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 ארץ ב מצוות  קיום ה 

ַתן   נָּ ר  ֲאשֶּ ץ  רֶּ אָּ בָּ ַלֲעׂשֹות  ְשְמרּון  תִּ ר  ֲאשֶּ ים  טִּ ְשפָּ ְוַהמִּ ים  ַהֻחקִּ ה  ים    ה'ֵאלֶּ ל־ַהיָּמִּ כָּ ּה  ְשתָּ ְלרִּ ְלָך  יָך  ֲאֹבתֶּ ֱאֹלֵהי 

ה מָּ ֲאדָּ ים ַעל־הָּ ם ַחיִּ ר־ַאתֶּ  1(.ב א)דברים י  : ֲאשֶּ

 וות מצוינים במצהיו  –ספרי דברים פרשת עקב פיסקא מג 

וש" מהרה,  וגו'ואבדתם  אלה  דברי  את  לארץ"  מתם  לחוצה  הארץ  מן  אתכם  מגלה  שאני  פי  על  אף    יו ה    ,, 

במצות חדשים  ,מצויינים  עליכם  יהו  לא  בבית  .  שכשתחזרו  וטרפה  אשתו  על  שכעס  ודם  בשר  למלך  משל 

  , בני  :לישראל  הקב"הכך אמר    .שכשתחזרי לא יהו עליך חדשים  ,הוי מקושטת בתכשיטיך  :אמר לה  2. אביה

ירמיה  " )  נים וגו'הציבי לך ציו"  :הוא שירמיהו אומר  .שכשתחזרו לא יהו עליכם חדשים  ,ויינים במצותהיו מצ

וכן הוא    4זה חורבן בית המקדש,   -" )שם(  שימי לך תמרורים"  3.אלו המצות שישראל מצויינים בהם  -(  לא כ

וגו' "  :אומר לשוני  תדבק  וגו'  ירושלם  אשכחך  )   אם  ה ליתה"  קלז  הלכת שיתי  "(.  ו-ם  דרך  למסילה  "  לבך 

  , מיד אתם חוזרים לעריכם  ,ראו באלו דרכים הלכתם ועשו תשובה  :לישראל  הקב"האמר להם    -)ירמיהו שם(  

 5" )שם(.שובי בתולת ישראל שובי אל עריך אלה " :שנאמר

   שאינן תלויות בארץמצוות  –ספרי דברים פרשת ראה פיסקא נט 

החוקים" "המדרשותו  אל  -"  אלה  הדינים  -"  והמשפטים .  "אלו  תשמרוןאש.  משנה  -"  ר  "זו  זו    -"  לעשות. 

יכול לא יהו כל    ".לעשות בארץ"  :תלמוד לומר  ?יכול כל המצות כולם נוהגות בחוצה לארץ  -"  בארץ. "מעשה

  אחר שריבה הכתוב ".  כל הימים אשר אתם חיים על האדמה"  :תלמוד לומר  ?המצות כולן נוהגות אלא בארץ

מה עבודה    -"  אבד תאבדון את כל המקומות "  ?מה אמור בענין  .ןהרי אנו למדים אותן מן האמור בעני  ,מיעט

בארץ תלויה  ואינה  הגוף  מצות  שהיא  מיוחדת  לארץ  ,זרה  ובחוצה  בארץ  שאינה    ;נוהגת  הגוף  מצות  כל  כך 

  . חוץ מן הערלה והכלאים  .אינה נוהגת אלא בארץ  ,ושתלויה בארץ  .נוהגת בארץ ובחוצה לארץ  ,תלויה בארץ

  6.אף החדש :רבי אליעזר אומר

 
  פרק ד בגם    ארץ. כךישיבה בב הוא האמירה שקיום החוקים והמצוות קשור    ,ספר פעמיםמייחד את ספר דברים וחוזר בו מסגנון ש  1

ה  : "ידפסוק   ּה  ה'ְוֹאִתי ִצוָּ ה ְלִרְשתָּ מָּ ָאֶרץ ֲאֶשר ַאֶתם ֹעְבִרים שָּ ם בָּ ִטים ַלֲעֹשְתֶכם ֹאתָּ ֵעת ַהִהוא ְלַלֵמד ֶאְתֶכם ֻחִקים וִמְשפָּ ". וכך גם  בָּ
ה ֹפה ֲעמֹ : "מעמד הר סיני של פרשת ואתחנן תיאור  ר  לאחפסוק כח,    פרק הב ִדי  ְוַאתָּ ה  ד ִעמָּ ה ְוַהֻחִקים  ַוֲאַדְברָּ ל־ַהִמְצוָּ ֵאֶליָך ֵאת כָּ

ּה ֶהם ְלִרְשתָּ ָאֶרץ ֲאֶשר ָאֹנִכי ֹנֵתן לָּ שו בָּ ִטים ֲאֶשר ְתַלְמֵדם ְועָּ   כו  ויקרא   את ספר  מיםהמסכ  ים ". השווה סגנון זה עם הפסוקְוַהִמְשפָּ
ִטים ְוַהת: "מו ֵאל ְבַהר ִסיַני ְבַיד־ֹמֶשה ה' ַתן ר נָּ ֹוֹרת ֲאשֶ ֵאֶלה ַהֻחִקים ְוַהִמְשפָּ ֵאֶלה ַהִמְצֹות ֲאֶשר  : "לדפסוק  פרק כז ו  ,"ֵבינֹו וֵבין ְבֵני ִיְשרָּ

ה   י  ה'ִצוָּ ֵאל ְבַהר ִסינָּ ִטים  ַהִמְשפָּ ֵאֶלה ַהִמְצֹות וְ : "יגפסוק  פרק לו  ,  את ספר במדברהמסכם  הפסוק  ראו גם  ".  ֶאת־ֹמֶשה ֶאל־ְבֵני ִיְשרָּ
ה  ֵאל ְבַעְרֹבת מֹוָאב ַעל ַיְרֵדן ְיֵרחוֹ  ה'ֲאֶשר ִצוָּ      כניסה לארץ.של קשר לאין שום אזכור . בכל אלה, "ְבַיד־ֹמֶשה ֶאל־ְבֵני ִיְשרָּ

מגרש את   2 "לבית אביה", המלך  הוריה.  א  בנוסחאות אחרות:  לבית  פז עגמרא    ראושתו חזרה  דופסחים  גלו  לבבל  "ב מדוע  וקא 
 . "לבית אמה  -רבי יוחנן אמר: מפני ששיגרן לבית אמן. משל לאדם שכעס על אשתו, להיכן משגרה בית ראשון(: ")ב

ב  ראו  3 גם  זו  פיסקא שאלשון  דברים  "  ,ספרי  במצרים:  ישראל  בני  על  בהגדה  קוראים  יששאנו  שהיו  מצויינים שםראמלמד    . "ל 
אוב פרשה  רבה  השירים  עיניי  שיר  הפסוק  "על  יונים:  בציצית  המך  במילה  בתגלחת  מצויינין  ישראל  כך  מצויינת,  זאת  ".  יונה 

 ". ועוד. נתן להם תורה שבעל פה להיות מצויינין בה משאר האומותי: "יד  במדבר רבהובמדרש 
ת מקרא  רש"י ודע  ראוץ התמר או תמרים ממש שנטעו על צמתי הדרכים )לעמוטות שדומים  תמרורים כאן הם ציוני דרך בדמות    4

" ולא סביר שאין קשר בין שני "תמרורים" אלה, מה גם  ְנִהי ְבִכי ַתְמרוִרים: "ירמיהואומר    מספר פסוקים קודםפסוק(, אבל  ה  על
   ם" קיימות ולוואי שלא יתחברו. רי גם בלשוננו היום, שתי המשמעויות של "תמרו שהמדרש אומר: "זה חורבן בית המקדש".

