
ר' שמשון הכהן נדל                   בס"ד

מצוות ישוב ארץ ישראל

) ספרי דברים פרשת ראה פיסקא פ1
והגיעו לארץ חוצה יוצאים שהיו יונתן ורבי יהושע רבי אחי בן חנניה ורבי חרש בן מתיה ורבי בתירה בן יהודה ברבי מעשה
לא+ יא /דברים/ +שם הזה המקרא את וקראו בגדיהם וקרעו דמעותיהם וזלגו עיניהם זקפו ישראל ארץ את וזכרו לפלטום

האלה החקים כל את לעשות ושמרתם בה וישבתם אותה שבתורהוירשתם המצות כל כנגד שקולה ישראל ארץ ישיבת .אמרו
והגיעו תורה ממנו ללמוד בתירה בן יהודה רבי אצל לנציבים הולכים שהיו הסנדלר יוחנן ורבי שמוע בן אלעזר ברבי מעשה
וירשתם לא/+ יא /דברים +שם הזה המקרא את וקראו בגדיהם וקרעו דמעותיהם וזלגו עיניהם זקפו ישראל ארץ את וזכרו לציידן

המשפטים ואת האלה החוקים כל את לעשות ושמרת בה וישבתם המצוותאותה כל כנגד שקולה ישראל ארץ ישיבת אמרו
.שבתורה חזרו ובאו להם לארץ ישראל

) השגות הרמב"ן לספר המצוות שכחת העשין2
מן זולתינו ביד נעזבה ולא וליעקב ליצחק לאברהם לאבותינו ויתעלה יתברך האל נתן אשר הארץ לרשת שנצטוינו רביעית מצוה

לשממה או שם)האומות ורמב"ן לג (מסעי להם אמרו והוא אותה. לרשת הארץ את נתתי לכם כי בה וישבתם הארץ את והורשתם
הארץ את יתב'.והתנחלתם כאמרו אחרים במקומות זו במצוה העניין כזה א)ונכפל נשבעתי(דברי' אשר הארץ את ורשו באו

ובשפלהלאבותיכם בהר בערבה שכניו כל ואל האמורי הר ובואו שאמר כמו ומצריה בגבוליה כולה זו במצוה להם אותה ופרט
אלהיך י"י דבר כאשר רש עלה (שם) המרגלים בענין ית' אמרו מצוה שזו והראיה מקום. ממנה יניחו שלא וגו'. הים ובחוף ובנגב
לא וכאשר לכם נתתי אשר הארץ את ורשו עלו לאמר ברנע מקדש אתכם י"י ובשלוח ט) (עקב עוד ואמר תחת. ואל תירא אל לך
יעוד לא מצוה שהיתה הוראה בקולו, שמעתם ולא לו האמנתם ולא אלהיכם י"י פי את ותמרו כתוב הזה במאמר לעלות אבו
מלחמת יהודה רב אמר ב) (מד סוטה בגמר אמרו וכך מצוה. מלחמת מ"ו) פ"ח (סוטה אותה קורין שהחכמים היא וזו והבטחה.
בזכות בה וישבת וירשתה יד) יז (שופטי' ספרי ולשון רשות. הכל דברי להרווחה דוד מלחמת חובה הכל דברי לכבש יהושע
החרם שופטי') (ס"פ שנ' לאבדם שנצטוו עממים שבע' במלחמת המצוה היא הזאת המצוה כי ותאמר תשתבש ואל תשב. שתירש
ידועים בתנאים ונעזבם עמהם נשלים להשלים רצו ואם עמנו בהלחמם ההם האומות להרוג נצטוינו שאנו כן. הדבר אין תחרימם.
להם, והלכו מפנינו ההם האומות ברחו אם וכן הדורות. מן בדור האומות מן זולתם ביד ולא בידם אותה נניח לא הארץ אבל
ולכבוש בארץ לבוא אנחנו נצטוינו אפריקי, זו כארצם טובה ארץ הקב"ה להם ונתן לו, והלך פנה הגרגשי שופטי') (דב"ר כמאמרם
את להם ולכבוש הארץ את לעזוב שבטינו כן אחר רצו אם הנזכרים העממים את הכריתנו אחרי וכן שבטינו. בה ולהושיב המדינות
לכבש יהושע מלחמת וממאמרם ובישיבתה. בכיבושה שנצטוינו רשאין. אינם המקומות מן וזולתם אשור ארץ את או שנער ארץ
אמר וכו' כאשר נתתיו לכם בו רגלכם כף תדרוך אשר המקום כל עקב) (ס"פ בספרי אמרו וכן בכבוש. היא הזו המצוה כי תבין
תלמוד א"י יכבשו שלא עד לארץ חוצה לכבוש בידם רשות או שלכם הוא הרי האלו המקומות מן חוץ שתכבשו המקום כל להם
צובה וארם נהרים ארם דויד כיבש מה מפני תאמר ואם ואמרו וכו'. אשר המקום כל כך ואחר ועצומים גדולים גוים וירישתם לומר
כן. עשה לא והוא לארץ חוצה לכבש רשאין תהיו א"י משתכבשו אמרה התורה כתורה שלא עשה דוד אמרו שם, נוהגות מצות ואין
פ"ה בהר (ת"כ שאמרו עד ישראל ארץ דירת והיא בה מפליגין שהחכמים המצוה כי אני ואומר הדורות. בכל בכיבוש נצטוינו הרי
כי שנאמר זרה עבודה כעובד בעיניך יהא לארץ בחוצה ודר ממנה היוצא שכל ספ"ה) מלכים וש"נ, ב, קי כתובו' וכעי"ז ה"ד
הזה עשה ממצות הוא הכל בה שאמרו גדולות הפלגות זה וזולת אחרים אלהים עבוד לך לאמר י"י בנחלת מהסתפח היום גרשוני

