא אמר דברים דומים בהקשר אחר 

ועורכים או מוסרים העבירו את דבריו לעניין הברכות והקללות'. 
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שאי אפשר כלל לקיים את המצווה האמורה במדבר. דוגמה מובהקת לכך היא דרשת הפסוק 'כי תֹבא 

בספרי  יז 14(,  מלך' )דב'  עלי  אשימה  ואמרת  בה  וישבתה  וירשתה  לך  ֹנתן  אלהיך  ה'  אשר  הארץ  אל 

דברים:

כי תבוא אל הארץ – עשה מצוה האמורה בעינין שבשכרה17 תיכנס לארץ. אשר יי אלהיך נתן 

לך – בזכותך. וירשתה וישבתה בה – בשכר שתירש תשב.18 

מקבילותיה,  ושל  זו  דרשה  של  המופלגים  החידושים  את  לקבל  התקשו  וחוקרים  מסורתיים  פרשנים 

וניסו לקרבן אל פשט המקראות ואל מובנם השגור והרציונלי, כשהם מוציאים בחוזק יד את הדרשות 

מידי פשוטן. למשל ר' דוד פארדו פירש ש'עשה מצוה האמורה בעינין' אינו מכוון למצוות המלך אלא 

למצווה האמורה לפניה בדב' יז 19.13-5 בד בבד הפך את דרשת הספרי 'בזכותך' על פניה וכתב: 'מכל 

מקום לא תחזיקו טובה לעצמכם לומר בזכותי, אלא תאמרו בלבבכם שאין אתם באים בזכותכם אלא 

בזכות אבותיכם וכבנים היורשים את אבותם ובשכר זה תשב, כלומר תאריכו ימים עליה'. אולם ברי 

שאין לסטות מפרשנותן המילולית של דרשות גם כשהן מנוגדות לפשט כתובי המקרא הנדרשים בהן 

ולסבירות יישומו. דברים אלה אמורים במיוחד בדרשות הספרי הנדונות כאן, שביסוד כל מרכיביהן 

עומדת מגמה דרשנית משותפת של עידוד קיום המצוות כבר עכשיו, במדבר.20 

ג

כי  'והיה  יש להעמיד את  ב, מדוע  ר' ישמעאל במכילתא דברים, שצוטטה לעיל בסעיף  ראייתו של 

יביאך' בפרשת הברכה והקללה אחר ירושה וישיבה מבוססת על האמור בהמשך הפסוק שם: 'תלמוד 

לומר והיה כי יביאך יי אלהיך וג' ]=אל הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה[ – הא אחר ירושה וישיבה 

של  הפתיחה  בדרשת  השנוי  ישמעאל  ר'  של  הדרשני  כללו  בעזרת  מתבהרת  זו  ראיה  מדבר'.  הכתוב 

המילה 'שבשכרה' נשמטה בכ"י וטיקן 32, אך מתועדת בשאר עדי הנוסח.  17

ספרי דברים קנו )עמ' 208(.  18

'דדריש סמוכים, עשה מצוה האמורה בענין לשמוע ולקבל דברי ומשפטי הסנהדרין שנתמנו עליהם במדבר'. בדרך   19

ד' פארדו,  ראה:  בכולן!(.  לא  )אך  דברים  בספרי  גם בכמה דרשות מקבילות  לפתור את הקשיים  הציע  זו  מקורית 

ספרי דבי רב, שאלוניקי תקנ"ט, דף רלט ע"ג. גם שמש נזקק לקושי בכמה מדרשות 'עשה מצוה האמורה בעינין' 

והציע שלוש הצעות אפשריות ליישובן: )א( דרשות 'עשה' הושפעו מדרשות אחרות של הספרי המתייחסות לפסוקים 

שאינם פסוקי 'כי תבאו', ושבהן אפשר להבין את הלשון 'עשה'; )ב( הכוונה של 'מצוה האמורה בעינין' היא למצוות 

שנזכרו בפרשה לפני כן )וכך פירש כבר פארדו!(; )ג( 'שמא "עשה" אינו אלא "קבל עליך לעשות"'. עוד כתב שכוונת 

המדרש 'אין והיה אלא מיד' היא מיד כשתבואו לארץ, כשהוא תומך דעתו בכמה היקרויות של דרשה זו המנותקות 

מהדרשה 'עשה מצוה האמורה בעינין'. ראה: שמש )לעיל הערה 4(, עמ' 177. הקשיים שמעוררות הצעות מורכבות 

אלה, המשלבות בתוכן השערות על אשגרות עריכה מגוונות, מדברים בעד עצמם, ובדין הוסיף שם: 'ועדיין הדברים 

צריכים עיון'. ההשערה שיסוד חלק מהדרשות בנדון בהעברות, שאותה שיער גם מיליקובסקי )ראה לעיל הערות 11, 

16(, שרירה וקיימת. אולם מספרן הרב של דרשות 'עשה' שדווקא הולמות דרשות אחרות הסמוכות להן, כפי שיפורט 

להלן, מלמד שיש להיזהר בהפעלה תדירה של כלי מחקרי זה בדרשות פסוקי 'כי תבאו'. 

לפירוט מרכיבים אלה של דרשות הספרי ראה להלן סעיף ד.   20
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מצוות הביכורים, 'והיה כי תבוא אל הארץ אשר ה' אלהיך ֹנתן לך נחלה וירשתה וישבת בה. ולקחת 

במכילתא  שמקורו  הגדול,  במדרש  זה  פסוק  דרשת  ראה   .)2-1 כו  )דב'  האדמה'  פרי  כל  מראשית 

לדברים:

כי תבוא – אחר ירושה וישיבה הכתוב מדבר. אתה אומר כן או אינו מדבר אלא בכניסתן לארץ 

ונאמרו ביאות בתורה סתם,  אומר הואיל  ישמעאל  ר'  היה  בה.  וישבת  וירשתה  ת"ל  מיד. 

פירט את אחת מהן שאינה אלא לאחר ירושה וישיבה, פורש21 אני כל הביאות שבתורה שלא יהו 

אלא לאחר ירושה וישיבה.22 

ר' ישמעאל סבר אפוא כי בכל המצוות שנאמר בהן 'כי תבוא' או כיוצא בו, נתחייבו ישראל רק לאחר 

ארבע עשרה שנה של ירושה וישיבה.23 בהתאם לכך דרש ר' ישמעאל בספרי במדבר את הלשון החריג 

במצוות חלה 'בֹבאכם אל הארץ' )במ' טו 18(, כי ישראל נצטוו להפריש חלה מיד עם כניסתם לארץ:

ר' ישמעאל אומר שינה הכתוב ביאות זו מכל ביאות שבתורה. שכל ביאות הוא אומר והיה כי 

תבא אל הארץ, והיה כי יביאך, וכאן הוא אומר בבאכם. ללמדך שכיון שנכנסו >ישראל< לארץ 

מיד נתחייבו בחלה.24 

לר'  שייחסו  ישמעאל  ר'  מדבי  דברים  ובמכילתא  במדבר  בספרי  הדרשות  שלוש  על  נוסף  ואכן 

שש  אלה  במדרשים  נשתמרו  וישיבה',  ירושה  'אחר  היינו  תבאו'  ש'כי  העיקרון  את  עצמו  ישמעאל 

הברכה  מקלט;26 )ג(ׂ טקס  ערי  הקמת  נסכים;25 )ב(  הקרבת  זו: )א(  בעמדה  האוחזות  סתמיות   דרשות 

בכמה כתבי יד 'פורט', ראה חילופי הנוסחאות במדרש הגדול דברים )עמ' תקפ(.  21

מדרש תנאים כו 1 )עמ' 170(. למקורה האפשרי של דרשה זו ש'היה ר' ישמעאל אומר' ראה להלן הערה 39.  22

כך נמסר בשמו של ר' ישמעאל גם בירושלמי חלה ב, א )נח ע"ב; טור 318, שו' 40-38( ובמקבילות נוספות בירושלמי.   23

ספרי במדבר קי, שו' 4-1. כך נמסר בשמו של ר' ישמעאל גם בירושלמי, ערלה א, ב )ס ע"ד; טור 333, שו' 15-12(.  24

'דבר אל בני ישראל  ר' ישמעאל שם:  זו הוצמדה לדרשתו הקודמת של  7-2. דרשה סתמית  ספרי במדבר קז, שו'   25

2[ – ר' ישמעל אומר בא הכתוב ללמדך שלא נתחייבו ישראל בנסכין אלא  כי תבאו אל ארץ מושבותיכם ]במ' טו 

מביאתן לארץ ואילך' )שם, שו' 2-1(. נראה בבירור שעורך הספרי הצמיד כאן שני מקורות שונים. לדעת אפשטיין, 

שמיליקובסקי צידד בה, שני מקורות אלו סותרים זה את זה, ויש לפרש את דרשתו הראשונה של ר' ישמעאל שישראל 

נתחייבו בנסכים מיד עם כניסתם לארץ. ראה: אפשטיין )לעיל הערה 1(, עמ' 541, 596, 604; מיליקובסקי בפירושו 

דברי  של  השלילי  שהניסוח  שייתכן  משום  הכרחי,  לא  אך  אפשרי  זה  פירוש  במהדורתו.   5-4 שו'  יא,  עולם  לסדר 

ר' עקיבא, שחלק  נועד להוציא מדברי  ואילך',  נתחייבו ישראל בנסכין אלא מביאתן לארץ  ר' ישמעאל, 'שלא 

עליו שם וסבר, כמפורש בשמו בבבלי, זבחים קיא ע"א, כי 'קרבו נסכים במדבר'. ראה על כך בפירוט בפירושי שם 

)בהכנה( ולהלן הערה 74. 

ברים את הירדן ארצה כנען והקריתם לכם  ספרי במדבר קנט, שו' 7-5. דרשת הספרי שם את הפסוקים 'כי אתה ֹע  26

ערים, ערי מקלט תהיינה לכם' )במ' לה 10-9( מבססת את הקביעה 'אחר ירושה וישיבה הכתוב מדבר' על הפסוקים 

וישבת בעריהם ובבתיהם. שלוש  הגוים אשר ה' אלהיך נותן לך את ארצם וירשתם  את  אלהיך  ה'  יכרית  'כי 

ערים תבדיל לך בתוך ארצך' )דב' יט 2-1(. ואכן בספר יהושע מסופר על הכיבוש )ירושה( בפרקים א-יב, ועל חלוקת 

הנחלות )ישיבה( בפרקים יג-כא, ולקראת סוף תיאורה נאמר: 'וידבר ה' אל יהושע לאֹמר, דבר אל בני ישראל לאֹמר 

1, 8(. הווי  2-1; והשווה לפירוש הרמב"ן לדב' יט  תנו לכם את ערי המקלט אשר ִּדברתי אליכם ביד משה' )יהו' כ 
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)ו(  עמלק';29  זכר  ואבד  מלך  תבוע  קרבן  והקרב  בית  'בנה  )ה(  זרה;28  עבודה  האבדת  )ד(  והקללה;27 

מינוי מלך.30 

הציעו  שכבר  אפשריות  הלכתיות  השלכות  כמה  וישיבה'  ירושה  'אחר  של  הדרשנית  לתפיסה   

פרשנים וחוקרים מדעתם. והנה על השלכה אחרת, מפתיעה במקצת, מעידה מכילתא דברים במפורש 

בדרשת הפסוק 'אבד תאבדון את כל המֹקמות אשר עבדו שם הגוִים אשר אתם ֹירשים ֹאתם' )דב' יב 2(:

אבד תאבדון – אחר ירושה וישיבה הכתוב מדבר. אתה אומר אחר ירושה וישיבה הכתוב מדבר 

או אינו מדבר אלא מביאתן לארץ ולהלן. תל' לו' וירשתם אותה וישבתם בה ושמרתם וג' אבד 

אומר אל תבהל  זכאי  בן  יוחנן  רבן  היה  תאבדון ]דב' יא 31 - יב 2[ – אחר ירושה וג'. מיכן 

שלאבנים.  עשם  לך  ויאמרו  לבינים  של  תסתור  שלא  בידך.  תבנה  שלא  גוים  במות  לסתור 
שלאבנים ויאמרו לך עשם שלעץ. וכן הוא אומר לכן בזאת יכפר עון יעקב וג' ]יש' כז 9[.31

לֹבא  הירדן  ֹעברים את  'כי אתם   – 'אבד תאבדון'  לצו  עולה מפסוקי המבוא  פי דרשת המכילתא  על 

כל  את  לעשות  ושמרתם  בה,  וישבתם  ֹאתה  וירשתם  לכם  ֹנתן  אלהיכם  ה'  אשר  הארץ  את  לרשת 

יש  כי   –  )2 31 - יב  יא  )דב'  תאבדון'  אבד   ]...[ היום  לפניכם  ֹנתן  אנכי  אשר  המשפטים  ואת  הֻחקים 

לקיים את החוקים של 'אבד תאבדון' רק אחר ירושה וישיבה. 'מיכן ]כלומר מדרשה זו של 'אחר ירושה 

וישיבה'[ היה רבן יוחנן בן זכאי אומר אל תבהל לסתור במות גוים שלא תבנה בידך' וכו'. והביא ראיה 

לדבריו מהפסוק 'לכן בזאת יֻכָּפר עון יעקב, וזה כל פרי הִסר חטאתו, בֹשּומו כל אבני מזבח כאבני ִגר 

צות לא יֻקמו אשרים וחמנים' )יש' כז 9(. עוון יעקב יכופר רק אם הוא ישמיד באופן מוחלט את  מֻנפָּ

מזבח האלילים וינפץ את אבניו לאבק דק כניפוץ אבני סלע גיר, שהוא סלע רך ופריך עד מאוד, ולא 

ניתן יהיה להקים במקומו אשרים וחמנים חדשים לעבודה זרה.32 

אולם  וישיבה הכתוב מדבר' בפשוטי המקראות,  ירושה  'אחר  ערי המקלט מעוגנת הקביעה  דווקא בפרשת  אומר, 

במקרא לא נעשה שימוש בפרשה זו בפועל בו"א, שעליו מבוסס העיקרון הפרשני של ר' ישמעאל! 