ְך  במלואו: "  ירמיהוז. על מנת להעריך מדרש זה, יש לקרוא את הפסוק בי ם יא  תנאים לדבריוכן הוא במקבילה במדרש    5 ַהִציִבי לָּ
ה ֶדֶרְך   ְך ַתְמרוִרים ִשִתי ִלֵבְך ַלְמִסלָּ ְכְת שוִבי ְבתוַלת ִיְשרָּ ִציִֻנים ִשִמי לָּ לָּ ַרִיְך ֵאֶלהשֻ   ֵאלהָּ ונים  ". הנביא קורא לגולים להניח צי ִבי ֶאל־עָּ

כמו  הם "ציונים  שרד"ק  פירוש    ראוהיה גם הדרך בה ישובו כשיעשו תשובה.  דרך במסילה בה הם יוצאים לגלות, כי היא ת  וסימני
ופשוטו של מקרא עשי    .דרךמן בלסי  תמרים קטנים נטועים  -רש"י על "תמרורים    ". ופירושגלי אבנים או אבן מצבת להכיר הדרך

הקודם    פסוקאפשר שגם ה".  בל שתחזירי באותו דרך כלומר כי ודאי תשובי משםרץ ישראל לבסימנים לדעת הדרך שהלכת בה מא
ֹכר ֶאְזְכֶרּנו עֹוד  שם: " מדרש  הנינו. היציאה לגלות עפ"י  ענייוב ל ", חש וכו'  ֲהֵבן ַיִקיר ִלי ֶאְפַרִים ִאם ֶיֶלד ַשֲעֻשִעים ִכי־ִמֵדי ַדְבִרי בֹו זָּ

  ריק וות שעפ"י הפסוקים לעיל, מטרת קיומן ועשייתן הוא בארץ. הגלות היא  רץ ומהמצפיסית באהה  היא ריקון מהכל, מהישיב
אם    תשובה שהיא שיבה ושיבה שהיא תשובההתערטלות מכל הנכסים הפיסיים והרוחניים והדרך לשוב אליהם היא התשובה.  ו

קיום המצוות בגלות  ודרך לשיבה. בינתיים,    לתשובהדרך בכפל משמעות: דרך    –תזכרו את הדרך שבה באתם הנה )לגלות(    רק
על יהיו  כדי שלא  רק  כש  העם   הוא  אחר ר,  חזויכחדשים  או  זה  זמן  שגורשהילא  ו  בפרק  המלך  כמו אשת  אותן.  מארמון    שכח 

מרשה לה, אפילו מצווה עליה להמשיך ולענוד את תכשיטיה על מנת שלא    נושלה מזכויותיה הממלכתיות, אך המלךוכה והמל
כח שהוא בן מלך, עגנון,  הסיפור החסידי על בן המלך ש  ראותשכח את גינוני המלכות. ואולי גם שלא תשכח את מוצאה וערכה.  

בחינת ציונים וסימני דרך, "שלא  בגלות, עפ"י מדרש זה, אבל אין אלה אלא ב   בחוץ לארץ,  נוראים עמ' כח. יש קיום מצוות  ימים
 לימוד התורה וקיומה הוא רק בארץ ישראל. וממילאכשתחזרו" לארץ. מהות המצוות חדשים יהיו עליכם 

בארץ ומצוות    וות התלויותת הסוגיה לדיון מפורט בהגדרת מצקידושין דף לז ומשם מתגלגל   ציטוט דרשת תנאים זו בגמרא  ראו  6
וף(, כולל מצוות שאמנם אינן תלויות בארץ אבל התחדשו רק בכניסה לארץ )נסכים, למשל( וכולל  שאינן תלויות בארץ )חובת הג

https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%9e%d7%aa%d7%a9%d7%95%d7%91%d7%94-%d7%9c%d7%a9%d7%99%d7%91%d7%94
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 עבודה זרה רק בארץ איבוד  –ספרי דברים פרשת ראה פיסקא סא 

...  את מצבותם  םונתצתם את מזבחותם ושברת...    אבד תאבדון את כל המקומות" יכול אף מצווה לרדוף  " 

לארץ בחוצה  לומר  ?אחריהם  ההוא"  :תלמוד  המקום  מן  שמם  את  מצווה    -"  ואבדתם  אתה  ישראל  בארץ 

 7בחוצה לארץ.  מצווה לרדוף אחריהםרדוף אחריהם, ואין אתה ל

 אחרי "ואבדתם מהרה" גם   – יחסימן  ספרי דברים פרשת עקב פיסקא מד 

אלו    -"  וקשרתם אותם לאות על ידכם" זה תלמוד תורה,    -)דברים יא יח(  "  ושמתם את דברי אלה על לבבכם"

  ...  שבין שניהם  ן מבנין אבהרי אתה ד  ?שאר מצות שבתורה מנין  ,ן ותלמוד תורהאין לי אלא תפילי   .תפילין

כך כל מצוות הגוף שאין    ,ם מצות הגוף שאין תלויות בארץ ונוהגות בארץ ובחוצה לארץהצד השוה שבהם שה

וחוצה לארץ נוהגות בארץ    . חוץ מן הערלה והכלאים  ,ושתלויה בארץ אינה נוהגת אלא בארץ  .תלויות בארץ 

 8.אף החדש :רבי אליעזר אומר

 שני מדרשי ספרישילוב  – פסוק יחרש"י דברים פרק יא 

היו מצויינים במצות, הניחו תפילין, עשו מזוזות כדי שלא יהיו לכם  אף לאחר שתגלו    -  אלה  ושמתם את דברי

 9. )ירמיה לא כ(" הציבי לך ציונים " :חדשים כשתחזרו. וכן הוא אומר

 הכתוב בארץ עיקר  – יח וקפסרמב"ן דברים פרק יא 

ו  אלה חובת הגוף הם, ודינם בכל מקום כמוכבר כתבתי פירוש הענין, כי המצות ה  ...    -ושמתם את דברי אלה  

