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 נ"ג,) פרשתינו ל"ג1
ַ ֽו ְה
:ם־ּבּה ִ ּ֥כי ל ֶ ָ֛כם נ ַ ָ֥תּתִ י אֶ ת־הָ ָ ֖א ֶרץ ל ֶ ָ֥רׁשֶ ת א ָֹתּֽה
֑ ָ ֶֹורׁשְ ֶ ּ֥תם אֶ ת־הָ ָ ֖א ֶרץ ִו ֽיׁשַ בְּת
You shall clear out the Land and settle in it, for I have given you the Land to occupy it.
) רמב"ן2
והורשתם את הארץ וישבתם בה כי לכם נתתי את הארץ לרשת אתה על דעתי זו מצות עשה היא יצוה אותם
שישבו בארץ ויירשו אותה כי הוא נתנה להם ולא ימאסו בנחלת ה' ואלו יעלה על דעתם ללכת ולכבוש ארץ שנער
או ארץ אשור וזולתן ולהתישב שם יעברו על מצות ה' ומה שהפליגו רבותינו (כתובות קי) במצות הישיבה בארץ
ישראל ושאסור לצאת ממנה וידונו כמורדת האשה שאינה רוצה לעלות עם בעלה לארץ ישראל וכן האיש בכאן
נצטווינו במצוה הזו כי הכתוב הזה היא מצות עשה ויחזיר המצוה הזו במקומות רבים באו ורשו את הארץ (דברים
נ״ג) והורשתם את הארץ והורשתם אותה מיושביה אז וישבתם בה:א ח) אבל רש"י פירש (רש"י על במדבר ל״ג
:תוכלו להתקיים בה ואם לאו לא תוכלו להתקיים בה ומה שפירשנו הוא העיקר
AND YE SHALL DRIVE OUT THE INHABITANTS OF THE LAND, AND DWELL THEREIN;
FOR UNTO YOU HAVE I GIVEN THE LAND TO POSSESS IT. In my opinion this is a positive
commandment, in which He is commanding them to dwell in the Land and inherit it, because
He has given it to them and they should not reject the inheritance of the Eternal. Thus if the
thought occurs to them to go and conquer the land of Shinar or the land of Assyria or any other
country and to settle therein, they are [thereby] transgressing the commandment of G-d. And
that which our Rabbis have emphasized, the significance of the commandment of settling in
the Land of Israel, and that it is forbidden to leave it [except for certain specified reasons], and
[the fact] that they consider a woman who does not want to emigrate with her husband to live
in the Land of Israel as a “rebellious [wife],” and likewise the man — the source of all these
statements is here [in this verse] where we have been given this commandment, for this verse
constitutes a positive commandment. This commandment He repeats in many places, such as
Go in and possess the Land. Rashi, however, explained: “And ye shall drive out the inhabitants
of the Land — [if] you dispossess it of its inhabitants, then ye will be able to dwell therein, and
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to remain there, but if not, you will not be able to remain in it.” But our interpretation [of the
verse] is the principal one.