מכילתא דברים יא 29 )כהנא, קטעי מדרשי ההלכה, עמ' 345(.  27

שם יב 2 )כהנא ]שם[, עמ' 347; מדרש תנאים, עמ' 58(.  28

שם יב 5 )כהנא ]שם[, עמ' 349(.  29

שם יז 14 )מדרש תנאים, עמ' 103(.  30

שם יב 2 )כהנא, קטעי מדרשי הלכה, עמ' 347(.  31

ההשמדה המוחלטת והסופית של מזבחות האלילים, הנדרשת לדעת רבן יוחנן בן זכאי כתנאי לקיומה של מצווה זו,   32

עולה בקנה אחד עם דרשתה של מכילתא דברים בסמוך: 'ונתצתם את מזבחותם ]דב' יב 3[ – שומע אני יתצם ויניחם 

תל' לו' ואשריהם תשרפון באש. שומע אני ישרפם ויניחם  תל' לו' ושברתם את מצבותם. שומעני ישברם ויניחם 

אבידת   – ההוא  המקום  מן  שמם  את  ואבדתם  לו'  תל'  ויניחם  יגדעם  אני  שומע  תגדעון.  אלהיהן  ופסילי  לו'  תל' 

348(. לעומת  העולם' )קטעי מדרשי ההלכה מן הגניזה, עמ'  מן  והעבירן  ואבד  ושרוף  והשחת  כלה  כלאה, 

זאת ספרי דברים, שדרש קיום מידי של מצות 'אבד תאבדון', הסתפק בקיומה הסמלי: 'ונתצתם את מזבחתם – נתצת 

לה' )ספרי דברים סא, עמ' 127(. לפנינו אפוא פולמוס סמוי בין דרשות  לו. ושברת את המצבה הנח  את המזבח הנח 

המכילתא והספרי, שכל אחד מהם נטרל בדרכו שלו את קיומה של מצוות 'אבד תאבדון' כפשוטה בזמן הזה. ויכוח 

23-17(. לדיון מפורט בנושא  1403, שו'  )מד ע"א; טור  ד  ד,  זרה  זה הובא בפי אמוראים בירושלמי, עבודה  מעין 

זה ראה: י' רוזן־צבי, '"אבד תאבדון את כל המקומות": הפולמוס על חובת השמדת עבודה זרה בספרות התנאית', 
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עד  זכתה  השלכה שלא  וישיבה,  ירושה  אחר  ברורה של דרשת  אפוא השלכה אקטואלית  לפנינו   

עתה לתשומת הלב הראויה לה במחקרו של נושא זה. לדעת רבן יוחנן בן זכאי כשם ישראל לא נצטוו 

לקיים את מצוות 'אבד תאבדון' מיד עם כניסתם לארץ אלא רק לאחר סיום הכיבוש )ירושה( והישיבה 

תקיפה,  שידם  בשעה  רק  הפגנים  מזבחות  את  להרוס  מצווים  ישראל  בהווה  כך  )ישיבה(,  לבטח  בה 

ולא בתקופה הקשה שלאחר חורבן בית המקדש, כשהם אינם שולטים בגויים אלא נשלטים על ידם. 

במציאות עגומה זו, שרבן יוחנן בן זכאי הכיר והפנים, הוא המליץ: 'אל תבהל לסתור במות גוים שלא 
תבנה בידך. שלא תסתור של לבינים ויאמרו לך עשם שלאבנים. שלאבנים ויאמרו לך עשם שלעץ'.33

זיקה אקטואלית מפורשת,34 אך  וישיבה במדרשי ההלכה לא מצאנו  ירושה  בדרשות אחרות של   

כי אפשר למצוא הדים לקיומה. דברים אלו אמורים במיוחד בהשוואת דרשה אחרת של אחר  דומה 

ירושה וישיבה לדבריו של רבן יוחנן בן זכאי באבות דר' נתן שנוספה בהם להסתייגותו מסתירה חפוזה 

לא  בעיתוי  המקדש  בית  של  מחודשת  מבנייה  מקבילה  הסתייגות  הגויים  במות  של  שקולה  ובלתי 

מתאים:

>של  תסתור  אל  בידך.  תבנם  שלא  במותיהם  תסתיר  אל  אומר  היה  זכאי[  בן  יוחנן  ]רבן  הוא 

לבנים< ויאמרו לך בא ועשם של אבנים. אם היתה נטיעה בתוך ידך ואמרו הרי לך המשיח, בוא 

טע את הנטיעה ואחר כך צא והקבילו. אם יאמרו לך הילדים נלך ונבנה בית המקדש אל תשמע 

להם, ואם יאמרו לך הזקנים בוא ונסתיר בית המקדש שמע להם, מפני שבניין ילדים סתירה 

וסתיר>ת< זקנים בניין. ראיה לדבר מרחבעם בן שלמה.35 

זו  קיום מצווה  גם בספרות שציין שם לסיכום העדויות ההיסטוריות של  ועיין   .115-91 )תשס"ט(, עמ'   1 ראשית, 

בפועל בתקופה הבתר־מקראית עד מרד התפוצות. 

הפרשנות המוצעת של 'מיכן היה רבן יוחנן בן זכאי אומר' במכילתא דברים עולה בקנה אחד עם דרשה נוספת של   33

פסוק זה שם: ']אבד תאבדון[ את כל המקומות אשר עבדו וג' ]=שם הגוים[ – שומע אני אף בחוץ לארץ במשמע, 

תל' לו' אשר אתם יורשים אותם וג' – גוים שאתם יורשין אותם אתם רשיין לאבד את אלהיהם ]...[ אבד תאבדון – 

הגוים שאתה יורש את ארצם את רשיי לאבד את אלהיהן' )קטעי מדרשי ההלכה מן הגניזה, עמ' 348-347(. כלומר 

גם במקרה שיד ישראל תקיפה והוא מוריש את הגויים אין הוא חייב אלא רק 'רשיי לאבד את אלהיהן', אולי בהתאם 

לנסיבות הראליות שציין רבן יוחנן בן זכאי. תפיסה דומה באה על ביטויה בדרשתה הלא פשטנית של סתם המכילתא 

לדב' יג 16 בעניין עיר הנידחת: 'הכה תכה – רשות. אתה אומר רשות או אינו אלא חובה תל' לו' הכה ]תכה רשות[. 

ר' עקיבא אומר החרם אותה – חובה ולא רשות' )קטעי מדרשי ההלכה מן הגניזה, עמ' 352(. על המשתמע ממחלוקת 

זו לביאור מחלוקות אחרות בין ר' ישמעאל לר' עקיבא בשאלת רשות או חובה ראה פירושי לספרי במדבר ז, עמ' 98, 

הערה 152. וראה עוד להלן הערה 95. 

את  שהקישו  ע"ב,  לב  ערכין  בבבלי,  ובמקבילתו   )20-14 שו'  מיליקובסקי,  )מהדורת  ל  עולם  בסדר  גם  הדין  הוא   34

וירישתה  אבותיך  ירשו  אשר  הארץ  אל  אלהיך  יי  'והביאך  דרשו  ואף  יהושע',  בימי  לביאתן  עזרא  בימי   'ביאתן 

5[ – מקיש ירושתך לירושת אבותיך. מה ירושת אבותיך בחידוש כל הדברים הללו אף ירושתך בחדוש כל  ]דב' ל 

שלישית'.  ירושה  לכם  ש'אין  הסיק  ואף  בלבד  בארץ  התלויות  במצוות  שם  עסק  עולם  סדר  אולם  הללו'.  הדברים 

במקבילה בירושלמי אף מפורש 'אבותיכם לא נתחייבו אלא לאחר ארבע עשרה שנה, שבע שכיבשו ושבע שחילקו, 

ע"ג;  ]סא  ט  א,  קידושין   ;]37-36 שו'   ,196 טור  ע"ב;  ]לו  א  ו,  )שביעית  נתחייבתם'  שנכנסתם  כיון  אתם   אבל 

טור 1159, שו' 18-16[(. וראה על כל זאת בפירושו המפולש של מיליקובסקי. 

אבות דר' נתן, נו"ב לא )מהדורת שכטר, עמ' 66(. הציטטה על פי כ"י פרמה, פלטינה 2785 )דה רוסי 327; ריצ'לר   35

1540( )העתקת 'מאגרים'(.



151'כי תבאו אל הארץ': מחלוקת התנאים ופשרה האקטואלי           ]9

חוקרים קשרו בדין אמרה נודעת זו להחלטתו הדרמטית של רבן יוחנן בן זכאי לעזוב את ירושלים לפני 

החורבן ולהקים את המרכז ביבנה.36 לאור חשיפת הזיקה בין חלקה הראשון של האמרה, על סתירת 

במות הגויים, לעיקרון של אחר ירושה וישיבה במכילתא דברים, יש מקום לשער את קיומה של זיקה 

סמויה בין חלקה השני, על בניית המקדש בעיתוי לא מתאים, לדרשה אחרת במכילתא דברים העוסקת 

בעיתוי הקמתו של בית המקדש אחר ירושה וישיבה. כוונתי לדרשת מכילתא דברים לפסוק 'לִׁשכנו 

תדרשו ובאת שמה' )דב' יב 5, סמוך לצו של 'אבד תאבדון' את מזבחות הגוים ]שם 4-2[(:

הכתוב  וישיבה  ירושה  אחר  אומר  אתה  מדבר.  הכתוב  וישיבה  ירושה  אחר   – תדרשו  לשכנו 

מדבר או אינו מדבר אלא בכניסתן לארץ מיד, ת"ל וירשתם אותה וישבתם בה ]דב' יא 31[ 

תבוע  קרבן  והקרב  בית  בנה  ותשב  ותירש  משתכבש  מדבר.  הכתוב  וישיבה  ירושה  לאחר   –

מלך ואבד זכר עמלק. אתה אומר משתכבש ותירש ותשב בנה בית והקרב קרבן ותבוע מלך 

ואבד זכר עמלק או אינו מדבר אלא בכניסתך לארץ מיד. ת"ל ועברתם את הירדן וישבתם 

בטח[ והיה  בארץ וג' ]אשר ה' אלהיכם מנחיל אתכם והניח לכם מכל ֹאיביכם מסביב וישבתם 

 המקום אשר יבחר יי אלהיך בו ]לשכן שמו שם, שמה תביאו את כל אשר אנכי מצוה אתכם. 

