
ד"בס

דברים פרק א פסוק לב. א
בָּר ַהזֶּה ֵאינְכֶּם ַמֲאִמינִם ַביהוָּה  .ֱאלֵֹהיכֶּםּוַבדָּ

שםי"רש.ב
"הזהובדבר" .בומאמיניםאינכםהארץאללהביאכםמבטיחכםשהוא-

דעשהן"לרמבעשהמצוות.ג
נתןאשרהארץלרשתשנצטווינו–רביעיתמצוה

ליצחק,לאברהם,לאבותינוויתעלהיתברךל-הא
אוהאומותמןזולתנובידנעזבהולא,וליעקב

הארץאתוהורשתם":להםאומרווהוא.לשממה
,"אותהלרשתהארץאתנתתילכםכי,בהוישבתם

זובמצוההענייןזהונכפל],"הארץאתוהתנחלתם"
אתורשובאו"יתברךכאמרואחריםבמקומות

להםאותהופירט."לאבותיכםנשבעתיאשר[הארץ
:שאמרכמו,ומצריהבגבוליה,כולההזובמצווה

ובשפלהבהרבערבהשכניוכלואלהאמריהרובאו"
.מקוםממנהיניחושלא',וגו"היםובחוףובנגב

:המרגליםבענייןיתעלהאומרו,מצווהשזווהראיה
ואלתיראאל,לךאלהיך'הדברכאשררשעלה"

ברנעמקדשאתכם'הובשלוח":עודואמרו."תחת
וכאשר."לכםנתתיאשרהארץאתורשועלולאמר

'הפיאתותמרו"כתוב,הזהבמאמרלעלותאבולא
,מצווהשהיאהוראה,"שמעתםלא"כןו,"אלהיכם

.והבטחהייעודלא
וכן,מצווהמלחמתאותהקוריןשחכמיםהיאוזו

יהושעמלחמת:רבאאמר":סוטהבגמראאמרו
,להרווחהדודמלחמת.חובההכולדברי,לכבוש

:בהוישבתוירשתה":ספריולשון."רשותהכולדברי
."בתש–שתירשבזכות

המצווההיאהזאתהמצווהכי,ותאמרתשתבשואל
:שנאמר,לאבדםשנצטווינו,עממיןשבעהבמלחמת

נצטווינושאנו.כןהדבראין."תחרימםוהחרם"
רצוואם,עימנובהילחמםההםהאומותלהרוג

אבל.ידועיםבתנאיםונעזבם,ליםנש–להשלים
מןזולתםבידולא,בידםאותהנניחלא–הארץ

ההםהאומותברחואםוכן.הדורותמןבדורהאומות
לווהלךפנההגרגשי":כמאמרם,להםוהלכומפנינו

,"אפריקיזו,כארצםטובהארץה"הקבלהםונתן
להושיבהמדינותולכבושבארץלבואאנחנונצטווינו

,ההםהעממיםאתהכריתנואחריוכן.שבטינובה
אתלהםולכבושלעוזבהשבטינוכןאחרירצואם

,המקומותמןוזולתםאשורארץאתאושנערארץ
.ובישיבתהבכיבושהשנצטווינו;רשאיםאינם

המצווהכיתבין,"לכבושיהושעמלחמת"וממאמרם
המקוםכל":בספריאמרווכן.הכיבושהיאהזאת
',וגו"כאשרנתתיולכםבורגלכםכףתדרוךאשר

מהמקומותחוץשתכבשוהמקוםכל:להםאמר"
חוצהלכבושבידםרשותאו.שלכםהםהרי,האלו
:לומרתלמוד?ישראלארץיכבשושלאעדלארץ

המקוםכל':כךואחר',ועצומיםגדוליםגויםוירשתם'
דודכיבשמהמפני:תאמרואם":ואמרו.'וכו"אשר
?שםנוהגותמצוותואין,צובאוארםנהריםארם

