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 על פי האמור בפרשת ראה   מצוות לינה בירושלים

 

 מקור החיוב בתורה 

 דברים פרק טז בדברי הפסוק בפרשת ראה,   החיוב מקור 

יָך ֲאֶשר־ ד ְשָעֶרֶ֔ ַסח ְבַאַחֹּ֣ ַח ֶאת־ַהָפָּ֑ א תּוַכַ֖ל ִלְזב ֹּ֣ ְך:- א    ה' )ה( ל ֹ֥ ן ָלָֽ ֹ֥ ת  יָך נ  ם־ֶאל־ַהָמ֞קֹום    ֹלֶהַ֖ י ִאָֽ ר  )ו( ִכִּ֠ ֲאֶשר־ִיְבַחַ֨

ִים: -א    ה' אְתָךֹ֥ ִמִמְצָרָֽ ָֽ ד צ  ַ֖ ֶמש מֹוע  ֹוא ַהֶשֶ֔ ֶרב ְכבֹּ֣ ַסח ָבָעָּ֑ ח ֶאת־ַהֶפַ֖ ם ִתְזַבֹ֥ ֹו ָשָׁ֛ ן ְשמֶ֔ ֹּ֣ יָךֶ֙ ְלַשכ  ַכְלָתֶ֔    ֹלֶהֶ֙ )ז( ּוִבַשְלָתֶ֙ ְוָאֹּ֣

ר   ִיְבַחָׁ֛ ר  ֲאֶשֹ֥ ֹו  - א    ה' ַבָמ֕קֹום  בָּ֑ יָך  ְוָהלַ ֹלֶהַ֖ ֶקר  ַבב ֹּ֔ יָת  ִ֣ יך ּוָפנ  ָהֶלֶֽ ְלא  ֹום    :ְכָתָּ֖  ּוַביֹּ֣ ֹות  ַמצָּ֑ ת אַכֹּ֣ל  ים  ָיִמַ֖ ֶשת  ֹ֥ ש  )ח( 

ֶרתֶ֙ ל י ֲעֶצֶ֙ ה: ס  - א    ה'ַהְשִביִעִ֗ ה ְמָלאָכָֽ א ַתֲעֶשַ֖ יָך ל ֹ֥  ֹלֶהֶ֔

 

 מקור החיוב במשנה במסכת ביכורים 

במסכת ביכורים,  הובא הדין דווקא  במשנה  נכתבו בהקשר להקרבת הפסח בירושלים, אך    פסוקי התורה שלעיל

 , משנה ד  פרק ב ב

ועושה אדם כל שדהו    ,נקנין במחובר לקרקע  םשהבכורי  .בבכורים מה שאין כן בתרומה ובמעשר ויש  

 :  ולינהוטעונים קרבן ושיר ותנופה  , וחייב באחריותם  ,בכורים 

 

למדה  ירושלמי  אך הגמרא ב מדברי המשנה נראה שהלינה בירושלים חלה רק לאחר הבאת הביכורים לירושלים.  

)וילנא( מסכת ביכורים  מחייבת להישאר וללון בה. ירושלמי  בין שיש עמה קרבן ובין שאין,  שכל הבאה לירושלים  

   1, ע"ב  דף ט

  הא כל פינות שאת פונה לא יהו אלא בבוקר.   ,טז ז[ ופנית בבוקר והלכת לאהליך   דברים ולינה. דכתיב ]

 . אבל יש עמהן קרבן בלא כך טעון לינה מחמת הקרבן  ,אמר רבי יונה הדא דאת אמר כשאין עמהן קרבן 

 

 המצווה ברמב"ם 

 .  מתייחסת לכל ההבאות והקרבנות  למרות שהיא  שהביא ההלכה בהלכות ביכורים למד כך כ  הרמב"םגם  

 2, הלכה יד   רמב"ם הלכות ביכורים פרק ג 

לא יצא באותו היום מירושלים    ,וקרא והקריב שלמיו   , הביא בכוריו למקדש  ? הבכורים טעונים לינה, כיצד