דב' יב 11-10[.37 

לכאורה צריך עיון מדוע טרחה הדרשה לבאר כי התיאור ההיסטורי, הידוע לכול, שהקמת המקדש, 

לצו  תואם   – יותר  הרבה  מאוחר  אלא  לארץ  כניסתם  עם  מיד  אירעו  לא  עמלק  ומחיית  המלך  מינוי 

המקראי. זאת ועוד, הדרשה דחתה בעזרת שני פסוקי ראיה את האפשרות שהחובה להקים את המקדש 

חלה 'בכניסתן לארץ מיד'. הפסוק הראשון הוא מדב' יא 31, ועל פיו נלמד העיקרון של אחר ירושה 

11-10. דחיית  וישיבה גם בדרשת המכילתא ל'אבד תאבדון' שצוטטה לעיל, והפסוק השני מדב' יב 

הווא אמינא במהלך כפול אינה תופעה שגורה במדרשי ההלכה. אפשר שנצטרפו כאן שני מקורות: 

'לשכנו  הצו  שלפני  הפסוקים  מחטיבת  וישיבה  ירושה  אחר  המקדש  בית  הקמת  על  למד  הראשון 

תדרשו', והשני למד זאת מחטיבת הפסוקים שלאחר הצו 'לשכנו תדרשו'. מכל מקום בהחלט ייתכן 

כי בכפילות הדרשנית ובהיזקקות לנושא אלמנטרי כביכול יש הד לפולמוס שלא נס לחו עם תפיסה 

שגזרה מן הפירוש החלופי של 'לשכנו תדרשו' – 'בכניסתן לארץ מיד' – כי קיימת חובה מידית להקים 

מחדש את בית המקדש גם בזמן הזה. ואכן פולמוס זה משתמע בצורה בהירה יותר בדרשות אחרות של 

הביטוי 'לשכנו תדרשו' בשני המדרשים הללו, דרשות שיובאו להלן בסעיף ה. 

ראה למשל: ג' אלון, תולדות היהודים בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד, א, תל אביב תשט"ו, עמ' 59-58;   36 

המדינית  וההיסטוריה  'ההנהגה  הר,  מ"ד   ;600 עמ'  תשכ"ט,  ירושלים  ודעות,  אמונות  פרקי  חז"ל:  אורבך,  א"א 

רומי  שלטון  הרומית־ביזנטית:  התקופה  )עורך(,  שטרן  מ'  כוסבה',  בן  מרד  ועד  מהחורבן  היהודים  של  הפנימית 

ירושלים  ד(,  ארץ־ישראל,  של  )ההיסטוריה  לספירה(   135  – הספירה  לפני   63( כוסבה  בן  מלחמת  ועד  מהכיבוש 

תשמ"ד, עמ' 323-320.

דרשה זו כלולה בקטע גניזה של מכילתא דברים שפרסם בזמנו ש"ז שכטר, אך לא עלה בידי לאתרו מחדש. ראה:   37 

מ' כהנא, אוצר כתבי־יד של מדרשי ההלכה, ירושלים תשנ"ה, עמ' 110-109. הציטוט על פי קטעי מדרשי ההלכה 

מן הגניזה, עמ' 349. 



מנחם כהנא 15210[           

רמז להקשרה האקטואלי של דרשת המכילתא אפשר למצוא גם בגלישתה להבהרה, שאינה קשורה   

לפסוק הנדרש של 'לשכנו תדרשו', שאף קיומן של חובות לאומיות נוספות של 'תבוע מלך ואבד זכר 

במכילתא  נלמד  וישיבה  ירושה  לאחר  רק  המלך  מינוי  ותשב'.38  ותירש  'משתכבש  רק  חל  עמלק', 

בה ואמרת אשימה עלי  דברים מהפסוק 'כי תֹבא אל הארץ אשר ה' אלהיך ֹנתן לך וירשתה וישבתה 

מלך' )דב' יז 14(:

וירשתה וישבת בה – לאחר ירושה וישיבה הכתוב מדבר. מכאן את למד לכל הביאות שבתורה 

שלא נאמרו אלא לאחר ירושה וישיבה.39 

אפשר אפוא שגם בקביעה החוזרת ונשנית במכילתא שמינוי מלך חל רק לאחר ירושה וישיבה היה 

היבט אקטואלי של הסרת נושא זה מסדר היום המדיני לאחר החורבן. וזאת בניגוד קוטבי לעמדתו של 

ספרי דברים, שמצוות מינוי המלך חלה מיד, במדבר, עמדה שתידון להן. 

לדעה של ר' ישמעאל בדבר קיום הברכה והקללה לאחר ירושה וישיבה, החוזרת ונשנית גם בדרשה   

סתמית של מכילתא דברים,40 לא הייתה השלכה ישירה על תקופתם של התנאים, שהרי מדובר בטקס 

חד־פעמי שצריך היה לקיימו רק בעת הכניסה לארץ בימי יהושע. עם זאת אפשר כי החלטתו של ר' 

ישמעאל לסטות מפשט הכתובים הן של הצו בדב' יא 29 ודב' כז 12 והן של תיאור ביצועו ביהו' ח 33 

הושפעה מהעיקרון הפרשני שקבע ש'כל הביאות שבתורה לא יהו אלא לאחר ירושה וישיבה'. גדולה 

מזו, ייתכן שדרשתו הושפעה אף מהשלכותיו של עיקרון זה, שהיה נתון במחלוקת, על הלכות ההווה. 

כלומר אולי חשש ר' ישמעאל כי הביטוי 'והיה כי יביאך' בפרשת הברכה והקללה ישמש מעין בניין אב 

בידי ר' עקיבא, שהיה חלוק עליו בנושא זה, או בידי תלמידיו, ושהם יוכיחו ממנו שיש לקיים מיד גם 

מצוות אחרות המפורשות בפסוקי 'כי תבאו', דוגמת 'אבד תאבדון' או מינוי מלך. וכדי למנוע זאת טרח 

להעמיד את 'והיה כי יביאך' בפרשת הברכה והקללה רק לאחר ירושה וישיבה.

'בית  חובות אלה, הכולל מחלוקת אם  הדיון הנרחב בהמשך דרשת המכילתא שם בסדר הגשמתן הראוי של  וראה   38

הבחירה קודם למלך', כדעת סתם המכילתא, או 'המלך קודם לבית הבחירה' כדעת ר' יונתן, עיין שם )והשווה: ספרי 

זוטא דברים, עמ' 143-142(. 

אומר  ישמעאל  ר'  מדרש תנאים יז 14 )עמ' 103(. ודוק, בדרשת פסוק דומה מאוד נאמר במכילתא לדברים: 'היה   39

הואיל ונאמרו ביאות בתורה סתם, פירט את אחת מהן שאינה אלא לאחר ירושה וישיבה, פורש ]או: פורט[ אני כל 

1, עמ' 170(. ואין להוציא מכלל אפשרות שמקומה  הביאות שבתורה שלא יהו אלא לאחר ירושה וישיבה' )שם כו 

הראשוני של דרשת ר' ישמעאל היה דווקא בפרשת המלך, אלא שהיא קוצרה במדרש הגדול לדב' יז 14. רמז לדבר 

ר' ישמעאל, ראה פירושי  ר' ישמעאל אומר', המעיד בדרך כלל על פתיחת מובאה ממקור אחר בדבי  'היה  הלשון 

לספרי במדבר, א, עמ' 5-4. מכל מקום מעניין כי בדרשות המכילתא שהגיעו לידינו נדרש המקור ל'כל ביאות שתורה 

שלא יהו אלא לאחר ירושה וישיבה' הן ממצוות מינוי המלך והן ממצוות הבאת ביכורים למקדש, שהן שתי המצוות 

הקשות ביותר להבנת הדרשות החולקות בספרי 'והיה – אין והיה אלא מיד ]במדבר[; כי תבוא אל הארץ – עשה מצוה 

האמורה בעינין שבשכרה תיכנס/תבוא לארץ'. ואפשר שדברים בגו, ושלפנינו הד לפולמוס בין־מדרשי, שבא לידי 

ביטוי המחודד ביותר בשתי מצוות אלה דווקא. 

מן  ההלכה  מדרשי  )קטעי  עיבל'  הר  על  המקללים  ואת  גריזים  הר  על  המברכים  את  מנה  ותשב  ותירש  'משתכבש   40

הגניזה, עמ' 345(.
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ד

הארץ'  אל  תבאו  'כי  לפסוקי  בפרשנותם  נקטו  דברים,  ספרי  ובראשם  עקיבא,  ר'  מדבי  המדרשים 

גישה הפוכה. על פי מדרשים אלה אין לדחות את קיום מצוות 'כי תבאו' עד לאחר ירושה וישיבה אלא 

דווקא להקדים ולקיימן מיד, כבר במדבר. בעקבות פיצוח הצופן האקטואלי של אחר ירושה וישיבה, 

המשתמע מדברי רבן יוחנן בן זכאי במכילתא דברים, נראה שמשמעות תשובת המשקל בספרי דברים 

היא שיש לקיים את המצוות האמורות בפסוקי 'כי תבאו' כבר עכשיו, במציאות הנוכחית של השלטון 

הרומי בארץ, גם לפני שהבשילו כל התנאים לכך. וזאת מתוך אמונה וביטחון שבשכר קיומן המידי 

זו אפשר להביא מכל ארבעת  חיזוק להצעה  ישראל להוריש את הארץ בהווה.  יזכו  של מצוות אלה 

המרכיבים הכלולים בדרשות הספרי לפסוקי 'כי תבאו':

1. 'והיה – אין והיה אלא מיד': דרשה זו מתועדת ארבע פעמים במדרשי הפסוקים 'והיה כי יביאך/  

נוסף על כך הדרשה ש'והיה' היינו מיד מופיעה במדרשים  ר' עקיבא.41  תבא/תבאו אל הארץ' בדבי 

מדבי ר' עקיבא גם בהקשרים אחרים.42 

עליך מצוה האמורה'  'קבל  הלשון  לארץ':  תיכנס  שבשכרה  בענין  'קבל/עשה מצוה האמורה   .2  

שונה  בסגנון  ומתועד  דברים,43  בספרי  אחת  בדרשה  שנוי  לארץ,  תיכנס  שבשכרה  במדבר,  כבר 

במקצת בשלוש דרשות בספרי זוטא במדבר,44 בדרשה אחת בספרי זוטא דברים45 וכן בארבע דרשות 

בעינין  האמורה  מצוה  'עשה  הלשון  זאת  לעומת  תבאו'!(.46  'כי  פסוקי  )שאינם  דברים  מכילתא  של 

שבשכרה תיכנס לארץ' מתועד בשתי דרשות במכילתא דר' שמעון בר יוחאי47 ובחמש דרשות בספרי 

מכילתא דר' שמעון בר יוחאי יג 5, עמ' 38 )פסח(; שם יג 11, עמ' 42 )פטר רחם(; ספרי דברים נה, עמ' 122 )ברכה   41

וקללה(; שם רצז, עמ' 317 )ביכורים(. 

 ;)215 185(; שם פרשה יג, א )עמ'  212(; ספרא, חובה פרשה י, א )עמ'  26 )עמ'  מכילתא דר' שמעון בר יוחאי כב   42

ומקבילתו במדרש   )9 )עמ'  ב  וראה גם בחומר האגדי המשותף בספרי דברים  )דף קח ע"ג(.  ב  ד,  שם, בהר פרשה 

 I. B. Gottlieb, ‘Language Understanding in Sifre :תנאים )עמ' 3(. לתפיסה הלשונית המשתקפת בדרשה זו ראה

Deuteronomy’, Ph.D, dissertation, New York University 1972, pp. 154-155
ספרי דברים נה )עמ' 122( בפרשת הברכה והקללה, הדרשה צוטטה לעיל בסעיף ב.  43

'בבואכם אל הארץ – קבל עליך עד שלא תבא אל הארץ כשתבא אל הארץ להפריש חלה. בזכות שתקבל עליך אתה   44

בא אל הארץ' )ספרי זוטא במדבר טו 17, עמ' 283(. דרשות בסגנון דומה מתועדות שם טו 2, עמ' 280 )נסכים(, ושם 

לה 11, עמ' 331 )ערי מקלט(. וכבר עמד על כך אלבק )לעיל הערה 1(, עמ' 16, עיין שם. 

'ואם ירחיב יי אלהיך את גבולך וזבחת ואכלת – לומד אם מקבלו את עליך להיות אוכל בשחיטה הרי גבולך מרחיב   45

ואם אין את מקבל עליך להיות אוכל בשחיטה הרי גבולך ממעט' )ספרי זוטא דברים יב 20, עמ' 173(, וראה: פירושי 

)שם(, עמ' 175-173.

'כי יכרית יי אלהיך את הגוים וגו' ]=אשר אתה בא לרשת אותם מפניך וירשת אתם וישבת בעריהם[ – הרי משה מזהיר   46

את ישראל שלא לעשות כמעשה הגוים שהן באין לירש את ארצם. בשכר שהן מקבלין עליהן שלא לעשות הן באין 

351[(. דרשות בסגנון זהה מתועדות  29 ]קטעי מדרשי ההלכה מן הגניזה, עמ'  לירש את ארצם' )מכילתא לדב' יב 

במדרש תנאים יח 9 )עמ' 109( בדרשת הפסוק 'כי אתה בא אל הארץ אשר ה' אלהיך ֹנתן לך לא תלמד לעשות כתועֹבת 

ֹקסמים  ואל  יורש אותם אל מֹעננים  'כי הגוים האלה אשר אתה  111( בדרשת הפסוק  )עמ'   14 יח  הגוים ההם'; שם 

ישמעו'; שם יט 1 )עמ' 112( בדרשת הפסוק 'כי יכרית ה' אלהיך את הגוים אשר ה' אלהיך ֹנתן לך את ארצם וירשתם 

וישבת בעריהם ובבתיהם'. 