:אמרהוהתורה,כתורהשלאעשהדוד:אמרו
חוצהלכבושרשאיןתהיו,ישראלארץמשתכבשו

בכיבוששנצטווינוהרי."כןעשהלאוהוא;לארץ
.הדורותבכל

והוא,בהמפליגיםשחכמיםהמצווהכי,אניואומר
ודרממנההיוצאכל":שאמרועד,ישראלארץדירת
,זרהעבודהכעובדבעיניךיהיה–לארץבחוץ

לאמר'הבנחלתמהסתפחהיוםגרשוניכי:שנאמר
גדולותהפלגותזווזולת,"אחריםאלהיםעבודלך

שנצטווינו,הזהעשהממצותהואהכול-בהשאמרו
עשהמצותהיא,כןאם.בהולשבתהארץלרשת

,גלותבזמןואפילו,ממנויחידכלמתחייב,לדורות
:ספריולשון.הרבהבמקומותבתלמודכידוע

חרשבןמתיאורביבתירהבןיהודהברבימעשה"
יוצאיןשהיו,נתןורבייהושערביאחיבןחנניהורבי

,ישראלארץאתוזכרו,לפלטיהוהגיעו,לארץחוצה
,בגדיהםוקרעודמעותיהםוזלגו,עיניהםאתוזקפו
ושמרתבהוישבתהוירשתה':הזההמקראוקראו

כלכנגדשקולהישראלארץישיבת:ואמרו'.לעשות
".המצוות

עלנלקטוהמקורות

דבריפ"ע,ידינו

בשיעורהרב

(מראששהוקלט)



ד"בס

טהלכההפרקמלכיםהלכותם"רמב.ד
אותורהללמודאלאלעולםלארץלחוצהישראלמארץלצאתאסור
לסחורההואיוצאוכןלארץויחזורם"העכומןלהצילאואשהלישא

שוהשנעשהעדהרעבשםחזקכ"אאאסורלארץבחוצהלשכוןאבל
מצויותהמעותכשהיואמוריםדבריםבמהדינריןבשניחטיןדינר

במהולאמעותימצאולאבזולהפירותאםאבלביוקרוהפירות
ואףריוחבושימצאמקוםלכליצאהכיסמןפרוטהואבדהישתכר

גדולישניוכליוןמחלוןשהריחסידותמדתאינהלצאתשמותרפיעל
.למקוםכלייהונתחייבויצאוגדולהצרהומפניהיוהדור

קמזסימןכהןמשפטת"שו.ה
'אאות(חמדשדי'לסהערות)ל"לחוי"מאהיציאהאיסורבענין

קבריעללהשתטחל"לחוי"מאלצאתדמותר,כתב.י"אמערכת
שמצינודנהי.טובאע"צד"ולע.רבהמצוהשהיאמצד,הצדיקים

לעניןודאיאבל',בגממ"בכב"וכיו,אבותקבריעלשהשתטחבכלב
מצוהשבעולםהצדיקיםקבריכלדעללומרפניםהישמצוה

קדושיםמאדרבוהלאכ"א,כלללהאמרניתןלאזה,להשתטח
חמדתכללמי,הראשוניםהצדיקיםשלהקדושהועיקר,וטהורים
.ל"חוקבריעלדוקאלאהדורילןולמה,ק"באההואהלא,ישראל

אבל,ללמודמוצאכשאינוא"בד(ג"יז"ע(י"לרל"סת"בתגםוהלא
אדםהכלמןשלאמטעםא"כ'כותיאיפסיקאולא,אסור,כשמוצא

אקבריההשתטחותלעניןשייךזהשאיןהדברופשוט.זוכה
או,ברכה'סיבוורואהממנושלמדברבוא"כשייךדלא,צדיקים

קבריעלהשתטחותלזכותאבל,מאחרולאיזכהדוקאמזהאולי
י"שבאשצדיקיםכ"ומכש.לצדיקצדיקביןלחלקל"מנצדיקים

לומריתכןואיך,דוגמתםשאיןמעולםאשרהגבוריםהמההלא
,ידענאלאהמצוהעיקרועל.ל"לחוזהעבורלצאתמצוה'שתהי

