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וועד למען קדושת ארץ ישראל
ארגון מוקדש לעורר על מצות ישוב ארץ ישראל ,שעל ידי זה נזכה
בקרוב לביאת המשיח בב"א

חודש כסלו תשמ"ט

ענף  -כל הדר בארץ ישראל )(2
עין יעקב כתובות

ָכּל ַה ָדּר ְבּ ֶא ֶרץ ִי ְשׂ ָר ֵאל
ָשׁרוּי ְבּלֹא ָעוֹן
ָכּל ַה ָדּר ְבּ ֶא ֶרץ

אָמר ַר ִבּי ֶא ְל ָעזָר,
בעין יעקב על מסכת כתובות אות )מו(ַ :
ִי ְשׂ ָר ֵאל ָ
יתי ָה ָעם ַהיּ ֵֹשׁב ָבּהּ
ֹאמר ָשׁ ֵכן ָח ִל ִ
וּבל י ַ
ֶא ַמר) ,ישעיה לג( " ַ
שׁרוּי ְבּלֹא ָעוֹןֶ ,שׁנּ ֱ
אָמר ַרב
סוֹב ֵלי ֳח ָל ִאיםַ ,מ ְתנִ ינָן ָלהַּ .
אַשּׁיֲ ,אנָן ְ -בּ ְ
אָמר ֵליהּ )רבינא( ] ָר ָבא[ ְל ַרב ִ
נְ ֻשׂא ָעוֹן"ַ .
ָענָןָ ,כּל ַה ָקּבוּר ְבּ ֶא ֶרץ ִי ְשׂ ָר ֵאל ְכּ ִאלּוּ ָקבוּר ַתּ ַחת ַה ִמּ ְז ֵבּ ַחְ ,כּ ִתיב ָה ָכא) ,שמות כּ(
עוּלא ֲהוָה ָר ִגיל,
אַד ָמתוֹ ַעמּוֹ"ָ .
וּכ ִתיב ָה ָתם) ,דברים לב( "וְ ִכ ֶפּר ְ
ֲשׂה ִלּי"ְ ,
" ִמ ְז ַבּח ֲא ָד ָמה ַתּע ֶ
אָמר ,אַנְ ְתּ
אָמרוּ ֵליהּ ְל ַר ִבּי ֶא ְל ָעזָרַ .
אָרץ .אַתּוּ ְ
ַפ ֵשׁיהּ ְבּחוּץ ָל ֶ
ַדּ ֲהוָה ָס ִליק ְל ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ,נָח נ ְ
דוֹמה
אָמר ָל ֶהםֵ ,אינוֹ ֶ
אָמרוּ לוֲֹ ,ארוֹנוֹ ָבּאַ .
עוּלא ) -עמוס ז( " ַעל ֲא ָד ָמה ְט ֵמאָה ָתּמוּת"ְ .
ָ
אָתא
ָפ ָלה ֵליהּ יְ ָב ָמה ֵבּי חוֹזָאָהָ ,
ַב ָרא ְדּנ ְ
יתהַ .ההוּא ג ְ
אַחר ִמ ָ
קוֹל ְטתּוֹ ְל ַ
קוֹל ְטתּוֹ ֵמ ַחיִּ יםְ ,ל ַ
ַ
וּמת -
כּוּתית ֵ
ָשׂא ִ
אָחיו נ ָ
אָמר ֵליהִּ ,
ַבּ ָמהּ? ַ
וּלי ְ
יחת ְ
אָמר ֵליהַּ ,מהוּ ְל ֵמ ַ
ְל ַק ֵמּיהּ ְדּ ַר ִבּי ֲחנִ ינָאַ .
מוּאלְ ,כּ ֵשׁם ֶשׁאָסוּר ָל ֵצאת
אָמר ְשׁ ֵ
הוּדהַ ,
אָמר ַרב יְ ָ
אַח ָריו? ַ
ֵרד ֲ
רוּך ַה ָמּקוֹם ֶשׁ ֲה ָרגוֹ ,וְ הוּא י ֵ
ָבּ ְ
אַמ ֵרי ַתּ ְרוַיְ הוּ,
יוֹסףְ ,דּ ְ
ֵמ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ָב ֶבלָ ,כּ ְך אָסוּר ָל ֵצאת ִמ ָבּ ֶבל ִל ְשׁאָר ֲא ָרצוֹתַ .ר ָבּה וְ ַרב ֵ
יוֹסףַ .ההוּא,
כּוּביַ ,שׁ ְמ ֵתּיהּ ַרב ֵ
יתא ְל ֵבי ֵ
פּוּמ ְבּ ִד ָ
ָפק ִמ ְ
כּוּביַ .ההוּאְ ,דּנ ַ
יתא ְל ֵבי ֵ -
פּוּמ ְבּ ִד ָ
ֲא ִפלּוּ ִמ ְ
צוּר ָבא ֵמ ַר ָבּנָןֲ ,הוָה ַחיֵּיַ .ר ָבּה
אַבּיֵיִ ,אי ָבּ ִעי ַהאי ְ
אָמר ַ
יסתּוּנְ יָאָ ,שׁ ִכיבַ .
יתא ְל ִא ְ
פּוּמ ְבּ ִד ָ
ָפק ִמ ְ
ְדּנ ַ
קוֹל ְט ָתּןְ ,כּ ֵשׁ ִרין ֶשׁ ִבּ ְשׁאָר ֲא ָרצוֹת -
אַמ ֵרי ַתּ ְרוַיְ הוְּ ,כּ ֵשׁ ִרין ֶשׁ ְבּ ָב ֶבל ֶ -א ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ַ
יוֹסףְ ,דּ ְ
וְ ַרב ֵ
אָמר ַמרָ ,כּל ָה ֲא ָרצוֹת ִע ָסּה ְל ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ,וְ ֶא ֶרץ
יוּח ִסין ,וְ ָה ַ
ימא ְל ֲ
יל ָ
קוֹל ְט ָתּןְ .ל ַמאי? ִא ֵ
ָבּ ֶבל ַ
בוּרה.
יִ ְשׂ ָר ֵאל ִע ָסּה ְל ָב ֶבל? ֶא ָלּא ְל ִענְ יַן ְק ָ