מכילתא דר' שמעון בר יוחאי יג 5, עמ' 38 )פסח(; שם יג 11, עמ' 42 )פטר רחם ]ההלכה עצמה שיש להפריש פטר   47
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דברים.48 בשתי דרשות נוספות בספרי דברים מופיעה דרשה דומה זו לפסוק 'כי/ואם ירחיב ה' אלהיך 

את גֻבלך'.49 בשלוש דרשות אחרות נקט ספרי דברים לשון עבר, 'אם עשית כל האמור בענין לסוף 

]...[',50 ובשתי דרשות הוא נקט לשון הווה, 'אם אתה/הוא עושה'.51 

כאמור הלשון השגור בספרי דברים ברוב דרשותיו, 'עשה מצוה האמורה בעינין שבשכרה תיכנס   

לארץ', אינו הולם מצוות שאי אפשר לקיימן במדבר, ובראשן מינוי מלך והבאת ביכורים למקדש )'אל 

המקום אשר יבחר ]![ ה' אלהיך לשכן שמו שם'(.52 אפשר שזו אשגרה,53 אולם העובדה שבניגוד ל־12 

דרשות 'עשה' שפורטו לעיל, נקט הספרי לשון 'קבל' רק פעם אחת, בפרשת הברכה והקללה – פותחת 

פתח לאפשרות שדברים בגו. ייחודה של מצוות הברכה והקללה בהר גריזים ובהר עיבל נעוץ בהיותה 

מצווה חד־פעמית שצריך היה לקיימה עם הכניסה לארץ, כפי שאכן עשה יהושע. ייתכן אפוא כי בשל 

האמורות  המצוות  בשאר  זאת  לעומת  'קבל'.54  הפשוט  הניסוח  את  בלבד  זו  בדרשה  הספרי  נקט  כך 

רחם כבר במדבר שנויה – ללא הדרשה – גם במדרש תנאים )עמ' 33( ובמקבילתו בספרי דברים מא )עמ' 84( שמקובל 

לייחסם לדבי ר' ישמעאל[(.

ספרי דברים קנו, עמ' 208 )מלך(; שם קע, עמ' 217 )איסור עבודה זרה(; שם רצז, עמ' 316 – בגיוון לשוני קל: 'כי   48

תבא אל הארץ – עשה מצוה האמורה בעינין ]ביכורים[ שבשכרה תבא לארץ ישראל'; שם פ, עמ' 145 בסגנון המותאם 

לפסוק שם: 'כי יכרית יי אלהיך את הגוים – עשה מצוה אחת האמורה בעינין ]שלא לעבוד עבודה זרה[ שבשכרה 

 יכרית יי אלהיך את הגוים'; שם קעד, עמ' 220 – בסגנון המותאם לפסוק שם: 'כי הגוים האלה אשר אתה יורש אותם – 

עשה מצוה האמורה בעיניין ]שלא לשמוע למעוננים ולקוסמים[ שבשכרה אתה יורש את הגוים האלה'.

'כי ירחיב יי אלהיך – עשה מצווה האמורה בעינין ]אכילת בשר תאווה כנדרש[ שבשכרה ירחיב יי אלהיך את גבולך'   49

)ספרי דברים עה, עמ' 139(; 'ואם ירחיב יי אלהיך את גבולך – עשה מצוה האמורה בעינין ]שמירת דיני רוצח בשגגה[ 

שבשכרה ירחיב יי אלהיך את גבולך' )שם קפד, עמ' 225(. הלשון 'עשה מצוה האמורה בעינין' הולם היטב את דרשת 

ִּדבר לתת  כל הארץ אשר  לך את  ונתן  לאֹבתיך  נשבע  גֻבלך כאשר  ה' אלהיך את  ירחיב  'ואם  הנדרש שם:  הפסוק 

לעֹׂשתה אשר אנכי מצְּוך היום ]...[ ויספת לך עוד שֹלש ערים על  הזאת  המצוה  כל  את  תשֹמר  לאֹבתיך. כי 

השֹלש האלה' ]דב' יט 9-8[. ייתכן אפוא שהורתה של הדרשה השגורה 'עשה מצוה האמורה בעינין שבשכרה ]...[' 

בהקשר פשטני זה!

']ואם לא תשלים עמך ועשתה מלחמה וצרת עליה[ ונתנה יי אלהיך בידך ]דב' כ 13[ – אם עשית כל האמור בעיניין   50

לסוף שיי אלהיך נותנה בידך' )ספרי דברים ר, עמ' 237(; ']כי תצא למלחמה על איביך[ ונתנו יי אלהיך בידך ]דב' 

כא 10[ – אם עשית כל האמור בעיניין סוף שיי אלהיך נותנו בידך' )שם ריא, עמ' 245(; ']כי יי אלהיך מתהלך בקרב 

מחנך[ להצילך ולתת איביך ]לפניך[ ]דב' כג 15[ – אם עשית כל האמור בעיניין לסוף שהו מצילך ונותן את אויבך 

לפניך' )שם רנח, עמ' 282(. וראה גם: 'תמים תהיה עם יי אלהיך ]דב' יח 13[ – אם עשית כל האמור בעיניין הרי את 

ילמדו אתכם לעשות ככל תועבתם אשר עשו לאלהיהם[  ']למען אשר לא   ;)220 תמים ליי אלהיך' )שם קעג, עמ' 

18[ – אם לא עשיתם כל האמור בעיניין נקראתם אתם חטאים ליי אלהיכם' )שם רב,   וחטאתם ליי אלהיכם ]דב' כ 

עמ' 238(. 

18[ – אם עושה הוא כל האמור בעינין כדיי הוא שיישב על מלכותו' )ספרי  'והיה כשבתו על כסא ממלכתו ]דב' יז   51

דברים קס, עמ' 211(; ']שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך[ את פני יי אלהיך ]דב' טז 16[ – אם עושה אתה כל האמור 

בעינין >פו<נה אני מכל עסקיי ואיני עוסק אלא >בך<' )שם מג, עמ' 196(. דרשה דומה מתועדת במכילתא דר' שמעון 

בר יוחאי כג 17 )עמ' 218(.

'האמור/האמורה בעניין' הוא מונח המתועד במדרשי ההלכה 27 פעמים, כולן במדרשים מדבי ר' עקיבא. מתוכנן של   52

דרשות רבות שמונח זה מופיע בהן מוכח שהוא מכוון לפסוק הנדון, ולכן אי אפשר לפרש כי 'מצוה האמורה בעינין' 

מכוונת למצווה הקודמת כהצעת פארדו ושמש )לעיל הערה 19(. 

כאחת מהצעותיו של שמש )שם(.  53

נקט את הנוסח 'קבל' או שמא הותיר על כנו נוסח זה, שכאמור שגור על לשונם של ספרי זוטא במדבר ודברים )וכן   54
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בעניין, הנוהגות גם בזמן הזה, בחר ספרי דברים לנקוט את הלשון המוקצנת 'עשה', מתוך רצון לכוון 

את דבריו גם אל אוזנו של השומע בן זמנו: 'עשה מצוה האמורה בעינין שבשכרה תיכנס לארץ', 'עשה 

שבשכרה  בעינין  האמורה  מצוה  'עשה  הגוים',  את  אלהיך  יי  יכרית  שבשכרה  בעינין  האמורה  מצוה 

אתה יורש את הגוים האלה', 'עשה מצוה האמורה בעינין שבשכרה ירחיב יי אלהיך את גבולך'. אם יש 

ממש בהצעה זו, עשוי הניסוח המוקשה 'עשה' להסגיר את הקשרה האקטואלי של דרשה זו, וצריך עיון 

נוסף.55 

3. ']כי תבא אל הארץ[ אשר יי אלהיך נתן לך – בזכותך': דרשה מפתיעה זו56 מתועדת שש פעמים   

לאחר הדרשה 'עשה מצוה האמורה בעינין שבשכרה תיכנס לארץ'57 או לפני הדרשה 'בשכר שתירש 

זכות האבות, כמתבקש מלשון הפסוק הנדרש(.59 נראה  וכיוצא בה58 )בשתיים מהן נזכרה גם  תשב' 

אפוא שדרשה תדירה זו – כמו הדרשות הצמודות לה, המדגישות שתבוא אל הארץ בזכות קבלה או 

עשייה של המצווה האמורה בעניין או הורשת הארץ – חוזרת על המוטיב שבזכות קיום המצווה ייתן ה' 

לך את הארץ.60 הווי אומר, גם דרשה בלתי פשטנית זו עשויה הייתה לשרת תפיסה שעודדה והטיפה 

לקיומן המידי של מצוות אלה בהווה, מתוך תקווה שבשכרן ועל ידן ישובו ישראל לשלוט בארץ. 

4. 'וירשתה וישבתה בה – בשכר שתירש תשב': דרשה מופלגת זו, שנוסחה בכמה אופנים בהתאמה   

ללשון הפסוק הנדרש, מתועדת בספרי דברים עשר פעמים. לפיה אין להבין את ירושת הארץ והישיבה 

בה כחלק ממשפט תנאי, כפשוטם של רוב הכתובים, אלא יש לפרשה כצו, בהדגשה – שאף היא אינה 

יזכו ישראל לכבוש את הארץ ולשבת בה.61 ודוק, דרשות אלו  פשטנית – שבשכר קיומו של צו זה 

מכילתא דברים(, גם בקשר למצוות אחרות.

התייחסות אל שומע בן הזמן ניכרת בבירור מתוכנן של דרשות תנאיות רבות, אולם בדרך כלל הן נוסחו במדרשי   55

דוגמאות אחרות  נותרו במדרשי ההלכה  עיון אם  וצריך  בו.  והמציאות המתוארת  ההלכה בהתאמה ללשון המקרא 

לתופעה יוצאת דופן זו של פנייה ישירה אל שומע בן הזמן שאינה תואמת את ההקשר המקראי. 

ראה לעיל סעיף ב בדברי ר' דוד פארדו.  56

מכילתא דר' שמעון בר יוחאי יא 13 )עמ' 42(; ספרי דברים קנו )עמ' 208(; שם קע )עמ' 217(; שם קפד )עמ' 225(.   57

ספרי דברים נז )עמ' 124; נוסח כ"י וטיקן וכ"י ברלין שם 'בזכותם' משובש, וצ"ל 'בזכותכם' כנוסח שאר עדי הנוסח   58

]כ"י אוקספורד, כ"י לונדון והדפוס של הספרי, ילקוט שמעוני וילקוט תלמוד תורה, לקח טוב, פירוש הספרי המיוחס 

OR. 1422[(; שם  2026 וכ"י לונדון, הספרייה הבריטית  לראב"ד ודרש המזהיר בכ"י סינסינטי, היברו יוניון קולג' 

קנו )עמ' 208(; שם קעט )עמ' 222(. 

11, עמ' 42(; 'כאשר  'אשר נשבע לך ולאבותיך – הכל בזכותך ובזכות אבותיך' )מכילתא דר' שמעון בר יוחאי יג   59

נשבע לאבותיך – הכל בזכות אבותיך. ונתן לך את כל הארץ – הכל >>בזכותך ו<<בזכות אבותיך )ספרי דברים קפד, 

עמ' 225[. התוספת בסוגריים על פי קטע גניזה קיימברידג', ספריית האוניברסיטה T-S C 1.26 ]קטעי מדרשי ההלכה 

מן הגניזה, עמ' 281[(. 

הדרשה 'לך' דהיינו בזכותך מופיעה גם בהקשרים אחרים בשני בתי המדרש התנאיים וכן בספרות האמוראים. ראה:   60

נוספות ראה  90. להיקרויות  ירושלים תשכ"ה, עמ'  הנ"ל, מבוא לבראשית רבה,   ;16 1(, עמ'  )לעיל הערה  אלבק 

בפירושי לספרי במדבר קיז, שו' 18 )בהכנה(. 