אבל כה(.   בארץ,  יח  )ויקרא  ממנו  רמזתי  וכבר  עמוק  סוד  הזה  במדרש  בו  האלה    10יש  במצות  החזיר  והנה 

 
הכלל ש  השלוש מן  וכלאיים שנוהגים  מדרש  היוצאים  ערלה  רבי    ראובחו"ל מהתורה או מדרבנן.  ספרי מונה: חדש,  שם שיטת 

  ראו,  נגדכבר במדבר, לפני הכניסה לארץ. מ  הגומצוות שנוהגות בחוץ לארץ הן כל המצוות שנ  שההגדרה של  אלעזר ברבי שמעון
  שמסביר מדוע כתוב "כי תבואו אל הארץ" במצוות שאינן תלויות בארץ כמו פסח, תפילין ופטר חמור:   ,שיטת ר' ישמעאל שם

כהכנה לכניסה,   –כהכנה לכניסה לארץ. במדבר  במדבר היו    "עשה מצוה זו שבשבילה תיכנס לארץ", ללמדך שגם המצוות שעשו 
שם המקרה המיוחד של מצוות שילוח עבדים ביובל שאמנם נוהגת גם בחו"ל שהרי היא מצווה    ראוכהכנה לשיבה. עוד    –ובגלות  

ה שנוהגת בחו"ל  אין יובל בחו"ל. אין מצב של מצוו  –ג בארץ. פסק היובל בארץ  שאינה תלויה בארץ, אבל רק כאשר היובל נוה
בארץ. נוהגת  תא  ולא  בואם  אמרו  כבר  שני!  יו"ט  חו"ל מר  בני  ואין  טובים"  לא  "חוקים  הוא  שני  שיו"ט  ט  ג  עירובין  ירושלמי 

   מקבלים על כך שכר.
  "ל, כפי שראינו בספרי לעיל. אך דא מצוות עקירת עבודה זרה היא הבנין אב לכל המצוות שאינן תלויות בארץ שנוהגות גם בחו  7

..עקא, שהמצווה האקטיבית "אבד תאבד ... ואבדתם את שמם", היינו החובה לעקור עבודה זרה בכל  ון  ... ושברתם  . ונתצתם 
רָּ מקום בו היא מצויה: " ִרים הָּ ןַעל־ֶההָּ ל־ֵעץ ַרֲענָּ עֹות ְוַתַחת כָּ צווה לא לעבוד עבודה  ", נוהגת רק בארץ. בחו"ל יהודי מִמים ְוַעל־ַהְגבָּ

ספר החינוך מצווה    ראולו שום מצווה לעקור עבודה זרה ולהילחם בה.    לא להביאה לביתו. אבל איןוודאי  ממנה, ב להתרחק  זרה,  
ה"תל א.  הלכה  ז  פרק  זרה  עבודה  הלכות  רמב"ם  וכן  החוקים ו  "אלה  הפתיחה:  לאחר  יב,  בפרק  הפסוקים  שהמשך  לנו  רי 

ומצוות עקיוהמשפטים אשר תשמרון לעש רק על הארץ  על  יב בפרשתנו, אכן מדברים  פרק  כל  כפי  רת עבוות בארץ",  זרה  דה 
אינו חולק    שהיא מתוארת בפרק יב היא כן מצווה התלויה בארץ. מדרש ספרי זה )השלישי( מלמדנו שמדרש ספרי השני שהבאנו

וניתוץ  רשבידברינו    ראו במהות העניין על הספרי הראשון. ואגב,   בפרשת לך לך, שם הצענו שכאשר אברהם    מצבותת פסלים 
ין  ב"ה אומר לו: "לך לך מארצך ... אל הארץ אשר אראך". ואגב, גם בארץ ישראל אנוקט פעולה אקטיבית של ניתוץ פסלים, הק

( זרה, לעקור כל עץ ולהפוך כל אבן  "לבלוש" אחרי עבודה  י   -מכילתא דרבי ישמעאל משפטים  מצווה  (  זמסכתא דנזיקין פרשה 
  "על ההרים בספרי דברים ס:  " וח להשברתה את המצבה הנ  , נתצתה את המזבח הנח לווכדברי הספרי לעיל )בקטע שהשמטנו(: "

ולא הגבעות    אלהיהם על הגבעותולא עץ רענן אלהיהם.    אלהיהם תחת כל עץ רענן  –  כל עץ רענןהרמים ועל הגבעות ותחת  
 עליו הרחבנו שם. ר  זה עניין אחבפרשה זו. ו בין עבודה זרה לטבע", בדברינו  אלהיהם

ובין מצוות שאינן תלויות בארץ שנוהגות גם בחו"ל, היא    רץ שנוהגות רק בארץמקור נוסף של ההבחנה בין מצוות התלויות בא  8
דברי את  "ושמתם  הפסוקים  על  ספרי,  ממדרש  שוב  קריאת שמע  אלה  דרשה,  של  השנייה  לאות" שבפרשה  אותם  "וקשרתם   ,"

ו  הטובה". מיד לאחרי  הירה התורה שאם לא נשמע אל המצוות, אזי: "ואבדתם מהרה מעל הארץרה(. שם מז)שקראנו בשבת שעב
באים הפסוקים: "ושמתם את דברי אלה על לבבכם", "וקשרתם אותם לאות על ידכם". ופשיטא לספרי ש"ושמתם את דברי אלה" 

בני את  אותם  "ולמדתם  בהמשך:  מהפסוק  חיזוק  )שמקבל  תורה  תלמוד  פזה  שהוא  תורה,  כם"  לימוד  במצוות  יסוד    ראו סוק 
אות  ו"וקשרתם  ע"ב(  כט  זוקידושין  ידכם"  על  לאות  כל    ם  אז  "ואבדתם",  אחרי  לארץ,  בחוץ  נוהגות  אלה  ואם  תפילין.  מצוות 

שנזכרת  מזוזה  מצוות  את  גם  מונה  אינו  שהמדרש  ומעניין  לארץ.  בחוץ  ינהגו  הגוף,  חובת  והן  בארץ  תלויות  שאינן    המצוות 
שכתוב: "בביתך ובשעריך"  בארץ. האם זה משום  כתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך", שהרי גם זו מצווה שאינה תלויה  בהמשך: "ו

 ראה שמצוות מזוזה כן נמנית כדוגמא למצווה שהיא חובת הגוף. נולהלן  וחוץ לארץ היא בית זמני ואינו "בשעריך"?
ספרי הראשון בו פתחנו:  מדרש שהבאנו )על "ושמתם את דברי"( עם רי האחרון מה רש"י עושה כאן! הוא משלב את מדרש ספ ראו 9

יהו עליכם חדשים  ,ויינים במצותהיו מצ" לא  נוהגות  שכשתחזרו  בארץ  קובע שמצוות שאינן תלויות  "ושמתם" אמנם  ". מדרש 
בדו משתנה.  לא  מצוינים",  שתהיו  "כדי  אלא  איננה  בחו"ל  המצוות  שקיום  המהות  אבל  בחו"ל,  לכךלהלכה  אנו    מה  אף  ניסינו 