בה. ולשבת הארץ לרשת בתלמודשנצטוינו כידוע גלות בזמן ואפילו ממנו יחיד כל מתחייב לדורות עשה מצות היא כן אם
הרבה ספרי.במקומות כט)ולשון יב נתן(ראה ור' יהושע ר' אחי בן חנניה ור' חרש בן מתיה ור' בתירה בן יהודה ברבי מעשה

המקרא וקראו בגדיהם וקרעו דמעותיהן וזלגו עיניהם את וזקפו ישראל ארץ את וזכרו לפלטיה והגיעו לארץ חוצה יוצאין שהיו
.הזה וירשתה וישבת בה ושמרת לעשות אמרו ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצות שבתורה

) משנה מסכת כתובות פרק יג משנה יא3
מוציאיןה הכל ואין ישראל לארץ מעלין עבדים)כל ואחד (נ"א הנשים ואחד האנשים אחד מוציאין הכל ואין לירושלם מעלין הכל

לה נותן בקפוטקיא וגירשה ישראל בארץ אשה נשא ישראל ארץ ממעות לה נותן ישראל בארץ וגירשה ישראל בארץ אשה נשא
לה נותן אומר גמליאל בן שמעון רבן ישראל ארץ ממעות לה נותן ישראל בארץ וגירשה בקפוטקיא אשה נשא ישראל ארץ ממעות

ממעות קפוטקיא נשא אשה בקפוטקיא וגירשה בקפוטקיא נותן לה ממעות קפוטקיא.



) תלמוד בבלי מסכת כתובות דף קי עמוד ב4
והוא לעלות, אומרת היא כתובה, בלא תצא - לאו ואם לעלות, אותה כופין - לעלות שלא אומרת והיא לעלות, אומר הוא ת"ר:
אותה כופין - לצאת שלא אומר והוא לצאת, אומרת היא כתובה. ויתן יוציא - לאו ואם לעלות, אותו כופין - לעלות שלא אומר
יוציא - לאו ואם לצאת, שלא אותו כופין - לצאת שלא אומרת והיא לצאת, אומר הוא כתובה; בלא תצא - לאו ואם לצאת, שלא

 ויתן כתובה.

) רמב"ם הלכות אישות פרק יג הלכה כ5
והוא כתובה, ויתן יוציא רוצה אינו והוא לעלות היא אמרה כתובה, בלא תצא רוצה אינה והיא ישראל לארץ לעלות האיש אמר
הכל ואין לירושלם מעלין והכל משם מוציאין הכל ואין ישראל לארץ מעלין שהכל ירושלם, עם ישראל מארץ מקום לכל הדין

מוציאין משם.