בה  וישבתם  אתה  וירשתם  לכם[  נתן  אלהיכם  יי  אשר  הארץ  את  לרשת  לבא  הירדן  את  עברים  אתם  ']כי  )א(   61 

תשב' )ספרי דברים נז, עמ' 124(. 'וירשתם ֹאתה' נתפס כמצווה, שבשכרה 'וישבתם  שתירש  ]דב' יא 31[ – בשכר 

בה', ולא כמשפט תנאי המכוון לאמור להלן שם, 'ושמרתם לעשות את כל הֻחקים'; )ב( ']כי תבא אל הארץ אשר אשר 

תשב' )שם קנו, עמ' 208(. גם כאן 'וירשתה'  שתירש  יי אלהיך נתן לך[ וירשתה וישבתה בה ]דב' יז 14[ – בשכר 

'ואמרת אשימה עלי  'וישבתה בה', ולא כמשפט תנאי מקדים המכוון לאמור להלן שם,  נדרש כצו, שבשכר קיומו 
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'אחר  תפיסתה  את  ביססה  אשר  לדברים,  המכילתא  של  לתפיסתה  בתכלית  מנוגדות  דברים  בספרי 

ירושה וישיבה הכתוב מדבר' על פרשנותם של 'וירשתה וישבתה בה' ו'לרשתה', באותם פסוקים ממש, 

כמשפטי תנאי וכתיאורים מקדימים. ועל פיהם דרשו ר' ישמעאל וכן סתם המכילתא שיש לקיים את 

המצוות האמורות אחריהם, לאחר ירושה וישיבה, ולא מיד.

דרשנית  מגמה  אפוא  מבטאת  הספרי  דרשות  של  מרכיביהן  בארבעת  שהוצגה  העקיבה  הגישה   

בדרשות  לראות  ההצעה  במדבר.  עכשיו,  כבר  בעניין  האמורות  המצוות  קיום  את  לעודד  משותפת 

אלה תגובה על מציאות אקטואלית, בחינת דיברו חכמים בהווה, עשויה להסביר היטב את המניע של 

נגד  ולהצבת דרשותיו הקיצוניות כתשובת  ספרי דברים להוצאתם החריפה של הכתובים מפשוטם, 

לדרשנותם של ר' ישמעאל ובית מדרשו במכילתא דברים. קרוב לשער שהמניע העיקרי לדרשנותו 

המופלגת של הספרי נעוץ בניסיון לעגן בפסוקים הן את החובה להוריש את הארץ לא רק בתקופת 

יהושע אלא גם לדורות,62 והן את שכר ההצלחה הצפוי – על יסוד הבטחת ה' – למגשים מצווה זו בעת 

הזאת: 'עשה מצוה האמורה בעינין שבשכרה אתה יורש את הגוים האלה'. 

מלך'; )ג( ']והיה כי יביאך יי אלהיך אל הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה )דב' יא 29([ – בשכר שתבוא תירש' )שם 

נה, עמ' 122(. 'אשר אתה בא שמה' = צו, 'לרשתה' = שכר קיומו של צו זה, ולא משפט מקדים לאמור בסמוך, 'ונתתה 

את הברכה על הר גרזים ואת הקללה על הר עיבל'; )ד( ']כי יכרית יי אלהיך את הגוים[ אשר אתה בא שמה לרשת 

אותם מפניך ]דב' יב 29[ – בשכר שתבוא תירש' )שם פ, עמ' 145(. 'אשר אתה בא שמה' = צו, ששכרו 'לרשת אותם 

מר לך פן ִּתָּנקש אחריהם'; )ה( ']לנכרי תשיך ולאחיך לא תשיך למען יברכך יי אלהיך  מפניך', ולא הקדמה של 'ִהׁשָּ

תירש' )שם רסג, עמ' 285(.  שתבוא   בכל משלח ידך[ על הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה ]דב' כג 21[ – בשכר 

'למען יברכך' וכו' אינו שכר על 'לאחיך לא תשיך', אלא 'אשר אתה בא שמה' הוא צו, ושכרו – 'לרשתה'; )ו( ']מקץ 

נתן לך נחלה  יי אלהיך  יי בארץ[ אשר  יברכך  כי ברך  יהיה בך אביון  כי לא  ]...[ אפס  שבע שנים תעשה שמיטה 

תכבוש' )שם קיד, עמ' 174(. הפסוקית 'אשר ]...[ לרשתה' נתפסת כמשפט  שתירש  לרשתה' ]דב' טו 4[ – בשכר 

העומד בפני עצמו, וכנראה 'לרשתה' נדרש כצו וכשכרו 'תכבוש' כאחד; )ז( ']שלוש ערים תבדיל לך בתוך ארצך[ 

אשר יי אלהיך נתן לך לרשתה ]דב' יט 2[ – מה שתירש תכבוש' )שם קפ, עמ' 223(. פרשנות מקבילה לזו שבסעיף 

 הקודם; )ח( ']והיה בהניח יי אלהיך לך מכל איביך מסביב[ בארץ אשר יי אלהיך נתן לך נחלה לרשתה ]דב' כה 19[ – 

מה שתירש תכבש' )שם רצו, עמ' 315(. שוב תפיסת הפסוקית כמשפט עצמאי ולא הקדמה לאמור להלן שם, 'תמחה 

 את זכר עמלק מתחת השמים'; )ט-י( ']והיה כי תבוא אל הארץ[ אשר יי אלהיך נתן לך נחלה וירשתה ]דב' כו 1[ – 

המתעלמות  עצמאיות,  דרשות  שתי  אלו   .)316 עמ'  רצז,  )שם  תשב'  משתירש   – בה  וישבת  תכבש.  משתירש 

מהמשך הכתוב שם, 'ולקחת מראשית כל פרי האדמה'. והשווה: 'ויביאנו אל המקום הזה ]דב' כו 9[ – זה בית המקום 

]![. או יכל ארץ ישראל. כשהו אומר ויתן לנו את הארץ הזאת ]שם[ הרי ארץ ישראל אמורה. מה תל' לו' ויביאנו אל 

הזאת' )שם שא, עמ' 319(.  הארץ  את  לנו  הזה< נתנה  המקום  אל  ביאתנו  המקום הזה >בשכר 

הרמב"ן בהשגותיו ל'ספר המצוות' לרמב"ם מנה מצווה זו כמצות עשה )רביעית( שהרמב"ם שכח: 'שנצטוינו לרשת   62

את הארץ אשר נתן האל יתעלה לאבותינו לאברהם ליצחק וליעקב ולא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות או לשממה'. 

תשב' )ראה ספר  שתירש  בזכות   – בה  וישבת  וירשתה  ספרי  אחת מראיותיו של הרמב"ן לכך היא: 'ולשון 

42(. כאמור סביר שדרשות הספרי עצמן משקפות עמדה דומה, ושעל פי  המצות לרמב"ם, ירושלים תשכ"ה, עמ' 

הספרי יש להגשים מצווה זו מיד ו'בשכר שתירש תשב'. ייתכן כי המכילתא חלקה על כך, ראה להלן בסעיף ה. מכל 

מקום גם אם לדעתה מצוות הורשת הארץ חלה גם בהווה, יש להמתין לעיתוי המתאים לקיומה ואין לקיימה מיד. 

בד בבד הטיפה מכילתא דברים בחום לחשיבות קיומה של מצוות ישיבת ארץ ישראל בפועל, והדגישה את החומרה 

הרבה שבעזיבתה. ראה סיפוריה המרגשים על החכמים 'שהיו יוצאין חוצה לארץ', ושבהגיעם לגבולה ב'פטלום', היא 

עכו, 'קראו את המקרא הזה, וירשתם אותה וישבתם בה ושמרתם לעשות ]דב' יא 32-31[ אמרו ישיבת ארץ ישראל 

שקולה כנגד כל מצות שבתורה' )קטעי מדרשי ההלכה מן הגניזה, עמ' 347(. וראה הדיון בשחזור הדרשות ובלקחן: 

מ' כהנא, 'מעלת ישיבת ארץ־ישראל במכילתא דברים', תרביץ, סב )תשנ"ג(, עמ' 513-501. 
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חשיפת המשמעות האקטואלית שביסוד הפולמוס הנוקב בפרשנות פסוקי 'כי תבאו' מסייעת להבין   

נכוחה את נושאיה העיקריים של מחלוקת זו במדרשי ההלכה שפורטו לעיל בסעיף א, ושרובם נושאים 

אופי לאומי או ציבורי.63 בספרי דברים מדבי ר' עקיבא משתקפת העמדה שיש לקדם מיד, במהירות 

האפשרית, את גאולת ישראל בזמן הזה בעזרת מינוי מלך, הורשת הארץ משליטיה הנכרים, הקמת 

ערי  והקמת  זרה64  עבודה  האבדת  למקדש,  ביכורים  והבאת  ונסכים  קרבנות  הקרבת  המקדש,  בית 

מקלט. וזאת מתוך אמונה שלמה שבזכות קיומן של מצוות אלו בהווה יעלה בידי ישראל, בסייעתא 

דשמיא, לשחרר את ארצם מעולה של המלכות הרומית ולשבת בה לבטח כאדוני הארץ וכעבדי האל. 

לעומת זאת על פי המכילתא לדברים פעולות כוחניות מעין אלה עלולות להביא לתוצאות הפוכות, 

בחינת 'בניין ילדים סתירה', ולכן העמדה המשתקפת בה היא שיש לדחות את ביצוע כל המצוות הללו 

למציאות  בדומה  בארצו  לשלוט  ישוב  ישראל  שעם  בעת  וישיבה,  ירושה  אחר  יותר,  מאוחר  למועד 

בתקופת יהושע. 

ה

המחלוקת הדתית־הפוליטית בין מכילתא דברים לספרי דברים המונחת ביסוד מחלוקותיהם הדרשניות 

בפרשנותם לפסוקי 'כי תבאו', 'אחר ירושה וישיבה' או 'מיד', באה לידי ביטוי גם בדרשותיהם לפסוקים 

אחרים. דוגמה מובהקת לכך אפשר למצוא בדרשות הפסוק 'כי אל המקום אשר יבחר ה' אלהיכם מכל 

שבטיכם לשום את שמו שם לשכנו תדרשו ובאת שמה' )דב' יב 5(. במכילתא דברים הובאו שתי דרשות 

הדנות באפשרות יישומו של האמור בפסוק זה במציאות שנוצרה לאחר החורבן:

יבנה. לשכנו תדרשו – מיכן התקינו הנביאים  זו  לשכנו תדרשו – ר' שמעון בן יוחאי אומר 

ואומרין השב  יום  בכל  להיות מתפללין שלשה פעמים  ישראל  בפיהם של  והזקנים ל ]שים[ 
עירך.65 לירושלים  עבודתך  וסדר  לציון  שכינתך 

מניע זה אינו סותר את הצעתו של שמש שביסוד הדרשות מדבי ר' עקיבא עמדה גם מגמה לנתק את חובת המצוות   63

שנאמר בהן 'כי תבאו אל הארץ' מן הכניסה לארץ. ראה: שמש )לעיל הערה 4(. אולם העובדה שרוב המצוות שנדרשו 

עליהן דרשות אלה בספרי דברים חלות רק בארץ )ברכה וקללה, האבדת עבודה זרה, מינוי מלך, בניין הבית, הפרשת 

ערי מקלט ועוד( וכן הפולמוס החריף העולה מדרשות אלה עם הדרשות בדבי ר' ישמעאל )שהסברו של שמש לפשרן 

אשר  פרשנות  לעיל;  שהוצעה  למחלוקת  האקטואלית  הפרשנות  את  מחזקים   – ממש(  של  ראיות  על  מבוסס  אינו 

מעוגנת כאמור בדרשה אחת של מכילתא דברים שהעידה במפורש על זיקת העיקרון של אחר ירושה וישיבה לקיומה 

בפועל של מצוות אבד תאבדון במציאות שלאחר החורבן. 

משום  מיד,  קיומה  לחובת  מפורשת  התייחסות  אין  ס  פיסקא  דברים  בספרי  תאבדון'  'אבד  הפסוק  בדרשת   64 

שהציווי בכתובים שם אינו כולל את המילים הנדרשות כך בספרי. הדעת נותנת שדרשות הספרי בפיסקא נז הסמוכה 

)ואולי גם בפיסקא נה( המביעות רעיון זה התייחסו גם למצוות 'אבד תאבדון'. בד בבד על פי הדרשות בספרי דברים 

הגוים האלה', ראה  יורש את  ו'בשכרה אתה  זרה חלה כבר במדבר,  פ, קעד המצווה שלא לעבוד עבודה   פיסקאות 

לעיל הערה 48. לדרך ביצועה של מצווה זו בזמן הזה ראה לעיל הערה 32. 