סות שאינו  באופן  "אבד תאבדון"  על  ספרי  מדרש  את  "שתלקרוא  מדרש  את  מצוינים".  ר  הערתנו    7הערה    ראוהיו  ואגב  לעיל. 
הקודמת על השמטת מצוות מזוזה בספרי, הנה רש"י מוסיף את מצוות מזוזה )ומשמיט משום מה את לימוד תורה(. מצוות מזוזה  

יכם!  מו מזוזה בשערתעקרו את סימני העבודה הזרה ותשי  -ישראל מהווה משקל נגד לעבודה זרה  בארץ    שהיא "בשעריך", היינו 
 משום "היו מצוינים". )בפרטי הלכה שונים מעט( ואע"פ כן, היא נוהגת בחוץ לארץ 

התורה מקשרת בין   דן מדועהוא  נהיה הולכי רכיל מגלי סוד. בפירושו הארוך של רמב"ן לויקרא יח כה, הפרק הדן באיסורי עריות,  10
ָאֶרץ : ". והרי כתובהישיבה בארץ ישראל  ביןדינים שאינם קשורים לארץ ואיסורים אלה שהם ענייני מוסר כלליים ו ִקיא הָּ ְוֹלא־תָּ

http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%AA-%D7%A4%D7%A1%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A5-%D7%9E%D7%A6%D7%91%D7%95%D7%AA
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%a2%d7%91%d7%95%d7%93%d7%94-%d7%96%d7%a8%d7%94-%d7%9c%d7%98%d7%91%d7%a2-%d7%a9%d7%99%d7%98%d7%aa-%d7%a8-%d7%99%d7%95%d7%a1%d7%99-%d7%94%d7%92%d7%9c%d7%99%d7%9c%d7%99


 ותשע" לנחמה לישית  , שראהפרשת 

 6מתוך    3עמ'  

 

יבים בהם לאחר הגלות בחוצה לארץ,  יקש הזה שנהיה חיתפילין ודברי תורה ומזוזה כאן פעם שנית, לרמוז בה 

ת הקרקע כגון  שחיובן בכל מקום, ושנהיה פטורין בחוצה לארץ מחובומהם נלמוד לכל המצות שהן חובת הגוף 

. אבל  "ואבדתם "אל    "ושמתם" וכוונת המדרש מפני שסמך    11.כך הוא נדרש בספרי )עקב יז(  .תרומה ומעשרות

דכתיב בארץ,  כא(  עיקר הכתוב  על האדמהירב  למען"  :)פסוק  בניכם  וימי  ימיכם  יאמר" ו  או  ירבו    :.  "למען 

 12.ו ותאריכו בה ימים לעולםימיכם", שתשוב 

 סדר המקרא לפי  – יחם פרק יא דבריבן אשר רבי בחיי 

)ספרי מג("ושמתם את דברי אלה " רז"ל  עשו    :. דרשו  היו מצויינין במצות, הניחו תפילין,  אף לאחר שתגלו 

ונה בזה  ו"הציבי לך ציונים". הכ  :זרו, וכן הוא אומר )ירמיה לא כ(ות, כדי שלא יהיו חדשים עליכם כשתחמזוז

בת הגוף לעשותם בכל מקום, למדונו החכמים ז"ל  אנו עושין המצות בחוצה לארץ והם חוכי אף על פי שלומר  

 13קר עשייתן אלא בארץ הקדושה. ישאין ע 

 ומעשרות בבבל  תרומות – סימן נדאיכה רבה פרשה א 

  בנביאי השקר שהיו מאהבין אותי לעבודת כוכבים שלהן   14ריא , רבנן פתרין ק"מונייקראתי למאהבי המה ר"

שהיו מרמין בי    -המה רמוני    .הקב"הפתר קרייה בנביאי האמת שהיו מאהבין אותי לר יוחאי  ' שמעון בר...  

הוא    15. בשביל לאהבני להקב"ה  ,אלא  ?בבבלוכי יש תרומה ומעשרות    .הפרישו תרומה ומעשרות  :ואומרים לי

אומר "שירמיה  ציונים בי  הצי:  במצה    -"  לך  י  לך  ו ַצְיינ  שימי  בהם,  מצויינין  ישראל  שהיו  זה    -תמרורים  ות 

ומיד   "שובי בתולת ישראל ... "ראו באלו דרכים הלכתם ועשו תשובה  :אמר להם ירמיה ... רבן בית המקדש וח

 16.)ירמיהו לא( "שובי אל עריך אלה: "דכתיב  ,אתם חוזרין לעריכם

 
ִלְפֵניֶכם ֲאֶשר  ֶאת־ַהגֹוי  ָאה  קָּ ַכֲאֶשר  ּה  ֹאתָּ ְבַטַמֲאֶכם  הוא למעל  ".ֶאְתֶכם  זה  היא שכל  סובלת    הארץ שאינה  תותשובתו, באריכות, 

לאלהים ונהיה מיוחדים לשמו.    הוא יתברך לנו  בתתו לנו את הארץ שיהיה  ...כי הבדיל אותנו מכל העמים  : "חתהעבירות והש
והנה בחוצה לארץ,  ...    ומגלים עריות  עבודה זרהוהנה הארץ שהיא נחלת השם הנכבד תקיא כל מטמא אותה ולא תסבול עובדי  

ים המושלים עליה והעמים תועים אחרי שריהם לעבוד גם  לימה, בעבור המשרתאף על פי שהכל לשם הנכבד, אין טהרה בה ש
בספרא  ...  תםאו עוברי    וכן שנו  ארצות, אינה מקיימת  ישראל אינה כשאר  וגו', ארץ  ולא תקיא הארץ אתכם  יד(,  יא  )קדושים 

ף על פי שאני  )דברים יא יז(, א  ומן הענין הזה אמרו בספרי )עקב מג(, ואבדתם מהרה". ומשם הוא מגיע למדרש שלנו: "עבירה
א יהו עליכם חדשים, משל לאדון שכעס על אשתו ושלחה  נין במצות שכשתחזרו למגלה אתכם מן הארץ לחוצה לארץ היו מצויי

)לא כ( הציבי לך ציונים, אלו   וכן אמר ירמיה  יהיו עליך חדשים,  לבית אביה, אמר לה הוי מתקשטת תכשיטים שכשתחזרי לא 
מעידה על  ות ועבודה זרה, היא הושת הארץ לגבי מצוות שאינן תלויות בעבודת הקרקע, כערי". קדמצוינין בהם  המצות שישראל

