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14.13.5 

110a  ('משנה ט)  111b (נוחה הימנה)  

  לח, כה ויקרא :ֵלא�ִהים ָלֶכם ִלְהיֹות ְּכַנַען ֶאֶרץ ֶאת ָלֶכם ָלֵתת ִמְצָרִים ֵמֶאֶרץ ֶאְתֶכם הֹוֵצאִתי ֲאֶׁשר ֱא�ֵהיֶכם ה' ֲאִני .1

  יט, כו א שמואל :ֲאֵחִרים ֱא�ִהים ֲעֹבד ֵל� ֵלאֹמר ה' ְּבַנֲחַלת ֵמִהְסַּתֵּפחַ  ַהּיֹום ֵגְרׁשּוִני ִּכי  .2

  כב, כז ירמיהו: ַהֶּזה ַהָּמקֹום ֶאל ַוֲהִׁשיֹבִתים ְוַהֲעִליִתים ְיֹקָוק ְנֻאם ֹאָתם ָּפְקִדי יֹום ַעד ִיְהיּו ְוָׁשָּמה יּוָבאּו ָּבֶבָלה .3

ם ְּבנֹות ֶאְתֶכם ִהְׁשַּבְעִּתי .4   ז, ב השירים שיר: ֶׁשֶּתְחָּפץ ַעד ָהַאֲהָבה ֶאת ְּתעֹוְררּו ְוִאם ָּתִעירּו ִאם ַהָּׂשֶדה ְּבַאְילֹות אוֹ  ִּבְצָבאֹות ְירּוָׁשַלִ

ם ְּבנֹות ֶאְתֶכם ִהְׁשַּבְעִּתי .5   ה, ג השירים שיר: ֶׁשֶּתְחָּפץ ַעד ָהַאֲהָבה ֶאת ְּתעֹוְררּו ְוִאם ָּתִעירּו ִאם ַהָּׂשֶדה ְּבַאְילֹות אוֹ  ִּבְצָבאֹות ְירּוָׁשַלִ

ם ְּבנֹות ֶאְתֶכם ִהְׁשַּבְעִּתי .6   ד, ח השירים שיר: ֶׁשֶּתְחָּפץ ַעד ָהַאֲהָבה ֶאת ְּתֹעְררּו ּוַמה ָּתִעירּו ַמה ְירּוָׁשָלִ

  כד, לג ישעיהו :ָעֹון ְנֻׂשא ָּבּה ַהֹּיֵׁשב ָהָעם ָחִליִתי ָׁשֵכן ֹיאַמר ּוַבל .7

  כ, כ שמות... ִּלי ַּתֲעֶׂשה ֲאָדָמה ִמְזַּבח .8

  מג, לב דברים: ַעּמוֹ  ַאְדָמתוֹ  ְוִכֶּפר ְלָצָריו ָיִׁשיב ְוָנָקם ִיּקֹום ֲעָבָדיו ַדם ִּכי ַעּמוֹ  גֹוִים ַהְרִנינּו .9

  יז, ז עמוס: ַאְדָמתוֹ  ֵמַעל ִיְגֶלה ָּג�ה ְוִיְׂשָרֵאל ָּתמּות ְטֵמָאה ֲאָדָמה ַעל ְוַאָּתה ְּתֻחָּלק ַּבֶחֶבל ְוַאְדָמְת� ִיֹּפלּו ַּבֶחֶרב ּוְבֹנֶתי� ּוָבֶני� ִּתְזֶנה ָּבִעיר ִאְׁשְּת� ה' ָאַמר ֹּכה ָלֵכן .10

  יא, ב זכריה: ָּבֶבל ַּבת יֹוֶׁשֶבת ִהָּמְלִטי ִצּיֹון הֹוי .11

  כ, כו יחזקאל :ַחִּיים ְּבֶאֶרץ ְצִבי ְוָנַתִּתי ֵתֵׁשִבי �א ְלַמַען בֹור יֹוְרֵדי ֶאת ֵמעֹוָלם ָּכֳחָרבֹות ַּתְחִּתּיֹות ְּבֶאֶרץ ְוהֹוַׁשְבִּתי� עֹוָלם ַעם ֶאל בֹור יֹוְרֵדי ֶאת ְוהֹוַרְדִּתי� .12