קטעי מדרשי ההלכה מן הגניזה, עמ' 349.  65
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לפי מכילתא דברים יש לקיים את 'לשכנו תדרשו' בעת הזאת בלימוד תורה )'זו יבנה' ]בבית המדרש 

של רבן יוחנן בן זכאי?![( או בבקשה עקיבה על הקמת בית המקדש בתפילת שמונה עשרה )שתיקן 

וישב בה  ישלוט בארצו  וישראל  ביבנה!(.66 רק לעתיד לבוא, כשיבשילו התנאים לכך  רבן גמליאל 

או בלשון הדרשה הבאה במכילתא דברים שם,  יהיה להקים את בית המקדש מחדש,  לבטח, אפשר 

שנדונה לעיל: 'לשכנו תדרשו – אחר ירושה וישיבה הכתוב מדבר ]...[ משתכבש ותירש ותשב בנה 

בית והקרב קרבן'. 

)'או אינו מדבר אלא בכניסתן לארץ מיד'(,  התפיסה החלופית שמכילתא דברים התפלמסה עמה   

על  'אנכרוניסטיות'  דרשות  כולל  אינו  הספרי  זה.  לפסוק  דברים  ספרי  בדרשת  הנראה  ככל  מיוצגת 

לימוד תורה ותפילה כמו המכילתא, ואף לא העמיד את הפסוק במציאות של אחר ירושה וישיבה, אלא 

הסיק ממנו בפשטות על החובה להקים את בית המקדש:

>כי< אם אל המקום אשר יבחר יי אלהיכם מכל שבטיכם – דרוש על פי נביא. יכול תמתין עד 

לך  יאמר  ואחרכך  ומצוא  שמה – דרוש  ובאת  תדרשו  לשכנו  ת"ל  נביא  לך  שיומר 

נביא.67 וכן את מוצא בדויד...68 

הספרי דחה אפוא את הצורך להמתין 'עד שיומר לך נביא', ותבע פעילות של 'דרוש ומצוא' לפחות 

כי גם  נביא. קרוב לשער  יותר מפי  בתכנון הקמת המקדש, אשר תוביל לשיטתו להסכמה מאוחרת 

דרשה זו משקפת עמדה אקטואלית, אשר בניגוד לעמדת המכילתא הטיפה להקמת בית המקדש מהר 
ככל האפשר לאחר חורבנו.69

אפשר כי גם מדרשת המכילתא לפסוק 'כי אם שֹמר תשמרון את כל המצוה הזאת אשר אנכי מצוה   

23( משתקפת התנגדות לגישה  יא  אתכם לעֹׂשתה... והוריש ה' את כל הגוים האלה מלפניכם' )דב' 
הפעילה של הורשת הארץ בהווה:70

והשווה לדרשה המפותחת: 'וייראו מאד ויצעקו בני ישראל אל יי ]שמ' יד 10[ – תפסו להם אומנות אבותיהם, אומנות   66

14[ – מה התולעת אינה מכה את הארזים  אברהם יצחק ויעקב ]...[ וכן הוא אומר אל תראי תולעת יעקב ]יש' מא 

אלא בפה כך אין להם לישראל אלא תפלה. וכן הוא אומר ואני נתתי לך שכם אחד וג' ]= על אחיך אשר לקחתי מיד 

האמורי בחרבי ובקשתי )בר' מח 22([ – וכי בחרבו ובקשתו לקחה והלא כבר נאמר כי לא בקשתי אבטח וג' ]=וחרבי לא 

תושיעני )תה' מד 7([. הא מה ת"ל בחרבי ובקשתי זו תפילה ]...[ ואף כאן אתה אומר וייראו מאד ויצעקו בני ישראל 

אל יי – תפסו להם אומנות אבותיהם, אומנות אברהם יצחק ויעקב' )מכילתא דר' ישמעאל, בשלח ב, עמ' 93-91(. 

למשמעות האקטואלית של דרשה זו ראה: ע' שרמר, 'מדרש והיסטוריה: כוח האל ותקוות גאולה בעולמם של התנאים 

בצל האימפריה הרומית', ציון, עב )תשס"ז(, עמ' 33-32. 

והשווה לדרשה העקיבה של ביטוי זה במכילתא דברים: 'המקום אשר יבחר יי אלהיך בו – על ידי נביא. וכן הוא אומר   67

עלה הקם מזבח ליי בגרן ארונה היבוסי ]שמ"ב, כד 18['; דרשה זו אינה כוללת את תביעתו הפעילה של הספרי 'דרוש 

ומצוא'. ראה: מדרש תנאים יד 25 )עמ' 78(; שם טז 6 )עמ' 92(; שם יז 8 )עמ' 102(. 

ספרי דברים סב )עמ' 128-127(.  68

רשב"י',  של  במשנתו  ובית־המקדש  'הר־הבית  בר,  מ'  עמד  כבר  הספרי  דרשת  של  האקטואלית  המשמעות  על   69 

א' אופנהיימר, א' רפופורט ומ' שטרן )עורכים(, פרקים בתולדות ירושלים בימי בית שני: ספר זיכרון לאברהם שליט, 

ירושלים תשמ"א, עמ' 366. 

השווה לעיל הערה 62.  70
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בשר  ואין  מוריש  והוריש יי – עשיתם מה שעליכם אף אני אעשה מה שעלי, והוריש יי – יי 
מוריש.71 ודם 

ובסיכוי  פוליטי מותנה בנסיבות  קיומן של מצוות בעלות הקשר  תפיסת המכילתא לדברים שעיתוי 

להגשימן בהצלחה באה לידי ביטוי גם בדרשתה לדב' כ 19 שנשתמרה במדרש הגדול לדברים:

כי תצור על עיר ימים רבים להלחם עליה לתפסה – עיר שאת יכול להלחם עליה לתפסה את 

רשאי להלחם בה. ואם לאו אין את רשאי להלחם בה.72 

מלחמה  תֹבאו  'וכי  הפסוק  מדרשת  העולה  הנועז  החידוש  ביסוד  גם  עומדת  זו  מעין  ראלית  תפיסה 

מֹאיביכם'  ונושעתם  אלהיכם  ה'  לפני  ונזכרתם  בחֹצצרת  והרֹעתם  אתכם  הֹצרר  הצר  על   בארצכם 

)במ' י 9(:

וכי תבאו מלחמה – משמע בין שאתם יוצאין עליהן בין שהן באין עליכם.

מכל  אלא  מדבר  אינו  או  מדבר  הכתוב  גוג  במלחמת  אומר  אתה  מדבר.  הכתוב  גוג  במלחמת 

שישראל  מלחמה  היא  זו  אי  וראה  צא  אמרת  מאיביכם.  ונושעתם  לו'  תל'  שבתורה.  מלחמות 

נושעין ממנה ואין אחריה שעבוד, אין את מוצא אלא מלחמת גוג. וכן הוא אומר ויצא יי ונלחם 

בגוים ההם ]זכ' יד 3[. מהו אומר והיה יי למלך ]שם 9[.

ר' עקיבה אומר אין לי אלא מלחמה, שדפון וירקון ואשה מקשה לילד וספינה המיטרפת בים 
מנין, ת"ל על הצר הצרר אתכם – על כל הצרה שלא תבוא על הציבור.73

לפי הדרשה הראשונה חובה להריע הן במלחמה התקפית, 'שאתם יוצאין עליהם', הן במלחמת מגן, 

'שהן באין עליכם'. ר' עקיבא הוסיף על כך וקבע כי חובה להריע 'על כל הצרה שלא תבוא על הציבור'. 

לעומת זאת לפי הדרשה השנייה – הקוטעת את מחלוקת תנא קמא ור' עקיבא, ושנראה כי נוספה בידי 

ר' ישמעאל74 – חובת התקיעה שעליה הכתוב מדבר חלה רק במלחמת  העורך ממקור אחר של דבי 

מאיביכם'.  'ונושעתם  ההבטחה  במלואה  להתקיים  אמורה  זו  בתקופה  רק  שכן  הימים,  באחרית  גוג 

מדרש תנאים יא 23 )עמ' 44(. אמנם דרשה זו מתועדת גם בספרי דברים מט-נ )עמ' 115(, אך מקורו העיקרי של חלק   71

זה בספרי דברים )עד פסקה נד( הוא בבית המדרש של ר' ישמעאל. ראה: אפשטיין )לעיל הערה 13(, עמ' ס )עמ' 125(; 

 M. I. Kahana, ‘The Halakhic Midrashim’, S. Safrai et al. (eds.), The Literature of the Sages (Compendia
 rerum iudaicarum ad Novum Testamentum, II, 3b), Amsterdam 2006, p. 96

מדרש תנאים כ 19 )עמ' 122(.  72

ספרי במדבר עו, שו' 7-1.  73

לדיון מפורט בדרשה זו ראה הפירוש במהדורתי, עמ' 518-516. להוכחת מקורה של הדרשה על מלחמת גוג במקור   74

אחר מדבי ר' ישמעאל ראה: שם, הערה 17. למרבה העניין גם הדרשה של 'אחר ירושה וישיבה הכתוב מדבר' בפרשת 

7-2, קוטעת את רצף הדרשות )ראה פירושי שם(, וככל הנראה היא שולבה על ידי  נסכים בספרי במדבר קז, שו' 

עורכו של ספרי במדבר ממקור אחר. בהחלט ייתכן שהוא הדין בדרשת 'אחר ירושה וישיבה הכתוב מדבר' בפרשת 

ערי מקלט, שם קנט, שו' 7-5, הנעדרת דיבור המתחיל )עיין בראיות המפורטות לכך בפירושי לדרשות אלה(, וראה 

על כך עוד להלן. 
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ההעמדה מרחיקת הלכת של הפסוק במלחמת גוג מבטלת אפוא את מצוות התורה להריע לפני היציאה 

למלחמות המתרגשות ובאות בזמן הזה, כנראה מחמת החשש הראלי שהן יסתיימו בכישלון ולאו דווקא 

בניצחון, כפי שאכן אירע לא פעם במלחמות ישראל לפני חורבן הבית ולאחריו.75 אולם ר' עקיבא לא 

הסכים לכך, וסירב לבטל מצווה מפורשת בתורה בגין החשש לכישלון. אדרבה, הוא דווקא הרחיב את 

חובת התקיעה בחצוצרות גם בעת מצוקות נוספות, לאומיות ופרטיות, מתוך תקווה שבזכות התקיעה 

יתקיים בהן 'ונזכרתם לפני ה' אלהיכם'. 

נראה שיש מכנה משותף בין ביטול חובת התקיעה בחצוצרות בזמן הזה ובין דחיית החובה לקיים   

מצוות מסוימות עד לאחר ירושה וישיבה, קרי עד שייכון שלטון ישראל בארצו והוא ישב בה לבטח. 

מנגד עמדת ר' עקיבא, שלא דגל בביטול חובת התקיעה בחצוצרות בזמן הזה אלא דווקא בהרחבתה, 

עולה בקנה אחד עם התפיסה הדתית הפעילה שאפיינה את דרשות 'כי תבאו' בספרי דברים מדבי ר' 

עקיבא ואף את תפיסתו של ר' עקיבא עצמו המשתקפת מן המסורת על תמיכתו במרד בר כוכבא.76 

ו

רוב המצוות הלאומיות, העומדות במרכז הוויכוח הדרשני על פסוקי 'כי תבאו', מפורטות בספר דברים, 

ולכן אין זה פלא שרוב החומר הקשור לנושא זה נשתמר במדרשי התנאים לספר דברים דווקא. במכילתא 

רק  כנראה  שולב  הוא  במדבר  בספרי  מכונן.  כעיקרון  וישיבה  ירושה  אחר  של  העיקרון  הוצב  דברים 

ישמעאל,  ר'  ישמעאל, המדרש השלישי מדבי  דר'  ואילו במכילתא  הסופית של המדרש,77  בעריכתו 

הוא לא שולב כלל. תופעה דומה ניכרת במדרשים מדבי ר' עקיבא. בספרי דברים העיקרון של קיום 

המצוות בפסוקי 'כי תבאו' כבר בתקופת המדבר הוא עיקרון מרכזי. במכילתא דר' שמעון בר יוחאי הוא 

הוזכר פעמיים, כנראה בהשראת ספרי דברים. בספרי זוטא במדבר הוא מופיע בצורה מעודנת: 'קבלת' 
המצוות במדבר ו'בזכות שתקבל עליך אתה בא אל הארץ',78 ואילו בספרא הוא אינו מופיע כלל.79

זו משקפת התנגדות להאדרת טקסי התקיעות במהלך המלחמה המתוארים  'ואין להוציא מכלל אפשרות כי דרשה   75

בפירוט רב במגילה הכיתתית מלחמת בני אור בבני חושך, ואולי אף התנגדות לשילוב טקס התקיעות הדתי במלחמות 

בעלות צביון "חילוני" לדעת הדרשן', כדבריי בפירוש שם, עמ' 517. 

