בס"ד

 .1בראשית פרק כח פסוק יב
יע ַה ָּׁש ָּמי ְָּמה וְ ִהנֵּה ַמ ְלאֲכֵּ י ֱאל ִֹהים ע ִֹלים
ֹאשוֹ ַמ ִג ַ
ו ַַי ֲחלֹם וְ ִהנֵּה סֻ ָּלם מֻ ָּצב אַ ְר ָּצה וְ ר ׁ
וְ י ְֹר ִדים בוֹ :

 .2רמב"ן בראשית פרק כח פסוק יב
והנה סלם מצב ארצה וראשו מגיע השמימה והנה מלאכי אלהים עולים
ויורדים בו  -הראהו בחלום הנבואה כי כל הנעשה בארץ נעשה על ידי
המלאכים והכל בגזרת עליון עליהם ,כי מלאכי אלהים אשר שלח ה'
להתהלך בארץ לא יעשו קטנה או גדולה עד שובם להתיצב על אדון כל
הארץ לאמר לפניו התהלכנו בארץ והנה יושבת בשלוה או מלאה חרב
ודם ,והוא יצוה עליהם לשוב לרדת בארץ ולעשות דברו:
והראהו כי הוא יתברך נצב על הסלם ומבטיחו ליעקב בהבטחה גדולה,
להודיע שהוא לא יהיה ביד המלאכים אבל יהיה חלק ה' ויהיה עמו תמיד,
כמו שאמר והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך ,כי מעלתו גדולה
משאר הצדיקים שנאמר בהם (תהלים צא יא) כי מלאכיו יצוה לך לשמרך
בכל דרכיך:
ועל דעת רבי אליעזר הגדול (פרקי דר"א לה) היתה זאת המראה כענין בין
הבתרים לאברם ,כי הראהו ממשלת ארבע מלכיות ומעלתם וירידתם ,וזה
טעם "מלאכי אלהים" כמו שנאמר בדניאל (י כ ,יג) שר מלכות יון ,ושר
מלכות פרס ,והבטיחו כי הוא יתעלה יהיה עמו בכל אשר ילך ביניהם
וישמרנו ויצילנו מידם .אמרו (שם בפדר"א) הראה לו הקדוש ברוך הוא
ארבע מלכיות מושלן ואבדן ,הראהו שר מלכות בבל עולה שבעים עוקים
ויורד ,והראהו שר מלכות מדי עולה חמישים ושנים עוקים ויורד ,והראהו
שר מלכות יון עולה מאה ושמונים עוקים ויורד ,והראהו שר מלכות אדום
עולה ואינו יורד ,אמר לו יעקב אך אל שאול תורד (ישעיה יד טו) ,אמר לו
הקדוש ברוך הוא אם תגביה כנשר וגו' (עובדיה א ד):

 .3רמב"ן בראשית פרק טו פסוק יח
ביום ההוא כרת ה' את אברם ברית לאמר  -הנה הקדוש ברוך הוא הבטיח
את אברהם במתנת הארץ פעמים רבים ,וכולם לצורך ענין .בבואו בארץ
מתחלה אמר לו לזרעך אתן את הארץ הזאת (לעיל יב ז) ,ולא באר מתנתו,
כי אין במשמע רק במה שהלך בארץ עד מקום שכם עד אילון מורה:
ואחרי כן כשרבו זכיותיו בארץ הוסיף לו שא נא עיניך וראה צפונה ונגבה
וקדמה וימה (לעיל יג יד) ,כי יתן לו כל הארצות ההן בכללן .ואין הטעם
אשר אתה רואה בעיניך ,כי ראות האדם איננו למרחק ,רק שיתן לו לכל
מראה עיניו הרוחות .או שהראהו כל ארץ ישראל כאשר היה במשה רבינו.
והוסיף לו בברכה השנית הזאת עוד ולזרעך עד עולם ,ושירבה זרעו כעפר
הארץ:
ובפעם השלישית באר לו תחומי הארץ ,והזכיר לו כל העמים עשרה
אומות ,והוסיף לכרות לו ברית עליהן שלא יגרום החטא ,וכאשר צוהו על
המילה אמר לו לאחזת עולם (להלן יז ח) ,לאמר שאם יגלו ממנה עוד
ישובו וינחלוה .והוסיף והייתי להם לאלהים ,שהוא בכבודו ינהיג אותם
ולא יהיו בממשלת כוכב ומזל או שר משרי מעלה ,כאשר יתבאר עוד
בתורה (ויקרא יח כה):
ואמר הכתוב בפעם הראשונה לזרעך אתן ,בלשון עתיד ,וכן בשנית ,כי עד
הנה לא נתנה אליו כולה ,ולפיכך אמר לו אתננה ,אבל בשלישית בשעת
הברית אמר לזרעך נתתי ,לאמר שיכרות לו ברית על המתנה שכבר נתן לו.
וכן בעת המילה כשאמר "לאחזת עולם" אמר לו "ונתתי לך" בעתיד .ורש"י
כתב לזרעך נתתי ,אמירת הגבוה כמו שהיא עשויה .ואין צורך במקום הזה:

 .4רמב"ן ויקרא פרק יח פסוק כה
...והנה בחוצה לארץ ,אף על פי שהכל לשם הנכבד ,אין טהרה בה שלימה,
בעבור המשרתים המושלים עליה והעמים תועים אחרי שריהם לעבוד גם
אותם .ולכך יאמר הכתוב (ישעיה נד ה) אלהי כל הארץ יקרא ,כי הוא אלהי
האלהים המושל על הכל והוא יפקוד בסוף על צבא המרום במרום להסיר
ממשלת העליונים ולהרוס מערכת המשרתים ,ואחרי כן יפקוד על מלכי
האדמה באדמה .וזהו ענין הכתוב שאמר (דניאל ד יד) בגזרת עירין פתגמא
ומאמר קדישין שאלתא .יאמר כי הדבר ההוא הנגזר על נבוכדנצר היא
גזרת עירין (פתגמא ומאמר קדישין שאלתא) שגזרו על הכוחות הנאצלין
מהן לעשות כך ,ויקראו "עירין" כי מאצילותן יתעוררו הכחות בכל

הפעולות ,כמו שאמר (שם שם י יא) ואלו עיר וקדיש מן שמיא נחית קרא
בחיל וכן אמר גודו אילנא וגו' .ומאמר קדישין שאלתא ,כלומר ששאלו מה
הרצון העליון עליו ואחרי כן גזרו להעשות כן ,וזהו שאמר לו דניאל (שם
פסוק כא) וגזרת עילאה היא ,כי הכל מאתו יתברך:
והנה השם הנכבד יתברך אלהי האלהים בכל העולם ואלהי ארץ ישראל
שהיא נחלת ה' ,וזהו טעם וזנה אחרי אלהי נכר הארץ (דברים לא טז) ,כי
האלוהות נכרים בארץ השם ובנחלתו ,וזהו שנאמר (מ"ב יז כו) לא ידעו
את משפט אלהי הארץ וישלח בם את האריות והנם ממיתים אותם כאשר
אינם יודעים את משפט אלהי הארץ ,והנה הכותיים לא היו נענשים
בארצם בעבדם את אלהיהם לשלח בהם את האריות ,ובבואם בארץ השם
ועשו שם כמעשיהם הראשונים שלח בהם האריות הממיתים אותם .וכן
שנו בספרא (קדושים יא יד) ,ולא תקיא הארץ אתכם וגו' ,ארץ ישראל
אינה כשאר ארצות ,אינה מקיימת עוברי עבירה .ובספרי (האזינו שטו)
ואין עמו אל נכר (דברים לב יב) ,שלא תהא רשות לאחד משרי האומות
לבא לשלוט בכם ,כענין שנאמר ואני יוצא והנה שר יון וגו' .והוא מאמרם
(כתובות קי ב) כל הדר בחוצה לארץ דומה כמי שאין לו אלוה שנאמר
(להלן כה לח) לתת לכם את ארץ כנען להיות לכם לאלהים ,ואומר (ש"א
כו יט) כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת ה' לאמר לך עבוד אלהים אחרים:
ואמרו בתוספתא דע"ז (פ"ה ה"ה) ,הרי הוא אומר (בראשית כח כא) ושבתי
בשלום אל בית אבי והיה ה' לי לאלהים ,ואומר לתת לכם את ארץ כנען,
כל זמן שאתם בארץ כנען הייתי לכם לאלהים ,אין אתם בארץ כנען
כביכול אין אני לכם לאלהים ,וכן הוא אומר (יהושע ד יג) כארבעים אלף
חלוצי צבא עברו לפני ה' ,ואומר (דהי"א כב יח) ונכבשה הארץ לפני השם
ולפני עמו ,וכי תעלה על דעתך שישראל מכבשין את הארץ לפני המקום,
אלא כל זמן שהן עליה כאילו היא מכובשת הא אינם עליה אינה מכובשת:
ומן הענין הזה אמרו בספרי (עקב מג) ,ואבדתם מהרה (דברים יא יז) ,אף