,רחמיםעליומבקשיםהצדיקיםכ"שעי,תועלתשהיארקדמצינו
'מתשו,בק"סב"שע'סיד"יותשובה-בפתחי+.ל"מנמצוהאבל
מצוהבזהמצינולאצ"קעללהשתטחג"סכדיןביתכהונהבתי

שללתפלתןמתאוהה"שהקבכיוןואולי+.חכמיםכבודאוידועה
שירבולצדיקיםשיגרוםמצוהגופוזהוכ"א,(ד"סיבמות)צדיקים

במיתתםצדיקיםגדוליםשהריו"וק,ת"השירצוןלעשותבתפילה
שהםאף,ורבותיואבותיוקברישעלל"יאוליז"ועפ.('זחולין)

מתוךאולימ"מ,שםהקבוריםק"אהצדיקינגדבמעלהקטנים
'אקבריבהשתדלותכ"גכדאשכחנא',לגבייותרדעתייהודקריבא

ירבויותרכ"א,(ה"פמ"ב)מתנינאדמרמתניתא:חייאדרב
ברורהדבראיןמ"מ.גדולהיותרמצוהבזהשישנמצא,בתפילה

עד,חברוןישניהעולםאבותאהבתתספיקשלא,לומרד"לעכלל
המחברהגאוןדבריטובוומה.ל"לחוי"מאז"עלצאתשנצרך
.שמיםלשםוהכל.טובההמניעה,ת"מתדמתבטל,ח"דבת,א"שליט



ד"בס

בעמודקיכתובותמסכת.ו
הכלמוציאיןהכלואיןישראללארץמעליןהכל'מתני

ואחדהאנשיםאחדמוציאיןהכלואיןלירושליםמעלין
להנותןישראלבארץוגרשהי"באאשהנשאהנשים
בקפוטקיאוגרשהי"באאשהנשאישראלארץממעות

וגרשהבקפוטקיאאשהנשאישראלארץממעותלהנותן
בןשמעוןרבןישראלארץממעותלהנותןישראלבארץ

אשהנשאקפוטקיאממעותלהנותןאומרגמליאל
:קפוטקיאממעותלהנותןבקפוטקיאוגרשהבקפוטקיא

בעמודחגטין'גמ.ז
בשבתבשבתואפילואונועליושכותביןלומרששתרבאמרהילכתאלמאי

כוכביםלעובדאומרנ"הגועושהכוכביםלעובדאומררבאכדאמרד"ס
רבנןגזורלאי"אישובמשוםשבותכוכביםלעובדדאמירהג"ואעועושה

קלשבתן"הרמבחידושי.ח
'אפיאונועליוכותביןי"באהלוקח'דאמרימהאידבריועלמשיביןויש

רבנןביהגזרולאי"איישובמשוםהכאשבותלגוי'דאמירג"ואעבשבת
ולדידן.רבנןג"למצוהבמקוםגמורהמלאכהלעשות'אפיאמירהאלמא

ארןתחרבשלאהואישראללכלותועלתמצוהדהתםמידיולאק"ל
.קדושה

ג"הקנהמצווהקנגעשהם"לרמבהמצוותספר.ט
וזו היא מצוות קידוש  , הציווי שציונו יתעלה בחשבון חודשים ושנים

.החודש
:והוא אומרו יתעלה

:נאמרובפירושו"חודשיםראשלכםהזההחדש" מסורהתהאזועדות"
"לכם

שכלבראשיתכשבתואחדאחדלכלמסורהאינהזומצווה:כלומר
אתהרואהאדםכלשגםכך-בשביעיושובתימיםששהמונהאחד

,חודשראשויעשההתורניבחשבוןיחשבאו,חודשראשיעשנוהלבנה
חודשיוסיףבולהתחשבשראויממהוזולתו-אחרשהאביביראהאו

ובארץדווקאהגדולדיןביתאלאלעולםיעשנהלאזומצווהאלא
.דווקאישראל
כמו,הגדולדיןביןהעדרמחמתהראייההיוםאצלנובטלה,לפיכך

המיניםטעוובזה.המקדשהעדרמחמתהקורבנותהקרבתשבטלה
עמדוהרבנייםכללאשגםהיסודוזהו',קראים'במזרחכאןהנקראים

