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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 תבאו אל הארץ' 

נדונה בעבר על ידי כמה חוקרים. במאמר זה המחבר מבקש להציע הסבר חדש לפשרה של מחלוקת זו 

ולהאיר את זיקתה לשאלה דתית־פוליטית שניסרה בחלל עולמם של התנאים לאחר החורבן.

במדרשי ההלכה התנאיים משתקפת מחלוקת עקיבה בין מדרשים מדבי ר' עקיבא )מכילתא דר' 

שמעון בר יוחאי, ספרי דברים וספרי זוטא במדבר( למדרשים מדבי ר' ישמעאל )ספרי במדבר ומכילתא 

דברים(. על פי המדרשים מדבי ר' עקיבא יש לקבל או לעשות את המצוות שנאמר לפניהן 'כי תבאו 

אל הארץ' כבר במדבר, ואילו על פי המדרשים מדבי ר' ישמעאל יש לקיים מצוות אלה רק 'אחר ירושה 

התנאים  שלדעת  מהלכים  יהושע,  ידי  על  לשבטים  וחלוקתה  הארץ  כיבוש  לאחר  כלומר  וישיבה', 

הושלמו 14 שנה לאחר כניסת בני ישראל לארץ. 

יוחנן בן זכאי במכילתא לדברים. לדעתו  זו מפורשת בדברי רבן  אחת מהשלכותיה של מחלוקת 

כשם שישראל לא נצטוו לקיים את מצוות השמדת עבודה זרה מיד עם כניסתם לארץ ישראל אלא רק 

לאחר סיום הכיבוש והישיבה בארץ לבטח, כך בהווה ישראל מצווים להרוס את מזבחות הפגנים רק 

בשעה שידם תקיפה, ולא בתקופה הקשה שלאחר חורבן בית המקדש, כשישראל אינם שולטים בגויים 

הקשורות  אחרות  בדרשות  גם  למצוא  אפשר  זו  אקטואלית  להשלכה  רמזים  ידם.  על  נשלטים  אלא 

למצוות שנצטוו ישראל לקיים בבואם לארץ, כגון המצווה להקים את בית המקדש. 

כי הפולמוס החריף במדרשי ההלכה על הזמן שבו נצטוו ישראל לקיים את המצוות  נראה אפוא 

אופי ציבורי, לא התמקד בשאלה ההיסטורית מתי  'כי תבאו אל הארץ', שרובן בעלות  בהן  שנאמר 

קוימו המצוות הללו בתקופת יהושע, אלא משקף מחלוקת דתית עמוקה בשאלות פוליטיות שהעסיקו 

את חכמי ישראל ומנהיגיו בסוף ימי בית שני ובתקופת מרד בר כוכבא, ואולי אף לאחר מכן, עד ימיו 

של ר' יהודה הנשיא. 

פעיל  באופן  לקדם  שיש  העמדה  משתקפת  עקיבא,  ר'  תלמידי  ידי  על  שנערך  דברים,  בספרי 

ובמהירות האפשרית את גאולת ישראל לאחר חורבן הבית השני, ושלשם כך יש לקיים מיד את המצוות 

שנצטוו ישראל בבואם לארץ. מצוות אלה היו: מינוי מלך, הורשת הארץ משליטיה הנכרים, הקמת 

בית המקדש, הקרבת קרבנות ונסכים והבאת ביכורים למקדש, השמדת פסילי עבודה זרה והקמת ערי 

מקלט. עמדה זו מבוססת על האמונה 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. 

גישה זו עולה בקנה אחד עם עמדתו של מורם ר' עקיבא, שעל פי עדות תלמידו ר' שמעון בן יוחאי 

בתלמוד הירושלמי תמך במרד בר כוכבא. 
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לעומת זאת ר' ישמעאל וחכמי בית מדרשו שדעותיהם משתקפות בספרי במדבר ובמיוחד במכילתא 

לדברים, הלכו בדרכו המדינית של רבן יוחנן בן זכאי בתקופת המרד הגדול והתנגדו לתפיסה שיש 

לנסות לקרב את הגאולה בעזרת קיומן של המצוות הלאומיות הללו בתנאים ששררו לאחר החורבן. 

לדעתם קיומן של מצוות אלה בימיו של בר כוכבא, וכן בתקופות מאוחרות יותר שבהן שלטו הרומאים 

בארץ, עלול לגרום לתוצאות הפוכות הרות אסון, בחינת 'בניין ילדים סתירה'. לכן הם סברו כי יש 

לדחות את ביצוע כל המצוות הלאומיות שנאמר בהן 'כי תבאו אל הארץ' למועד מאוחר יותר, בעת 

שעם ישראל ישוב לשלוט בארצו, במציאות פוליטית הדומה למציאות ששררה אחר ירושה וישיבה 

בסוף ימיו של יהושע.
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