) רמב"ם הלכות מלכים פרק ה' הלכה ט' ואילך י"ב3
ָ
 וְי ַחְ ז ֹר.ּתֹורה אֹו לִּׂשָ א אִ ּׁשָ ה אֹו לְהַ ּצִיל מִ ן הָ עַ ּכּו''ם
 אֶ ּלָא ִללְמ ֹד.ָָארץ לְעֹולָם
ֶ ָאסּור ָלצֵאת מֵ אֶ ֶרץ י ִׂשְ ָראֵ ל לְחּוצָה ל
ָ ְ וְכֵן יֹוצֵא הּוא לִס.ָָארץ
ָָארץ ָאסּור אֶ ּלָא אִ ם ּכֵן חָ זַק ׁשָ ם הָ ָרעָ ב עַ ד ׁשֶ ּנַעֲ ׂשָ ה ׁשְ ו ֵה ּדִ ינָר
ֶ  אֲ בָל לִׁשְ ּכֹן ּבְחּוצָה ל.חֹורה
ֶ ל
ִ ֲ ּבַּמֶ ה ּדְ ב ִָרים א.חִ ּטִ ין ּבִׁשְ נֵי ּדִ ינ ִָרין
 אֲ בָל אִ ם הַ ּפֵ רֹות ּבְזֹול ו ְֹלא י ִמְ צָא.מּורים ּכְׁשֶ הָ יּו הַ ּמָ עֹות מְ צּויֹות ו ְהַ ּפֵ רֹות ּבְי ֹקֶ ר
 ו ְַאף עַ ל ּפִ י ׁשֶ ּמֻ ּתָ ר ָלצֵאת אֵ ינָּה. יֵצֵא ְלכָל מָ קֹום ׁשֶ ּיִמְ צָא ּבֹו ֶרו ַח.מָ עֹות ו ְֹלא ּבְמָ ה י ִׂשְ ּתַ ּכֵר ו ְָאבְדָ ה ּפְ רּוטָ ה מִ ן הַ ּכִיס
:מִ ּדַ ת חֲ סִ ידּות ׁשֶ הֲ ֵרי מַ חְ לֹון ו ְ ִכלְיֹון ׁשְ נֵי ּגְדֹולֵי הַ ּדֹור הָ יּו ּומִ ּפְ נֵי צ ָָרה ּגְדֹולָה יָצְאּו וְנִתְ חַ ּיְבּו ְּכ ָלי ָה לַּמָ קֹום
It is forbidden to leave Eretz Yisrael for the Diaspora at all times except: to study Torah; to
marry; or to save one's property from the gentiles. After accomplishing these objectives, one
must return to Eretz Yisrael.
Similarly, one may leave Eretz Yisrael to conduct commercial enterprises. However, it is
forbidden to leave with the intent of settling permanently in the Diaspora unless the famine in
Eretz Yisrael is so severe that a dinar's worth of wheat is sold at two dinarim.
When do these conditions apply? When one possesses financial resources and food is
expensive. However, if food is inexpensive, but a person cannot find financial resources or
employment and has no money available, he may leave and go to any place where he can find
relief.
Though it is permitted to leave Eretz Yisrael under these circumstances, it is not pious
behavior. Behold, Machlon and Kilyon were two of the great men of the generation and they
left Eretz Yisrael only out of great distress. Nevertheless, they were found worthy of death by
God
 וְכֵן הּוא אֹומֵ ר (תהילים קב.ּגְדֹולֵי הַ חֲ כָמִ ים הָ יּו מְ נַּׁשְ קִ ין עַ ל ּתְ חּומֵ י אֶ ֶרץ י ִׂשְ ָראֵ ל ּומְ נַּׁשְ קִ ין אֲ ָבנֶיהָ ּומִ תְ ַּג ְל ְּגלִין עַ ל עֲ פָ ָרּה
.:"טו) "ּכִי ָרצּו עֲ בָדֶ יָך אֶ ת אֲ ָבנֶיהָ ו ְאֶ ת עֲ פָ ָרּה י ְחֹנֵנּו
Great sages would kiss the borders of Eretz Yisrael, kiss its stones, and roll in its dust.
Similarly, Psalms 102:15 declares: 'Behold, your servants hold her stones dear and cherish her
dust.'