  יט, כו ישעיהו: ַּתִּפיל ְרָפִאים ָוָאֶרץ ַטֶּל� אֹוֹרת ַטל ִּכי ָעָפר ֹׁשְכֵני ְוַרְּננּו ָהִקיצּו ְיקּומּון ְנֵבָלִתי ֵמֶתי� ִיְחיּו .13

  ה, מב ישעיהו :ָּבּה ַלֹהְלִכים ְורּוחַ  ָעֶליהָ  ָלָעם ְנָׁשָמה ֹנֵתן ְוֶצֱאָצֶאיהָ  ָהָאֶרץ ֹרַקע ְונֹוֵטיֶהם ַהָּׁשַמִים ּבֹוֵרא ה' ָהֵאל ָאַמר ֹּכה .14

  ה, כב בראשית :ֲאֵליֶכם ְוָנׁשּוָבה ְוִנְׁשַּתֲחֶוה ֹּכה ַעד ֵנְלָכה ְוַהַּנַער ַוֲאִני ַהֲחמֹור ִעם ֹּפה ָלֶכם ְׁשבּו ְנָעָריו ֶאל ַאְבָרָהם ַוֹּיאֶמר .15

  ל, מז בראשית :ִכְדָבֶר� ֶאֱעֶׂשה ָאֹנִכי ַוֹּיאַמר ִּבְקֻבָרָתם ּוְקַבְרַּתִני ִמִּמְצַרִים ּוְנָׂשאַתִני ֲאֹבַתי ִעם ְוָׁשַכְבִּתי .16

  כה, נ בראשית :ִמֶּזה ַעְצֹמַתי ֶאת ְוַהֲעִלֶתם ֶאְתֶכם ֱא�ִהים ִיְפֹקד ָּפֹקד ֵלאֹמר ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאת יֹוֵסף ַוַּיְׁשַּבע .17

 

 

 

I 'משנה י: the role of א"י in marriage 

a everyone can coerce to make עלייה to א"י (and, within א"י, to ירושלים)  

i a husband or wife can coerce the other to make עלייה – with implication for divorce with or w/o כתובה 

ii “all” to include עבדים who must follow their master to א"י 

1 according to version of משנה which reads עבדים explicitly, includes from good area to bad area 

b no one may coerce to leave א"י (or ירושלים)  

i to include a slave that ran away from חו"ל to א"י 

c כתובה is always paid by the local coin 

d if he married in one place and divorced elsewhere, the “lighter” coin is used 

i reason: כתובה דרבנן – leniency of כתובה 

e רשב"ג: always pay based on the coin of the realm where they married  

i reason: כתובה דאורייתא 

ii Parallel: שט"ח follows coin of location of שטר – if no location, use location where it’s brought for collection 

(unlike כתובה – contra רשב"ג)  

1 Addendum: if it says כסף without a specific type of coin, debtor can decide which coin to pay 

(a) However: must be “coin”, not silver pieces, nor copper coins 

II Sayings, rulings and miscellany related to א"י 

a The great spiritual benefit of living in א"י as opposed to חו"ל (vv. 1-2) 

i Opinion of רב יהודה that it is forbidden to leave בבל (v. 3)  

ii Discussion of the “3 oaths” (vv. 4-6) 

b Value of living – even being buried – in א"י (vv. 7-9) 

i Advantage of dying there as opposed to being brought there for burial (v. 10) 

ii Story of יבם who wanted to leave א"י to perform ייבום and ר' חנינא’s ruling 

iii Value of living in בבל (v. 11) and possible boundaries of בבל for this notion/ruling 

iv Value of being buried in א"י (vv. 12-14 and v. 15)  

1 Notion of “tunnels” made to allow צדיקים to “burrow” their way to א"י  

(a) Application to יעקב and יוסף (vv. 16-17) 

2 Letter sent to רבה to come to א"י and study with ר' יוחנן 

(a) Advice sent to him in case he doesn’t come about sitting, standing and walking 
 

  