.האפילהבחשכתעימהםמגששיםוהחלו,עליו

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%92%D7%99%D7%98%D7%99%D7%9F_%D7%97_%D7%91


ד"בס

החודשיםראשיבוויודעיםהיוםמחשביםשאנוהזהשהחשבון,דע
הדחקבשעתאבל;בלבדישראלבארץאלאלעשותומותראין,והמועדים

לעברישראלבארץהסמוךדיןלביתמותראז,ישראלמארץחכמיםובהיעדר
שנתבארכמו,עקיבא'רשעשהכדרך,לארץבחוצהחודשיםולקבועשנים

,ישראלבארץהיהתמידכמעטהרובעלוהידוע,גדולקושיישובזה.בתלמוד
.יחדובהתקבצםאצלםהמקובלותבדרכיםשניםויעברוחודשיםשיקבעווהם
אלאבוירגישוולאידעוהושלא,האמונהמיסודותמאודגדוליסודכאןויש

העיבורבסדרלארץבחוצההיוםמחשביםשאנוזה:היינו.חקרהמעמיקים
בגלללאפניםבשוםהרי-חגזהויוםחודשראשזהשיוםואומריםשבידינו
יוםקבעוכברישראלבארץדיןשביתמפניאלא,חגאותועושיםאנוחשבוננו

הוא,חגהיוםאוחודשראששהיוםאמרושהםומפני,חודשראשאוחגזה
,ראיהפיעלאוחשבוןפיעלזופעלתםשהייתהבין,חודשראשאוחגנעשה

:בקבלהלנושנמסרכמו

,"אלואלאמועדותליאין(ב,כגויקרא)אתםתקראואשר"
אפילואנוסיןאפילושוגגיןאפילו,מועדותשהםהםשאומריםאלה:כלומר
אתשנדעכדיאלאחשבוןהיוםעושיםאנוואין.בקבלהלנושבאכמו,מוטעין

-היוםוקובעיםמחשביםעצמוזהשבסדרכיון,ישראלארץבניבושקבעוהיום
אלאחשבוננוואין.חשבוננועללא-סומכיםאנוקביעתםועל;בראיהלא

.היטבזהוהבן,מילתאלגלויי

מארץיעדרוישראלארץשבני,למשל,הנחנואילו:באורלךמוסיףוהנני
ישרשולאימחהשלאהבטיחשכברלפי,זאתמלעשותלאלחלילה-ישראל

יהיהולא,בנמצאדיןביתיהיהשלא[הנחנוואילו]-לגמריהאומהשאריתאת
מועילזהחשבוננוהיהלאאזהרי-ישראלבארץשנסמךדיןביתלארץבחוצה

ולקבועשניםולעברלארץבחוצהלחשבלנושאיןלפי,אופןבשוםכלללנו
ודברתורהתצאמציוןכי"שביארנוכמו,הנזכריםהתנאיםבאותםאלאחודשים

"מירושלים'ה
מהכללויתבארזהשבענייןהתלמודבדברישלמהדעהלושישמייתבונןואם

עלהמורות,התורהבלשוןהערותישואמנם.ספקשוםבושאיןברורשאמרנו
.שניםועבורחודשיםראשיבידיעתעליוסומכיםשאנוהענייןיסודות
:אמרומאלה

"ימימהמימיםלמועדההזאתהחוקהאתושמרת"
"למועדהסמוךבפרקאלאהשנהאתמעבריןשאיןמלמד":אמרו

אלאהחודשאתמקדשיןואין,ביוםאלאהחודשאתמעבריןשאיןמנין:ואמרו
“ימימהמימים:לומרתלמוד?ביום .