 ׁשֶ ּנֶאֱ מַ ר (ישעיה לג כד) "ּובַל י ֹאמַ ר ׁשָ כֵן חָ לִיתִ י הָ עָ ם הַ ּיׁשֵ ב.ָאמְ רּו חֲ כָמִ ים ּכָל הַ ּׁשֹוכֵן ּבְאֶ ֶרץ י ִׂשְ ָראֵ ל עֲ ֹונֹותָ יו מְ חּולִין
 ּוכְאִ ּלּו הַ ּמָ קֹום ׁשֶ הּוא. וְכֵן הַ ּקָ בּור ּבָּה נִתְ ּכַּפֵ ר לֹו.ַארּבַע אַ ּמֹות זֹוכֶה לְחַ ּיֵי הָ עֹולָם הַ ּבָא
ְ  אֲ פִ ּלּו הָ לְַך ּבָּה."ּבָּה נְׂשֻ א עָ ֹון
 ּובַּפֻ ְרעָ נּות הּוא אֹומֵ ר (עמוס ז יז) "עַ ל אֲ דָ מָ ה טְ מֵ ָאה." ׁשֶ ּנֶאֱ מַ ר (דברים לב מג) "וְכִּפֶ ר ַאדְ מָ תֹו עַ ּמֹו.ּבֹו מִ ְזּבַח ּכַּפָ ָרה
 צֵא. ו ְַאף עַ ל ּפִ י כֵן ּגְדֹולֵי הַ חֲ כָמִ ים הָ יּו מֹולִיכִים מֵ תֵ יהֶ ם לְׁשָ ם. ו ְאֵ ינֹו ּדֹומֶ ה קֹולַטְ ּתֹו מֵ חַ ּיִים לְקֹולַטְ ּתֹו ַאחַ ר מֹותֹו."ּתָ מּות
:ּולְמַ ד מִ ּיַעֲ ק ֹב ָאבִינּו ו ְיֹוסֵ ף הַ ּצַּדִ יק
The Sages commented: 'Whoever dwells in Eretz Yisrael will have his sins forgiven as Isaiah
33:24 states: 'The inhabitant shall not say 'I am sick.' The people who dwell there shall be
forgiven their sins.'
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Even one who walks four cubits there will merit the world to come and one who is buried there
receives atonement as if the place in which he is buried is an altar of atonement as
Deuteronomy 32:43 states: 'His land will atone for His people.' In contrast, the prophet, Amos
[7:17, used the expression] 'You shall die in an impure land' as a prophecy of retribution.
There is no comparison between the merit of a person who lives in Eretz Yisrael and ultimately,
is buried there and one whose body is brought there after his death. Nevertheless, great
Sages would bring their dead there. Take an example, from our Patriarch, Jacob, and Joseph,
the righteous
 ׁשֶ ּכָל.ָָארץ ו ַאֲ פִ ּלּו ּבְעִ יר ׁשֶ ֻרּבָּה י ִׂשְ ָראֵ ל
ֶ לְעֹולָם י ָדּור ָאדָ ם ּבְאֶ ֶרץ י ִׂשְ ָראֵ ל אֲ פִ ּלּו ּבְעִ יר ׁשֶ ֻרּבָּה עַ ּכּו''ם ו ְַאל י ָדּור ּבְחּוצָה ל
 ׁשֶ ּנֶאֱ מַ ר (שמואל א כו יט) "ּכִי ג ְֵרׁשּונִי הַ ּיֹום מֵ הִ סְ ּתַ ּפֵ חַ ְּבנַחֲ לַת ה' לֵאמ ֹר.ָָארץ ּכְאִ ּלּו עֹובֵד עֲ בֹודָ ה ז ָָרה
ֶ הַ ּיֹוצֵא לְחּוצָה ל
 ּכְׁשֵ ם ׁשֶ ָאסּור ָלצֵאת." ּובַּפֻ ְרעָ נֻּיֹות הּוא אֹומֵ ר (יחזקאל יג ט) "ו ְאֶ ל ַאדְ מַ ת י ִׂשְ ָראֵ ל ֹלא י ָב ֹאּו."לְֵך עֲ ב ֹד אֱ ֹלהִ ים אֲ חֵ ִרים
.:" ׁשֶ ּנֶאֱ מַ ר (ירמיה כז כב) " ָּב ֶבלָה יּובָאּו ו ְׁשָ ּמָ ה י ִהְ יּו.ָָארץ ּכְָך ָאסּור ָלצֵאת מִ ָּבבֶל לִׁשְ ָאר הָ אֲ ָרצֹות
ֶ ָארץ לְחּוצָה ל
ֶ ָמֵ ה
At all times, a person should dwell in Eretz Yisrael even in a city whose population is primarily
gentile, rather than dwell in the Diaspora, even in a city whose population is primarily Jewish.