בארץ.   אלא  לכתחילה,  וקיום,  מטרה  להם  אין  כולן,  המצוות  שכל  למצווה כך  כדגם  זרה  עבודה  מצוות  את  מביא  הספרי  אם 
וא  ולימוד תורה(, בא רמב"ן  תפילין  )לצד  גם בחו"ל  זה  ומר: עדיין, עיקר  שמתקיימת  כגון  על  הוא בארץ!  זרה  עבודה    –איסור 

על ההבדל בין הארץ לחו"ל בהקשר של איסור עבודה זרה. ומסיים    7שוב דברינו בהערה    ראו)בחו"ל, לאן נגלה?(.  גולים מהארץ  
פסוק הראשונה הנזכרת ב  ואין רשות לפרש בענין הארץ יותר מזה, אבל אם תזכה להבין הארץ רמב"ן שם את פירושו בסוד אחר: "

    המים. שואביגילוי סוד זה נשאיר לאת ".  דע סוד נשגב ונעלםבראשית והנזכרת בפרשת אם בחקותי )להלן כו מב(, ת
 "י. עד כאן ציטוט מספרי שכבר ראינו לעיל וברש 11
לאחר שהביא את מדרש ספרי ופירוש רש"י שהולך בעקבותיו )בקטע שהשמטנו( ולאחר שהסביר שהכל למעלתה של ארץ ישראל    12

זו שמ  תין הארץ של בריאהקשר ב  סודאת  רמז  )ו  בהוהשגחת ה' הישירה והתמידית     ברכת העולם והארץ של פרשת בחוקותי: 
ם פשט בפסוק. "ושמתם את דברי אלה" אמנם כתוב לאחר "ואבדתם"  , מסביר רמב"ן ג וזו שחו"ח מקיאה את יושביה(  ומתברכת

אבדתם", חוזרת  נים הוא קודם לו. "ושמתם" חוזר לראש הפרשה. לאחר שהזהירה התורה שאם לא תשמעו אזי "ו אבל בסדר העניי
קיים בם "ואבדתם".  מוע תשמעו", לא יתהתורה ומייעצת איך להימנע מ"אבדתם". אם תקיימו "ושמתם", אם תחזרו ל"והיה אם ש

. אבל  , היינו שלא תגלוים שם: "למען ירבו ימיכם וימי בניכם""ושמתם" כתרופת מנע ל"ואבדתם". וההוכחה היא מהמשך הפסוק
עוד דברים    ראו.  כה "למען ירבו ימיכם" מדברת על השיבה לארץ לאחר הגלות, על הגאולה השלימהרמב"ן מוכן גם לקבל שהבר

והנה בחוצה לארץ אף על פי שהכל  שכתבה בעכו, בקטע שמתחיל במילים: "  השנהרשתו הידועה לראש  דומים שכתב רמב"ן בד
רמב"ן בשבחה של ארץ ישראל שכידוע חיבבה עד    . ולא נוכל להביא כאן את כל דבריוכו' "  אין הטהרה בה שלימה  ,הנכבד  לשם

 . ונים שם , בעיקר מים אחרבפרשת תצוה פיתוחי חותם ראו דברינו  מאד וקיים בסוף ימיו את מצוות העלייה לארץ והיישוב בה.
אותם, אבל    "ושמתם" מחבר את כל מדרשי ספרי לעיל לחטיבה אחת, בסדר ההפוך שאנחנו הבאנו   ינו בחיי על הפסוקפירוש רב  13

בסדר הנכון של פרשות השבוע. מפרשת עקב אל פרשת ראה. "ושמתם" מחדש לנו שמצוות חובת הגוף קיימות גם בחו"ל, אבל  
 ".ארץ הקדושהקר עשייתן אלא בין עשאינים" וכתזכורת מתמדת " רק כ"ציו

 רו את המקרא, הסבירו את הפסוק. פת 14
  לא מצאנו עוד כדוגמתו, אך המוטיב של רמאות במצוות כדבר חיובי   הפרשת תרומות ומעשרות בחוץ לארץהידור  עניין זה של    15

( מצוי בויקרא רבה ה ד. ראו גם  סכומים גדולים לצדקה )בסכום שכל הציבור פסק קודם  נמצא בדמותו של אבא יודן שהיה פוסק
ושם הוא  דברים רבה ד ח בפרשתנו על הפסוק "מתן אדם ירחיב לו" ושם הוא נקרא אבין רמאה. והמקור הוא בירושלמי   ג ד 

     בפרשה זו. כי ירחיבראו דברינו  ".חד רבהון רמייאמכונה: "
קיצרנו בו. אותנו מעניינת בעיקר שיטת רשב"י שמחיל את הפסוק "קראתי למאהבי  מדרש זה בנוי ע"ג הספרי בו פתחנו ולפיכך    16

השקר   כנביאי  כוכבים  לעבודת  ולא  ה'  לעבודת  אותם  ומאהבים  ישראל  את  האמת שאוהבים  נביאי  על  רימוני",  )הדרשה המה 
לקיים גם מצוות התלויות בקרקע  (. נביאי האמת "מרמים" את העם מתוך כוונה טובה ומורים להם  בה קיצרנו  רבנן  של  הראשונה

כפי כוונת התורה היסודית. ראשי התיבות של תו"מ,  כולם  בבבל על מנת להחיש את השיבה לארץ, בה יחזרו לקיים את המצוות  
תרומות אלא  ומזוזות  תפילין  לארץ.  לקישיש    , ומעשרות  אינן  כשיחזרו  בהם  מצויינים  ישראל  שיהיו  מנת  על  בגולה  אותם  ים 

https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%a4%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%97%d7%99-%d7%97%d7%95%d7%aa%d7%9d
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%9b%d7%99-%d7%99%d7%a8%d7%97%d7%99%d7%91


 ותשע" לנחמה לישית  , שראהפרשת 

 6מתוך    4עמ'  

 

    לפנים מהדיןהיא שמירת המצוות בחו"ל  – א פרשה ב נוסח(  בובר) איכה זוטא מדרש 

  יסוה יופ   לכו   ה" הקב  להם  אמר  . לנחמה  ירושלם  אצל  והולכים  הנביאים  כל  ומתכנסין   חוזרים   שעה  באותה  ...

  אני   אלך  :להם  אומר  ה"והקב   .ממנו  חומיןנת  מקבלת  אינה: רבש"ע,  לפניו  ואומרים  ה" לקב  חוזרים  מיד  ...