   .שנאמר ופנית בבקר והלכת לאהליך  , אלא ילין שם ויחזור למחר לעירו , לחזור למקומו

   .לא יהיו אלא בבקר   ,כל פונות שאתה פונה מן המקדש לכשתבוא לו 

 

 הטעם של מצוות הלינה בירושלים 

ללון בירושלים ולצאת  שנכתבה במקור כקשורה לקרבן הפסח, הורחבה על ידי חכמים. המצווה ראינו שהמצווה 

 מתייחסת לקרבן מסוים.   לשוב הביתה בבוקר, היא מצווה כוללת שאינה

להלכ הטעם  לינה  ה מה  של  הביקור  זו  השלמת  לאחר  אחד  לילה  לפחות  בירושלים  ללון  המחייבת   ,

 ? בירושלים

 
 .  הכללי דווקא בהקשר לקרבן הפסחהובא הלימוד פסיקתא ב 1

יא צלייה כענין שנאמר  ובשלת ואכלת במקום. יש בישול שה.,)לקח טוב( דברים פרשת ראה דף כו עמוד בפסיקתא זוטרתא  

 )דה"ב לה( ויבשלו את הפסח כמשפטו. ופנית בבקר. כל פינות שאתה פונה לא יהו אלא מן מן הבקר ואילך: 
 דווקא בהלכות ביכורים, כי הלימוד הכולל בגמרא מצוי רק בירושלמי ביכורים.  מביא הדברים   ם" מב הרנראה ש 2
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 תמימה גישת בעל התורה 

,  כל אדם בכל מקום בו הוא נמצא המחייבת  בהלכה אחרת,  את חיוב הלינה בירושלים  התו"ת כאיש הלכה, תולה  

 על פי גישתו הלינה בירושלים היא מקרה פרטי של הנחיה כוללת בהרבה.    .בלבד   בבוקרכו דרלצאת ל

 דברים פרק טז הערה ל וכך כתב בפירושו ל

ע"פ מ יצא אדם בכי טוב דהיינו בבקר  ,בגמרא ה שכתוב בכמה מקומות  אולי הטעם  ו  וכמ  . לעולם 

 והאנשים שולחו.   הבקר אור )בפ' מקץ(    שכתוב

   . סטים וממקרי אסוןימן החיות ומן הל ם הדבר משום דכשהאיר היום בטוחה יותר הדרך וטע

וא"כ היה אפשר לצאת בלילה, י"ל    , ואף על פי דבדרשה הבאה דרשינן מכאן דשלוחי מצוה אינן נזוקין

נא לא סמכינן גם בשלוחי מצוה כמבואר בסוף חולין  ודבכהאי גו  .דבדרך ובלילה נקרא שכיחא הזיקא 

 א'.  קמ"ב 

י"ל דאשמעינן  )שבפרשת מקץ(,  דהבקר אור    סוקוהא דאצטריך כלל דרשה זו ולא די מהא דילפינן מפ

  וה צריך לצאת בכי טוב ולא לסמוך אנס. וע"ע בירושלמי בכורים פ"ב ה"גוהיא גופא דגם בהלוך דמצ 

 הובאה דרשה זו גם לענין המביא בכורים לירושלים צריך ללון שם: 

 

 רש"ר הירש  גישת ה

להפנים  לשאוף  האדם  על  הרש"ר כפרשן חינוכי למד ממצוות הלינה בירושלים על מעמדה החינוכי של ירושלים.  

מבלי שממהרים  יה בירושלים  . ניתן להגיע להפנמה שכזו רק על ידי שה את האווירה המיוחד שקיימת בירושלים

 , דברים פרק טזב על מצוות הלינה ב וכך כתלצאת ממנה. 

