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 המקורות למצווה בפסוקי התורה. א

 ליום העצמאותסוגיא  │מצוות הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל

 1מצוות הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל

 א1

 ב1 ב1

 ג1 ג1

 ד1



2סוגיא ליום העצמאות │ 

 ]. ראה מאמרי הראיה לקמן[בתורה ובפרט בספר דברים מופיעה מצוות יישוב הארץ  בפסוקים רבים

 .  ן"הרמבכן כתב 

 .'י כנגד כל המצוות"שקולה ישיבת א': ושם אמרו, בספריוכן נראה 

  א2



 ?האם יישוב הארץ זו מצווה–מנין המצווה בספר המצוות . ב

 3מצוות הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל

 , מביא למצוות יישוב הארץ ן"שהרמבכעת נעיין במקורות [

 ]בהמשך נלמד את דבריו לגבי גדר המצווה

 א3 א3



 ?מדוע. ם לא מנה בספר המצוות את מצוות יישוב הארץ"הרמב

 א4

4סוגיא ליום העצמאות │ 

 , ם"הלכות הנובעות מחיוב העלייה לארץ ישראל שנפסקו ברמב
 :אסתר המגילתמהן יש להקשות על דברי 

 )הבא מובאות הגמרות מהן נלמדו הלכות אלו' בעמ( )הבא מובאות הגמרות מהן נלמדו הלכות אלו' בעמ(

 ב4

 ג4

 ד4

 .למצווה זו מספר המצוותם "השמטת הרמבהמפרשים תמהו על  .למצווה זו מספר המצוותם "השמטת הרמבהמפרשים תמהו על 

 .שמצווה זו אינה נוהגת עד ביאת המשיח ולכן לא כתבה ל"דסנקט אסתר  המגילת

 .שהמצווה קיימת גם בזמן הזה ל"שס להדיאנראה בכמה הלכות ם עצמו "אכן מדברי הרמב



 5מצוות הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל



 ם"להלכות שהובאו לעיל ברמב' בגמהמקורות 

 א5



 ב5



6סוגיא ליום העצמאות │ 



 ם"י וחובתה בדברי הרמב"מעלת הישיבה בא

 א6



 ם לא מנה את מצוות יישוב הארץ"למה הרמב תירוצים אחרים

 7הקמת מדינה יהודית בארץ ישראלמצוות 

 מצווה תכליתית -אבני נזר . 2

 א7

* 

** 

 ם השמיטם      "והרמב* 
 ם מצוות ארון וכפורת"למה השמיט הרמב**  



 מצווה כללית–ה"הרצי. 3

8סוגיא ליום העצמאות │ 

 בשרשיםם "דברי הרמב

 א8

  'מצווה כללית'דוגמה להרחבת המושג 
 ב8



 ם"כפי המבואר ברמב, י"כלליותה של מצוות יישוב א

 9מצוות הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל

 א9



 א10

10סוגיא ליום העצמאות │ 

ל"זצ ה"הרצי -לנתיבות ישראל 

עוד לבירורי דברים יסודיים מענייני דיומא

 ב10

 :ביניהם, ם"ותירוצו באופנים שונים את השמטת הרמב, ם ישנה למצווה זו"האחרונים נקטו שגם לרמב

 ).עממים' החרמת ז(תכלית אין למנות אלא את האמצעי  והשניהבשתי מצוות שאחת אמצעי – אבני נזר. 1 ).עממים' החרמת ז(תכלית אין למנות אלא את האמצעי  והשניהבשתי מצוות שאחת אמצעי – אבני נזר. 1

י משום "מצוות ישיבת א). ם בשורש הרביעי"רמב(' אין למנות ציווים הכוללים כל התורה כולה' - ה"הרצי. 2

 .אינה נמנית כמצווה פרטית, )כמבואר במצוות קידוש החודש(חשיבותה והיות כל התורה תלויה בה 



 גדר המצווה. ג

 11מצוות הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל

 א11

 ב11



12סוגיא ליום העצמאות │ 

 ש"הריבת "שו

 )שם(כפי שמובא בהערה בספר אם הבנים שמחה 

 א12

 )שם(כפי שמובא בהערה בספר אם הבנים שמחה 

 :מתבאר שיש שני חלקים למצווה ן"הרמבבדברי  :מתבאר שיש שני חלקים למצווה ן"הרמבבדברי 

 .כיבוש הארץ וירושתה ושלא תהיה ביד אומה אחרת. א

 .גם של כל יחיד, הישיבה בה. ב

עיקר המצווה אינו אלא הירושה והישיבה כאדם העושה בתוך  ' :ומוסיף הישועות מלכו

 .והיינו באופן של שלטון, )ש"הריבוכעין זה בתשובת (' שלו



לנתיבות ישראל

 13מדינה יהודית בארץ ישראלמצוות הקמת 

 ל"זצ ה"הרצימדברי –לסיכום הדברים 

לנתיבות ישראל

לתוקף קדושתו של יום עצמאותנו

 א13



      ד"בס
 

  ליום העצמאות סוגיא │מצוות הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל

יש לברר את , מלבד עניינם של יום העצמאות והקמת המדינה כחלק מהותי בתהליך הגאולה

המתקיימים בהעמדת שלטון יהודי על ארץ , היסוד ההלכתי של מצוות ירושת הארץ וישיבתה

ם "ונעיין בדברי האחרונים מדוע הרמב, זו ן המבאר ומגדיר מצווה"נלמד את דברי הרמב. ישראל

בעוד ביד החזקה הביא כמה הלכות הנובעות לכאורה , לא מנה מצווה זו בספר המצוות שלו

  .ממצוות ישיבת הארץ

      )'דק10( ?היש מקור בפסוקים למצוות כיבוש ויישוב הארץ. א

    )1(  נג, לג במדבר מסעי

  שם    ן"הרמבוראה פירושו של 

      כט, יבדברים ראה 

  שם    הספרי דברי 

      .פסוקים בסגנון זה מצויים לרוב בחומש דברים

  524-537' ב עמ"ח  )2(  ]'הלכה ומעשה' ה"ראה מאמרי הראי[

      )'דק 55( ?האם יש מצווה כזו – מנין המצווה בספר המצוות. ב

    )3(  עשה ד, ם"לרמב ן לספר המצוות"הוספות הרמב

ובהמשך נעסוק , ן למצוות יישוב הארץ"הרמבכעת נעיין רק במקורות [
  ]בהגדרת המצווה

    

  ?מדוע. ג המצוות"לא מנה את מצוות ישוב הארץ כאחת מתרי ם"הרמב

    )4(  ל"ן הנ"על דברי הרמב המגילת אסתרשיטת  .1

 ,ביד החזקהבמקומות שונים עצמו  ם"הרמב הלכות אותן פסקכמה מ, אולם

  :מן הזהבזגם ם נוקט שמצוות ישוב הארץ נוהגת "הוכיחו האחרונים שהרמב

      ג הלכה כהלכות אישות פרק י. א

    )5(  ]ב"קי ע תוכתוב' בגמ ומקורו[

      הלכה ט הלכות עבדים פרק ח. ב

      ]ל"כתובת הנ' מקורו בגמ[

      אהלכות שבת פרק ו הלכה י. ג

      ]שם 'תוסוראה , ב"בבא קמא דף פ ע' מקורו בגמ[

    )6(  ]ם בהלכות מלכים ומלחמותיהם"ראה גם דברי הרמב[

  'ד עד סוף אות ז"ד סימן תנ"חלק יו  )7( ת אבני נזר"שו. 2

ם אין מצות "ביאר במספר מקומות מדוע לרמב ל"ה זצ"הרצי. 3

  :ראה. השרש הרביעיעל פי  ,ג"ישוב הארץ במנין התרי

    

    )8(  השרש הרביעי – ם בשרשים"דברי הרמב

    )9(  ג"במצוות עשה קנ ם"הרמבלשון 

  ד"ד סימן רל"יו  )10(  ם סופרת חת"שו

  ט"ש' עמ' חלק ג    ה"לרצי לנתיבות ישראלספר 

  סימן פט סעיף ו  )8(  ]בערוך השולחןראה ' מצווה כללית'ביאור כעין זה למונח [

      )'דק 15( גדר המצווה. ג

  ו "סימן ס  )11(   ת ישועות מלכו"שו
  ז"ט' ספר אם הבנים שמחה עממובא ב

  מובא שם בהערה, א"סימן ק  )12(  ש "ריבת ה"שו

      :לסיכום

" לתקף קדושתו של יום עצמאותנו"במאמר ל "ה זצ"דברי הרצי

  לנתיבות ישראלבספר 

  א"קפ' עמ' חלק א  )13(

  

   



      ד"בס
 

  מהלך הסוגיא │מצוות הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל 

  ?היש מקור בפסוקים למצוות כיבוש הארץ. א

מדברים על ד ספרים "ובשאר כפסוקים רבים בתורה 

ראה מאמרי [ויישובה כיבושה  ,הארץעניינה ומעלתה של 

  ]./א2/ ה"הראי

' וירשתם אותה וישבתם בה'לומד מהפסוק  /ב1/ ן"הרמב

, שיש מצווה גמורה מן התורה לכבוש וליישב הארץ /א1/

  . ומוסיף שהתורה חוזרת על מצווה זו פעמים רבות

 /ג1/' וירשת אותם וישבת בארצם'על הפסוק , גם בספרי

' האמורה בעניין שבשכרה יכרית ה עשה מצווה אחת'נאמר 

ושם בהמשך . והיינו מצוות הירושה. /ד1/ 'אלקיך את הגויים

  .'י שקולה כנגד כל המצוות שבתורה"ישיבת א'