) שולחן ערוך אבן העזר הלכות כתובות סימן עה סעיף ד6
כתובה. בלא תצא רוצה, אינה והיא לא"י, לעלות האיש קיימים,אמר אינם ואם נוטלת; הקיימים, ונצ"ב שלה מלוג נכסי אבל הגה:

כתובות סוף (במרדכי לשלם. צריך ונצ"ב לה, לית נ"מ נאבדו, או נגנבו ואם לשלם. צריך ונ"מ לשלם, א"צ נצ"ב הפסידן, הוא אם
או לה לשלם צריך בחו"ל, להתיישב שנים כמה לסוף חוזר הוא אם אבל יט בא"י, שנשאר דוקא לה, אין דכתובה והא מוהר"ם) בשם

שם). (ג"ז הכתובה אף שהכלליורשיה לירושלים, מא"י מקום לכל וה"ה כתובה; ויתן יוציא רוצה, אינו והוא לעלות, היא: אמרה
מעלין לא"י, ואין הכל מוציאין משם; הכל מעלין לירושלים, ואין הכל מוציאין משם.

  
) שו"ת אבני נזר חלק יורה דעה סימן תנד7

כתבה) אסתר והמגלת בפ"ע מצוה וכפורת ארון עשיית ימנה שלדעתו הרמב"ן כתב ל"ג במצוה דהנה נ"ל הרמב"ם טעם ואמנם
החרם מצות מנה הרמב"ם שהרי בעיני נכונים דבריו ואין אחר. לעשות יצטרך לא ולעולם יתגלה לבוא ולעתיד נגנז שארון מפני
היינו בעולם הי' שאלו משום לדורות נוהגת חשיב זכרם אבד שכבר דאף וכתב נשמה. כל תחי' דלא ול"ת אומות דז' תחרימם

מצווין להחרימם.   וכ"ש שמטעם זה ימנה עשיית ארון וכפורת משום שאלו הי' נאבד היינו מצווין לעשות אחר.
מקדשו) לי ועשו כדכתיב וכפורת ארון לצורך ביהמ"ק תכלית שעיקר משום ע"ד סי' החכמה מעיין בס' מ"ש הנכון התירוץ אך

ונועדתי וכתיב טפח וכפורת תשעה ארון זה ולסבת טפחים. מעשרה למטה שכינה ירדה לא מעולם אמרו וכבר בתוכם. ושכנתי
ומנה מצוות. לשתי למנותם אין ע"כ וכפורת ארון לצורך ביהמ"ק שתכלית המורים קבלה מדברי פסוקים הביא ועוד וגו'. לך
החרם דמצוות א"י ישיבת בענין הטעם נ"ל עצמו וזה נעמו. כי דבריו ע"ש וכפורת ארון לצורך והוא לעצמה מצוה שהיא ביהמ"ק
כלום לו עשה ולא ופנה עמד הגרגשי יפנה לפנות שרוצה מי פרגמטוטין שלח יהושע שהרי בארץ נשב שאנחנו כדי היא תחרימם

לשתים א"י וישיבת תחרימם החרם נמנה לא תחרימם.ע"כ החרם מצוות רק וכפורת.ומנה ארון עשיית שמנה לטעמי' והרמב"ן
.ע"כ מנה גם ישיבת א"י וזה פשוט] היינו דלא ברירא לי' אולי הוא בכלל משכן. הגם שבמנין ששכח הרמב"ם לא מנה[

) ספר המצוות לרמב"ם שורש ד8
הרביעי כולההשרש התורה הכוללים הציוויים למנות ראוי רמוזשאין בדבר אינן ואזהרות צוויין בתורה יבואו הנה .