"ופנית בבקר והלכת לאהליך": חכמים למדו מכאן את ההלכה הכללית ש"כל פינות שאתה פונה מן  

אל ישוב  רבן במקדש, אפילו הביא רק עופות, מנחות, יין, לבונה או עצים,  ו כל מי שהביא ק.  בוקר ואילך"

ועל המקריב לשהות בלילה  אלא כולם "טעומעיר ה' מיד אחרי שהשלים את ההקרבה,   נים לינה", 

 והוא רשאי לשוב רק בבוקר )ספרי(.   , בהיקף שמסביב למקדש

ההקרבה  תכלית הקמת המקדש איננה מושגת על ידי המעשה האובייקטיבי של הקרבת הקרבן, אלא 

על רצונותינו  ,  תהיה מושלמת רק אם המקדש ומעשיו פעלו עלינו והשפיעו על מחשבותינו ורעיונינו

בקירבת המקדש    . משום כך דורשת התורה: אחרי כל הקרבה במקדש נשהה אנחנו בסביבתו  מעשינו. ו

מחשבותינו את  ידי    , נרכז  על  כך  אחר  ויתעשרו  הלילה  בדומיית  יבשילו  בלב  שנתרכזו  והרשמים 

 המחשבות הבהירות של הבוקר.  

 אלה יהיו אוצר הברכה של המקדש, שנישא עמנו אל משכן ביתנו בעירנו. 

 

 לכל משפחה תהיה נציגות קבועה בירושלים-גישת החינוך

, מצוי כבר בספר  לביתו הפרטי של העולה אליהנלקחת מירושלים  חיובית הרעיון של הרש"ר על ההתרשמות הה

בעל ספר החינוך מדגיש שהחובה להגיע לירושלים שלוש פעמים בשנה מסמלת    מצוות הראיה ברגלים.בהחינוך,  

 לבית אדונם. שיבה שכזו היא הצהרת אמונים ליראת ה'. את שיבת העבדים 

 , ראיה ברגלים על חובת ה ספר החינוך פרשת ראה מצוה תפט

כי כולם מקטנם    ,רשי המצוה, למען יראו כל ישראל ויתנו אל לבם בפעולת הקרבן המעורר הלבבות ומש

ועד גדולם חלק ה' ונחלתו, עם קדוש ונבחר נוצרי עדותו סגולת כל העמים אשר תחת כל השמים לשמור  

ש פעמים בשנה בית ה', והוא כאמרם על דרך משל הננו לאל לעבדים  ו על כן יובאו של  .  חוקיו ולקיים דתו
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ראתו, זר לא יבא בתוכנו כי אנחנו  ובחזקתו סמוכים לעד לעולם באהבתו ובי , נכנסים ובאים בצל קורתו

 לבדנו בני ביתו.  

ונזכה לקבל חסדו    , ועם המעשה הזה יתעורר דעתנו ונכניס בלבנו מוראו ונקבע ברעיונינו אהבתו 

 וברכתו.  

ובא עלינו החיוב בזכרים לבד כי הם עיקר הבית והטף והנשים טפלה להם, ועם החזקה בהם לעבדים  

 ם.  נעשית החזקה בכל שהוא תחת יד 

 

שנת השמיטה  גל. ההתקהלות בחג הסוכות לאחר  בעל ספר החינוך כורך את מצוות ההקהל עם חובת העליה לר

 . לקב"ה   מלא מבטאת את שיבת העולם כולו לשעבוד 

טה בחג הסכות להקהיל שם האנשים והנשים והטף  יומזה היסוד נתייחדה לנו מצוה במועד שנת השמ

והגרים, לפי שאותה השנה משחררת הכל ומפקעת השעבוד מכל החי מכל בשר להשיב הכל תחת יד  

האדון ה' צבאות, ואז באותה השנה לא תועיל חזקתם לאשר תחתיהם שאין שם אדנות בארץ בעת  

 ההיא.  