:אמרו"השנהלחודשי":יתעלהואמר
לאבהשההוספהמשמע"ימיםמחשבאתהואי,לשנהמחשבאתהחודשים"

.שלםחודשאלאתהא

."שעותמחשבאתהואיןלחודשמחשבאתהימים":אמרו"ימיםחודש":ואמר
בהןשנשמורחובהשלנושבשניםמשמע"האביבחודשאתשמור":ואמרו

בשלמותזומצווהדיניכלנתבארווכבר,חמהשנותיהיוולפיכך,השנהתקופות
.בברכותוגםהשנהראשובמסכתמסנהדרין'אבפרק



ד"בס

דפרקסנהדריןהלכותם"רמב.י
והםבלבדישראלבארץשנסמךדיןביתאלאאלהיםקרויאין

ישראלארץשלדיןביתאותןשבדקולדוןהראוייןהחכמיםהאנשים
.אותןוסמכואותםומינו

דפרקמלכיםהלכות.יא
ללמודאלא--לעולםלארץלחוצהישראלמארץלצאתאסוריא

וכן;לארץויחזור,הגוייםמידלהצילאו,אישהלישאאו,תורה
אםאלא--אסור,לארץבחוצהלשכוןאבל.לסחורההואיוצא

.דינריןבשניחיטיןדינרשווהשנעשהעד,הרעבשםחזקכן
והפירותמצויותהמעותבשהיו,אמוריםדבריםבמהיב

במהולאמעותימצאולא,בזולהפירותהיואםאבל.ביוקר
בושימצאמקוםלכלייצא--הכיסמןפרוטהואבדה,ישתכר

שהרי:חסידותמידתאינה,לצאתשמותרפיעלואף.ריוח
,יצאוגדולהצרהמפני,היוהדורגדולישניוכליוןמחלון

.למקוםכליהונתחייבו
ומנשקין,ישראלארץתחומיעלמנשקיןהיוהחכמיםגדולי]יג

את,עבדיךרצוכי"אומרהואוכן;עפרהעלומתגלגלין,אבניה
יחוננו,עפרהואת;אבניה

--מחוליןעוונותיו,ישראלבארץהשוכןכל,חכמיםאמרו]יד
נשוא,בההיושבהעם;חליתי,שכןיאמרובל"שנאמר

וכל.הבאהעולםלחייזוכה,אמותארבעבההלךאפילו.עוון
,כפרהמזבחבושהואהמקוםוכאילו,לונתכפר,בההקבור

אדמהעל"אומרהואובפורענות.עמואדמתווכיפר"שנאמר
לאחרשקולטתולמי,מחייםקולטתודומהואינותמותטמאה
מתיהןאתמוליכיןהיוהחכמיםגדוליכןפיעלואף.מיתה
.הצדיקויוסף,אבינומיעקובולמדצא;לשם

;גוייםשרובהבעיראפילו,ישראלבארץאדםידורלעולם]טו
שכל:ישראלשרובהבעירואפילו,לארץבחוצהידורואל

כי"שנאמר,זרהעבודהעובדכאילו--לארץלחוצההיוצא
אלוהיםעבודלךלאמור'הבנחלתמהסתפחהיוםגירשוני
יבואולאישראלאדמתואל"אומרהואובפורענותאחרים



ד"בס

עהסימןהעזראבןתשובהפתחי.יב
מצוהז"בזהאםלעניןט"עבה.סכנהבלא

'סיצדקהמעיל'בתשוועיין'כוי"לאלעלות
י"לאליסעשרצוחבריםשלשהאודותו"כ

ושלששניםבניהקטניםובניהםונשיהםהם
ידםעללעכברוציםשבעירםד"והבשנים
סכנהמחששהקטניםבניםעםליסעשלא

ונענועהדרךטלטולצערלסבוליוכלולאפן
האנשיםושאלוהאוירושינויהספינות

ואםלאאוזומנסיעהימנעואםההמה
אםלעניןוהשיב.בזהד"בלגזירתיחושו

מנהן"הרמבהנהי"לאלהעלותמצוהז"בזה
אותהדוירשתםמקראמצותבכללזומצוה

המצותכלנגדשקולההיאוכיבהוישבתם
'סיבפסקיוד"התהוגם(בספריכדאיתא)