דבר תעבור לא או ממנו שהזהרתיך מה מכל והזהר לעשות שצויתיך מה כל עשה יאמר כאילו כולם המצות יכללו אבל
עשה מצות שיהיה מיוחד מעשה לעשות יצוה לא שהוא עצמה. בפני מצוה הזה הצווי למנות פנים ואין בו. שצויתיך ממה
תשמרו. אליכם אמרתי אשר ובכל כג) (משפטי' כאמרו וזה תעשה, לא מצות שיהיה מיוחד מעשה מעשות יזהיר ולא
ורבים אח"מ) (ס"פ משמרתי את ושמרתם יח) (אח"מ תעשו משפטי ואת תשמורו, חקותי את יט) (קדושים וכאמרו
אמרו כי ידעו ולא עשה. מצות מכלל מצוה יט) (קדושים תהיו קדושים שמנו עד כן גם הזה בשרש טעו וכבר כאלה.
קדוש היה יאמר כאילו התורה. כל לקיים צוויין הם שמיני), וסוף כ (שם קדושים והייתם והתקדשתם תהיו, קדושים
רוצה תהיו. פרושים תהיו קדושים ספרא ולשון ממנו. שהזהרתיך מה מכל ונזהר בו שצויתיך מה כל עושה בהיותך
בן איסי לי תהיון קדש ואנשי אמרו (דכספא) ובמכלתא מהם. אתכם שהזהרתי כלם המגונים הדברים מן הבדלו לומר
עומד צווי אינו הצווי זה כי לומר רוצה קדושה. להם מוסיף הוא לישראל מצוה מחדש הוא ברוך כשהקדוש אומר יהודה
או תהיו קדושים אמרו בין הפרש ואין קדוש. יקרא ההוא הצווי ומקיים בה שנצטוו מצוה אחר נמשך הוא אבל בעצמו
לא כן לעשותם שנצטוינו אליהם הרמוז המצות אל מחוברת עשה מצות שזה שנאמר התראה מצותי. עשו אמר אילו



והייתם שלח) (ס"פ ספרי ולשון שידענו. מה זולת דבר לעשות צוה לא כי מצוה שהוא לו והדומים תהיו בקדושים נאמר
ערלת את ומלתם י) (עקב אמרו כן גם השרש ומזה סביבו. שהלכנו מה התבאר כבר הנה מצות. קדושת זו קדושים
אל לומר רוצה (שם). עוד תקשו לא וערפכם וכן המצות. מן זכרו שקדם מה כל וישמע שיקבל לומר רוצה לבבכם.

תקשה את לבך ותקבל כל מה שצויתיך ולא תעבור עליו.

) רמב"ם הלכות מלכים פרק ה9
הלכה ט

יוצא וכן לארץ, ויחזור העכו"ם מן להציל או אשה לישא או תורה ללמוד אלא לעולם, לארץ לחוצה ישראל מארץ לצאת אסור
דברים במה דינרין, בשני חטין דינר שוה שנעשה עד הרעב שם חזק כן אם אלא אסור לארץ בחוצה לשכון אבל לסחורה, הוא
הכיס, מן פרוטה ואבדה ישתכר במה ולא מעות ימצא ולא בזול הפירות אם אבל ביוקר, והפירות מצויות המעות כשהיו אמורים
צרה ומפני היו הדור גדולי שני וכליון מחלון שהרי חסידות מדת אינה לצאת שמותר פי על ואף ריוח, בו שימצא מקום לכל יצא

גדולה יצאו ונתחייבו כלייה למקום   
הלכה י

אבניה את עבדיך רצו כי אומר הוא וכן עפרה, על ומתגלגלין אבניה ומנשקין ישראל ארץ תחומי על מנשקין היו החכמים גדולי
ואת עפרה יחוננו.   

הלכה יא
בה הלך אפילו עון, נשוא בה היושב העם חליתי שכן יאמר ובל שנאמר מחולין, עונותיו ישראל בארץ השוכן כל חכמים אמרו
עמו, אדמתו וכפר שנאמר כפרה, מזבח בו שהוא המקום וכאילו לו, נתכפר בה הקבור וכן הבא, העולם לחיי זוכה אמות ארבע
מוליכים היו החכמים גדולי ואעפ"כ מותו, אחר לקולטתו מחיים קולטתו דומה ואינו תמות, טמאה אדמה על אומר הוא ובפורענות

מתיהם לשם, צא ולמד מיעקב אבינו ויוסף הצדיק.   
הלכה יב

ישראל שרובה בעיר ואפילו לארץ בחוצה ידור ואל עכו"ם שרובה בעיר אפילו ישראל בארץ אדם ידור היוצאלעולם שכל ,
אומר הוא ובפורעניות אחרים, אלהים עבוד לך לאמר ה' בנחלת מהסתפח היום גרשוני כי שנאמר ע"ז, עובד כאילו לארץ לחוצה
יובאו בבלה שנאמר הארצות, לשאר מבבל לצאת אסור כך לארץ לחוצה מהארץ לצאת שאסור כשם יבאו, לא ישראל אדמת ואל

ושמה יהיו.

