
  ד סימ� תנד "ת אבני נזר חלק יו"שו
  .  הלכות ישיבת אר� ישראל

  
י אשר במש� איזה שני� "בדבר אשר מקרוב נתרבו קוני אדמה בא. שאלה

או . יוכלו להתפרנס ממנה כשר הדבר למיעבד הכי ומחויבי� אנו לעשות כ�
  : לא
  
י בזמ� הזה א� היא מצוה כבר האריכו בזה "אהנה בדי� ישיבת . תשובה) א

) ב"י ע"ק(וכ� הדי� דמשנה כתובות . ראשוני� ואחרוני� והעלו שהיא מצוה
� הובא "וא� כי דעת מהר. ז הדי� כ�"דהכל מעלי� ואי� הכל מוציאי� ג� בזה

ש סו" "והב. ה אי� האשה יכולה לכו" את הבעל לעלות"ע' ש וטור סי"ברא
ז "כ איכא קצת מצוה ג� בזמה"מ ע"מ. זו לפסק הלכהה הביא דיעה "ע' סי

ואל� . מנוה היפה לנוה הרעה' ז ואפי"שהרי האיש יכול לכו" אשתו ג� בזמה
ד סו" "ע יו"� יחידאה היא שהרי בש"ש שהביא דעת מהר"דעת הב] לכאורה[

ונראי� הדברי� . ז העבד כנעני יכול לכו" את רבו"ז דג� בזה"סימ� רס
ח שיד האדו� על עבדו עשר ידות "מקו] לכאורה[ בעלה שהאשה יכולה לכו"

� שתקו ולא הביאו חולק בזה "ז והש"והט. ממה שהבעל שליט על אשתו
  : ש"ל כהב"מכלל דלא ס

  
� "אשר לפי דעתו שכח הרמב[' המצוות במצוה ד' � בס"והנה הרמב) ב

ע לרשת האר� ולשבת בה והארי� בדבר ובסו" דבריו "חשב מ] מלחושב�
יהודה ב� ' ראה מעשה בר' ז מהא דאיתא בספרי פ"שנוהג ג� בזה' איהביא ר

� גורס "ברמב[יונת� ' יהושע ור' חנינא ב� אחי ר' מתיא ב� חרש ור' בתירא ור
הגירסא לפנינו לפלטי� מקו� [ל והגיעו לפלטיא "יוצאי� ח' שהי] נת�' ר

ה� י וזקפו את עיניה� זלגו דמעותיה� וקרעו בגדי"וזכרו את א] ל"בחו
הגירסא שלפנינו [וקראו המקרא הזה וירשתה וישבת בה ושמרת לעשות 

� "ל הרמב"עכ. י שקולה ככל המצוות"ואמר ישיבת א] וחזר ובאו למקומ�
' יוחנ� הסנדלר שהי' ובהספרי שלפנינו עוד ש� מעשה בר אליעזר ב� שמוע ור

צייד� יהודה ב� בתירא ללמוד הימנו תורה והגיעו ל' הולכי� בנציבי� אצל ר
וזכרו את אר� ישראל זקפו עיניה� וזלגו דמעותיה� וקרעו בגדיה� וקראו 
המקרא הזה וירשת אות� וישבת בארצ� חזרו ובאו לה� למקומ� אמרו 

  : י שקולה כנגד כל המצות שבתורה"ישיבת א
  
� שלא מנאה משו� שאינה נוהגת בזמ� "והמגלת אסתר כתב שטע� הרמב) ג

יכולי� לקיי� המצוה ' שב שבכו מפני שלא היוהא דספרי כתב ליי. הגלות
והנה הדבר ברור שבעל מגלת אסתר לא ראה הספרי בעצמו רק . בזמ� הגלות

ל "ראה המעשה הזאת וש� מפורש בזה' � כי בספרי פ"מה שהביא הרמב
ועוד ש� בספרי . י שקולה ככל המצוות"וחזרו ובאו למקומ� אמרו ישיבת א

ומסיי� . י חזרו"ב וכשזכרו א" אצל ריבל ללמוד תורה בנציבי�"שהלכו ח
י "ת לקיי� ישיבת א"מת' כ חזרו אפי"וע. ז"הנה שהמצוה בזה. כדלעיל



  : ששקולה ככל המצוות
  
גבי הוא אומר לעלות דאי� ' ש ש� עוד בעל מגלת אסתר דברי התוס"ומ) ד

ר "וג� הר. ליתא דזה משו� סכנת דרכי� כמבואר בדבריה�. ז"מצוה בזה
בשמו לא כתב רק משו� דאי� אנו יכולי� ליזהר הא א� ' התוסחיי� שכתבו 

ט "ח כתב המהרי"בש� הרר' וגו" דברי התוס. יכולי� ליזהר מצוה ומצוה
כ מבעל מגלת "והנה נעל� ג. ח כלל"שתלמיד טועה כתבו ואינ� דברי מהרר

וגו" . ז כופה העבד את רבו לעלות"עבדי� שג� בזה' � בה"אסתר דברי הרמב
ז "י משו� שאינה נוהגת בזה"� ישיבת א"ר שמה שלא מנה הרמבדבריו שאמ

כ למה מנה תרומות ומעשרות "דא. אינו כלו�. ולא הוה מצוה נוהגת לדורות
. �"ת לדעת הרמב"בימי עזרא לא נהגו מה' ואפי. ז"וחלה שאינ� נוהגי� בזה

  : והדבר פשוט שמצוה שנוהגת לימות המשיח חשיב נוהגת לדורות
  
� שלדעתו ימנה "ג כתב הרמב"ל דהנה במצוה ל"� נ" הרמבואמנ� טע�) ה

ע והמגלת אסתר כתב מפני שארו� נגנז ולעתיד "עשיית ארו� וכפורת מצוה בפ
ואי� דבריו נכוני� בעיני שהרי . לבוא יתגלה ולעול� לא יצטר� לעשות אחר

. כל נשמה' ת דלא תחי"אומות ול' � מנה מצות החר� תחרימ� דז"הרמב
בעול� ' בר אבד זכר� חשיב נוהגת לדורות משו� שאלו היוכתב דא" שכ

ש שמטע� זה ימנה עשיית ארו� וכפורת משו� "וכ. היינו מצווי� להחרימ�
  : נאבד היינו מצווי� לעשות אחר' שאלו הי

  
ד משו� שעיקר תכלית "ע' מעיי� החכמה סי' ש בס"א� התירו� הנכו� מ) ו

וכבר . י מקדש ושכנתי בתוכ�ק לצור� ארו� וכפורת כדכתיב ועשו ל"ביהמ
ולסבת זה ארו� תשעה . אמרו מעול� לא ירדה שכינה למטה מעשרה טפחי�

ועוד הביא פסוקי� מדברי קבלה . 'וכפורת טפח וכתיב ונועדתי ל� וגו
כ אי� למנות� לשתי "ק לצור� ארו� וכפורת ע"המורי� שתכלית ביהמ

ש "רו� וכפורת עק שהיא מצוה לעצמה והוא לצור� א"ומנה ביהמ. מצוות
י דמצוות החר� "ל הטע� בעני� ישיבת א"וזה עצמו נ. דבריו כי נעמו

תחרימ� היא כדי שאנחנו נשב באר� שהרי יהושע שלח פרגמטוטי� מי 
כ לא נמנה החר� "שרוצה לפנות יפנה הגרגשי עמד ופנה ולא עשה לו כלו� ע

� "מבוהר. ומנה רק מצוות החר� תחרימ�. י לשתי�"תחרימ� וישיבת א
. � לא מנה"הג� שבמני� ששכח הרמב[שמנה עשיית ארו� וכפורת ' לטעמי

י וזה "כ מנה ג� ישיבת א"ע] אולי הוא בכלל משכ�' היינו דלא ברירא לי
  : פשוט

  
ז והדבר "� לומר שאינו נוהג בזה"העולה מזה שאי� סמ� כלל מהרמב) ז

מבבל כ למה העולה "ומה שהקשה המגלת אסתר דא[ז "ברור שנוהג בזה
הלא אי� נביא רשאי ' וגו' י עובר בעשה מדכתיב בבלה יובאו ושמה יהי"לא

ש דהמצוה היא "מהרשב' ש בתשו"ל ליישב לפמ"נ. לחדש דבר מעתה
י לא חשיב "והנשבע שלא יעלה לא. הוא רק הכנה אל המצוה' הישיבה והעלי



כ כשהנביא אמר שלא יעלה מבבל אי� זה "וע. ש"נשבע לבטל את המצוה ע
  ]: מצוה כלל וחל האיסור שלא לעלות' ד מצוות התורה כי אי� העלינג
  
כ "ז הוא משו� דא"בזה' אול� הדבר המספק עלינו א� היא חובה אפי) ח
ע גדולה כזאת השקולה כנגד כל המצוות האומנ� "ו עוברי� כל ישראל במ"ח

ש מהמוסרי� הנמצאי� שמה וג� "ח יתיישב זה מ"פ' ד סי"כי בדברי התה
א� זה כמה זמני� אשר אי� ש� . הישמעאלי� וג� מדוחק המזונותמרשעת 

ולא נשאר רק . מוסרי� והמלכות משגחת ואימת מלכות על הישמעאלי�
ישראל ' אול� יש גדולי עול� שבלי ספק ג� ש� הי. טע� המזונות הקשי�

יש כמה . ש המעיל צדקה"מפרנסי� אות� וא� כדי שלא יצטרכו לבריות כמ
וג� בגו" הדבר לא ידעתי א� . א"ל יצטרכו למתנות בנ"בהיות� בח' שאפי

במצוה תמידית השקולה כנגד כל המצוות נאמר כדי שלא יצטר� לבריות 
ג הקשה "כ' סי' והכוזרי מאמר ב. ז"וג� סכנת דרכי� אינה בזה. 'יעבור עלי

והודה לו החבר ואמר לו הובשתני . ש"י עיי"לו מל� כוזר למה אי� עולי� לא
  : ו"ז חלילה לנו לעשות גדולי ישראל טועי� או מזידי� ח"עכ. ש"מל� כוזר ע

  
ש� בסוגיא הכל מעלי� לאתויי ) ב"י ע"ק(ל בישוב זה דהנה בכתובות "והנ) ט

� בש� "והר. כ"י עבד עברי יל� העבד אחריו בע"מאי לאתויי עבדי� פרש
 ד סת� עבדי� היינו עבד כנעני ומפרש שעבד כנעני יכול לכו" את רבו"ראב