ראה על כך להלן בסעיף ז. בהקשר זה ראוי לתת את הדעת לעובדה שאחד הסמלים במטבעות בר כוכבא הוא שתי   76

חצוצרות. ראה: א' קינדלר, 'מטבעות מלחמת בר־כוכבא', א' אופנהיימר )עורך(, מרד בר־כוכבא, ירושלים תש"ם, 

עמ' 163-162. על נדירותו של מוטיב זה באיקונוגרפיה היהודית העתיקה ועל האפשרות שסמל זה מעיד על ההשראה 

וא'  אופנהיימר  א'  והרקע הדתי־אידיאולוגי של המרד השני',  "נשיא"  'התואר  גודבלאט,  ד'  הכוהנית למרד ראה: 

רפפורט )עורכים(, מרד בר־כוכבא: מחקרים חדשים, ירושלים תשמ"ד, עמ' 129-127. אכן סביר כי סמל זה קשור 

לפולחן בית המקדש, אך בהחלט ייתכן כי הוא רומז גם לשתי חצוצרות המלחמה המוזכרות במפורש בבמ' י 2, כהצעת 

י' משורר, אוצר מטבעות היהודים מימי שלטון פרס ועד מרד בר־כוכבא, ירושלים תשנ"ח, עמ' 136-135, ובכוחה 

של דרשת ר' עקיבא על החצוצרות לחזק הצעה זו. 

ראה לעיל הערה 74. אמנם התייחסותו של ר' ישמעאל בפסקה קי, על הניסוח החריג 'בבאכם' במצוות חלה, שולבה   77

ככל הנראה בעריכתו הראשונית של המדרש. 

דרשות דומות מופיעות במכילתא דברים, ראה לעיל הערה 46, אך לא על פסוקי 'כי תבאו'.   78

זו בהיעדרו של מוטיב  אפשר להסביר את התעלמותם של מכילתא דר' ישמעאל והספרא ממחלוקת בית מדרשית   79
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כמה  וישיבה  ירושה  אחר  של  העיקרון  הובא  דברים  במכילתא  החולקים.  התנאים  לזיהוי  באשר   

פעמים בפי ר' ישמעאל, אבי האסכולה, וכמה פעמים בדרשות סתמיות. לאחת הדרשות הסתמיות הללו 

נסמכה ההערה 'מיכן היה רבן יוחנן בן זכאי אומר ]...[', ומשתמע ממנה שדרשת אחר ירושה וישיבה 

בפסוק זה כבר הייתה מוכרת לרבן יוחנן בן זכאי.80 

'כי תבאו'. בפרשת הברכה  ר' עקיבא עצמו נשתמרה לצערנו רק בשניים מפסוקי  פרשנותו של   

גם  מדבר'.  הכתוב  לארץ  'בכניסתן  וטען  ישמעאל  ר'  דברי  על  חלק  הוא  דברים  במכילתא  והקללה 

בפרשת נסכים בספרי במדבר חלק ר' עקיבא על ר' ישמעאל וסבר כי אף על פי שכתוב בפסוק הפתיחה 

של פרשה זו שיש להביאם 'כי תבאו אל ארץ מושֹבתיכם' )במ' טו 2(, כבר קרבו נסכים במדבר. אפשר 

כי דרשה בלתי פשטנית משקפת את פרשנותו גם בפסוקים אחרים, אך לא ניתן להוכיח זאת משום 

שכל הדרשות על פסוקי 'כי תבאו' בספרי דברים )ובמכילתא דר' שמעון בר יוחאי( הן דרשות סתמיות, 

ייתכן שדרשות אלה משקפות את דעת  שלא נזכרה בהן הדעה החולקת, אפילו לא כהווא אמינא.81 

ר' עקיבא עצמו, כפי שהוא בדרשות סתמיות רבות יחסית בספרי דברים שייחוסן לר' עקיבא מוכח 

ממקבילותיהן.82 אולם ייתכן גם שהדרשות הרבות והמופלגות בספרי דברים שעל פיהן בני ישראל 

זו,  בדרך  לנוהגים  השמורים  והשכר  הזכויות  והבלטת  במדבר,  כבר  הללו  המצוות  את  לקיים  נצטוו 

מלמדות על המשך הפולמוס המתוח בנושא גם לאחר תקופתם של ר' ישמעאל ור' עקיבא. יתרה מזו, 

לעתים אפשר לשמוע בדרך עיצובן של הדרשות הד למעורבותם הפעילה של עורכי ספרי במדבר,83 

מכילתא דברים84 וספרי דברים.85 ואם יש דברים בגו, אולי אפשר לשער כי בשני בתי המדרש התנאיים 

עוד המשיכו לדון בסוגיות דתיות־פוליטיות אלה עד תקופת עריכתם של המדרשים, בשליש הראשון 

של המאה השלישית לסה"נ.86 

לאומי ברוב המצוות של פסוקי 'כי תבאו' בחומשים שמות וויקרא. אולם קשה לרדת לסוף דעתם של עורכים ולחשוף 

את מניעיהם באי הכללתו של חומר מסוים, ושיבוץ הדרשות האופייניות של דבי ר' עקיבא במכילתא דר' שמעון בר 

יוחאי לשמות ממחיש מגבלה זו. 

כמובן אין להוציא מכלל אפשרות שהסמכה זו נעשתה על ידי העורך, אולם בטקסט כפי שהגיע לידינו אין רמז לכך,   80

ולכן אין עילה של ממש להוציא דברים אלו מחזקת נאמנותם. 

על דרך עריכה זו, המאפיינת באופן תדיר את המדרשים מדבי ר' עקיבא, ראה פירושי לספרי במדבר, עמ' 76.   81

D. Hoffmann, ‘Zur Einleitung in die halachischen Midraschim’, Jahresbericht des Rabbiner- :ראה למשל  82

Seminars, Berlin 1888, p. 68 )נדפס שוב: ד"צ הופמן, 'לחקר מדרשי התנאים', בתוך מסילות לתורת התנאים, 
תרגם א"ז רבינוביץ, תל אביב תרפ"ח, עמ' 68(; אפשטיין )לעיל הערה 1(, עמ' 704. 

העורך טרח לשלב דרשות אלו בתוך דרשות ממקורות אחרים שעמדו לפניו, ראה לעיל הערה 74.  83

ראה לעיל סעיפים ג, ה בניתוח דרשות המכילתא למילים 'לשכנו תדרשו'.   84

מעורבות העורך ניכרת בדרשות החד־צדדיות שבחר לשלב במדרשו, בהחלת העקרונות המדרשיים הללו על פסוקים   85

רבים, ואולי אף בשימוש בלשון 'עשה', כמפורט לעיל.

ראה על כך עוד בהערה הבאה.  86
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את  היטב  הולמים  תבאו'  'כי  פסוקי  על  הדרשניות  במחלוקות  שנכללו  המרכזיים  המרכיבים  רוב 

השאלות שניסרו בחלל עולמם של חכמי ישראל ומנהיגיו בשלהי תקופת החורבן עד מרד בר כוכבא. 

דברים אלה אמורים במינוי מלך,87 באיבוד עבודה זרה88 ובשאיפה להוריש את הארץ מידי שליטיה 

הנכרים, ובהקמה מחדש של בית המקדש וחידוש העבודה בו.89 אם יש ממש בהצעה שפותחה במאמר 

זה, בכוחה לחשוף את דבר קיומה של מחלוקת בנושא זה בין חכמי ישראל בתקופת התנאים ולהאיר 

את הנמקותיה המדרשיות. 

במרכז הדיון בשאלת יחסם של התנאים למרד בר כוכבא בעבר עמדו כמה מסורות אמוראיות,   

ובראשן עדות התלמוד הירושלמי ומקבילתו במדרש איכה רבה שר' עקיבא כינה את בר כוכבא 'מלכא 

משיחא', ואילו ר' יוחנן בן תורתא הסתייג מכך באופן נחרץ.90 בדין התחבטו החוקרים בשאלת תמיכתם 

של שאר החכמים במרד. רובם סברו שמרבית החכמים תמכו בבר כוכבא,91 מקצתם סברו שאין בדברי 

)לעיל  גודבלאט  ראה:  מלך  פירושו  'נשיא'  ובאיגרות  במטבעות  כוסבה  בן  שמעון  של  שכינויו  הסבירה  לטענה   87 

 P. Schäfer, ‘Bar Kokhba and the Rabbis’, idem :הערה 76(, עמ' 122-113. לדיון מסכם וממצה בנושא זה ראה

 (ed.), The Bar Kokhba War Reconsidered: New Perspectives on the Second Jewish Revolt Against Rome,
Tübingen 2003, pp. 15-21. שפר ציין שבתואר זה המשיך שמעון את המסורת החשמונאית, ולא יצא נגד החכמים 
בני זמנו שלא השתמשו בתואר זה. לדעתו יש לתת את הדעת לעובדה – שאינה מובנת מאליה – שלמרות הכישלון 

הצורב של מרד בר כוכבא החלו גם החכמים להשתמש בתואר נשיא לחכם מסוים מתקופת ר' יהודה הנשיא ואילך, 

עיין שם. ושמא יש להבין את החידוש שבכינוי ר' יהודה הנשיא גם על רקע ההתעוררות המחודשת של תפיסה ראלית 

36(, עמ' 610-609.  )לעיל הערה  של תקוות גאולה, התעוררות שהייתה קשורה באישיותו של רבי. ראה: אורבך 

אורבך ציין בין השאר שר' חייא קרא על רבי את הפסוק 'רוח אפינו משיח ה' ' )איכה ד 20; ירושלמי, שבת טז, א ]טו 

ע"ג; טור 437, שו' 18-16[(; שרבי בחר כסימן לקידוש החודש את הסיסמה 'דוד מלך ישראל חי וקיים' )בבלי, ראש 

השנה כה ע"א(; 'ולו ]לרבי[ מיוחסת שאלה, ששאל לר' חייא: "כגון אני מהו בשעיר" ]בבלי, הוריות יא ע"ב[ – כלומר 

אם דינו כדין מלך', עיין שם. והשווה דיונו המפורט של מ' אברבך, 'חזקיהו מלך יהודה ורבי יהודה הנשיא: הקשרים 

משיחיים', תרביץ, נג )תשמ"ד(, עמ' 371-353. וראה גם האמור לעיל בסוף סעיף ו על חיוניותו של הפולמוס הדתי־

הפוליטי בפרשנות פסוקי 'כי תבאו' המשתקף לכאורה גם בתקופת עריכת המדרשים. 

ראה על כך עוד להלן הערה 95.  88

לכך קשורות גם המחלוקות על הבאת נסכים וביכורים, אם כי סביר שהמחלוקת על קיומן של מצוות פרטיות אלה,   89

כמו המחלוקת על קיום מצוות הברכה והקללה, הושפעה במיוחד מניסיון ליצור פרשנות עקיבה לפסוקי 'כי תבאו', 

כמפורש בדברי ר' ישמעאל שכל הביאות שבתורה יהיו אלא אחר ירושה וישיבה, ובהיזקקותו לצורה החריגה 'בבאכם' 

בפרשת חלה. באשר למצוות הפרשת ערי מקלט אחר ירושה וישיבה הקרובה לפשוטי הכתובים בספר יהושע ראה 

לעיל הערה 26. 

'תני ר' שמעון בן יוחי, עקיבה )ר'( >רבי< היה דורש דרך כוכב מיעקב – דרך כוזבא מיעקב. ר' עקיבה כד הוה חמי בר   90

כוזבה הוה אמר דין הוא מלכא משיחא. אמר ליה ר' יוחנן בן תורתא עקיבה, יעלו עשבים בלחייך ואדיין בן דוד >לא< 

יבא' )ירושלמי, תענית, ד, ו ] סח ע"ד; טור 733, שו' 43-39[(. הסיפור בארמית על ר' עקיבא ור' יוחנן בן תורתא 

 מובא גם באיכה רבה ב, ד, אולם במקום 'תני רשב"י ]...[' נשנה שם: 'אמר ר' יוחנן ר' היה דורש דרך כוכב מיעקב – 

אל תיקרי כוכב אלא כוזב'. 