על פי שאני מגלה אתכם מן הארץ לחוצה לארץ היו מצויינין במצות
שכשתחזרו לא יהו עליכם חדשים ,משל לאדון שכעס על אשתו ושלחה
לבית אביה ,אמר לה הוי מתקשטת תכשיטים שכשתחזרי לא יהיו עליך
חדשים ,וכן אמר ירמיה (לא כ) הציבי לך ציונים ,אלו המצות שישראל
מצוינין בהם:
והנה הכתוב שאמר (דברים יא יז) ואבדתם מהרה ושמתם את דברי אלה
וגו' ,אינו מחייב בגלות אלא בחובת הגוף כתפילין ומזוזות ,ופירשו בהן כדי
שלא יהו חדשים עלינו כשנחזור לארץ ,כי עיקר כל המצות ליושבים בארץ
ה' .ולפיכך אמרו בספרי (ראה פ) ,וירשתם אותה וישבתם בה ושמרתם
לעשות (דברים יא לא לב) ,ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצות
שבתורה ,וכך הוא בתוספתא דע"ז (פ"ה ה"ב) .וזו היא מחשבת הרשעים
(סנהדרין קה א) שהיו אומרים ליחזקאל ,רבינו יחזקאל עבד שמכרו רבו יש
עליו כלום ,שנאמר (יחזקאל כ לב) והעולה על רוחכם היה לא תהיה אשר
אתם אומרים נהיה כגוים כמשפחות האדמה לשרת עץ ואבן:
וזו היא מצות יעקב אבינו לביתו ולכל אשר עמו בשעת ביאתם לארץ
(בראשית לה ב) הסירו את אלהי הנכר אשר בתוככם והטהרו .והשם לו
לבדו נתכנו עלילות שמתה רחל בדרך בתחילת בואם בארץ ,כי בזכותה לא
מתה בחוצה לארץ ,ובזכותו לא ישב בארץ עם שתי אחיות והיא היתה
הנשאת באיסור האחוה .ונראה שנתעברה מבנימין קודם בואם בשכם ולא
נגע בה בארץ כלל ,מפני הענין שהזכרנו:
ואמר הנביא (ירמיה טז יח) ושלמתי ראשונה משנה עונם וחטאתם על
חללם את ארצי ,בנבלת שקוציהם ותועבותיהם מלאו את נחלתי .והענין
הזה הוא במקומות רבים בכתובים ,ותראנו מפורש בהם אחר שפקחתי בו
עיניך .וכתב ר"א בפרשת וילך (דברים לא טז) ,ידענו כי השם אחד והשינוי
יבא מהמקבלים ,והשם לא ישנה מעשיו כי כולם הם בחכמה ,ומעבודת
השם לשמור כח הקבול כפי המקום על כן כתוב את משפט אלהי הארץ,
ואמר ביעקב הסירו את אלהי הנכר ,והפך המקום הדבק בעריות שהם
שאר ,והמשכיל יבין ,אלו דבריו ז"ל .ואל תשיב עלי מפסוק מיכאל שרכם
(דניאל י כא) ,כי הוא שר משרת לבקש רחמים על ישראל ,לא שר מלכות
וממשלה .וכן היה שר צבא הנראה ליהושע ביריחו (יהושע ה יג) ,הראה לו
כי השם שלחו ללחום מלחמותיהם ,כענין בחזקיהו (מ"ב יט לה) .וגם
שהיה זה בהיותנו בחוצה לארץ:
ואין רשות לפרש בענין הארץ יותר מזה ,אבל אם תזכה להבין הארץ
הראשונה הנזכרת בפסוק בראשית והנזכרת בפרשת אם בחקותי (להלן כו
מב) ,תדע סוד נשגב ונעלם ,ותבין מה שאמרו רבותינו (תנחומא ויקהל ז)
בית המקדש של מעלה מכוון כנגד בית המקדש של מטה ,וכבר רמזתי לך
בפסוק כי לי הארץ (שמות יט ה):
והנה הזכיר הכתוב כי אנשי ארץ כנען נענשו בעבור העריות ,ורבותינו
אמרו (סנהדרין נו ב) שהוזהרו עליהן מעת היצירה לאדם ולנח ,שלא ענש