� ולא נהירא דהא אי� הכל מוציאי� לאתויי עבד "להעלותו עמו וכתב עליו הר
וא� איתא דהכל מעלי� מרבה עבד . ל לאר� שאי� מוציאי� אותו"שברח מח

ת "ל כשיטת ר"ונראה ליישב בפשיטות דס. ש"ל ע"כנעני אי� הכל מוציאי� ל
ולה י או א� ע"י אי� בידו למוכרו לאחרי� בא"� דעבד שברח לא"והרמב

היינו לעצמו ויכתוב לו ' והא דאמר זיל זבני. עמו אינו יכול להחזיקו בעבד
דאלו מהכל מעלי� לא שמעינ� שלא . העבד שטר על דמיו וזה רבותא גדולה

בגיטי� דעבד ' � אזיל לשיטתי"ונראה דהר. י"רשאי להחזיקו בעבד בא' יהי
והנה ממוצא . י"י או לשעבד בו הוא עצמו בא"שברח נמי יכול למוכרו לא

' ע סו" סי"� וכ� פסק בש"ת והרמב"ל כהר"ד נמי ס"הדבר נשמע דהראב
  : ש"ז עי"רס
  
ל "א� הא מילתא טעמא בעי דרחמנא אמר לא תסגיר עבד אל אדוניו לח) י

' והנראה בישוב זה דהנה בפסחי� פ. י למה לא"אבל א� ירצה לשעבד בו בא
ועבד . שלא ברשות רבוהאשה דעבד אינו אוכל מפסח של עצמו או של אחר 
וטעמא בעי דמה לו . ש"של שני שותפי� אינו אוכל לא משל זה ולא משל זה ע

לרבו בזה וכי אכילת פסח מגרע עבדות רבו ולמה יוכל רבו למחות בו 
  : באכילת פסח

  
ונראה בישוב זה בהתבונ� במצוות הפסח שאינו בא אלא לאכילה וא� לא ) יא
ע לא "וגו" אכילה לכ. א יצא ידי חובתוראוי לאכילה בשעת זריקה ל' הי

דלא מצינו זה רק בשירי ' ז כל הראוי לבילה כו"ודוחק לומר כעי� דר. מעכבא



וכ� קריאה דיבמה דעיקר . מצוה כגו� קריאה דביכורי� דעיקר מצוה ההבאה
לא בפסח שעיקרו אינו בא אלא לאכילה . מצוה החליצה וכ� בילה דמנחה

  : ואכילה גופא לא תעכב
  
והיינו דמילה מורה . דישראל נגאלו בד� פסח וד� מילה. א� העני� הוא) בי

וכ� פסח דכתיב ועבדת את העבודה . ומוציא מעבדות מצרי�' סימ� עבדות לד
דעבד . א� העני�. א� צריכי� להבי� מה עבדות יש באכילת הפסח. הזאת

יני ל יכול הרב לומר לעבד עשה עשה עמי וא"וא" דקיי[מזונותיו משל רבו 
' לי' היינו דיכול לומר לו חזור על הפתחי� ובשני בצורת דלא מרחמי. זנ�

יכול לומר לרבו ז� או שחרר וכשחוזר על הפתחי� ונותני� לו קנה רבו דמה 
מזונותיה� משל ' עבדי� במצרי� הי' וכשהי] ואוכל משל רבו' שקנה עבד וכו

שאכילת . ה עבודהאכלו פסח משלח� גבוה וז' וכשיצאו ונעשו עבדי ד. מצרי�
כ במה שראוי לאכילה בשעת "וע' הפסח משלח� גובה מורה שה� עבדי ד

ק דאתדכי למיכל על פתורא "וכ� לשו� זוה. זריקה והוזמנו לשלח� גבוה די
  : דאבוהו�

  
שהרי עדיי� ' והשתא עבד כנעני אינו יכול לאכול פסח שיורה שהוא עבד ד) יג

ו ואינו יכול לאכול אלא מפסח אדוניו עבד אדוניו הוא ומזונותיו משל אדוני
' ומזונותיו בא לו מד' או מפסח אחר ברשות אדוניו שזה יורה שהוא עבד ד

כ עבד של שני שותפי� אי� אוכל לא משל זה ולא משל "וע. באמצעות אדוניו
וא" דהא . ש"זה רק למשנה אחרונה מבואר ש� דאוכל מפסח של עצמו ע

נ� ואי� אוכל בפסח דאורייתא א� משו� דכופי� רבו לשחררו הוא רק מדרב
ב "מ(גיטי� ' דכופי� ג� קוד� ששחררו מעשה ידיו של עצמו כמבואר בתוס

וכיו� . ד הפקר דאורייתא הוא"וזה הוה מדאורייתא דהפקר ב. ה יו�"ד) א"ע
  : כ אוכל פסח של עצמו"דמעשה ידיו של עצמו מזונותיו משל עצמו ע

  
' י הוא כי ישראל ה� חלק ד"ת ישראל באדהנה ישיב. ד"מעתה נבוא לנ) יד

היינו שהוא מלי� על . הג� דכתיב מיכאל שרכ�. ולא נמסרו ביד שו� שר
י לא נמסר "הוא מושל עליה� וכ� א' � לא שיהי"הרמב' ישראל כמו שפי

י משקה אותה "א) א"ד ע"יו(אלקי� בה ובתענית ' לשליח כדכתיב עיני ד
' כ יהי"ל ע"בחו' י שא� יהי"ראל באה שישבו יש"וצוה הקב. ה בעצמו"הקב

ז "ל כאלו עובד ע"ל הדר בחו"כ אמרו חכז"וע. פרנסת� באמצעות שר האר�
  : וזה ידוע

  
עדיי� ברשות אדוניו לא ' י א� יהי"ל והוא בא"מעתה עבד זה שרבו בחו) טו

ושל רבו בא . כי עדיי� מזונותיו משל רבו. קיי� המצוה כלל בבריחתו
נמצא שעדיי� באי� מזונות והשפעות העבד . השפעתו באמצעות השר

ומה זה שאמרה תורה לא תסגיר עבד אל אדוניו א� הכוונה . באמצעות השר
ל "י כאלו הוא בחו"דא" שהוא בא. ל מה ירויח העבד בזה"שלא יוציאהו חו

י "כ כוונת התורה שלא יסגירהו אל אדוניו א" א� ירצה ליל� אל א"וע. ל"כנ



אדנותו ממנו רק שצרי� גט שחרור והעבד מחויב או למוכרו דתיכ" פקע 
א שכופי� את "לשל� דמיו דהשתא תו לא חשיב מזונותיו משל רבו דהא למ

  : ל"רבו וכותב לו שטר על חצי דמיו אוכל משל עצמו כנ
  
ובזה יבא על נכו� לשו� הפסוק לא תסגיר עבד אל אדוניו אשר ינצל אלי� ) טז

ובעבד עברי דרשו . ל מאדוניו"תר והולמע� אדוניו ולכאורה תיבת מע� מיו
ובעבד כנעני . עמ� באמכל עמ� במשתה שמחויב רב לית� לו מזונות בשוה לו

הפסוק כי ינצל אלי� ממה שהוא ע� ' ש מוב� מאוד פי"א� לפמ. לא שיי� זה
ומזה ינצל . אדוניו ששוה לו במאכל ומשתה בעני� זה באמצעות שר האר�

להיות ע� אדוניו בשוה לו להיות .  אל אדנותוכ לא תסגירהו להשיבו"אלי� ע
ל אלא "ומזה מוכח דלאו דוקא שלא להשיבו לחו. ל"ניז� באמצעות שר חו
  : ו שלא להשיבהו אל אדנותו כלל"א. שאי� עליו עוד אדנות

  
ה ואי� הכל מוציאי� "ד) ב"י ע"ק(כתובות ' ובזה יתיישב קושית התוס) יז

תויי עבד שברח לירושלי� כדמרבינ� ת אמאי לא משני לא"לאתויי מאי וא
ש "� השתא מעלי� כ"דבזה יקשה קושית הר. לעיל ואי� הכל מוציאי� דרישא

ל שא� ברח לירושלי� אינו יכול לעלות ולשעבד בו "וא. דאי� מוציאי�
ל ובטל ממנו מצותו "בשלמא ברבו בחו. ליתא דמה טע� יש בזה. בירושלי�

י שפיר יקיי� המצוה "אבל א� רבו בא. ל"בשמזונותיו והשפעתו יבא דר� חו
במה שהוא בירושלי� מקו� מקודש יותר ומה לו בזה שרבו אינו בירושלי� 

י "בה בעצמו והגשמי� ש� שלא ע' י עיני ד"י וכל א"מ הוא בא"כיו� שמ
  : שליח

  
י ואי� לו ש� שו� מצב פרנסה רק הנשלח לו "מעתה א� ידור אד� בא) יח
ל "וזה נ. י"מה זו ישיבת א. ל"י השר שמחו"יו על ועדיי� השפעת מזונות"מחו

ל הלא שלחו� לה� רק מעות וה� "הג� שי. י"טע� הגדולי� שלא נסעו לא
ג נקרא השפעת� "מ מסתבר יותר דבכה"מ. י"קוני� ואוכלי� פירות א

לו מבית לב� נת� לעשו שאמר אי� נכסי ' והרי יעקב אבינו כל מה שהי. ל"מח
וא� כה אמר יעקב א" שבלכתו . י"בדמי� פירות אוא" שיקנה . ל כדאי לי"ח

ופירש באלשי� שבקש שלא ' ת ונת� לי לח� לאכול וגו"לבית לב� ביקש מהשי
' פרנסתו באמצעות השר ובטח נתקבלה תפלתו כדכתיב וארא בחלו� וגו' יהי

ל כדאי לי שאר בני אד� "מ אמר אי� נכסי חו"מ. שמלא� הביא� מבית לב�
ש שחשיב "ל לא כ"נסי� ממעות הנשלח לה� מחוי ומתפר"היושבי� בא

ה בנכסי "ובאמת צרי� טע� מה עול מצא יעאע. ל"פרנסת� באמצעות שר חו
ל מאחר שתפלתו לא "וי. ת שלא באמצעות השר"מהשי' ל שלו הלא הי"חו
אבל כרי של כס" וזהב שה� עושר רב חשש . רק לח� לאכול ובגד ללבוש' הי