) תוספות למסכת כתובות דף קי עמוד ב10
כמה יש כי בא"י לדור מצוה אינו דעכשיו חיים רבינו אומר והיה דרכים סכנת דאיכא הזה בזמן נוהג אינו - כו' לעלות אומר הוא

מצות התלויות בארץ וכמה עונשין דאין אנו יכולין ליזהר בהם ולעמוד עליהם.

) תלמוד בבלי מסכת כתובות דף קיא עמוד א11
דאמר: חנינא, ברבי יוסי לכדרבי ליה מיבעי ההוא זירא? למהורבי הללו שבועות בחומה,אחת?ג' ישראל יעלו ,ואחת;שלא

העולם באומות ימרדו שלא ישראל את הוא ברוך הקדוש שלא,ואחת;שהשביע כוכבים העובדי את הוא ברוך הקדוש שהשביע
.ישתעבדו בהן בישראל יותר מדאי

) ספרי דברים פרשת עקב פיסקא מג12
וגו', אלה דברי את ושמתם מהרה, ואבדתם אחר במצותדבר מצויינים היו לארץ לחוצה הארץ מן אתכם מגלה שאני פי על אף

חדשים עליכם יהו לא בתכשיטיך,שכשתחזרו מקושטת הוי לה אמר אביה בבית וטרפה אשתו על שכעס ודם בשר למלך משל
חדשים עליכם יהו לא שכשתחזרו במצות מצויינים היו בני לישראל הוא ברוך הקדוש אמר כך חדשים עליך יהו לא שכשתחזרי

בהם מצויינים שישראל המצות אלו וגו' ציונים לך הציבי כ+ לא +ירמיה אומר שירמיהו לךהוא שימי כ/+ לא /ירמיה +שם ,
כ+ לא +ירמיה וגו', לשוני תדבק וגו' ירושלם אשכחך אם ו+ - ה קלז +תהלים אומר הוא וכן המקדש, בית חורבן זה תמרורים
חוזרים אתם מיד תשובה ועשו הלכתם דרכים באלו ראו לישראל הוא ברוך הקדוש להם אמר הלכת דרך למסילה לבך שיתי

 לעריכם שנאמר +שם /ירמיה לא כ/+ שובי בתולת ישראל שובי אל עריך אלה.



) ספר הכוזרי ב:כב-כד13
בעלהכב. עם לעלות רוצה שאינה האשה ודנו מורידין, הכל ואין ישראל לארץ מעלין הכל זה: בענין שאמרו ממה החבר: אמר

"לעולם ואמרו: כתובה, ויתן שיוציא בארץ אשתו עם לעלות רוצה אינו האיש כאשר והפכו בכתובה, שלא שתצא ישראל לארץ
ישראל בארץ הדר שכל ישראל, שרובה בעיר אפילו לארץ בחוצה ידור ואל כותים שרובה בעיר אפילו ישראל בארץ אדם ידור
בנחלת מהסתפח היום גרשוני "כי אומר: הוא בדוד וכן אלוה". לו שאין למי דומה לארץ בחוצה הדר וכל אלוה, לו שיש למי דומה
שמו וכבר אחרים. אלהים עובד כאילו לארץ בחוצה הדר שכל לך לומר י"ט+ כ"ו א' +שמואל אחרים" אלהים עבוד לך לאמר ה'
אסור, ברית עליה שנכרתה מצרים "ומה ואמרו: וחומר מקל זולתה על ושפטו האחרות, הארצות שאר על מעלה מצרים לארץ
שנשוא ממי יותר בה שמת מי ומשבחים המזבח", תחת קבור כאילו ישראל בארץ הקבור "כל ואמרו: שכן", כל לא ארצות שאר
וצוה בה דר ולא בה לדור יכול שהיה במי אמרו אבל מיתה". אחר לקולטתו מחיים קולטתו דומה "אינו שאמרו: ממה מת, אליה
חנינא רבי מהקפדת והיה ארצי". את ותטמאו ותבאו ובמיתתכם לתועבה, שמתם ונחלתי "בחייכם מותו: לאחר אליה אותו לשאת
והוא שהרגו המקום ברוך ומת כותית נשא "אחיו שאמר: אחיו, אשת לייבם לארץ לחוצה פלוני שילך מותר אם אותו שאלו כאשר
בארץ אלא קנסות דיני דנין "אין ושאמרו. חרב והניחו הבית, קורות מכירת ושאסרו לנכרי, קרקע מכירת ושאסרו אחריו". ירד
"כל אמרו: אותה ומאהבתם מחכים". ישראל דארץ "אוירא אמרו. ועוד הרבה. זה וזולת לארץ", לחוצה העבד יצא ושלא ישראל
מעבר, מקום מבלי בנהר עמו לעבור שרצה למין זירא רבי ואמר הבא". העולם בן שהוא לו מובטח בא"י אמות ארבע המהלך