This applies because whoever leaves Eretz Yisrael for the Diaspora is considered as if he
worships idols as I Samuel 26:19 states 'They have driven me out today from dwelling in the
heritage of God, saying 'Go, serve other gods.' Similarly, Ezekiel's (13:9) prophecies of
retribution state: 'They shall not come to the land of Israel.'
Just as it is forbidden to leave the chosen land for the Diaspora, it is also forbidden to leave
Babylon for other lands as Jeremiah 27:22 states: 'They shall be brought to Babylon and there
they shall be until I take heed of them... and restore them to this place.'

ב
' א, קי"א/ ' ב,) מסכת כתובות ק"י4
ָ ַרּבִי ז
ֵירא הֲ ו ָה קָ מִ ׁשְ ּתְ מִ יט מִ יּנֵיּה ּדְ ַרב י ְהּודָ ה ּדִ בְעָ א לְמִ יּסַ ק לְאֶ ֶרץ י ִׂשְ ָראֵ ל ּדְ ָאמַ ר ַרב י ְהּודָ ה ּכׇ ל הָ עֹולֶה מִ ָּבבֶל לְאֶ ֶרץ
י ִׂשְ ָראֵ ל עֹובֵר ּבַעֲ ׂשֵ ה ׁשֶ ּנֶאֱ מַ ר
§ The Gemara relates: Rabbi Zeira was avoiding being seen by his teacher, Rav Yehuda, as
Rabbi Zeira sought to ascend to Eretz Yisrael and his teacher disapproved. As Rav Yehuda
said: Anyone who ascends from Babylonia to Eretz Yisrael transgresses a positive mitzva, as it
is stated:
ָ ָּב ֶבלָה יּובָאּו ו ְׁשָ ּמָ ה י ִהְ יּו עַ ד יֹום ׇּפקְ דִ י אֹותָ ם נְאֻ ם ה׳ ו ְַרּבִי ז
ֵירא הָ הּוא ִּב ְכלֵי ׁשָ ֵרת ּכְתִ יב
“They shall be taken to Babylonia and there they shall remain until the day that I recall them,
said the Lord” (Jeremiah 27:22). Based on that verse, Rav Yehuda held that since the
Babylonian exile was imposed by divine decree, permission to leave Babylonia for Eretz
Yisrael could be granted only by God. The Gemara asks: And how does Rabbi Zeira interpret
that verse? The Gemara answers that Rabbi Zeira maintains that that verse is written about
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the Temple service vessels, and it does not refer to the Jewish people, as the previous verse
states: “Thus says the Lord of Hosts, the God of Israel, concerning the vessels that remain in
the house of the Lord” (Jeremiah 27:21). Consequently, Rabbi Zeira sought to ascend to Eretz
Yisrael…
ָאמַ ר ַרב י ְהּודָ ה ָאמַ ר ׁשְ מּואֵ ל ּכְׁשֵ ם ׁשֶ ָאסּור ָלצֵאת מֵ אֶ ֶרץ י ִׂשְ ָראֵ ל ְל ָבבֶל ּכְָך ָאסּור ָלצֵאת מִ ָּבבֶל לִׁשְ ָאר אֲ ָרצֹות ַרּבָה.
ו ְַרב יֹוסֵ ף ּדְ ָאמְ ִרי ּתַ ְרוַי ְיהּו אֲ פִ יּלּו מִ ּפּומְ ּבְדִ יתָ א ְלבֵי כּוּבֵי הָ הּוא ּדִ נְפַ ק מִ ּפּומְ ּבְדִ יתָ א ְלבֵי כּוּבֵי ׁשַ מְ ּתֵ יּה ַרב יֹוסֵ ף הָ הּוא
צּורּבָא מֵ ַר ָּבנַן הֲ ו ָה חָ י ֵי
ְ ּדִ נְפַ ק מִ ּפּומְ ּבְדִ יתָ א לְַאסְ ּתֹונְי ָא ׁשְ כֵיב אֲ מַ ר אַ ָּבי ֵי אִ י ּבָעֵ י הַ אי
§ Rav Yehuda said that Shmuel said: Just as it is prohibited to leave Eretz Yisrael and go to
Babylonia, so too, is it prohibited to leave Babylonia for any of the other lands. Rabba and Rav
Yosef both say: Even to go from Pumbedita to Bei Kuvei, which is located beyond the border of
Babylonia proper, is not permitted. The Gemara relates: A certain man left Pumbedita to live in
Bei Kuvei, and Rav Yosef excommunicated him. A certain man left Pumbedita to live in
Astonia, which also lay beyond the borders of Babylonia proper, and he died. Abaye said: Had
this Torah scholar wanted, he would still be alive, as he could have stayed in Babylonia.

ד
' ב,) רש"י כתובות ק"י5
: לפי שיש שם ישיבות המרביצות תורה תמיד- כך אסור לצאת מבבל
' א,) תוספות כתובות קי"א6
: אע"ג דהאי קרא בגלות ראשון כתיב י"ל דבגלות שני נמי קפיד קרא- בבלה יובאו ושמה יהיו

ה
' ח,) תנחומא ראה7
 חִ ּלֵק הָ אֲ ָרצֹות לְׂשָ ֵרי הָ אֻ ּמֹות ּובָחַ ר, ּכְׁשֶ ּב ָָרא הָ עֹולָם, אַ ּתָ ה מֹוצֵא.חֲ בִיבָה אֶ ֶרץ י ִׂשְ ָראֵ ל ׁשֶ ּבָחַ ר ּבָּה הַ ּקָ דֹוׁש ּבָרּוְך הּוא
' ּכִי חֵ לֶק ה: ׁשֶ ּנֶאֱ מַ ר, ּובָחַ ר לְחֶ לְקֹו י ִׂשְ ָראֵ ל,) ח, ּבְהַ נְחֵ ל עֶ לְיֹון ּגֹוי ִם ו ְגֹו' (שם לב, ׁשֶ ּכֵן מ ֹׁשֶ ה ָאמַ ר, מִ ּנַי ִן.ּבְאֶ ֶרץ י ִׂשְ ָראֵ ל
ָארץ ׁשֶ ּבָָאה
ֶ ָ וְיִנְחֲ לּו אֶ ת ה, י ָב ֹאּו י ִׂשְ ָראֵ ל ׁשֶ ּבָאּו לְחֶ לְקִ י, ָאמַ ר הַ ּקָ דֹוׁש ּבָרּוְך הּוא.) י ַעֲ ק ֹב חֶ בֶל נַחֲ לָתֹו (שם פסוק ט,עַ ּמֹו
.לְחֶ לְקִ י
Beloved is the Land of Israel, as the Holy One, blessed be He, chose it. You find that when He
created the world, He apportioned the lands to the ministering angels of the nations, and He
chose the Land of Israel [for Himself]. From where [do we know this]? As so did Moshe say
(Deuteronomy 32:8), "When the Most High gave nations their inheritances, etc." And He chose
[the people of] Israel as His portion, as stated (Deuteronomy 32:9), "For the Lord’s portion is
His people, Yaakov His allotment." The Holy One, blessed be He, said, "Let Israel, who has
come to be My portion, inherit the land that has come to be My portion."
) מכילתא בתחילתו8
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ועד שלא נבחרה ארץ ישראל ,היו כל הארצות כשרות לדברות ,משנבחרה ארץ ישראל יצאו כל הארצות .עד שלא
נבחרה ירושלים ,היתה כל ארץ ישראל כשרה למזבחות ,משנבחרה ירושלים יצאת ארץ ישראל.
And before the land of Israel was chosen, all of the lands were kasher for speech. Once it was
chosen, all other lands were excluded. Before Jerusalem was chosen all of Eretz Yisrael was
kasher for altars. Once it was chosen, the rest of Eretz Yisrael was excluded.

ז
 )9מהרש"א חידושי אגדות כתובות ק"י ,ב'
עובר בעשה שנאמר בבלה יבואו ושמה יהיו וגו' .ודאי למאי דמוקי ליה בכלי שרת ע"כ אינו לשון צווי דלאו בידם
הוו אלא ירמיה מתנבא שכן יהיה אבל השתא דמשמע ליה דקאי אבני הגלות ליכא לפרושי שמתנבא שכן יהיה
דא"כ אין הנבואה אמת דהא חזינן דכמה וכמה דסליקו מבבל לא"י אלא שהוא לשון צווי והנך דסליקו עוברים
בעשה ודו"ק:

י"א
 )10ליקוטי תורה בחוקותי מ"ה ,ג'
והוא כוונת המצוה שהוא להמשיך אורו ית' למטה ע"י כלי המצוה והתורה הלזו והוא לשון צוותא לשון חיבור.
 )11זהר חלק ג' ,ע"ג ,א'
יראׁ ,שְ מֵ יּה מַ ּמָ ׁשַ ,
ּו ְבגִין ּדְ אִ יהִ י ְּגנִיזָא עִ ּלָָאה י ַּקִ ָ
אֹורי ְיתָ א ּכֹּלָא סָ תִ ים ו ְ ַג ְלי ָאּ ,ב ְָרזָא ּדִ ׁשְ מֵ יּה .ו ְעַ ל ּדָ א ,י ִׂשְ ָראֵ ל ּבִתְ ֵרין
ּדַ ְרּגִין אִ יּנּון ,סָ תִ ים ו ְ ַג ְלי ָאּ ,דְ תָ נֵינָן ּתְ לַת ּדַ ְרּגִין אִ יּנּון מִ תְ קַ ּׁשְ ָרן ּדָ א ּבְדָ א ,קּודְ ׁשָ א ּב ְִריְך הּואַ ,
אֹורי ְיתָ א ,וְי ִׂשְ ָראֵ ל .וְכָל חַ ד,
ּדַ ְרּגָא עַ ל ּדַ ְרּגָא ,סָ תִ ים ו ְ ַג ְלי ָא .קּודְ ׁשָ א ּב ְִריְך הּוא ּדַ ְרּגָא עַ ל ּדַ ְרּגָא ,סָ תִ ים ו ְ ַג ְלי ָאַ .
אֹורי ְיתָ א הָ כִי נָמֵ י סָ תִ ים ו ְ ַג ְלי ָא.
י ִׂשְ ָראֵ ל הָ כִי נָמֵ י ּדַ ְרּגָא עַ ל ּדַ ְרּגָא ,הֲ דָ א הּוא ּדִ כְּתִ יב( ,תהילים קמ״ז:י״ט) מַ ּגִיד ּדְ ב ָָריו ְלי ַעֲ ק ֹב חֻ ּקָ יו ּומִ ׁשְ ּפָ טָ יו ְלי ִׂשְ ָראֵ ל.
ּתְ ֵרי ּדַ ְרּגִין אִ יּנּון ,י ַעֲ ק ֹב וְי ִׂשְ ָראֵ ל ,חַ ד ַּג ְלי ָא ,ו ְחַ ד סָ תִ ים.

י"ב
 )12שדי חמד כללי הפוסקים
אפושי מחלוקת לא מפשינן
We do not seek to increase disagreements.

י"ג
 )13מכילתא בשלח ט"ו ,י"ז
ד"א בהר נחלתך תורה נקראת נחלה שנ' (במדבר כ"א י"ט) וממתנה נחליאל :ישראל נקראו נחלה שנ' (דברים ט'
כ"ו) והם עמך ונחלתך :ארץ ישראל נקראת נחלה שנ' (שם כ"ו א') והיה כי תבוא אל הארץ אשר ה' אלהיך נתן לך
נחלה :בית המקדש נקרא נחלה שנ' בהר נחלתך :יבואו ישראל שנקראו נחלה לארץ ישראל שנקראת נחלה ויבנו
בית המקדש שנקרא נחלה בזכות תורה שנקראת נחלה לכך נאמר בהר נחלתך:
***

projectlikkuteisichos.org - 5