בטחה ובאו לא באמצעות השר לכ� נתנ� זה בכלל הה' יעקב אולי לא הי
ד שממעטי� "ל לענ"י ומתפרנסי� ממעות חו"ממילא הדרי� בא. לעשו

  : המצוה ואינו ברור כלל א� יקיימו המצוה
  



ז דילפינ� לה מהא דכתיב אשר ינצל אלי� "ש לעיל אות ט"ל לפמ"א� י) יט
� ל דלעול� איכא מצוה ג� א� מתפרנסי� מהנשלח לה"י. אדוניו" מע�"

א� . השפעתו שלא באמצעות השר' ובודאי הוא מצוה יותר א� יהי. ל"מחו
לא תסגיר עבד אל אדוניו ' מ מוכח דפי"א� באופ� זה יש מצוה מ� התורה ומ

ע� אדוניו במאכל ' אל אדנותו מתיבת מע� דמוכח שינצל אלי� שלא יהי
 א" דנימא דג� באופ� זה מקיי� מצות ישיבת[פ באמצעות השר "ומשתה עכ

  : כ עדיי� מזונותיו באי� מש�"דאל. א כי א� בהפסק אדנותו"וזה א] י"א
  
ל חשיב מזונותיו באי� באמצעות "ש שא� מקבל מאנשי חו"ל כי מ"ועוי) כ

י "ל המשפיע וב� א"ל זהו א� מקבל מה� בתורת צדקה דנמצא ב� חו"שר חו
נקרא ח לא "י לכבוד� כעי� המביא דורו� לת"א� א� נותני� לבני א. המקבל

וקצת נראה כ� מהא דגדלהו משל אחיו דדוחק לומר . ל"שמקבל מב� חו
י ה� גדולי� "י בבחינה זו שיושבי� בא"ובני א. ג מקבל מה�"דחשיב כה
ובני . ח"ונחשב מה שאנו נותני� לה� כעי� המביא דורו� לת. ל"ממנו בני חו

י ש בטבעת שאולה לקדש בה הו"ש הרא"ל כמ"ז י"י אמר כי לפי"ש נ"מהר
י "ל נותני� לבני א"נ בני חו"קידושי� דנת� באופ� המועיל לקדושי� ה

. ט"י ונותני� לה� באופ� שיקיימו המצוה עצהיו"שיקיימו מצות ישיבה א
י ומתפרנסי� "מ נשאר הדי� דהיושבי� בא"ומ. כ"הזה אינו מוכרח כ' והתי
והא דהגדולי� שלפנינו לא עלו . י"ל נמי מקיימי� מצות ישיבת א"מחו

אבל זה ברור דעיקר המצוה בתכלית השלימות הוא . ד"יתבאר עוד לפנינו בס
  : י"י ומתפרנסי� מהשפע שמא"להיושבי� בא

  
י ויוכלו להתפרנס "ד כמה גדולה מצוה לקנות שדות בא"מעתה נבוא לנ) כא

  : י זה יתקיי� המצוה בשלימות"מריוח שירויח בא
  
ל " משוה תלמודא דיד� דסמ"והנה מהר. א� עדיי� יש בזה מקו� עיו�) כב

שג� האשה כופה את האיש לעלות ע� הירושלמי שהאשה אינה כופה את 
ז אי� מצוה "פ א� בזה"והשיב הטור דממנ. ז"האיש דהירושלמי מיירי בזה
והנה יש לעיי� . ש"י נדחק בזה עיי"והב. האיש למה כופה את אשתו

ישות לא ביאר א' ז העבד כופה אדוניו ובה"עבדי� דג� בזה' � ה"דבהרמב
עבדי� זה ' ש בה"� סמ� על מ"ולומר שהרמב. ח הדברי�"ולכאורה קו. זה

  : דוחק
  
הרואה שעורי� סרו ) א"ז ע"נ(כ נראה דהנה במסכת ברכות "אשר ע) כג

. י עד דחזאי שערי בחלמא"אמר רב זירא אנא לא סלקא מבבל לא. עונתיו
ק אי� לה� עסק "רוהנבואה ו' י הוא מצוה ואפי"ואינו מוב� שהרי ישיבת א

כ נראה דודאי "אשר ע. ואי� ישגיח בחלומות. כי לא בשמי� הוא. בהלכה
אבל בזמ� . י בזמ� שיש שלו� שישראל ראוי� לאר�"עיקר מצות ישיבת א

והרי בעת . מצוה' הגלות דכתיב בתורה וישליכ� אל אר� אחרת אי� יהי
� עוברי� כ ליל� אמר לה� משה למה זה את"שחטאו במרגלי� כשרצו אח



כ של אומות והוא כעי� "ל כי אז עלו לכבוש האר� בע"האומנ� כי י. 'את פי ד
  : השבועה שלא יעלו בחומה

  
זכאי� ניטל ' ל כי העול� נידו� אחרי רובו וכשרוב ישראל לא הי"א� עוי) כד

. י מצוה על כל יחיד"מ מאחר שישיבת א"ומ. ק"מה� האר� ונחרב ביהמ
מצוה על יחיד . נגאלי�' כל ישראל כמוהו הי' היוא� אחד זכאי באופ� שא� 

ל שא� האד� בעצמו ספק בעיניו א� מעשיו "וממילא י. י"הזה לישב בא
דרב ' זירא דהוה משתמיט מיני' והנה ר. רצויי� ספיקא דאורייתא הוא אצלו

דלרב יהודה א" כשהוא . י ולרב יהודה עובר בעשה"יהודה דבעי למיסק לא
' ורב זירא סבירא לי. י עד יו� פקדי אות�" מבבל לאצדיק גמור אסור לעלות

ברור בעינו ' ז שלא הי"מ כ"ומ. דא� יחיד הוא זכאי וצדיק מצוה עליו לעלות
וכאשר ידוע מעני� רב . שצדיק הוא לא רצה לעבור על דעת רבו רב יהודה

גבי העושה תפלתו קבע אי� תפלתו תחנוני� ומפורש ) ב"ט ע"כ(זירא ברכות 
זירא אנא יכילנא לחדושי בה ' אינו יכול לחדש בה דבר ואמר רכל ש' בגמ

חסר ' זירא שהעמיק בצרכי גופו עד שתמיד הי' ובודאי לא התפאר ר. מילתא
מרגיש בנפשו ' א� שזיכ� עצמו בזיכו� אחר זיכו� עד שתמיד הי. לו דבר

כ לא סליק "וע. תהלי�' חסרונות והתפלל עליה� כעני� תפילותיו של דוד בס
י עד שהראה לו בחלו� שנקי מ� החטא באופ� שלא סמ� על "ל לאמבב

י "רק א� הוא ראוי לא. ש במפרשי עי� יעקב"החלו� בעני� גו" המצוה כמ
� מספרי בהתנאי� שחזרו "וזה שהביא הרמב. ל"דאז חל עליו המצוה כנ

כ "נגאלי� ע' כל ישראל כמות� הי' ובודאי א� הי' י שצדיקי� גמורי� הי"לא
  :  המצוהחל עליה�

  
ויש לפרש עוד כי בכתוב ולא תקיא האר� אתכ� כאשר קאה את הגוי ) כה

ותקיא למעלה ' � דא" שהגוי� עדיי� יושבי� בה פי"הרמב' אשר לפני� פי
יושבי� בה נחשב שכבר ' הנה שהגוי� א" שעדיי� הי. כעני� סר צל� מעליה�

ט אותו ש א� כשבא לתוכה אינו כראוי ולא התחיל לקלו"וכ. קאה אות�
' כ לא סליק ר"ע. בעבירות קלות מאלה אי� האר� קולטת וזה פשוט' אפי

  : זירא עד שידע שנקי מ� החטא ותקלטנו האר�
  
ש יתיישב קושית המגלת אסתר בהא דרב יהודה דהעולה מבבל "ובמ) כו
והא אי� . י עובר בעשה דכתיב בבלה יובאו ושמה יהיו עד יו� פקדי אות�"לא

ש מיושב שהכתוב צווי ונבואה שמה יהיו "ובמ. בר מעתהנביא רשאי לחדש ד
כ אינו יכול "וא. י"יעלו לא תקלוט אות� האר� ויחשב כאילו אינ� בא' ואפי

הנביא אומר שעתה אינו מחויב לעלות ' ואלו הי. י אז"לקיי� מצות ישיבת א
  : קושיא א� הנביא אומר שלא יוכלו לעלות כלל והב�' הי
  
י רק באנשי� צדיקי� "ל דאי� מצות ישיבת א"י הנוהנה יש לעיי� לפ) כז

ש במדרש שנתיירא יעקב מעשו "במ. לבוא' שמצד� היתה הגאולה ראוי
והא ידע יעקב רשעתו של . י"שמא תעמוד לו זכות כיבוד אב וזכות ישיבת א



עשו כמו שאמר בעת שקנה ממנו הבכורה אי� רשע זה כדאי שיקריב 
ל משו� שקיי� כיבוד אב "וצ. י" באוא� כ� מה מצוה בישיבתו. ה"להקב
  : כ סבלה אותו האר� אגב יצחק ולא קאה אותו"כפו" ובטל ליצחק ע' והי
  
ס דיד� וירושלמי כמו שחילק "נשוב לדי� הכל מעלי� שמוכח מסתירת ש) כח
ז "ק ג� היא יכולה לכו" אותו ובזה"בזהמ. ז"מ בי� בזמ� המקדש לבזה"מהר

שיכו" אותה שא� ' והיינו דעני� הכפי. ותוהוא יכול לכו" אותה ולא היא א
לא תרצה לעלות תצא בלא כתובה וכשהיא תכו" אותו א� אינו רוצה לעלות 

ק שמצוה בפשיטות "כ בזהמ"וע. 'יוציא וית� כתובה כמבואר בברייתא בגמ
י ע� ב� זוגו חשיב שהוא גור� "על שניה� לעלות מי שלא ירצה לעלות לא

ציא וית� כתובה וא� היא גורמת תצא בלא כ א� הוא גור� יו"הפירוד ע
י "ז א� יאמר הבעל לעלות שיודע בעצמו שראוי לעלות לא"א� בזה. כתובה