מתאותו לעבור בא"י: "דוכתא דמשה ואהרן לא זכו ליה מי יימר דזכינא ליה."

אומר:כג. ואתה ומותך, חייך בית ותשימנו הזה המקום מגמתך משים אתה שאין תורתך, בחובת מקצר אתה כן אם הכוזרי: אמר
תת"ק באורך בה השכינה התמדת אלא מעלה לה היה לא ואלו אליו, שבה השכינה כי ותאמין חיינו", בית היא כי ציון על "רחם
שהיא היא שכן כל והחסידים, הנביאים במקומות אותנו יקרה כאשר בה, ותזכנה לה היקרות הנפשות שתכספנה הדין מן היה שנה
השמים, אל אותן מעלין וממנה אליה נקבצות שהנפשות אומרים, הנוצרים זה. על האומות כל הסכימו וכבר השמים. שער
אני וחג. כונה מקום לכל והוא הדין, יום מעמד מקום ושהיא השמים, אל הנביאים עליית מקום היא כי אומרים, והישמעאלים
מקומות מכל יותר בה לדור בוחרים הראשונים אבותיכם היו וכבר כונה, מבלתי מנהג או חונף, נגדה וכריעתך שהשתחויתך רואה,
היתה אבל בה, השכינה נראית ההיא בעת היתה שלא עם זה כל במקומותם. אזרחים משהיו יותר בה הגרות ובוחרים מולדתם,
והיו האלהים, במצות אלא הרעב בעתות ממנה לצאת ושלא בה, לעמוד אלא תאוה להם היתה לא זה כל ועם וע"ז, זמה מלאה

מבקשים לנשוא עצמותם אליה.

החבר:כד. כוזראמר מלך +זכריההובשתני שאמר: כמה שני, בבית האלהים בו שיעדנו מה מהשלמת מנענו אשר הוא הזה והעון ,
חפצה, בנפש לשוב כלם מסכימים היו אלו בתחלה כאשר לחול מזומן האלהי הענין היה כבר כי ציון", בת ושמחי "רני י"ד+ ב'
אמר זה על ושמא ועניניהם, ממשכנותיהם יפרדו שלא ובעבודה בגלות רוצים בבבל וגדוליהם רובם ונשארו מקצתם שבו אבל
דופק", דודי "קול ביניהם. הנבואה התמדת הער והלב בשינה הגלות כנה ער", ולבי ישנה "אני ב'+ ה' השירים +שיר שלמה:
עצלותם על כתנתי", את "פשטתי שאמר: ומה המקדש, מצללי שיצאה השכינה על טל", נמלא "שראשי לשוב. האלהים קריאת

והנביאים ונחמיה בהם פוצר שהיה עזרא על החור", מן ידו שלח "דודי ונתןלשוב. גמורה, בלתי הודאה לשוב קצתם שהודו עד ,
מעט מעט אם לו הזדמנותו כפי אלא האיש על חל איננו האלהי הענין כי קצורם, מפני מקוצרים הענינים ובאו לבם, כמצפון להם
אבותינו שפגעו מה ממנו פוגעים היינו חפצה, ובנפש שלם בלבב אבותינו אלהי לקראת מזדמנים היינו ואילו הרבה. הרבה ואם
שאין הזרזיר, כצפצוף אלא זה, וזולת לציון שכינתו והמחזיר רגליו, להדום והשתחוו קדשו, להר השתחוו דבורנו: ואין במצרים.

אנחנו חושבים על מה שנאמר בזה וזולתו, כאשר אמרת מלך כוזר.