בכתובההתוספתאיבראבההפליגח"פ
'סי'בתשוט"הריאמנם'כוכהןח"רבשם

תלמידדאיזההוכיחלכתובות'ובחיח"כ
היאדסמכאולאו'התוסשםעלכתבוטועה

כ"ואמשפטנתיבתבעלכ"וכעמווהדיןכלל
מבוארוכןזומצוהלקיוםשויםהזמניםכל

שכתבוואחרוניםראשוניםהפוסקיםמכל
'דמתניכפשטאעמושתעלההאשהשכופין

ש"מוגםכהןח"דרהאל"סדלאודאיכ"א
סכנתדאיכאז"בזמהנוהגדאינושם'התוס

בושהיהכלהביתבזמןדאףודאיהאדרכים
לעלותלכוףנאמרלאגלויהסכנהמשום

ט"המביכתבוכברהזמןלפימשתנהוזה
אינםהסוחריםכשכלבזההכללו"רי'סיב"ח

ד"בשחששוובענין'כולכוףיכוליםנמנעים
ל"הכ"דאא"זלקטניםסננה'היכיל"הנ

באהדאםלמימרמפוסקיםחדאו'למתני
שומעיןהקטניםבניםמחמתטענהמחמת

לקטניםפרטייתסכנהאיןכיאינוזהו"אלה
ושביהטביעהסכנתמצדכימלגדוליםיותר

מטורחואםהואשםוגדולקטןהריולסטים
וכןהתנועהקליבטבעםהקטניםהריהנענוע
'כוג"ר'סימרוטנבורגם"הר'בתשומבואר

הרבניםוגם(ז"צק"סח"רכ'סיד"יוך"בש'ע)

ראושעיניהםכתבוהיםאייעלהיושבים
עםארץלקצוייםדרךנוסעיםיוםבכל

יגזרואםדאףנראהולכן'כוקטניםילדים
ל"הנמטעמיםלנסותשלאשבעירםד"ב

ראועיניהםאשראלועללסמוךרשאים
כהורוזהוהריראיהאינוראינולאכיההיפך

הוראהזהדאיןלפנינו'והיחמה'ששקעד"ב
מפניד"בפילהמרותשלאלחושואם

לחושדאיןט"קל'סיט"המבי'ככברהכבוד
ץ"בתשבע"צ)'החמורואםאבלכיבודבזה

א"לקדושין'ועש"עכן'כשלאח"רפ'סיג"ח
'ראישתמיטוכברד"בלגדריש"מכ(ב"ע

.י"לאלמיסקדבעירביהיהודאמרבזירא
לושיהיה.אחדתנאיבתחלהצריךכןאמנם
בריוחפרנסתושםלומצוילהיותמוכןמקום

'כץ"בתשבוגםבוובכלשםד"התהש"וכמ
עלמעבירומוכנתפרנסהשםלושאיןדכל

י"מאיוצאיןוהלא'כוו"חקונוד"ועדעתו
לנסועשלאש"מכמרבותורהללמודל"לח

.ללמודהכנהלושאיןבמקוםלכתחלה
נצרךואינולכךהזוכהאשריבזהוהכלל

ויעבודצערחיי'אפישםומתפרנסלבריות
נהגווכברלכךזוכהאדםכלאיןאבלהשם
והכלקטניםבניםעםנוסעיםשאינםהעם

הואוחובשםהפרנסההשגתקושיבשביל
לאעדר"לתשיצאולחושישו"וחלקטנים

פ"ועכ.צערחיילסבולעליהםשכלםיחזק
להתפרנסכ"עיוצריכיםלשםהנוסעיםאלו

יכוליםהיול"בחהיוואילוהצדקהמן
כיעושיןטובלאידיהםממעשהלהתפרנס

עשהל"זלנווצוהכפומיגיעהנהנהגדול
וצריכיןלבריותתצטרךואלחולשבתך

בוליואיןשקולהדברכיבזהלהתיישב
תניינאב"נו'בתשו'וע)ש"על"עכהכרע

סופרחתםובתשובתו"ורה"רסימןד"חי
ב"קלסימןע"אהבחלקוגםד"רלסימןד"חי

לעילש"ועמ.(ד"סק'עסימןלעילשהובא
:ה"כק"סד"קנסימןולקמןז"טק"ס'אסימן