אלא אם כן הזהיר ,אבל הכתוב לא יזכיר האזהרה אבל יאמר כי הארץ
תקיא אותם כי הארץ תתעב כל התועבות האל .והנה לא אנשי ארץ כנען
בלבד היו מן המוזהרים ,והפרשה הזכיר "כמעשה ארץ מצרים" שהיו גם
הם עושים ככל התועבות האלה ,ולא תקיא אותם ארץ מצרים ולא שאר
ארצות הגוים את גוייהם ,אבל הענין כולו למעלת הארץ וקדושתה .ואמר
הכתוב "ותקיא הארץ" ,כי מעת שפקד עונה עליה שנגזר על הכנענים
להכרת כאילו כבר הקיאה אותם ,או "ותקיא" ,למעלה ,כענין סר צלם
מעליהם (במדבר יד ט):

האלו הרי הוא שלכם או רשות בידם לכבוש חוצה לארץ עד שלא יכבשו
א"י תלמוד לומר וירישתם גוים גדולים ועצומים ואחר כך כל המקום אשר
וכו' .ואמרו ואם תאמר מפני מה כיבש דויד ארם נהרים וארם צובה ואין
מצות נוהגות שם ,אמרו דוד עשה שלא כתורה התורה אמרה משתכבשו
א"י תהיו רשאין לכבש חוצה לארץ והוא לא עשה כן .הרי נצטוינו בכיבוש
בכל הדורות .ואומר אני כי המצוה שהחכמים מפליגין בה והיא דירת ארץ
ישראל עד שאמרו (ת"כ בהר פ"ה ה"ד וכעי"ז כתובו' קי ב ,וש"נ ,מלכים
ספ"ה) שכל היוצא ממנה ודר בחוצה לארץ יהא בעיניך כעובד עבודה זרה
שנאמר כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת י"י לאמר לך עבוד אלהים אחרים
וזולת זה הפלגות גדולות שאמרו בה הכל הוא ממצות עשה הזה שנצטוינו
לרשת הארץ ולשבת בה .אם כן היא מצות עשה לדורות מתחייב כל יחיד
ממנו ואפילו בזמן גלות כידוע בתלמוד במקומות הרבה .ולשון ספרי (ראה
יב כט) מעשה ברבי יהודה בן בתירה ור' מתיה בן חרש ור' חנניה בן אחי ר'
יהושע ור' נתן שהיו יוצאין חוצה לארץ והגיעו לפלטיה וזכרו את ארץ
ישראל וזקפו את עיניהם וזלגו דמעותיהן וקרעו בגדיהם וקראו המקרא
הזה וירשתה וישבת בה ושמרת לעשות אמרו ישיבת ארץ ישראל שקולה
כנגד כל המצות שבתורה:

 .7רמב"ן שם

 .11תלמוד בבלי מסכת כתובות דף קי עמוד ב

(נג) והורשתם את הארץ וישבתם בה כי לכם נתתי את הארץ לרשת אתה
 על דעתי זו מצות עשה היא ,יצוה אותם שישבו בארץ ויירשו אותה כיהוא נתנה להם ,ולא ימאסו בנחלת ה' .ואלו יעלה על דעתם ללכת ולכבוש
ארץ שנער או ארץ אשור וזולתן ולהתישב שם ,יעברו על מצות ה' .ומה
שהפליגו רבותינו (כתובות קי ב) במצות הישיבה בארץ ישראל ושאסור
לצאת ממנה ,וידונו כמורדת האשה שאינה רוצה לעלות עם בעלה לארץ
ישראל ,וכן האיש ,בכאן נצטווינו במצוה הזו ,כי הכתוב הזה היא מצות
עשה .ויחזיר המצוה הזו במקומות רבים ,באו ורשו את הארץ (דברים א
ח) .אבל רש"י פירש ,והורשתם את הארץ ,והורשתם אותה מיושביה ,אז
וישבתם בה ,תוכלו להתקיים בה ,ואם לאו לא תוכלו להתקיים בה ,ומה
שפירשנו הוא העיקר:

ת"ר :הוא אומר לעלות ,והיא אומרת שלא לעלות  -כופין אותה לעלות ,ואם לאו -
תצא בלא כתובה ,היא אומרת לעלות ,והוא אומר שלא לעלות  -כופין אותו לעלות,
ואם לאו  -יוציא ויתן כתובה .היא אומרת לצאת ,והוא אומר שלא לצאת  -כופין אותה
שלא לצאת ,ואם לאו  -תצא בלא כתובה; הוא אומר לצאת ,והיא אומרת שלא לצאת
 -כופין אותו שלא לצאת ,ואם לאו  -יוציא ויתן כתובה.