  אכעוס   ולארבש"ע,    :לו  אמרה  ?למה  זה  סעכ  :לה  ואמר,  לפייסה  ה"הקב  הלך  מיד  ...  סנהיואפי   בעצמי

  שמך   את  קדשתי  זאת  ובכל,  קדירה  י כשול  פני  ונהפכו  רעות  קללות  ילתנוקל,  העולם  אומות  לבין  שהגליתני

...    תורתי  על  שעברת  לפי  ?עליך  כעסתי   למה  .חובה  לך  יש  כך   ,לי  שעשית   זכות   כנגד  :לה  אמר  ?!והקדוש  הגדול 

  קיימתי   כ"ואעפ,  מצותיך  אשמור  שלא  הוא  בדין  העולם  אומות  לבין  נישהגלית   כיוןרבש"ע,    :לפניו  אמרה

  17. ליגאל זמנך הגיע  ,בתי :לה אמר. מצותיך

   על הגשמים בחו"לשאלה  –משנת רבי אליעזר פרשה ג 

אחר:   צרדבר  הן  לזכרבמה  אפי  לו אפי  18ו. יכין  מזרח,  בתקופת    לובני  לגשמים  צריכין  הים[,  ]באיי  הנדויים 

ב  -  תמוז אם תאמר ישאלו בעת שהן צריכין  עת שארץ ישראל צריכין להן. שאינן שואלין את הגשמים אלא 

סניא  לו הן באכיאלא יהו רואין את עצמן כא  .כאלו הן בארץ שלהן, נמצאו רואין את עצמן  החמהמות  , בילהן

לה, כל  י בשומע תפ  ?מכוון לארץ ישראל, ושאלתו בעונתו. אם כן, היכן שואלין את הגשמים בשצרכו להן  ולבם

ת־"  19....   לעצמו.יחיד ויחיד   ְכרו ֵמָרחֹוק א  ַעל־לְ   ה' ז  ה  ַתֲעל  ירוָשַל ם  ם ו  )ַבְבכ  נ("  ְזָרֵעם  ר: " ואומ  ...  ירמיהו נא  ְוא 

זְ  ים י  ְרַחק  ים וַבמ  ם ָוָשבו ָבַעמ  ת־ְבֵניה  י ְוָחיו א  הא למדת, שכל הזוכר הוא חי והוא שב, ושאינו    .זכריה י ט(" )ְכרונ 

 20ואינו שב.זוכר אינו חי 

 הפסח בארץמצוות עיקר  – אפסוק רמב"ן במדבר פרק ט  

ב שב...      -חדש הראשון  בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים  כך    להזכיר אזהרה שהזהיר אותם שלא   ואחר 

. ויתכן שהוצרך למצוה זו, בעבור שלא נצטוו מתחילה בעשיית פסח דורות אלא בארץ,  ...  ישכחו מצות הפסח 

,  " אשר יתן ה' לכם כאשר דבר ושמרתם את העבודה הזאת  הארץ  או אלווהיה כי תב "   :דכתיב )שמות יב כה(

בודה הזאת בחודש הזה. ועכשיו  ל ארץ הכנעני וגו' ועבדת את העכי יביאך ה' א )שם יג ה( והיה  ועוד נאמר שם  

מן    הקב"הצה  ר להם  נעתק  ולאבותיהם  להם  שנעשו  והנסים  גאולתם  זכר  שתהיה  כדי  אותו,  שיעשו  וצוה 

הארץ",  אל  או  והם, ובניהם לבניהם ובניהם לדור אחרון. והנה אמר תחילה "והיה כי תבהאבות הרואים לבני

 21. יו צוה שינהגו בה במדברנוהגת בחוצה לארץ לדורות, ועכשלומר שאין מצוה זו 

 
תרומו לארץ באה  הפרשת  תלויות בארץ  'בהפוך'  ת ומעשרות בחוץ  קו" עם המצוות שאינן  "ליישר  הגולה,  זמניות  להדגיש את 

 יונים". ך צבחינת "הציבי ל וללמד על המצוות כולן שכולן "תלויות בארץ" במהותם וקיומן בחוץ לארץ הוא רק ב
כאן חשוב לנו סוף  .  בתשעה באב  ועבד שמכרו רבוכן דברינו    ותאמר ציון עזבני ה'   –הנחמה השנייה  מדרש זה שייך לדברינו    17

וכנסת  )בארץ(  התורה  על  לשמור  השכילו  שלא  משום  ישראל  את  מגלה  הקב"ה  בגולה.  המצוות  בשמירת  הדן  החלק  המדרש, 
כהתעלמות  כהתרסה,  ל(. המשך קיום המצוות בחו"ל יכול להיחשב  חו"ם את המצוות )בישראל סבורה שכיוון שכך אין סיבה לקיי

לגלות, כניסיון מלאכותי להמשיך כאילו לא קרה דבר, כהתרחקות מארץ ישראל ושכחתה. רק בירור  סיבה  ומה  מהכעס של הקב"ה
אז מי    . לאיחוי השברמחדש,  יסודי ועמוק של השבר הגדול, רק ירידה עד עומקו של הפצע הגדול, הם הדרך והערובה לקימום  

 אשמור  שלא  הוא  בדין"ד הראשון. לאחר שקבעה  יעשה את הצעד הראשון? כנסת ישראל שזעקה עזבני ה' היא שעושה את הצע
ומציינת    -"  מצותיך חוזרת  היא  בחו"ל;  המצוות  את  סיבה שאשמור  אין  הדין  שורת  היא  מצותיך  קיימתי  כ"ואעפ"לפי  כאילו   ."

חזרו  שכשת ,ֶהיו מצויינים במצות ,אף על פי שאני מגלה אתכם מן הארץ לחוצה לארץ "פיסקא מג(: )עקב   מצטטת את מדרש ספרי
 ואמנם, אחרי דין ודברים הקשה הזה עונה הקב"ה לכנסת ישראל: "בתי, הגיע זמנם ליגאל".  . "לא יהו עליכם חדשים

הן, משירין מקצת, אמה על אמה. עשו  יידו את בתיס  ?כרוובמה הן צריכין לזמשנת רבי אליעזר דנה שם בעשיית זכר לחורבן: "  18
 ". לותיהןיבתפ? במה הן צריכין לזכרובר אחר: "ד...   משיירין מקצת את תכשיטיהן, משיירין מקצת. עשו סעודתן,

 בקטע שהשמטנו מובאים מדרשי ספרי הנ"ל ובתוספת דגש על זכירת ארץ ישראל, שהיא הנושא ההלכתי בו הוא דן.  19
הוא על האכסניה בדרשה זו  הכפול  הדגש  .  נו(שהשמטבקטעים  שנזכרים  יה גם היא על מדרשי הספרי בהם פתחנו )בנו  דרשה זו  20

  –ועל הזכרון. אכסניה זמנית וזכרון קבוע. אפילו בשאלת הגשמים, בדבר שנצרך לחיות בגולה, יש לחשוב כאילו אתה חי בארץ  
בברכת השנים "ותן טל  י אין לאומרה , אזנצרכים לגשם בחו"לואם כבר  גשמי החורף של ארץ ישראל ולא גשמי הקיץ של אירופה.  