 

האכילה המרובה בירושלים תגרום  . מצוות מעשר בהמה ומעשר שני הנאכלים בירושלים ועוד הרחיב רעיון זה ב

מעשרות כדבר של קבע. הנציגות  קרבנות ולכך שלכל משפחה תהיה נציגות בירושלים, שהרי כל משפחה יש לה  

יש חכם ויודע תורה שישפיע על המשפחה כולה. כמו  בכל משפחה יימצא אשבירושלים תגרום לכך  המשפחתית  

 מעשר בהמה פרשת בחקותי מצוה שס וכך כתב בולהתרשם.  לירושלם העם ירבה להגיע  כן 

וחפץ למען צדקו להיות כולם עוסקי תורתו ויודעי   , ה, שהאל ברוך הוא בחר בעם ישראלורשי המצו ומש

להים שרוב בני אדם נמשכים אחר  - כי יודע א . יקחו מוסר  , וה זו למען ילמדוום במצ כַ ובחכמתו משָ . שמו

על כן סיבב בתבונתו    .החומר הפחות בשגם הוא בשר, ולא יתנו נפשם בעמל התורה ובעסקה תמיד 

שאין ספק כי כל אדם נמשך לקבוע דירתו במקום   . שידעו הכל דברי תורתו על כל פנים ונתן להם מקום 

במקום שעסק החכמה והתורה    ,שממונו שם. ולכן בהעלות כל איש מעשר כל בקר וצאן שלו שנה שנה

ומביני מדע  דעת  יודעי  ירושלים, ששם הסנהדרין  והיא  תבואתנו  שם  לשם מעשר  נעלה  כן  וכמו   ,

בארבע שני השמיטה, כמו שידוע שמעשר שני נאכל שם, וכן נטע רבעי שנאכל שם, על כל פנים או ילך  

 או ישלח לשם אחד מבניו שילמד שם ויהיה ניזון באותן פירות.   , שם בעל הממון עצמו ללמוד תורה

, אשר ילמד בחכמתו כל בית אביו,  יהיה בכל בית ובית מכל ישראל איש חכם יודע התורהומתוך כך  

 .  ה'ובכן תימלא הארץ דעה את 

כי אם חכם אחד לבד יהיה בעיר או אפילו עשרה, יהיו הרבה מבני אדם שבעיר וכל שכן הנשים והילדים  

דבריהם פעם בשבוע ילכו הבית וישליכו    שלא יבואו לפניהם כי אם פעם אחת בשנה, או אפילו ישמעו 

ג   ויזהירם  וָ כל דברי החכם אחרי  ובוקר וצהרים  ובית שוכן שם ערב  ם, אבל בהיות המלמד בכל בית 

תמיד, אז יהיו כולם, אנשים ונשים וילדים מוזהרים ועומדים ולא ימצא ביניהם שום דבר חטא ועוון, ויזכו  

 להים. - י משכני בתוככם וגו' והייתם לי לעם ואנכי אהיה לכם לאי"ב[ ונתת  - למה שכתוב ]ויקרא כ"ו, י"א  

 

 סיכום

על ידי חכמים לכל הגעה    ההמוזכרת בתורה בהקשר של מצוות הפסח, הורחבהחובה להישאר וללון בירושלים 

 של מצווה לירושלים. 
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עם החובה הכללית לצאת לדרך בשעות  הלינה  חיוב  קושרת את  תמימה  הגישה ההלכתית של בעל התורה  

 הבוקר כדי להימנע מסכנות הלילה. 

הן ספר החינוך והן הרש"ר הירש רואים במצווה ביטוי לחשיבות שיש לירושלים בעיצוב דמותו הרצויה של כל  

והשהיה בה,   לירושלים  לידי בב אחד מישראל. ההתקשרות  במצוות  יאה  כמו מצוות  טוי  מצוות  הלינה,  רבות 

שלאחר השמיטה, והמצווה לאכול בירושלים קרבנות חובה  מצוות ההקהל  עליה לרגל שלוש פעמים בשנה,  ה

   ונדבה ופירות מעשר שני.


