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 ד"בס

 ישוב ארץ ישראל
 נבון. מ

 
 במדבר פרק לג 

ּה) נג( ת א ת  ׁש  ר  ץ ל  ָאר  ת ה  י א  ּת  ם נ ת  כ  י ל  ּה ּכ  ם ּב  ּת  ב  יׁש  ץ ו  ָאר  ת ה  ם א  ּת  ׁש  הֹור   :   ו 
 

 ן במדבר פרק לג "רמב
 על דעתי זו מצות עשה - והורשתם את הארץ וישבתם בה כי לכם נתתי את הארץ לרשת אתה ) נג(

ואלו יעלה . 'ולא ימאסו בנחלת ה,   יצוה אותם שישבו בארץ ויירשו אותה כי הוא נתנה להם,היא
 ומה .'יעברו על מצות ה, על דעתם ללכת ולכבוש ארץ שנער או ארץ אשור וזולתן ולהתישב שם

וידונו , במצות הישיבה בארץ ישראל ושאסור לצאת ממנה)    כתובות קי ב(שהפליגו רבותינו  
, בכאן נצטווינו במצוה הזו, וכן האיש, שה שאינה רוצה לעלות עם בעלה לארץ ישראלכמורדת הא

דברים (באו ורשו את הארץ  , ויחזיר המצוה הזו במקומות רבים. כי  הכתוב הזה היא מצות עשה
תוכלו , אז וישבתם בה, והורשתם אותה  מיושביה, והורשתם את הארץ, י פירש"אבל רש)  . א ח

 : ומה שפירשנו הוא העיקר, ם לאו לא תוכלו להתקיים בהוא, להתקיים בה
 

 תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף צא עמוד א 
בזמן שאינו ? אימתי: ר שמעון"א. כ עמדו סאתים בסלע" אא-ל "אין   יוצאין מארץ לחו:  ר" ת

וחאי ש בן י"וכן היה ר.  לא יצא-עמדה סאה בסלע ' אפי,  אבל   בזמן שמוצא ליקח,  מוצא ליקח
מפני   שיצאו ?  ומפני מה נענשו, גדולי הדור היו ופרנסי הדור היו, מחלון וכליון, אלימלך  :  אומר

מאי הזאת . ותהם כל העיר עליהן ותאמרנה הזאת נעמי+   'רות א:  +שנאמר, מארץ לחוצה  לארץ
 אותו :ר  יצחק"וא? ל מה עלתה לה"נעמי שיצאת מארץ לחו, חזיתם: אמרו, ר יצחק"א? נעמי

עד דלא שכיב : והיינו דאמרי אינשי. מתה אשתו של בעז, היום שבאת רות המואביה לארץ ישראל
כי אידך ? ל"מאי קמ. אבצן זה בעז: אמר רבה בר רב הונא  אמר רב.  קיימא מנו בייתיה-שיכבא 

, מאה ועשרים משתאות עשה בעז לבניו: דאמר רבה בר רב הונא אמר רב, דרבה בר רב הונא
ויהי לו שלשים בנים ושלשים בנות שלח החוצה ושלשים בנות הביא +    ב"שופטים י:  +רשנאמ

אחד בבית  אביו , ובכל אחת ואחת עשה שני משתאות, לבניו מן החוץ וישפט את ישראל שבע שנים
וכולן מתו : תאנא. כודנא עקרה במאי פרעא לי: אמר, ובכולן לא זימן את מנוח, ואחד בבית חמיו

איכפל ואוליד חד דמשיתין ? שיתין למה  ליך, בחייך דילדת שיתין: היינו דאמרי אינשיו. בחייו
אלימלך : אמר רב חנן בר רבא אמר רב.) מלך אברהם עשר שנים שנפטר נתנשא לבדו: 'סי. (זריז

מי שיש לו ' שאפי? ל"מאי קמ. כולן בני נחשון בן עמינדב הן,  ושלמון ופלוני אלמוני ואבי נעמי
ר " אמר רב חייא בר אבין א. ... אינה עומדת לו בשעה שיוצא מארץ לחוצה לארץ, ותזכות אב

שהיה להן לבקש ? ואלא מפני מה נענשו, מצאו סובין לא יצאו' שאפי, חס ושלום: יהושע בן קרחה
ראשים ומנהיגים . [בזעקך יצילוך קבוציך+   ז"ישעיהו נ:  +שנאמר, רחמים על  דורם ולא בקשו

, לא שנו אלא מעות בזול ופירות ביוקר:   אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן].תאסורים מלצא
 ;  יוצאין-עמדו ארבע סאין בסלע ' אפי, אבל מעות  ביוקר

 
   "הכשר מצווה" ישוב ארץ ישראל היא – ם"רשב
 

 ם הלכות מלכים פרק ה הלכה ט "רמב
או לישא אשה או להציל מן אלא ללמוד תורה , אסור לצאת מארץ ישראל לחוצה לארץ לעולם

אבל לשכון  בחוצה לארץ אסור אלא אם כן חזק שם , וכן יוצא הוא לסחורה, ם ויחזור לארץ"העכו
במה דברים אמורים כשהיו המעות מצויות והפירות , הרעב עד שנעשה שוה דינר חטין בשני דינרין

יצא לכל , רוטה מן הכיסאבל  אם הפירות בזול ולא ימצא מעות ולא במה ישתכר ואבדה פ, ביוקר
ואף על פי שמותר לצאת אינה מדת חסידות  שהרי מחלון וכליון שני גדולי , מקום שימצא בו ריוח

 .  הדור היו ומפני צרה גדולה יצאו ונתחייבו כלייה למקום
 

 שולחן ערוך אבן העזר סימן עה סעיף ה 
הילכך מסוף המערב עד נוא , היינו בדאיפשר בלא סכנה, י"יש מי שאומר דהא דכופין לעלות לא

, וגם דרך ים בימות החמה, ומנוא אמון ולמעלה כופין לעלות  דרך יבשה, אמון אין כופין לעלות
 .  אם אין שם לסטים