ראל, אלא בברכת שומע תפילה שהיא ברכה כללית של בקשות ובה ניתן להשלים  ומטר לברכה על האדמה" שהיא אדמת ארץ יש
ולכך    לת כל הצרכיםלה כולי שברכת שומע תפ  ,לה יכול לשאול כל צרכיו בכל ענין שירצהישבברכת שומע תפברכות שהחסירו: "

 "ב(. נו יונה על הרי"ף ברכות כב ערבי" )נתקנה
הפסח    21 חז"ל שמצוות  הסבר  את  מוסיף  "רמב"ן  מצרים(  מיציאת  השנייה  בשנה  פעם אחת  )רק  במדבר  נהגה  מלו  לא  שלא  לפי 

ינה  מצוות הפסח איבמות עב ע"ב(, אבל לשיטתו, מהות    ראו  ?" )ולמה לא מלובמדבר והיתה מילת זכרים ועבדים מעכבת בהם
כשאתה עדיין בדרך ואינך יושב  ואיזו זכירת יציאת מצרים,  ן חירות היא  יץ, שהרי פסח הוא חג החירות ואיזו מ נוהגת אלא באר

ספרי, שקיום ליל  מדרש  מן הסתם כעל אדמתך כבן חורין? ובאמת מה חשב רמב"ן כל אותן שנים שקיים מצוות הפסח בספרד?  
בבחינת   הוא  בחו"ל  במצו הסדר  מצוינים  יה"היו  לא  שכתוב  ות, שכשתחזו  הארץ"  אל  "כי תבואו  לשיטתו,  כחדשים".  עליכם  יו 
כפשו הוא  הפסח  דברינו  טו.  במצוות  בארץמצוה    –פסח  ראו  הב  התלויה  זה    .פסחחג  הסבר  רמב"ן  השווה  ר'  של  שיטת  עם 

ישמעאל בגמרא קידושין לז ע"ב שמסביר מדוע כתוב "כי תבואו אל הארץ" במצוות שאינן תלויות בארץ כמו פסח, תפילין ופטר  

http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%941
http://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%A2%D7%91%D7%93-%D7%A9%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%95-%D7%A8%D7%91%D7%951
http://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%A2%D7%91%D7%93-%D7%A9%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%95-%D7%A8%D7%91%D7%951
http://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%A2%D7%91%D7%93-%D7%A9%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%95-%D7%A8%D7%91%D7%951
https://www.mayim.org.il/?holiday=%d7%a4%d7%a1%d7%97-%d7%9e%d7%a6%d7%95%d7%94-%d7%94%d7%aa%d7%9c%d7%95%d7%99%d7%94-%d7%91%d7%90%d7%a8%d7%a5


 ותשע" לנחמה לישית  , שראהפרשת 

 6מתוך    5עמ'  

 

 אלוהי הארץ משפט   – פסוק ידברים פרק טו בן אשר בחיי  רבי

  , צדקה אינה אלא בארץומה שהתחילה הפרשה "באחד שעריך בארצך" וסיימה ג"כ "בארצך", יורה שעיקר ה

לת  י בתחן הזכיר  כי כ  .קר חיובן בארץשאר המצות שעי  והוא הדין לכל   . ף על פי שהיא חובת הגוף בכל מקוםא

לן הן משפט אלהי הארץ,  ו , לפי שהמצות כ"קים והמשפטים אשר תשמרון לעשות בארץו אלה הח"הפרשה:  

 22... חם כשנחזור לארץשכבר הזכירו רז"ל כי בעשותנו אותן בחו"ל הוא כדי שלא נשכ

   כל המצוותכנגד שקולה  – ספרי דברים פרשת ראה פיסקא פ

יה בן אחי רבי יהושע ורבי יונתן שהיו יוצאים חוצה  בן חרש ורבי חננ   ן בתירה ורבי מתיהמעשה ברבי יהודה ב

זקפו עיניהם וזלגו דמעותיהם וקרעו בגדיהם וקראו את המקרא    .והגיעו לפלטום וזכרו את ארץ ישראל  .לארץ

ישיבת    :ואמר  23(.דברים יא לא" )קים האלהוושמרתם לעשות את כל הח  .שבתם בהאותה ויוירשתם  : "הזה

המצות שבתורה. מעשה ברבי אלעזר בן שמוע ורבי יוחנן הסנדלר שהיו הולכים  שקולה כנגד כל    ארץ ישראל

זלגו  יניהם וזקפו ע .והגיעו לציידן וזכרו את ארץ ישראל,  לנציבים אצל רבי יהודה בן בתירה ללמוד ממנו תורה

הזה המקרא  את  וקראו  בגדיהם  וקרעו  "דמעותיהם  אותה  :  בהוירשתם  ל  . וישבתם  את  ושמרת  כל  עשות 

 24. חזרו ובאו להם לארץ ישראל :אמרו ".ים האלה ואת המשפטיםהחוק 

   מבקש לקיים מצוות בארץמשה  – מסכת סוטה דף יד עמוד א

או לשבוע מטובה  דרש רבי שמלאי: מפני מה נתאוה משה רבינו ליכנס לא"י? וכי לאכול מפריה הוא צריך?  

נצטוו   ואיןהוא צריך? אלא כך אמר משה: הרבה מצות  כדי    מתקיימין אלא בא"י, אכנס אני לארץ  ישראל 

 25. שיתקיימו כולן על ידי

   שבת שלום 

 מחלקי המים 

הארכנו בשבחה של ארץ ישראל כמקום קיום המצוות הבסיסי, ועדיין לא מנינו את כל המקורות. הרוצה   מים אחרונים:

 : במקורות הבאיםיעיין גם    "(,ופרינו בארץולקיים הפסוק: "עתה הרחיב ה' לנו  )ם ולהרחיב  להשלי 

מסכ  .1 ירושלמי  ו  תלמוד  פרק  שביעית  )אמנה(    . א הלכה  ת  ברית  נכרתה  עזרא  בימי  ציון  מודגש שבשיבת  שם 

מה   .הושעהקיש ביאתן בימי עזרא לביאתן בימי י חדשה בין עם ישראל וארץ ישראל, בדומה לברית יהושע: "

 
  ראו בכור שהתחילה רק בכניסה לארץ אבל נוהגת גם בחו"ל,  ב גם במצוות  כנס לארץ" )וכך אגחמור: "עשה מצוה זו שבשבילה תי

   ה ע"א(. האם אלה שיטות סותרות? האם ר' ישמעאל ורמב"ן ילכו שניהם יחדיו?בכורות 
ה לעריות  והוא ממשיך שם בציטוט מדרשי ספרי הנ"ל. הרי לנו שאפילו מצווה כצדקה, עיקר קיומה ומהותה הם בארץ! בדומ  22

קיום חברה מתוקנת ובדומה למצוות הפסח שהביא רמב"ן ששם  ב"ן לעיל, בשהביא רמ "כי תבואו אל הארץ" מהות של  כתוב: 
נוהג גם בחו"ל, אבל צדקה במובן הרחב של חברה  -וכאן "בארצך". צדקה בין בין אדם לחברו, היא עניין אחד שבוודאי  אישית, 