א

כתוב בספר אור יחזקאל שזאת עלינו לדעת שרק אלו אשר
צפו לגאולה הם אלא שיזכו לראותה ,וכמו שמצאנו בגאולת
מצרים שיצאו אחד מחמשה או אחד מחמשים ,כן יהיה לעתיד
בביאת הגואל ,וכמו שאמר הכתוב "אמרתי אפאיהם אשביתה
מאנוש זכרם" )דברים לב ,כו(.

רבינו עובדיה ספורנו מפרש הפסוק הנ"ל על פי
רש"י ז"ל ,וזה לשונו" :אמרתי אפאיהם" אשאיר
איזה פאה מהם ,והמותר אכלה ,כמו שאעשה
באחרית הימים ,אחרי שלא השגתי שלימותם לא
במתן תורה ,לא בארץ ישראל ולא בגלות ,כאמרו:
"כי בהר ציון ובירושלים תהיה פליטה כאשר
אמר ה' ,ובשרידים אשר ה' קורא".
וכמו שאמרו רז"ל דקודם ביאת המשיח ישאר רק
אחד בעיר ושנים במשפחה שיזכו לילך לקראת משיח
צדקנו .ויש לומר דזהו מה שכתב הספורנו אשאיר
איזה פאה מהם ,פירוש שישארו אחד בעיר ושנים
במשפחה ,והביאור בזה מדוע ישארו אחד בעיר ושנים
במשפחה ,הלא כתיב לבלתי יודח ממנו נידח? ואפשר
לפרש באריכות ,ואין כאן מקומו להאריך.
וועד למען קדושת ארץ ישראל
ב