  מנין המצווה בספר המצוות. ב

, ם מצווה ד"בהוספות לספר המצוות לרמב /א3/ ן"הרמב

שנצטווינו ': נוקט שזו מצווה מן התורה, כפי שיטתו לעילו

ולא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות או ... שת את הארץלר

  .למצווה זום "השמטת הרמבותמה על . 'לשממה

  :המפרשים תירצו בכמה אופנים

ם מצוות יישוב "ביאר שלפי הרמב /א4/ המגילת אסתר. 1

אלא רק בזמן הכניסה לארץ , הארץ אינה נוהגת בזמן הזה

ם לא "ולכן הרמב, בזמן משה ויהושע ולעת בוא המשיח

דחה שאפילו נאמר שאינה נוהגת  /א7/האבני נזר . [מנאה

ם "הרי מצאנו שהרמב, מה שלדעתו לא נכון, בזמן הזה

כתרומות , מונה מצוות הנוהגות רק לימות המשיח

  ].ומעשרות

ממה שמצאנו בכמה  האחרונים הקשו על עיקר דבריו

ממצוות יישוב ם פסק הלכות הנובעות "מקומות שהרמב

: ומבואר שסובר שהיא קיימת גם בזמן הזה, /ד-ב4/ הארץ

כפיית האדון עבור ישיבת , ת לארץכפייה על בן הזוג לעלו

י נכרי "והיתר כתיבת שטר בשבת ע, ארץ של עבדוה

  .י"לקניית אדמה בא

סובר שוודאי ישנה למצווה זו גם לפי  /א7/ האבני נזר. 2

ומה שלא מנאה הוא משום שכאשר יש שתי , ם"הרמב

ם "לא מונה הרמב, האחת אמצעי והשניה תכליתית, מצוות

כמו שלא מנה מצוות (את התכליתית אלא את האמצעי 

 ,כיון שהם התכלית של מצוות הקמת המשכן, ארון וכפורת

עממים ' מנה את מצוות החרמת ז, וכן כאן). אותה מנה

  .ולא את יישוב הארץ שהיא התכלית, שהיא האמצעי

פ השורש "ע ביאר) קדמו לו אחריםו( /ב10/ ה"הרצי. 3

שם , /א8/ ם לספר המצוות"הקדמת הרמבבהרביעי ש

כמצוות , מגדיר שאין למנות מצווה הכוללת כל התורה

. אלא הצורך לשמור את התורהשאין בה ', קדושים תהיו'

. לחשיבותה כל התורה תלויה בהל במצווה ש"וכעין זה י

מפליג ם "הרמבש /א9/מצאנו במצוות קידוש החודש ו

אם לא יהיה יישוב שעד כדי כך , י"בחשיבות היישוב בא

ם "וכפי שמבאר דבריו החת, י תתבטל כל התורה"יהודי בא

יישוב הארץ לכל מצוות ומכאן להכרחיותה של  ,/א10/סופר 

אין למנותה כמצווה זו משום חשיבותה  .התורה כולה

לגבי מצוות  /ב8/כעין זה מצאנו בערוך השולחן [ .פרטית

ן לא מנאה משום חשיבותה "שביאר שהרמב, תפילה

  ]. וכלליותה

  גדר המצווה. ג

ונראה מדברי ', וירשתם אותה וישבתם בה' בתורה נאמר

ירושת : שלמד שישנם שני חלקים למצווה /א11/ ן"רמבה

והישיבה בה , הארץ כך שתהיה ביד ישראל ולא ביד האומות

 .של כל יחידכן העם כולו ו שלישיבה  –שלא תהיה לשממה 

) /ב11/ המובא באם הבנים שמחה( ת ישועות מלכו"בשו

הירושה והישיבה כאדם 'מחדד שעיקר מצוות הישיבה היא 

 .לומר מציאות של עם השולט על ארצוכ', שלוהעושה בתוך 

בזמן שאין של היחיד אך הכשר למצווה זו היא גם העלייה 

וכבר . 'כי הקיבוץ הוא אתחלתא דגאולה' ,לנו שלטון בארץ

י היא מצווה "שהעולה לא, /א12/ת"ש בשו"קדמו בזה הריב

י זו מצווה "ואילו הקונה שדה בא, לשעתה ולעצמו

וכן סיכם את הדברים  .ישראל המתקיימת לעולם ולכל

 'לתוקף קדושתו של יום עצמאותנו'במאמר  ה"הרצי

./א13/
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