' לכאורה היא תאמר אני אינני ראוי. א� צדיק הוא' כי ידע אינש בנפשי
ונהי שאינני יכול למחות ביד� מלעלות שאתה . לעלות ואי� מצוה עלי לעלות
א� האשה . אבל אני למה אאביד כתובתי. לותיודע בעצמ� שמצוה עלי� לע

ותקיי� ' משו� שרשות בעלה עלי' טפילה לבעלה עד שפטורה מכיבוד אבותי
כ טוע� הבעל "וע. בטל וטפל ליצחק' ל בעשו משו� שהי"י כנ"מצות ישיבת א

וכשאינ� עולה אתה גור� . יודע אני שצדיק אני וג� עלי� האשה מצוה לעלות
ברי ושמא ברי עדי" כדי� . וא� תאמר לא אאמי� ל�[הפירוד ואבדת כתובת� 

  ] ע הלוה אומר פרעתי השטר והמלוה אומר איני יודע פטור"המבואר בש
  

אבל להיפו� א� תרצה לכו" אותו יאמר הבעל אינני ראוי לעלות ואי� ) כט
ונהי שאינני יכול למחות ביד� מלעלות וג� גט הנני מחויב לית� . מצוה עלי

ויש לדמותו קצת לאומרת מאוס עלי . כתובה למה את�שלא תתעג� אבל 
� וסייעתו כופי� אותו לית� גט מאחר שאינה יכולה להבעל "דלדעת הרמב
ועוד . מ כתובה אינו מחויב לית�"מ. תחתיו' כשבוי' ולא תהי. לשנאוי לה

שיכול הבעל לומר איני מאמי� ל� שצדיקת את שמא שקר בימינ� ואי� תוכל 
ז "בזה' והשתא ניחא בעבד שכופי� את רבו לעלות אפי. בהלהוציא מידי הכתו

וא" א� הרב יאמר שהוא אינו ראוי . כי רב אינו יכול לעכוב ביד העבד
מ איננו יכול לעכב ביד העבד שיודע בעצמו שראוי לעלות ומחויב "מ. לעלות

לעלות וג� אינו יכול הרב לטעו� איני מאמי� ל� מאחר שהעבד מוחזק בעצמו 
  : ה מפני"סד) א"ד ע"י(גיטי� ' וסכדברי הת

  
מ דיפה כח הבעל "ש אזדא לה ראיית מהר"מ דלפימ"א� אי� זה דעת מהר) ל

מכח האשה מדהוא כופה אותה ואי� היא כופה אותו דהא בטעמא תליא 
ועוד . ל"מילתא דכשהוא רוצה לעלות ג� בדידה יש מצוה ולא להיפו� כנ

ו� דכשרוצה לעלות מוכיח י הוא מש"דמה שכתבתי דהא דהכל מעלי� לא
אינו רוצה לעלות ' משמע דאפי' ובכל התשו. דיודע בעצמו שראוי לעלות

ט "מהרי' ח ובתשו"� סימ� ל"הר' בתשו' בכוונת מצוה מחויבת לעלות עמו עי
  : ז ועוד כהנה רבות"א סימ� מ"ח



  
ח "אישות סימ� כ' מיימוני לה' י ובתשו"והנה תמוהי� דברי הגהות אשר) לא
. ז"בזה' ומתני. א שכתב דהירושלמי איירי בזמ� הבית"עות דמוכח בהגיש ט[
שכתבו דבזמ� ] ל"מיימו� הנ' ל להיפו� כמבואר בכל הפוסקי� ובתשו"וצ

י והירושלמי "המקדש יש מצוה לדור בירושלי� יותר מבשאר מקומות א
וא� נדחוק ג� בזה ונאמר . כ למה האיש כופה את האשה"וא. ז"איירי בזה
כ למה נקטו "א. י"ז בירושלי� יותר מבשאר א"וה יש ג� בזהדקצת מצ

ז "מ דקצת מצוה יש בזה"י כ� הדי� לדעת מהר"ירושלי� דוקא הלא בכל א
. מ כופי� אותה ולא אותו"י לדעת מהר"ל לא"ט מחו"דמה. ולא מצוה גמורה

  : א אלה"והנה כמה קולמסי� נשתברו בדברי הג
  
ל דהא דמעלי� "ב ס"מח' � סימ� ב"ט דהנה בתשב"ל על מהרי"ועוד ק) לב
ט "א� מהרי. י הוא משו� מצות התלויות באר� ולא משו� מצות דירה"לא

ח הוכיח במישור דהא דמעלי� משו� מצות דירה ולא "ד סימ� כ"חלק יור
ש עבד אינ� חייבי� בתרומות "דאשה וכ. משו� מצות התלויות באר�

ו "א.  העבד את אדוניוש"כ אי� תוכל האשה לכו" את בעלה וכ"ומעשרות וא
' ז דמשו� מצות דירה הוא דמעלי� אפי"והנה לכאורה לפי. משו� מצות דירה

דהא . הדי� דמעלי�' בעיירות שכבשו� עולי מצרי� ולא כבשו� עולי בבל יהי
בעיירות שכבשו� עולי מצרי� ולא כבשו� עולי ' י היתה אפי"מצות ישיבת א

קוד� כיבוש כמו ' י היתה אפי" אדהא מצות ישיבת. הדי� דמעלי�' בבל יהי
ר וישלח "ובמ. ל אי� עולה לו מ� המני�"שאמרו גבי אברה� שישיבת חו

הנה . י"שיעקב נתיירא מעשו שמא בא עליו מכח כיבוד אב ומכח ישיבת א
א סימ� "בח' ט שכ"י מצוה א" קוד� כיבוש כלל ויוקשה על מהרי"דישיבת א

  : שלא כבשוה עולי בבלז דלעיר עזה אינו יכול להעלות מאחר "מ
  
' י וירושלי� יש בה ג"ל כי ישיבת א"כ ליישב ספיקות אלו נ"אשר ע) לג

וג� אי� . י וירושלי�"ובזה אי� חילוק בי� א. ע דישיבת אר�"מ' א. עניני�
. ארצות שלא נכבשו בכלל זה כי הכתוב אומר וירשת� אותה וישבת� בה

ד לא "ולמ. אר� דוקאהנה דמצות ישיבה לאחר שירשו אותה ונתקדשה ה
מצות התלויות ' הב. ז רק מדרבנ�"ע דישיבת אר� בזה"ל אי� מ"קידשה לעת

י בזמ� המקדש שיש בה מצות "ובזה יש יתרו� לירושלי� על שאר א. באר�
ז "ובזה. ק שער השמי�"ש ולהתפלל בביהמ"יתרות אכילת קדשי� ומע

שיטא שאינ� בזה ועיירות שלא נכבשו פ. י דרבנ�"ד לא קידשה וישיבת א"למ
מסתברא לדור במקו� מקודש ' הג. שאינו נוהג בה� מצות התלויות באר�

ק בפסוק ל� ל� "וזה א" קוד� כיבוש ישראל דמפורש בזוה. וקדוש לשכינה
א� זה . ה בעצמו"י שו� שר רק הקב"שולט על א' מארצ� דג� אז לא הי

'  ופיאבל עבר הירד� דכתיב וא� טמאה אר� אחוזתכ�. בגליל ויהודה
ל והעולה על רוחכ� שמפני זה אי� השגחתו יתבר� עליכ� רק "באלשי� וז

המדקדק בדבריו יראה דלפי האמת אינה . ל"באמצעות השר השורר חוצה עכ
דכיו� שכבשוה . ל"בממשלת שר השורר חוצה ואינ� דומי� לישראל שבח



מ קוד� "ומ. י שוב אינה תחת ממשלת השר"ישראל ונתקדשה בקדושת א
ל "ד לא קידשה לעת"ז למ" ודאי היתה תחת ממשלת השר ובזהכיבוש

ז טוב לדור בה "אבל בגליל ויהודה א" בזה. מדאורייתא חזרה לממשלת השר
תחת ממשלת ' ממה שנהי' יתב' כי מסתברא שמצוה לחסות בצל ד. מסברא

צרי� הכתוב ' י לאכילה שלא הי"א בעני� נט"שרי� וזה כעי� שאמרו בתד
אלמלא לא ניתנה תורה למדנו ' רא וכעי� זה מאמר הגמלאומרו שהוא מסב
' י אפי"ומצד זה ירושלי� מצוה לדור בה יותר מבשאר א' צניעות מחתול כו

ק "ד ג� ביהמ"למ' ואפי. ל"ז דקדושת מקדש וירושלי� ודאי קידשה לע"בזה
ויעקב ש� . הלא ש� הקריבו אד� קי� והבל ונח. ל"וירושלי� לא קידשה לעת

  : ומסברא לדור בירושלי� עדיפא. ראה הסול�
  
ל שאי� לדקדק א� "י. ע דישיבת אר�"ת כגו� מ"והנה מה שמצוה מה) לד

הוא צדיק וראוי לדור במקו� מקודש או לא כיו� שמצות המקו� הוא ובהדי 
ובזה ודאי . א� מה שמסברא לדור במקו� מקודש. כבשי דרחמנא למה ל�

קודש מאחר שאי� הקדושה א� אינו ראוי לכ� אי� סברא לדור במקו� מ
  : סובלתו ומי בקש זאת מידכ� רמוס חצרי

  
בזמ� המקדש דאז מצוה ' דמתני' א דמייתי ראי"ומעתה ניחא דברי הג) לה

י שיש מצות שנוהגות בירושלי� אכילת "לדור בירושלי� יותר מבשאר א
ז ליכא מצוה יותר "ז דהא בזה"א לומר דמיירי בזה"וא. ש"קדשי� ומע
ז אי� כא� מצוה רק מסברא "ובזה. ה מצוהו"דמצוה היינו שהקב. בירושלי�

וא� כ� אי� . כ כשאינו ראוי אי� כא� סברא"וא. טוב יותר לדור בירושלי�
בשלמא . תוכל היא לכפותו הא יכול לומר איני ראוי ולמה אעלה בשביל�

ח וכיו� "ל אות כ"להיפו� כיו� שהוא ראוי ג� היא תסבלה ירושלי� וכנ
. י"י דאז הוה מצוה גמורה לדור בא"כ ניחא ג� בא"דש איירי עדבזמ� המק