43-41; ש' ספראי, ר' עקיבא בן יוסף חייו ומשנתו, ירושלים תשל"א,  36(, ב, עמ'  ראה למשל: אלון )לעיל הערה   91 

אופנהיימר  הבבלית',  כנגד  התלמודית־הארצישראלית  המסורת  לאור  בר־כוכבא  'מלחמת  אפרון,  י'   ;30-29 עמ' 

ורפפורט )לעיל הערה 76(, עמ' 55; א' אופנהיימר, 'משיחיותו של בר־כוכבא', צ' ברס )עורך(, משיחיות ואסכטולוגיה, 
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הירושלמי ובעדויות עקיפות אחרות ראיות של ממש לכך,92 והיו שהטילו ספק באותנטיות ההיסטורית 

של המסורת על תמיכת ר' עקיבא בבר כוכבא.93 

אם נאמץ את הניתוח שהוצע לעיל, נוכל למצוא במקורות תנאיים תימוכין לעדותו של ר' שמעון   

בר יוחאי בירושלמי על תמיכת ר' עקיבא רבו במרד מכאן, ותומכים נוספים בעמדתו החולקת של ר' 

יוחנן בן תורתא מכאן. ר' עקיבא, על פי עדות ר' שמעון בירושלמי, וכן תלמידי בית מדרשו שדעותיהם 

שוקעו בכמה ממדרשי ההלכה ההולכים בדרכו,94 ובראשם ספרי דברים,95 תמכו עקרונית במרד או 

ירושלים תשמ"ד, עמ' 165-153; הנ"ל, 'המרכז בביתר לפני מרד בר־כוכבא', י' אלמן, א"ב הלבני וצ"א שטיינפלד 

)עורכים(, נטיעות לדוד: ספר היובל לדוד הלבני, ירושלים תשס"ה, עמ' טו-כט; נ' חכם, 'רבן שמעון בן גמליאל 

בביתר', תרביץ עד )תשס"ה(, עמ' 564-547. 

ראה למשל: ד' גודבלאט, 'תמיכת התנאים או השפעת הכהנים', קתדרה, 29 )תשרי תשמ"ד(, עמ' 12-6; הנ"ל )לעיל   92

76(, עמ' 126-122; ד' בן־חיים־טריפון, 'הרקע הפוליטי הפנימי של מרד בר־כוכבא', אופנהיימר ורפפורט  הערה 

)שם(, עמ' 26-21. 

 S. Aleksandrov, ‘The Role of העיר על כך לראשונה, בלא הקפדה מתודית מדוקדקת דיה, אלכסנדרוב. ראה:   93

 Aqiva in the Bar-Kokhba Rebellion’, J. Neusner, Eliezer Ben Hyrcanus: The Tradition and the Man,
 J. ומילדנברג. ראה:  ניוזנר  לידי ביטוי בהערותיהם הקצרות של  II, Leiden 1973, pp. 428-442. ספק דומה בא 
 Neusner, ‘Akiba ben Josef’, Theologische Realenzyklopädie, II, Berlin and New York 1978, pp. 146-147;
 L. Mildenberg, ‘Bar Kokhba Coins and Documents’, Harvard Studies in Classical Philology, 84 (1980),
רבה  ואיכה  הירושלמי  במסורת  מפורט  עיון  על  והנסמך  ביסודיותו,  המרשים  זו  עמדה  של  לפיתוח   .pp. 314-315
שצוטטו לעיל, לצד דיון מעמיק במקורות ספרותיים רבים אחרים הקשורים לכך ובממצאים ארכאולוגיים מגוונים 

 P. Schäfer, ‘Rabbi Aqiva und Bar Kokhba’, idem, Studien zur Geschichte und Theologie :בני התקופה, ראה

 idem, des Rabbinischen Judentums, Leiden 1978, pp. 65-121 )לתרגום מקוצר של מאמר זה לאנגלית ראה: 
 ‘Rabbi Aqiva and Bar Kokhba’, W. S. Green [ed.], Approaches to Ancient Judaism, II, Chico, Calif. 1980,
 idem, Der Bar Kokhba-Aufstand: Studien zum zweiten jüdischen Krieg gegen  pp. 113-130(; וראה עוד: 

Rom, Tübingen 1981; הנ"ל )לעיל הערה 87(, עמ' 22-1.
התעלמותם המוחלטת של המשנה ומדרשי ההלכה של דבי ר' עקיבא מבכירי תלמידיו של ר' ישמעאל )ראה הנסמן   94

אצל כהנא ]לעיל הערה 71[, עמ' 32( עשויה לספק הסבר חלקי למיעוט העדויות שנשתמרו על כך בספרות התנאית. 

וראה עוד להלן בחתימת המאמר. 

כפי שהראה שפר, המחקר הענף של זיקת ר' עקיבא למרד בר כוכבא נשען לא אחת על אגדות שקשה לדעת אם יש   95

בהן גרעין היסטורי, ועל לא מעט ראיות ספקולטיוויות. עם זאת אין להקל ראש בכמה ראיות של ממש לקשר בין ר' 

עקיבא למרד ולמנהיגיו. דוגמה טובה לכך היא ההתאמה של ציור ארבעת המינים במטבעות בר כוכבא, הכולל רק 

הדס אחד וערבה אחת, לדעתו של ר' עקיבא 'כשם שלולב אחד ואתרוג אחד כך הדס אחד וערבה אחת' )משנה, סוכה 

ג, ד = ספרא, אמור פרק טז, ז )דף קב ע"ד(, בניגוד לדעות ר' טרפון ור' ישמעאל )הכוהנים!(. ראה: ב' קנאל, 'למניין 

השנים בעת מרד בר־כוכבא', ספר בר־אילן, א )תשכ"ג(, עמ' 151, הערה 17 )וציור שתי החצוצרות במטבעות ]ראה 

76[ מוכיח שאין מדובר בציור סמלי בלבד של כל אחד מארבעת המינים(. לקשרים נוספים, מובהקים  לעיל הערה 

פחות, בין המטבעות לר' עקיבא ראה: ד' שפרבר, 'עיונים במטבעות בר כוכבא', סיני, נה )תשכ"ד(, עמ' לח, מ. על 

זיקה הלכתית נוספת של המורדים למשנת ר' עקיבא אפשר אולי ללמוד מהשחתת פרצופי האלים במערת האיגרות 

בהתאמה לדרך הביטול של עבודה זרה המתוארת במשנת עבודה זרה ד, ה )ראה: י' ידין, הממצאים מימי בר־כוכבא 

 R. A. Freund, ‘A New Interpretation במערת האיגרות, ירושלים תשכ"ג, עמ' 46 ]אמנם השווה הסתייגויותיו של

 of the Incense Shovels of the “Cave of the Letters”’, L. H. Schiffman, E. Tov and J. C. VanderKam (eds.)
The Dead Sea Scrolls: Fifty Years after Their Discovery, Jerusalem 2000, pp. 644-660 [(. ודוק, דרך ביטול 
זו הולמת את שיטת דבי ר' עקיבא בספרי דברים, אך מנוגדת להשחתה המוחלטת הנדרשת על פי מכילתא דברים 

מדבי ר' ישמעאל, ראה על כך לעיל הערה 32. דוגמה יפה לזיקה אפשרית בין עמדתו הדתית־הפוליטית של ר' עקיבא 

להלכותיו אפשר למצוא בנוסחו בברכת הגאולה בליל הסדר השנויה במשנת פסחים י, ו. בניגוד לר' טרפון, שסבר 
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בקידום גאולתם של ישראל בעזרת קיום מהיר ככל האפשר של המצוות הלאומיות האמורות בעניין. 

לעומת זאת ר' ישמעאל וחכמי בית מדרשו שדעותיהם משתקפות בספרי במדבר ובמיוחד במכילתא 

דברים, המשיכו את דרכו של רבן יוחנן בן זכאי והתנגדו למרד96 או לקירוב הגאולה בעזרת קיומן של 

מצוות לאומיות בתנאים ששררו לאחר החורבן.97 

סוף דבר, נראה כי בוויכוח הדרשני על אודות הזמן המדויק שחלה בו חובת קיום המצוות האמורות   

בפסוקי 'כי תבאו' לא חרגו התנאים מגדרם ועסקו בשאלות 'היסטוריות' גרדא, אלא התדיינו בפולמוס 

שרטוט  כי  להדגיש  ראוי  אמנם  בהווה.  תבאו'  'כי  פסוקי  מצוות  של  הגשמתן  בשאלת  דתי־פוליטי 

המחלוקת בין בתי המדרש התנאיים בפרשנות פסוקי 'כי תבאו' לעיל מבוסס ברובו על ספרי דברים 

מחד גיסא ועל דפים בודדים של מכילתא דברים שנשתמרו במקרה בגניזה הקהירית מאידך גיסא. 

סביר מאוד שחומר נוסף הקשור במישרין או בעקיפין למחלוקת זו היה כלול במדרשי ההלכה שאבדו, 

מן  שכמה  ברי  לדברים.  זוטא  וספרי  לדברים  המכילתא  ובראשם  שרדו,  מהם  קטנים  חלקים  ושרק 

ההצעות שהוצעו במאמר אינן אלא השערות – מקצתן חזקות יותר ומקצתן חזקות פחות – הדורשות 

ביסוס נוסף. מי ייתן וגילויים חדשים ממדרשי ההלכה האבודים, וכן הבנה מדוקדקת יותר של הצפנים 

בספרות חז"ל, יסייעו לשפוך אור חדש על נושא זה, שעדיין הסתום בו מרובה מן המפורש. 

שיש להזכיר רק את גאולת מצרים 'ואינו חותם', 'ר עקיבה אומר כן אלהינו ואלהי אבותינו יגיענו לרגלים הבאים 

לקראתינו לשלום שמחים בביניין עולם לאוכל מן הפסחים ומן הזבחים אשר היגיע דמם על לקיר מזבחך לרצון ונודה 

לך על גאולתינו ברוך אתה יי גואל ישראל' )ראה על כך למשל הנסמן אצל ד' גולדשמידט, הגדה של פסח ותולדותיה, 

ירושלים תש"ך, עמ' 56; י' תבורי, פסח דורות, תל אביב תשנ"ו, עמ' 313 הערה 20(. אפשר שהוא הדין אף בדרשתו 

של ר' עקיבא בתוספתא, סוטה ח, כב )מהדורת ליברמן, עמ' 201(, ראה הצעתו של ש' ליברמן בתוספתא כפשוטה, ח: 

סדר נשים, ניו יורק תשל"ג, עמ' 693 )בנימין לאו דן לאחרונה בזיקה שבין תפיסתו המדינית של ר' עקיבא להלכותיו. 

ראה: ב' לאו, חכמים, ב: ימי יבנה עד מרד בר כוכבא, ירושלים תשס"ז, עמ' 272-256. מסקנותיו הכלליות נכוחות, 

אולם כמה מראיותיו מבוססות על פרשנות לא פשטנית לדברי ר' עקיבא בפי אמוראים ועל שילוב ייחודי של היבטים 

מחקריים עם דרשנות יצירתית שהוא עצמו הצהיר עליו בהקדמותיו לסדרת ספריו, עיין שם(. 

 L. Finkelstein, :על התנגדותו של ר' ישמעאל לעמדתו המדינית של ר' עקיבא כבר העירו כמה חוקרים. ראה למשל  96

Akiba: Scholar, Saint and Martyr, New York 1936, pp. 201-202, 214. על תפיסותיהם השונות באשר לקיום 
מצוות אהבת השם ובאשר לתנאים לחובת ייהרג ועל יעבור, שכנראה קשורה לכך, ראה לדוגמה: א"י השל, תורה 

מן השמים באספקלריא של הדורות, לונדון וניו יורק תשכ"ב, עמ' 116-111; ספראי )לעיל הערה 91(, עמ' 63-61; 

ירושלים  ישראל,  ובימי המשנה: מחקרים בתולדות  הבית  בימי  הנ"ל,  'קידוש השם בתורתם של התנאים',  הנ"ל, 

תשנ"ד, עמ' 420-410. 

 ,)66 מחלוקת עקרונית זו משתקפת גם בדרשות אגדיות. ראה למשל את מאמרו המשכנע של שרמר )לעיל הערה   97

עמ' 36-5. שרמר ציין במאמרו שורת דרשות אגדיות במכילתא דר' ישמעאל, מסכתא דשירתא, המעודדות ציפיות 

לנקמת האל בגויים בעידן האסכטולוגי של אחרית הימים. בדין שיער כי למהלך מדרשי זה 'היה לא רק תפקיד מנחם 

אלא גם תפקיד מרסן' )שם, עמ' 30(, ושהוא נועד בין השאר 'למתן נטיות של אקטיביזם אנטי רומי, שהיו מנת חלקם 

של יהודי ארץ ישראל במאות הראשונות לספירה, והוא מתקשר לאידיאולוגיה של פסיביות צבאית מלחמתית העולה 

ממקורות תנאיים מגוונים' )שם, עמ' 7(. אולם בדרך כלל החומר האגדי במדרשי ההלכה אינו מייצג את האסכולות 

71[, עמ' 46-44(, ולכן קשה להסתייע בו בשחזור  של דבי ר' ישמעאל או דבי ר' עקיבא )ראה: כהנא ]לעיל הערה 

המחלוקת בין בתי המדרש התנאיים בנושא זה. 




