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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 טבת תשמ"ט

ענף  -כל הדר בארץ ישראל )(3
בעין יעקב על מסכת כתובות אות )מז(

יוֹחנָןָ ,כּל ַה ְמ ַה ֵלּ ְך
אָמר ַר ִבּי ָ
ַ
אַר ַבּע אַמּוֹת ְבּ ֶא ֶרץ ִי ְשׂ ָר ֵאל,
ְ
עוֹלם ַה ָבּא.
ֻמ ְב ָטח לוֹ ֶשׁהוּא ֶבּן ָה ָ
אָרץ ֵאינָם ַח ִיּים.
יקים ֶשׁ ְבּחוּץ ָל ֶ
ַצ ִדּ ִ
יוֹשׁ ֶבת
ֶא ַמר) ,זכריה ב( "הוֹי ִציּוֹן ִה ָמּ ְל ִטי ֶ
הוּדהָ ,כּל ַה ָדּר ְבּ ָב ֶבל ְכּ ִאלּוּ ָדּר ְבּ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאלֶ ,שׁנּ ֱ
אָמר ַרב יְ ָ
)מז( שם ַ
ָמין' ,וְ ָקרוּ ֵליהַּ , ,ק ְרנָא
אַהוּצל ְ -דּ ִבנְ י ִ
ְ
יחִ .תּ ְר ְגּ ָמה
ַק ִטינָןָ ,בּ ֶבל ָלא ַח ְזיָא ַח ְב ֵליהּ ְדּ ָמ ִשׁ ַ
אַבּיֵּי ,נ ְ
אָמר ַ
ַבּת ָבּ ֶבל"ַ ,
ָת ִתּי ְצ ִבי ְבּ ֶא ֶרץ ַחיִּ ים",
ֶא ַמר) ,יחזקאל כו( "וְ נ ַ
אָרץ ֵאינָם ַחיִּ יםֶ ,שׁנּ ֱ
אָמר ַר ִבּי ֶא ְל ָעזָרֵ ,מ ִתים ֶשׁ ְבּחוּץ ָל ֶ
ַב ָתּא'ַ .
ְד ֵשׁיז ְ
אַבּא ַבּר ֶמ ַמל) ,ישעיה כו( "יִ ְחיוּ
יה ַחיִּ יםַ .מ ִתּיב ַר ִבּי ָ
יה ַחיִּ יםֶ ,שׁ ֵאין ִצ ְביוֹנִ י ָבּהּ ֵ -אין ֵמ ֶת ָ
ֶא ֶרץ ֶשׁ ִצּ ְביוֹנִ י ָבּהּ ֵ -מ ֶת ָ
אָרץ?
יך" ֵ -מ ִתים ֶשׁ ְבּ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל" ,נְ ֵב ָל ִתי יְ קוּמוּן" ֵ -מ ִתים ֶשׁ ְבּחוּץ ָל ֶ
יך נְ ֵב ָל ִתי יְ קוּמוּן"ַ ,מאי ָלאו" ,יִ ְחיוּ ֵמ ֶת ָ
ֵמ ֶת ָ
ֲליְ הוּ ַמ ְל ָכּאְ ,דּ ָק ִליל ִכּי
אָמר ַר ֲח ָמנָאַ ,מיְ ִתּינָא ע ַ
ֶצּר הוּא ִד ְכ ִתיבְ ,דּ ַ
בוּכ ְדנ ַ
ָת ִתּי ְצ ִבי ְבּ ֶא ֶרץ ַחיִּ ים"?  -אַנְּ ַ
וּמאי "וְ נ ַ
ַ
הוֹל ִכים ָבּהּ" .וְ ֶא ָלּא ָהא
רוּח ַל ְ
יה ,וְ ַ
דוֹרשׁ) ,ישעיה מב( "נ ֵֹתן נְ ָשׁ ָמה ָל ָעם ָע ֶל ָ
אַחר ֲאנִ י ֵ
אָמר ֵליהַּ ,ר ִבּיִ ,מ ְק ָרא ֵ
ַט ְביָאַ .
יה"ַ ,מאי
נוֹתן נְ ָשׁ ָמה ָל ָעם ָע ֶל ָ
אַבּא ַבּר ֶמ ַמלַ ,האי " ֵ
ְכּ ִתיב" ,נְ ֵב ָל ִתי יְ קוּמוּן"? ַההוּא ִ -בּנְ ָפ ִלים הוּא ִדּ ְכ ִתיב .וְ ַר ִבּי ָ
אַבּהוֲּ ,א ִפלּוּ ִשׁ ְפ ָחה ] ְכּ ַנעֲנִ ית[ ֶשׁ ְבּ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ֻמ ְב ָטח ָלהּ ֶשׁ ִהיא
אָמר ַר ִבּי ָ
אַבּהוְּ ,דּ ַ
יבּ ֵעי ֵליהּ ְל ִכ ְד ַר ִבּי ָ
ָע ִביד ֵליהּ? ִמ ָ
דּוֹמה
וּכ ִתיב ָה ָתם) ,בראשית כב( " ְשׁבוּ ָל ֶכם פֹּה ִעם ַה ֲחמוֹר" ַ -עם ַה ֶ
יה"ְ ,
עוֹלם ַה ָבּאְ ,כּ ִתיב ָה ָכאָ " ,ל ָעם ָע ֶל ָ
ַבּת ָה ָ
אַר ַבּע אַמּוֹת
יוֹחנָןָ ,כּל ַה ְמ ַה ֵלּ ְך ְ
אָמר ַר ִבּי ָ
אַבּאַ ,
אָמר ַר ִבּי יִ ְר ְמיָה )אמר רבי( ] ַבּר[ ָ
רוּח ַלה ְֹל ִכים ָבּהּ"ַ ,
ַל ֲחמוֹר" .וְ ַ
אָמר ַר ִבּי
אָרץ ֵאינָם ַחיִּ ים? ַ
יקים ֶשׁ ְבּחוּץ ָל ֶ
וּל ַר ִבּי ֶא ְל ָעזָר ַ -צ ִדּ ִ
עוֹלם ַה ָבּאְ .
ְבּ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאלֻ ,מ ְב ָטח לוֹ ֶשׁהוּא ֶבּן ָה ָ
אַבּיֵּי,
אָמר ַ
יקיםַ ,צ ַער הוּא? ַ
אַבּא ַס ָלא ַר ָבּאִ " ,גּ ְלגּוּל" ַל ַצ ִדּ ִ
יל ִעאי[ַ ,על יְ ֵדי ִגּ ְלגּוּלַ .מ ְת ִקיף ָלהּ ַר ִבּי ָ
)אילא( ] ִא ָ
ְמ ִחלּוֹת ַנעֲשׂוֹת ָל ֶהם ַבּ ַקּ ְר ַקע.
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