ל אי� מצוה גמורה דמדאורייתא בטלה "ז לא קידשה לעת"כ בזה"משא
ומזה הוכיח היפ� . כ דווקא הוא יכול לכפותה דיפה כח האיש"ע. קדושתה
  : ת"דעת ר

  
י שהרי יעקב "מצוה בישיבת א' קוד� כיבוש הי' ואי� להקשות הא אפי) לו
לא קשיא דזה מסברא לדור במקו� . י"ר שמא בא עלי מכח ישיבת אאמ

אבל אי� לומר דמטע� זה יכול לכפותה כיו� דמסברא לדור במקו� . מקודש
סברא ' דמשו� שהוא ראוי ג� עלי. 'מקודש ולא תוכל לטעו� אינני ראוי

כ מה נעשה בעבר הירד� דכיו� דבטלה קדושתה "ליתא דא. ל"דעולה עמו כנ
א כמו קוד� כיבוש וקוד� כיבוש בעבר הירד� היתה תחת ממשלת ת הו"ומה
ת הא חייבת בתרומות ומעשרות מדרבנ� ואיכא "וא. ואי� סברא לכופה. השר

כ דיפה כח "כ משו� קצת מצוה וע"כ היא תוכל לכפותו ג"א. קצת סברא
  : הבעל מכח האשה

  
אי� ה דכיו� שלא כבשוה עולי בבל "ט בעז"והשתא ניחא דברי מהרי) לז



. י"מעלי� וקשה הא יעקב אמר על עשו שמא בא עלי מכח כיבוד אב וישוב א
ש ניחא דזה מסברא שראוי לדור בה והאר� סובלתו ועשו סובלתו "ולפמ

נ א� רוצה לעלות מחמת קדושת האר� "ואה. בטל וטפל ליצחק' משו� שהי
ה רוצ' המעשה שהי' אבל ש� הי. דהוי כאומר ברי לי שאני ראוי לדור באר�

כלל שראוי לקדושת אר� ואי� כא� ' לחזור לעזה מחמת פרנסה ואי� ראי
כובשי� אותו עולי בבל איכא מצוה ולא משגחינ� א� ראוי ' רק א� הי. סברא

אבל עכשיו שלא כבשו� עולי בבל אי� כא� לא מצוה ולא . א� אינו ראוי
  : סברא

  
� בחלו� א" זירא עד שראה שעורי' ל דמה שלא עלה ר"והנה לדעת זו צ) לח

ז ליכא מצוה רק "ל משו� דבזה"צ. א� ראוי או לא' דבמצוה לא משגחי
תיובתא ' עובדא והדר מותבי' עבדי) ב"ז ע"ס(ל בעירובי� "דרבנ� ובדרבנ� קי

י "כ לא עבר על דעת ר"ועושה מעשה כהוראת רבו א" שנראה לו להיפ� ע
 לדור י רק שראה שהוא נקי מחטא מסברא"דאי� מצוה לעלות מבבל לא

  : מדרבנ� ועלה' ל באריכות הא עדיפא לי"י וא" קוד� כיבוש כנ"בא
  
י אי� להשגיח בי� הוא צדיק או לא כיו� שהוא "לא' העולה מזה דבעלי) לט

ד לא "ולמ' ל היא מצוה דאו"כ לע"ד קדושה ראשונה קידשה ג"מצוה ולמ
א היא מדרבנ� אי� להשגיח א� צדיק הו' קידשה איכא מצוה מדרבנ� ואפי

כ מה "א. שא� תאמר דבדרבנ� שוב א� יודע שאינו צדיק אי� מצוה עליו[
ושוב . ז אינו רק מדרבנ�"הא שיטתו דבזה. מ דכח הבעל עדי""הוכיח מהר

מטע� זה ' נוכל לחלק בי� איש לאשה משו� דעולה עמו כמו שמחלקי
  ]: ק"ל ודו"בירושלי� כנ

  
וקשה מאד לעמוד על ז "י בזה"א� עוד יש מקו� עיו� בעיקר ישיבת א) מ

. ש בפסוק השבעתי אתכ�"ובמדרש שה' הבירור כי תלוי בדברי אגדה בגמ
י "ש האר"ובדברי אגדה העלימו הדברי� כי באגדה גנוזי� רוב הסודות כמ

אשאל עזר ' ומד. וג� אגדה זו מוקשה מאד. כ לא רצו לגלות הדברי�"ל ע"ז
   :בה' לעמוד על אגדה זו כדי לעמוד על ההלכה התלוי

  
דרב יהודה דבעא למיסק ' זירא הויק משתמיט מיני' ר' והנה בגמ) מא

י עובר בעשה שנאמר "לארעא דישראל דאמר רב יהודה כל העולה מבבל לא
זירא ההוא בכלי ' ור. 'בבלה יובאו ושמה יהיו עד יו� פקדי אות� נאו� ד

' ורב יהודה כתיב קרא אחרינא השבעתי אתכ� בנות ירושלי� וגו. שרת כתיב
זירא ' ור] וסיו� הפסוק א� תעירו וא� תעוררו את האהבה עד שתחפ�[

זירא ' ור. ההוא שלא יעלו ישראל בחומה ורב יהודה השבעתי אחרינא כתיב
' שפסוק זה נכפל ג[שבועות הללו למה ' ח דאמר ג"י בר"ל לכדר"ההוא מבע

ה את ישראל "אחת שלא יעלו ישראל בחומה ואחת שהשביע הקב] פעמי�
ע שלא ישתעבדו "ה את אוה"ע ואחת שהשביע הקב"ימרדו באוהשלא 

זירא ' ור. ורב יהודה א� תעירו וא� תעוררו כתיב. בישראל יותר מדאי



ל דאמר שש שבועות למה תלתא הני דאמר� אינ� שלא יגלו את "ל לכדר"מבע
בצבאות או באילות . ע"הק� ושלא ידחקו את הק� ושלא יגלו את הסוד לאוה

ה לישראל א� את� מקיימי� את השבועה "ל הקב"אלעזר א' השדה אמר ר
ובתר . כ"מוטב וא� לאו אני מתיר את בשרכ� כצבאות וכאילות השדה ע

י לבבל כ� "אמר רב יהודה אמר שמואל כש� שאסור לצאת מא' הכי אמרי
י לפי שיש ש� ישיבות המרביצות "אסור לצאת מבבל לשאר ארצות ופרש

  : תורה תמיד
  

מקרא דבבלה יובאו ' דהראי'  אגדה זו יש כמה תמיהות אוהנה בדבר) מב
כ קרא דבבלה יובאו "וא. אידחי דהאי בכלי שרת כתיב רק מקרא דהשבעתי

ובכל דוכתי דמייתי . ל לאתויי"דמייתי רב יהודה למה וקא דהשבעתי הו
ולא מייתי קרא ' ס להא דרב יהודה מייתי קרא דבבלה יובאו וגו"הש

כ מכל המדינות א� יעלו "וא. דהשבעתי לא נזכר בבלועוד דבקרא . דהשבעתי
ובהפלאה פירש דמקרא דבבלה יובאו למדנו פירוש . יעבור על השבועה

מ "מ. והפירוש טוב א� לא נדע טוב ממנו. הכתוב דהשבעתי דעל בבל קאמר
כי . ועוד עיקר שבועה זו לא ידענו מה טיבה. קושיא ראשונה אינה מיושבת

� הנדפס בסו" "ועיי� במשפטי החר� לרמב. עשבועה היא כשהאד� נשב
ה כשהשביע את ישראל קבלו "ומרע. �"א המיוחסת להרמב"ת הרשב"שו

התורה בפסוק אלה דברי ' י בפי"ישראל עליה� את השבועה כמו שפרש
הר גריזי� והר ' וכ� בפ. הברית שקבלו עליה� את התורה באלה ובשבועה

י שלמה שאמר "ה הזאת היתה עוא� השבוע. עיבל וענו על הע� ואמרו אמ�
מהראוי שיאסו" שלמה כל ישראל שיקבלו עליה� ' הי. ק"השבעתי ברוה

. ג� לא יתכ� כלל שיבשר� בשורת הגלות וישביע�. השבועה ולא מצינו כזאת
ע שלא ישתעבדו בה� בישראל יותר מדאי מה "ועוד שבועה שהשביע אוה

  : טיבה וה� לא ידעו כלל מהשבועה
  
ב נעלמי� מאד שכתב מימרא "מלכי� הלכה י' ה מה"� פ"מבודברי הר) מג

ל כ� אסור לצאת "י לח"דרב יהודה אמר שמואל כש� שאסור לצאת מא
ותמוה דקרא דבבלה יובאו מסקינ� . בבלה יובאו' מבבל לשאר ארצות שנא

ושמואל ג� . כ"י ג"פ א� בכלל שאר ארצות א"ועוד ממנ. דבכלי שרת כתיב
י אסור דכתיב בבלה יובאו "ודה דאמר מבבל לאכ לרב יה"וא. י אסר"לא

מ דהא דבבלה יובאו וש� יהיו משו� מעלות בבל דהא מדמי לה "ולשיטת הר
ש לשאר ארצות ורב יהודה "י אסור כ"כ כיו� דלא"וא. ל"י לחו"ליציאה מא

' וא� רב יהודה משמי. ל"דשמואל אחת ה� ותרתי ל' ומשמי' דנפשי' משמי
י ופסק "לא' דנפשי' י ורב יהודה משמי" ולא לאדשמואל דוקא לשאר ארצות

י דהא כתיב עד יו� "כשמואל קשה הא קרא דבבלה יובאו משמע יותר לא
י עד "והמשמעות שלא יעלו לא. י"פקדי אות� והפקודה היתה להעלות� לא

ועוד למה לא פסק כרב יהודה דרב יהודה שמע דשמואל וחולק . יו� פקודה
  : ל"� הנ"מ שלא העלה מזור לדברי רמב"בלח' ע. עליו ועוד דקדוקי�

  



ונראה . ע"וליישב כל זה נקדי� לבאר עני� השבועה ובפרט שבועה דאוה) מד
ה את התורה לבני עשו וישמעאל ולשאר האומות "דהנה בהא דהחזיר הקב

ותיר� ששאל . לאיזה נביא שלה� נגלה) א"ב ע"קל(בלק ' ק פ"הקשה בזוה
גבורות ' ל בס"צא בזה ה� דברי מהרש באריכות וכיו"את השר שלה� יע