 .5במדבר פרק לג פסוק נג
יש ְב ֶּתם ָּבה ִכי ָּלכֶּ ם נָּ ַת ִתי אֶּ ת ָּהאָּ ֶּרץ ָּל ֶּר ֶּׁשת א ָֹּתה:
וְ הוֹ ַר ְ ׁש ֶּתם אֶּ ת הָּ אָּ ֶּרץ וִ ַׁ

 .6רש"י שם
(נג) והורשתם את הארץ  -והורשתם אותה מיושביה ואז וישבתם בה ,תוכלו
להתקיים בה ,ואם לאו לא תוכלו להתקיים בה:

 .8ספורנו שם
(נג) והורשתם את הארץ .כאשר תבערו יושבי הארץ אז תזכו להוריש את
הארץ לבניכם שאם לא תבערו אותם אף על פי שאתם תכבשו את הארץ לא
תזכו להורישה לבניכם:

 .9השגות הרמב"ן לספר המצוות לרמב"ם שכחת העשין
מצוה רביעית שנצטוינו לרשת הארץ אשר נתן האל יתברך ויתעלה
לאבותינו לאברהם ליצחק וליעקב ולא נעזבה ביד זולתינו מן האומות או
לשממה .והוא אמרו להם (מסעי לג ורמב"ן שם) והורשתם את הארץ
וישבתם בה כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה והתנחלתם את הארץ.
ונכפל כזה העניין במצוה זו במקומות אחרים כאמרו יתב' (דברי' א) באו
ורשו את הארץ אשר נשבעתי לאבותיכם ופרט אותה להם במצוה זו כולה
בגבוליה ומצריה כמו שאמר ובואו הר האמורי ואל כל שכניו בערבה בהר
ובשפלה ובנגב ובחוף הים וגו' .שלא יניחו ממנה מקום .והראיה שזו מצוה
אמרו ית' בענין המרגלים (שם) עלה רש כאשר דבר י"י אלהיך לך אל תירא
ואל תחת .ואמר עוד (עקב ט) ובשלוח י"י אתכם מקדש ברנע לאמר עלו
ורשו את הארץ אשר נתתי לכם וכאשר לא אבו לעלות במאמר הזה כתוב
ותמרו את פי י"י אלהיכם ולא האמנתם לו ולא שמעתם בקולו ,הוראה
שהיתה מצוה לא יעוד והבטחה .וזו היא שהחכמים קורין אותה (סוטה
פ"ח מ"ו) מלחמת מצוה .וכך אמרו בגמר סוטה (מד ב) אמר רב יהודה
מלחמת יהושע לכבש דברי הכל חובה מלחמת דוד להרווחה דברי הכל
רשות .ולשון ספרי (שופטי' יז יד) וירשתה וישבת בה בזכות שתירש תשב.
ואל תשתבש ותאמר כי המצוה הזאת היא המצוה במלחמת שבע' עממים
שנצטוו לאבדם שנ' (ס"פ שופטי') החרם תחרימם .אין הדבר כן .שאנו
נצטוינו להרוג האומות ההם בהלחמם עמנו ואם רצו להשלים נשלים
עמהם ונעזבם בתנאים ידועים אבל הארץ לא נניח אותה בידם ולא ביד
זולתם מן האומות בדור מן הדורות .וכן אם ברחו האומות ההם מפנינו
והלכו להם ,כמאמרם (דב"ר שופטי') הגרגשי פנה והלך לו ,ונתן להם
הקדוש ברוך הוא ארץ טובה כארצם זו אפריקי ,נצטוינו אנחנו לבוא בארץ
ולכבוש המדינות ולהושיב בה שבטינו .וכן אחרי הכריתנו את העממים
הנזכרים אם רצו אחר כן שבטינו לעזוב את הארץ ולכבוש להם את ארץ
שנער או את ארץ אשור וזולתם מן המקומות אינם רשאין .שנצטוינו
בכיבושה ובישיבתה .וממאמרם מלחמת יהושע לכבש תבין כי המצוה הזו
היא בכבוש .וכן אמרו בספרי (ס"פ עקב) כל המקום אשר תדרוך כף רגלכם
בו לכם נתתיו כאשר וכו' אמר להם כל המקום שתכבשו חוץ מן המקומות