ל ריבון לעצמו )ביטוח לאומי, משרד הרווחה?(. ושוב,  יות עם ישראקרה בארץ ישראל בהעי  –ריבונית ונאורה הדואגת לחלשים  
בן    בחיי  מיון למצוות עבודה זרה לעיל שראינו שיש הבדל בין קיומה בארץ ובחו"ל. אך בהמשך דבריו שם מציג רבייש כאן גם ד 

"  אשר הפוכה:  "בארצך"אפשרות  מלת  באור  יהיה  בארצך  -  או  שאפילו  מסביר  והוא  מצ ".  נוהגות  בארץ  כמאם  תרומות  וות  ו 
איך    ,אם אני צריך להשמיט מעותי או קרקעותי בארץכי: "ומעשרות ושמיטת כספים וקרקעות, אולי יש להקל במצוות צדקה,  

וכל שכן שאתה צריך לתת צדקה בחו"ל  ". ולכן צריך להוסיף "בארצך" במצוות צדקה "נמצא שאני מפסיד מכל צד  ?אתן שם צדקה
ים, ארנונה  עורר שאלות מעניינות לימינו של גדרי מצוות צדקה למי שמקפיד לשלם מיס זה, מ  כל.  "טת קרקעותישמשאין שם  

וכו' כיאות  מחזיקה  לא  והוריו שהמדינה  לילדיו  ומי שמשלים  לאומי,  מיסים    וביטוח  למי שמתחמק מתשלום  וממילא  )וההפך, 
. ומן הסתם  (', בתי ספר, משטרה וכוה בעבורו כבישיםמצפה שהמדינה תבנ, ובה בעת הוא  שמשלמים  נטל נוסף על אלה  מטיל

 שמים. ויבוא על שכרו מה כבר דנו בכל גדולים וטובים בימינו וכל היודע דבר בעניין זה, אנא יחיש שמועתו אלינו
פרשתנו ומיד אחריו בא הפסוק שאנו דורשים לאורך כל ציטוט פסוק זה, מעניין במיוחד. זה הפסוק )וחצי( החותם את פרק יא ב  23

ה החוקים והמשפטים אשר תשמרון לעשות בארץ וכו' ". בא מדרש ספרי זה ואומר: בבקשה לקרוא את שני הפסוקים  הדף: "אל
פרק את  הפו  החותמים  הפסוק  ואת  "יא  אחד:  ברצף  יב  פרק  את  רֶ תח  לָּ ֹבא  לָּ ֶאת־ַהַיְרֵדן  ֹעְבִרים  ַאֶתם  ֲאֶשר־ה'  ִכי  ָאֶרץ  ֶאת־הָּ ֶשת 

ֶכם ִויִרְש  ּה:ֱאֹלֵהיֶכם ֹנֵתן לָּ ּה ִויַשְבֶתם־בָּ ִטים ֲאֶשר ָאֹנכִ   ֶתם ֹאתָּ ל־ַהֻחִקים ְוֶאת־ַהִמְשפָּ ֵאֶלה    ם ַהיֹום:י ֹנֵתן ִלְפֵניכֶ וְשַמְרֶתם ַלֲעשֹות ֵאת כָּ
ִטים ֲאֶשר ִתְשְמרון ַלֲעש ַתן ה' ֱאֹלֵהי ֲאֹבֶתיָך ְלָך ְלִר ַהֻחִקים ְוַהִמְשפָּ ָאֶרץ ֲאֶשר נָּ הֹות בָּ מָּ ֲאדָּ ל־ַהיִָּמים ֲאֶשר־ַאֶתם ַחִיים ַעל־הָּ ּה כָּ  ". ְשתָּ

הזה.    24 המעשה  את  שספרו  מי  לאמ"אמרו",  שהפירוש  " אפשר  ישירה  ארץ  שבתורהישיבת  המצוות  כל  כנגד  שקולה  אינו  ראל   "
אלא במובן שבעצם  את כל המצוות ובכף השנייה את ישיבת ארץ ישראל וזו מכריעה,  שמים    הדמיון שבכף אחת של המאזניים 

הכל בכף אחת כל מצוות התורה באופן הראוי.  ישראל מתקיימות  דרשה לראש השנה  שוב    ראו.  או באיזון הראוי  ישיבת ארץ 
לפיכך אמרו בספרי  כי עיקר המצות ליושבים בארץ ה', ו  .כדי שלא יהו עליכם חדשים כשתחזרו לארץ  ופירשו בהן" ...    :לרמב"ן

 . "עבודה זרהעשות ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצות, וכך היא שנויה בתוספתא דוירשתה וישבת בה ושמרת ל 
ם רק משנכנסו, אבל אפשר גם לחבר  מצוות שהתחייבו בהאפשר לצמצם מדרש זה רק לתוספת מצוות התלויות בארץ, אולי ל  25

אלה  כל  הרבה נצטוו ישראל ואין  : מצוות  הוא בארץ, בשינוי קטן של לשון המדרשמדרש זה לרעיון הבסיסי שעיקר קיום המצוות  
 ".  מתקיימין אלא בא"י



 ותשע" לנחמה לישית  , שראהפרשת 
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שירושת    ". ולא עוד, אלאטורין היו ונתחייבוימי עזרא פאף ביאתן ב  ,ביאתן בימי יהושע פטורין היו ונתחייבו

ואתם אף על פי    ,אבותיך לא היה עליהם עול מלכות  -והטיבך והרבך מאבותיך  עזרא גדולה מירושת יהושע: "

אבל   ,עשרה שנה שבע שכיבשו ושבע שחילקואבותיכם לא נתחייבו אלא לאחר ארבע ת. שיש עליכם עול מלכו 

נת  ,אתם שנכנסתם  כולהותאבם.  חייבת כיון  שקנו  עד שעה  נתחייבו  לא  אתם  ,יך  קונה    ,אבל  ראשון  ראשון 

לקיים בארץ את המצוות  לא רק של מצוות התלויות בקרקע, וחזרו  הברית,  חודשה  בשיבת ציון  ".  ומתחייב

כש כחדשים  יהיו  שלא  מנת  על  בבבל  להיות    26. יחזרושקויימו  והמשיכו  בבל  נשארו  רבים  הצער  למרבה  אך 

   , יומא ט ע"ב.שלא עלו  אנשי בבל  כעסו הגדול של ריש לקיש על  ראושם.  ים במצוות"  "מצוינ

היום איש כל הישר בעיניו", שרק בכניסה לארץ    לא תעשון ככל אשר אנחנו עושים פה "   אבן עזרא דברים יב ח  .2

איש הישר  דברינו   ראו". הנה שם מצות רבות בעולות תלויות בארץצוות: "התחייבו במלוא היקף ומשמעות המ

 . זו  בפרשת שבוע  בעיניו

 
 בה לעיל, שהם מצוות התלויות בפירוש בארץ. כולל תרומות ומעשרות עפ"י איכה ר 26
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