י "מפני שסור� רע פרש) א"ג ע"י(והנה בהוריות . אלא שאמרה בלשו� אחר
שיצר לב� רע הוא יותר מדאי סור� שר שלה� כדאמר בגר שסורו רע דהיינו 

מבואר דשר של האומה הוא יצר של האומה . ל"ר ששר שלו רע היא עכ"יצה
גבי רהב שר של מצרי� שקרא כי שורש נשמת� ממנו כדמשמע במדרש 

ע לשרי� של כל אומה "כ השבועה לאוה"מעתה יפורש ג. ש"למצרי� בניו ע
ואומה שלא יסיתו כל אחד את אומתו לשעבד בישראל יותר מדאי מאחר 

ז השביע� "שיצר האומה מ� השר הרי ביד השר להסית� לכל מה שירצה וע
 נפרע מאומה נפרע ה"כ כשהקב"וע. שלא יסיתו לשעבד בישראל יותר מדאי

  : במעל תחילה בהסתה' מ� השר תחילה כי הי
  

לשורש ' והנה כעי� זה נוכל לפרש בשבועות ישראל כי השבועה הי) מה
ש "ש השבעתי אתכ� בנות ירושלי� שה� נשמות כמ"וז. נשמותיה� למעלה

והוא . בנות ירושלי� אילי� נשמתיהו� דצדיקיא) א"ב ע"רמ(ק ויחי "בזוה
. � את הנשמה קוד� ביאתה לעול� תהא צדיק ואל תהי רשעכעי� שמשביעי

מ ביד הגו" ללכת "ומ. חפצה ורצונה לטוב' ל שהנשמה תהי"כ כנ"והוא ג
כ הוצרכו ישראל בפועל ממש "וע. בשרירות יצרו הרע ולא לשמוע אל הנשמה

. ז לקבל התורה באלה ובשבועה ולא סגי במה שמשביעי� את הנשמה"בעוה
נענשי� א� אי� שומעי� ' על ממש באלה ובשבועה לא היוא� לא שקבלו בפו

  : אל הנשמה
  
א בצבאות או באילות השדה א� תקימו השבועה "ובזה יובנו דברי ר) מו

. י הפקר"מוטב וא� לאו אני מתיר בשרכ� כצבאות וכאילות השדה ופרש
וממרו� שלח ' ואינו מוב� למה עני� זה דוקא ובכל שבועה כתיב כי לא ינקה ד

י "א� יוב� עפ. ועוד הדמיו� בחיות השדה קשה להבי�. � לא לעשות הפקרעונש
שנה ' ג לכ"ש אביו מי שמת בי� י"א לר"המבואר בתיקוני זוהר ששאל ר

ת "ש עוונותיו ילכדונו את הרשע דנהי שאי� השי"והשיב ר. באיזה עו� מת
ל בשער "י ז"וכ� הוא בכתבי האר. מ לסלק השגחתו ממנו"מ. מעניש אותו

מורה נבוכי� כי ' והנה בס. מחברת הקודש' לקוטי תורה ובס' מ שבס"יצ
ת על האד� באמצעות הדבוק הוא השכל השופע על האד� "השגחת השי

כי ' צ ראי"וזה א. ל נקרא נשמה"ובלשו� מחקר נקרא שכל ובלשו� קבלת חז
ת כי הוא חלק אלוה ממעל והוא שורה "הנשמה היא דיבוק אד� להשי

ת "ת שכפי דבקות האד� שיעור השגחת השי"� עה"בכ הרמ"וכ. בהאד�
  : עליו
  
א כי א" אחר השבועה אי� עו� על גו" האד� א� "מעתה יובנו דברי ר) מז

וג� על הנשמה אי� עונש א� . כי גו" האד� לא קיבל השבועה. אינה מקיימה



ל "ועל הגו" אי� עונש כנ. מה פשעה. והגו" אינו מקבל. הסיתה האד� לטוב
פ א� הנשמה לא קיימה "ממנ. רי נפסק הדבוק שבי� האד� לקונופ ה"א� עכ

וא� קיימה השבועה אלא שהגו" אינו . השבועה הרי הנשמה עצמה מרוחקת
וכיו� שנפסק הדיבוק מסולק השגחת . שומע לה הרי הגו" מרוחק מ� הנשמה

כ אי� השגחת "וע. ת מעליו והוא הפקר כחיות השדה שאי� לה� נשמה"השי
� "� והרמב"ש הרמב"י בהמות וחיות רק על קיו� המי� כמת על פרט"השי

והיינו דנקט . ת"כ האד� א� אי� הנשמה בו המקרבתו להשי"כ. והחינו�
קרא בצבאות או באילות שהוא מורה על סילוק הקדושה היא השגחת 

א� כאשר יאכל את . ת כדכתיב בבהמת קודש בעלת מו� לאחר פדיו�"השי
 בבכור ומעשר ובשאר קדשי� במו� ופדיו� י המו�"כי ע. הצבי ואת האיל

  : נסתלק קדושת קרב� ממנה
  

ס האי בכלי שרת "ד עני� השבועה נשוב למאמר הש"ואחר שבארנו בס) מח
ש מבבל "ת שלא להוציא הכ"והנה לכאורה יש להשיב דכמו שצוה השי. כתיב

נבואה שהרי לקחו ' א שהי"בהפלאה שא' וכמו שהביא ראי. עד יו� פקודה
א" א� יתנו לה� רשות להוליכ� לא יוציאו� מש� ' לשוש� רק צווי היאות� 

והוא משו� השכינה שבאה לבבל ויחזקאל ראה המרכבה ש� כמו שמוכח 
כ "י ע"ומדמי לאיסור יציאה מא' � דמביא קרא דבבלה יובאו וגו"מרמב

כ מסברא ג� ישראל לא ילכו "כ. ג� משו� חשיבות בבל' דקרא דבבלה וגו
  : י כלי שרת מה לי ישראלדמה ל. משו�

  
לבבל ' ל ואפי"י אסור לצאת חו"א� יש לחלק מאחר דמי שהוא בא) מט

. כ לא יצא מש� משו� השכינה"י רק מי שהוא בבבל ג"משו� קדושת א
ל דוקא כלי� כיו� שהובאו לבבל מקומ� הוא "ז י"ולפי. והיכא דקאי ליקו�

. י לכשיוכל"וב לאאבל אד� עיקר הוא דעתו וכיו� שדעתו מסתמא לש. ש�
ל בהול� "והא קי. שהדירה ש� שקולה ככל המצוות לא נחשב שהוא בבבל
ל דכלי� נמי דעת "וא. ממקו� למקו� ודעתו לחזור דינו כמקו� שיצא מש�

וכ� בשבת [ליתא דדעת האד� לא מהני להכלי� . האד� להשיב� לכשיוכל
פצי� כדי מ א� הניח הח"מ. ולא חשיב הנחה' דעומד לכת" היינו אורחי

ודוקא הנחת גופו לא חשיב הנחה כיו� שהוא עצמו דעתו . לכת" חשיב מונח
ד דלא מהני מחשבת "נ בנ"וה. אבל לא מהני דעת האד� אל החפצי�. לכת"

זה . אבל האד� מותר לחזור. כ אסור להחזיר�"ע] האד� לחזור לגבי הכלי�
  : זירא' תירו� ר

  
שנשבעה '  השבעתי אתכ� וגוז השיב רב יהודה כתיב קרא אחרינא"וע) נ

וכבר אמרנו כי . י"חפצה ורצונה לחזור בלתי פקודה מהש' הנשמה שלא יהי
נ מאחר "ה. ל"י הוריות הנ"שבועת הנשמה מועיל לחפ� האד� כעני� דברי רש

שנשבעה הנשמה נכנס חפ� זה באד� וכיו� שאי� עוד דעתו לשוב שוב דומה 
זירא האי שלא יעלו בחומה אבל ' ור. 'להכלי� דכתיב בהו בבלה יובאו וגו

י בנחת מעט מעט נשאר בה� החפ� והרצו� ונחשב שה� עדיי� "לשוב לא



אבל . י"זירא מתיר לצאת מבבל היינו לא' ולפי זה נתברר דהא דר. י"בא
א� תחשוב שהוא במקו� שיצא לש� . פ אסור לצאת"לשאר ארצות ממנ

י מאחר שדעתו " באהלא אסור לצאת מבבל וא� תחשוב שהוא. דהיינו בבל
' � דפסק כר"ש דברי הרמב"וא. י"ל הלא אסור לצאת מא"לשוב לש� כנ

ובהכי ניחא . מ לצאת לשאר ארצות אסור והיינו דשמואל"ומ. זירא
� וכל הפוסקי� לא הביאו די� החמש שבועות שנשבעו ישראל דזה "שהרמב

רש דבאמת האד� עצמו כמו שהוא בגו" לא נצטוה רק שו. אי� עסק בהלכה
וא� האד� הול� בדר� טוב הול� בדר� שמלמדתו הנשמה . הנשמה למעלה

  : כ לא הביאו הפוסקי�"ע. ואי� זה לימוד התורה רק לימוד הנשמה
  
אלא . ש קרא דהשבעתי באמת מכל המדינות ובכל הגליות"והנה לפמ) נא

שאי� בזה לא ציווי ולא אזהרה שהיא רק שבועת הנשמה בשורשה רק העולה 
חשיב תיכ" שבא לגלות '  יהודה עובר בעשה ושבועה מהני שלא יהימבבל לרב

מ ג� משאר גליות לרב יהודה א� שב נענש להיות "ומ. ש"דעתו לחזור וכמ
ולפי זה לרב יהודה הא . הפקר כצבאות ואילות השדה המורה סילוק השגחה

וממה שכתבו . רבינו מאיר' דהכל מעלי� בזמ� הבית דווקא כמו שפי
פ הבעל יכול לכפותה ולרב "לרבינו מאיר עכ' ז ואפי"בזה' יהפוסקי� דאפ

. זירא' ל כרב יהודה אלא כר"יהודה הלא נענש על עלייתו מוכח דלא ס
. י בכלל"� אסור לצאת מבבל לשאר ארצות אי� א"ומוכח דהא דכתב רמב[

כ רב "דא. י בכלל"ל דלמה שכתב לשאר ארצות אי� א"וזה נוס" על ראיות הנ
  ]:  אמרו דבר אחד ותרתי למהיהודה ושמואל

  
] וכל הגליות[מ שבארנו דקרא דהשבעתי קאי על כל הארצות "והנה לפי) נב

והחבר הודה למל� כוזר . י"יש לית� טוב טע� על כל הגדולי� שלא עלו לא
ובאמת לכאורה הוא שאלה גדולה אי� עברו כול� . ואמר הובשתני מל� כוזר

אלא דיחידי� .  על כל הארצותל דכיו� דהשבועה היא"ש י"ולפמ. ע"מ
חיוב ' א שיהי"מ א"מ. מותרי� לעלות ואי� השבועה רק שלא יעלו כול� ביחד

ע "חיוב על כל ישראל על כל יחיד ויחיד בפ' כ שוב יהי"דא. על יחידי� לעלות
וא� ילכו יענשו בסילוק השגחה . א דהכל ביחד היינו בחומה דאסור"וזה א

ובכל אחד נאמר זריזי� . י יקדי� ומי יאחרמ. ז"ת שילכו זה אח"וא. ל"כנ
  : כ אי� חיוב על שו� יחיד"נמצא שעולי� הכל ביחד ע. מקדימי�

  
גבי טמא שר� דאי כל הצבור טמאי� ) ב"ט ע"ס(וגדולה מזה בפסחי� ) נג

ל "וא" דלא קי. נינהו לא מדינ� עלייהו אלא עבדו בטומאה יחיד נמי פטור
ל כתשובת רבה "י כקושית אביי ולא קיל משו� דילפינ� מפסח שנ"י. כרבה

. ועוד דהת� השתא באמת רק יחיד טמא. צבור בראשו�' שאני הת� דעבדי לי
א שיחול החיוב ג� על "ד דהחיוב על הכל בשוה וכיו� דעל כול� א"אבל בנ

נ "ה. י ש� דמצות פסח יחד לכל ישראל נאמר"יחיד אינו מוטל כמו שפרש
  : ל"ד עדי" טובא מהת� כנ"ונ. נאמרי יחד לכל ישראל "מצות ישיבת א

  



מ העולה שוב מקיי� המצוה דישיבת "היינו משו� דמ. והא דהכל מעלי�) נד
. י ושוב לא שיי� לומר כל מילתא דליתא בצבור ליתא ביחיד מתרי טעמי"א

עוד שו� שבועה עליה� דאי� ' י לא יהי"כל ישראל בא' חדא שא� כבר הי
) 'ג(ועוד דבהוריות . י"כבר ה� באאיסור רק על עליית� בחומה לא ש

כ "וא. ש"ל עי"י דהת� איקרי קהל ולא יושבי ח"ובהוראה הל� אחר יושבי א
דאדרבא . י"ל ליתא ביחיד יושבי א"לא שיי� לומר כל דליתא בצבור יושבי ח

כ מקיימי� המצוה כשה� "ע. ל נחשבי� יחידי�"ה� ציבור נינהו ויושבי ח
דהשתא אינו חובה לעלות דומיא דהכל מעלי� י א" "כ הכל מעלי� לא"וע. ש�

. ז ולא בזמ� הבית"לירושלי� א" דאינו חובה לעלות לירושלי� כלל לא בזה
י כיו� "לא' ה בעלי"ה. י מעלי�"מ כיו� דיש מצוה לדור ש� יותר מבשאר א"מ

  : דירת� ש� מצוה שלימה' דסו" סו" כשיעלו יהי
  
וק מק� עשר שני� לשבת אבר� ל� בפס' ת פ"� עה"ובזה נבי� דברי רמב) נה

ל וכבר טעו בה המפרשי� טעות אחרת שאמרו שאי� די� "באר� כנע� וז
ל להוציא האשה ששהתה עשר שני� ולא ילדה ולא שישא אחרת "היושב בח

ל ולא ילדה ובא "ע� אשתו בח' אבל הכוונה לומר שא� הי. ואי� העני� כ�
 אולי בזכות האר� יבנו י שנותני� לה� זמ� עשר שני� מעת ביאת� לאר�"לא
' ד שא� הי"א� כתבו בש� הראב. א ביבמות"א והריטב"כ הרשב"וכ. ל"עכ
ל "תחילה בחו' ולדברי כול� א� הי. ש"ל עי"י ויצאו אז תולי� בעו� חו"בא

' ל יוב� בטוב דכשהי"א� להנ. ל ולמה כשיצאו תולי�"אי� תולי� בעו� חו
מכא� כי ' מ אי� ראי"ומ. הל אי� עליו עו� כלל במה שאי� עול"תחלה בחו

ל יש לה� בני� אי� נתלה "דכיו� שכל הדרי� בח. ש איתא טע� אחר"בהרא
ל שזה אינו כולל בכל אד� תולי� "י והל� לח"בא' ורק א� הי. ל"לזה בעו� חו

ומה . ש דאי� עו� כלל במה שאינו עולה"א� נראה יותר שכוונו למ. זה
' ש כעי� עובדא דמלאכא ור"ראל לה"יש לומר דס. ש לטע� זה"שהצרי� הרא

קטינא במנחות במצות ציצית דכשאינו לובש טלית בת ארבע כנפות ופטור 
נ כל "ה. מציצית בעיד� רותחא ענשינ� על שלא לבש כדי לקיי� מצות ציצית

כנפות כיו� ' כלבישת בגד בת ד' מצוה שוב העלי' יחיד א� יעלה לבד יהי
חיוב על הכל כדי שלא ' כ שוב יהי"דאא� ג� בזה יש לדו� . מצוה' כ יהי"דאח

  : ק"ברבינו יונה בשערי התשובה ודו' וע. ויש לדחות. יענשו בעיד� רותחא
  
אבל א� השיג . איברא דכל זה הוא רק כשאי� לו רשות מהממשלה לעלות) נו

רשות לעלות ולהתיישב שמה שוב מחויב לעלות דמעתה ליכא הטע� דכל 
ות� רשות לכל ישראל לעלות לא יחשב דליתא בציבור ליתא ביחיד שא� י

ל כי א� יות� רשות לכול� "ג� י. י ביד חזקה"כי בחומה פרש. שעולי� בחומה
. ל בזה"מ י"מ. א" דבאופ� זה היינו בלא פקודה ליתא בציבור. יחשב פקודה

ברשות רק ' א� זה ברור שאי� חיוב לעלות אפי. שנקרא איתא בציבור
ו "כי בא� לאו יצא ח.  מישראל הכשרי�להתיישב שמה בתו� קיבו� אנשי�

כי קיבו� אנשי� כשרי� הוא תועלת גדול לקיו� כל המצות . שכרו בהפסדו
  : בכלל וביחוד למצות התלויות באר� כמוב�



  
י לרב יהודה הוא מעשה "א� כל זה לפי דרכינו דאיסור העולה מבבל לא) נז

א� בהפלאה . דבבלה יובאו והשבועה מועלת רק שלא יחשבו דעת� לחזור
ומקרא דבבלה יובאו ילפינ� על קרא דהשבעתי . דהאיסור משו� השבועה

כ "א. ש"שהשבועה שלא לצאת מבבל שלא להניח הקדושה השורה בבבל עי
. י"ממילא בשאר ארצות יש חיוב לעלות לא. בשאר ארצות אי� שבועה כלל

י� מ בי� מבבל ב"זירא דהשבועה היא שלא יעלו בחומה אי� נ' ל דלר"א� י
מ א� בחומה או "דאי משו� הקדושה השורה בבבל מה נ. משאר ארצות

ו הטע� דלעלות בחומה הוי כמו מרידה וא" משאר ארצות "א. מעט מעט
ל הא דהביאו "די. ז"ל כר"דקי' אסור א� לדעת הפלאה אי� לנו ראי

' מ יש קצת הוכחה דהי"מ. ז היא בשאר ארצות"הפוסקי� דהכל מעלי� בזה
  : ל אי� מעלי�לה� לפרש דמבב

  
� לפי שיטת "ל על הרמב"א� יש לדחות בהקד� ליישב כל הקושיות הנ) נח

ג דקרא איירי בגלות בבל בגלות שני נמי "כתבו ואע' דהנה בתוס. הפלאה
ג דכתיב עד יו� פקדי אות� והיינו בימי עזרא שאז "ואע. ש"קפיד קרא עיי

יי� ה� באזהרה זו מ אות� שלא עלו מסברא עד"ומ. הפקודה לצאת מבבל' הי
יש לה� ' יוסי ביבמות קדושה ראשונה ושני' ל לר"והנה י. ט"ועיי� במהרי

שלישית אי� לה� דקדושה ראשונה לא קידשה לעתיד לבוא ויש לה� ירושה 
כ אי� "א. קידשה לעתיד לבוא ואי� לה� ירושה שלישית' א� קדושה שני' שני

� דפסקה קדושת האר� ללמוד גלות שני מגלות ראשו� דבגלות ראשו� כיו
אבל בגלות שני דלא פסקה . קפיד קרא שלא לצאת מבבל מקו� שכינה

י חשיבא מבבל וכיו� דקרא בגלות ראשו� איירי כדכתיב עד "א. קדושת האר�
ל רק שנאמר מסברא אות� שלא עלו נשארו באיסור� "יו� פקדי אות� כנ

א� . ל ביניה�יוסי רב ההבד' דמה לי בגלות ראשו� מה לי בגלות שני ולר
פ לעני� שאר ארצות אי� חילוק בי� גלות ראשו� לגלות שני דבגלות ראשו� "עכ

זה טעמו של . י גרועה משאר ארצות"נהי שפסקה קדושת האר� לא היתה א
  : שמואל

  
זירא דההוא בכלי שרת ' לתר� לר' להגמ' כ למה לי"ואי� להקשות דא) נט

 חדשה בינו לרב יהודה ולמה כתיב ושבועה שלא יעל בחומה ולעשות פלוגתא
יוסי קדושה ראשונה לא קידשה לעתיד ' ל דסובר כר"לא תיר� דכשמואל ס

ל "די. כ אי� איסור בגלות שני"קידשה לעתיד לבוא וע' לבוא וקדושה שני
זירא עד שראה שעורי� בחלו� כיו� דמצוה ' כ יוקשה למה לא עלה ר"דא

' ל דג� קדושה שני"בנ� סו כר"א. דאורייתא לעלות למה ישגיח בחלומות
ובמצוה דרבנ� לא רצה לעשות נגד רבו . י"ז בישיבת א"פסקה ואי� מצוה בזה

מצוה ' רב יהודה רק היכי דמסברא כמו קוד� כיבוש בימי האבות שהי
זירא סובר ' ומוכרח דר. ל"וסברא אינו רק באיש צדיק כנ. י"בישיבת א

. לות ראשו� בי� בגלות זהפסקה ואי� חילוק בי� בג' כרבנ� דג� קדושה שני
  : והוצר� לתר� האי בכלי שרת כתיב ושבועה שלא יעלו בחומה



  
ורב יהודה אפשר דסובר כרבנ� שג� ירושה שלישית יש לה� דקדושת ) ס

ל דקדושת יהושע נמי לא פסקה ואי� הבדל בי� גלות "עזרא נמי פסקה או דס
יוסי ' כרא מה תרומות "� שפוסק פ"ממילא הרמב. ראשו� לגלות שני

כ פסק "דירושת יהושע בכיבוש פסקה וקדושת עזרא בחזקה לא פסקה ע
י לא כתב לאסור ומסתמא "דלשאר ארצות אסור מקרא דבבלה יובאו ולא

ש מיושבי� כל קושיות "ובמ. ל"כנ' מותר ופוסק כשמואל דאזיל לטעמי
  : � דוק ותשכח"מ על הרמב"לח
  

וסקי� שהביאו משנה דהכל מעלי� מהפ' דלפי זה אי� ראי. נחזור לעניננו) סא
ל "ז ס"ז ולא חילקו בי� מבבל בי� משאר ארצות דכר"בזה' י אפי"לא

ל דהשבועה היא "ל לעול� כרב יהודה ס"די. דהשבועה היא שלא יעלו בחומה
ז אי� איסור לעלות מבבל "ל דבזה"א� דכשמואל ס. שלא יעלו מבבל כלל

דשה לעתיד לבוא ולא קי' ומשו� דקדושה שני. י רק לשאר ארצות"לא
ולשמואל ורב יהודה השבועה שלא לצאת מבבל . ש"וכמ. קדושה ראשונה

י כלל "לא' אבל אי� האיסור משו� העלי. כ בכלל האיסור"י ג"לא' ואפי
לרב יהודה שבועה ' ל אפי"א� י. י"ומשאר הארצות שוב המצוה לעלות לא

 כלל מבבל שלא לעלות' אחת שלא יעלו בחומה משאר ארצות ושבועה שני
דהא טעמא דרב יהודה משו� דנכפלה השבועה א� תעירו וא� תעוררו 

  : כתיב
  

כ "ז רק א� עולה מקיי� אח"ולדינא נראה דודאי אי� חיוב העלאה בזה) סב
לדעת הפלאה ' אבל חיוב לעלות ליכא מאחר דאפי. מצוה גדולה בישיבתה

שלא יעלו ל דשבועה "לרב יהודה י' ואפי. אי� הכרח דהלכה כרב יהודה
ש "ולפמ. בשאר גליות ואיסור שלא יעלה כלל רק בבבל' בחומה איתא אפי

כ לפסוק לדינא דאי� "בעניותי השבועה בכל המדינות ובכל הגליות בשוה ע
  : חיוב

  
י היא בהיות לו פרנסה מריוח "עיקר מצות ישיבת א. ל"קיצור דברי� הנ) א
ד אי� זה עיקר "ל לענ"ל במתנה מאנשי חו"י אבל א� נשלח לו מעות מחו"א

  : י"מ הוא מקיי� מצות ישיבת א"י בשלימות ומ"מצות ישיבת א
  
' י רק באיש צדיק שא� הי"ל כי אי� מצות ישיבת א"נ' וכשאני לעצמי הי) ב

או כשהאיש צדיק א" א� האשה אינה צדיקת , נגאלי�' כל ישראל כמותו הי
וסר '  והוא כיי" ליל בשרבו איש צדיק"וכיוצא בזה י. מאחר שהיא טפילה לו

פ ספק לו א� איש צדיק הוא "או בשעכ, י קולטתו אגב רבו"למשמעתו דאז א
י חנ� אי� כוס" ונחת רוח "ל לא"אבל א� שלש אלה לא יעשה יציאתו מח

  : ביציאתו
  
. י שכבשו עולי בבל אי� שהוא"א� אי� כ� משמעות הפוסקי� אלא דבא) ג



ה לעתיד לבוא ואי� מצות ד לא קידש"ולמ. י"מצוה לעלות ולישב בא
מצות . התלויות באר� כגו� ספק ערלה וכלאי הכר� נוהגי� באר� רק מדרבנ�

ולדעת רוב הפוסקי� דקידשה לעתיד לבוא מצות . כ מדרבנ�"ישיבתה ג
בזה . א� בארצות שלא כבשו� עולי בבל אי� מצוה רק סברא. ת"ישיבתה מה

אבל . יש סברא' ק ב"אול "שבו תלוי א� איש צדיק הוא או טפל לצדיק כנ
ד לא "כ בארצות שכבשו� עולי בבל למ"וע. א� אינו בגדר זה אי� כא� סברא

. יש כא� מצוה דרבנ� וסברא' קידשה לעתיד לבוא א� איש צדיק הוא וכו
י אי� כא� "וכ� בישיבת ירושלי� על שאר א. וא� לא כ� יש מצוה דרבנ� לבד

כל מעלי� במה שהוא רק סברא ובדי� ה' מצוה ר סברא א� איש צדיק הוא כו
אבל היא לא תוכל לכו" . ש"מ דהוא יכול לכו" אותה א� רוצה לש"דעת מהר

ל לא "מ דהיא אינה יכולה לכו" אותו משו� דס"כ דעת מהר"י ג"ובא[אותו 
קידשה לעתיד לבוא ובדרבנ� רק הבעל יכול לכו" דיפה כח הבעל מכח 

  ]: האשה
  
כ בישיבתה "י היינו שא� עלה מקיי� אח"וכל מה שאמרנו מעני� ישיבת א) ד

' מ נראה שהעלי"מ. אבל אי� חיוב לעלות. מצוה השקולה כנגד כל המצות
וא� אינו . כנפות כדי שיתחייב בציצית' י היא כמו הלובש בגד בת ד"לא

ואינו . ל בזה א� אינו עולה בלי טע�"כ י"כ. לובש בעיד� ריתחא ענשינ�
לה לעלות שוב מצוה עליו לעלות א� בא� ישיג רשות מהממש. מוכרח

ובלבד שיתיישב שמה בתו� קיבו� אנשי� מישראל . ולהתיישב שמה
  : הכשרי�

  
ל כרוב הפוסקי� דקידשה לעתיד לבוא "ולדינא הצרי� לענינינו למה דקי) ה

לו מצב פרנסה ש� כמו שהוא בזמנינו זה מקיי� בישיבתה ' א� עולה ויהי
 עליו חיוב לעלות רק כשמשיג רשות מ אי�"ומ. מצוה ששקולה ככל המצות

. ובלבד שיתיישב שמה בתו� קיבו� אנשי� מישראל הכשרי�. מהממשלה
. ובכ� מצוה גדולה להשתדל אצל הממשלה לית� רשות לקיבו� אנשי� לעלות

אל ' ב. חפשית' שתהי' לגו" העלי' שזה ודאי תועלת גדולה בכמה עניני� א
למצות התלויות באר� כי לא הישיבה שמה לקיו� המצות בכלל וביחוד 

' ג. 'הרבה מישראל הכשרי� איש את רעהו יעזורו וגו' הורגלו בה� וא� יהי
י בפרט מצות "י קיו� המצות בא"כי ע' לעני� קדושת האר� וברכותי

התלויות באר� ירבה בה קדושה וברכה כי מצות התלויות באר� נקראו חובת 
' כ� האר� בקיו� מצוותיוכמו האד� בקיו� המצות תתחזק נשמתו . קרקע

בקדושתה כי ברכת האר� איננה טבעית ' יתרבה קדושתה וברכת האר� תלוי
כ לרגלי מרבית האנשי� אשר יקיימו מצות התלויות באר� "וא. רק אלקית

ל הוא מצוה גדולה "להאנשי� היושבי� בחו' ואפי. 'בפירותי' ברכת ד' כ� יהי
ל "פרנסה א" א� ישבו בחולה� מזה ' ובפרט א� יהי. י"לקנות נחלה בא

ובכ� את� קציני וגבירי ישראל אשר יש לאל . י"נחשב קצת כאלו יושבי� בא
. ידכ� להשתדל בהשגת רשיו� ולהוציא את הרעיו� הנכבד הזה אל הפועל

עליכ� המצוה הגדולה הזאת ואי� ק� לשכר המסייעי� בזה ה� בהשתדלות 



בידינו יצליח ובקול ' ר חפ� דנבקש עז' ומד. הרשיו� וה� בעיקר קניות הנחלות
  : ק"לפ" כי בא העת לחננה"נעלה בשנת ' רנה ותודה בית ד

  
  . אברה�' נאו� הק

  
לעני� ) א"ח ע"ל(א יומא "אחר זמ� רב שכתבתי תשובה זו מצאתי לריטב) סג

ל והנכו� יותר שאי� איסור אלא בזמ� שישראל "ז וז"דירה במצרי� בזה
כל . זר עלינו להיות נדחי� בכל קצוי אר�ז שנג"אבל בזה. שרויי על אדמת�

. ש"ל ע"ל אחת היא ואי� איסור אלא שלא לצאת מדעת מאר� לחו"ח
י החיוב שלא "ז לעלות רק על יושבי א"ומדקדוק דבריו נראה דאי� חיוב בזה

הלא ג� . וא" שדנו האשה כמורדת א� אינו רוצה לעלות עמו. לצאת ממנה
. � דינה כמורדת א" שזה ודאי אי� חיובי לירושלי"א� אינה רוצה לעלות מא

כ הברייתא "וע. י"ש בזה שאחר שיעלה ש� יקיי� המצוה דישיבת א"כ
אבל לא על בני . יושבי� ש�' רק עליה� שהי' � אי� ראי"דספרי שהביא רמב

� החיוב על כל אחד "ובאמת שלשו� רמב. חיוב עליה� לעלות' ל שיהי"חו
י כידוע שבסו" "� בא"אז הרמב' אולי היו. ל"על יושבי חו' ממנו משמע דאפי

  : ק"ימיו נסע לאה
  
  . ל"הנ

 *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   