...ת"ר :לעולם ידור אדם בא"י אפי' בעיר שרובה עובדי כוכבים ,ואל ידור בחו"ל ואפילו
בעיר שרובה ישראל ,שכל הדר בארץ ישראל  -דומה כמי שיש לו אלוה ,וכל הדר
בחוצה לארץ  -דומה כמי שאין לו אלוה ,שנא' :לתת לכם את ארץ כנען להיות לכם
לאלהים ,וכל שאינו דר בארץ אין לו אלוה? אלא לומר לך :כל הדר בחו"ל  -כאילו
עובד עבודת כוכבים ...ר' זירא הוה קמשתמיט מיניה דרב יהודה ,דבעא למיסק לארץ
ישראל ,דאמר רב יהודה :כל העולה מבבל לארץ ישראל עובר בעשה ,שנאמר :בבלה
יובאו ושמה יהיו עד יום פקדי אותם נאם ה' .ורבי זירא? ההוא בכלי שרת כתיב .ורב
יהודה? כתיב קרא אחרינא :השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות או באילות השדה
וגו' .ורבי זירא? ההוא שלא יעלו ישראל בחומה .ורב יהודה? השבעתי אחרינא כתיב.
ורבי זירא? ההוא מיבעי ליה לכדרבי יוסי ברבי חנינא ,דאמר :ג' שבועות הללו למה?
אחת ,שלא יעלו ישראל בחומה; ואחת ,שהשביע הקדוש ברוך הוא את ישראל שלא
ימרדו באומות העולם; ואחת ,שהשביע הקדוש ברוך הוא את העובדי כוכבים שלא
ישתעבדו בהן בישראל יותר מדאי .ורב יהודה? אם תעירו ואם תעוררו כתיב .ורבי
זירא? מיבעי ליה לכדרבי לוי ,דאמר :שש שבועות הללו למה? תלתא  -הני דאמרן,
אינך  -שלא יגלו את הקץ ,ושלא ירחקו את הקץ ,ושלא יגלו הסוד לעובדי כוכבים.
בצבאות או באילות השדה  -אמר רבי אלעזר ,אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל:
אם אתם מקיימין את השבועה מוטב ,ואם לאו  -אני מתיר את בשרכם כצבאות
וכאילות השדה.

 .11תוספות מסכת כתובות דף קי עמוד ב
הוא אומר לעלות כו'  -אינו נוהג בזמן הזה דאיכא סכנת דרכים והיה אומר רבינו
חיים דעכשיו אינו מצוה לדור בא"י כי יש כמה מצות התלויות בארץ וכמה עונשין דאין
אנו יכולין ליזהר בהם ולעמוד עליהם.

 .12רא"ש מסכת כתובות פרק יג סימן יח
ת"ר הוא אומר לעלות והיא אומרת שלא לעלות כופין אותה לעלות ואם לאו
תצא בלא כתובה היא אומרת לעלות והוא אומר שלא לעלות כופין אותו
לעלות *ואם לאו יוציא ויתן כתובה היא אומרת לצאת והוא אומר שלא
לצאת כופין אותה שלא לצאת ואם לאו תצא בלא כתובה הוא אומר לצאת
והיא אומרת שלא לצאת כופין אותו שלא לצאת ואם לאו יוציא ויתן כתובה
והא דקאמר תצא בלא כתובה כתב רבינו מאיר דדינה כדין איילונית שכתבתי
לעיל (פי"א סי' כה):

 .13הגהות אשרי שם
* בירושלמי גרסי' הוא רוצה לעלות והיא אינה רוצה כופין אותה היא רוצה והוא אינו
רוצה אין כופין ופירש רבינו מאיר דההיא דירושלמי מיירי בזמן שבהמ"ק קיים דאז הוי
מצוה טפי לדור בירושלים מבארץ ישראל וברייתא דהכא מיירי בזמן הזה ומזה הוכיח
דיפה כח הבעל מכח האשה ודלא כר"ת .מרדכי:

