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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 ניסן תשמ"ט

ענף  -כל הדר בארץ ישראל )(6
פני יהושע על כתובות  -דף קיא ע"א
אמר ר"א כל הדר בארץ ישראל שרוי בלא עון כו' .נראה
דהיינו דווקא במי שדר בה לשם מצות ישיבת ארץ ישראל
שהיא מקום קדושה וכדי שתגין עליו זכות ארץ ישראל
שלא יבא לידי חטא
שם אמר ר"א כל הדר בארץ ישראל שרוי בלא עון כו' .נראה דהיינו דווקא במי שדר בה לשם מצות ישיבת ארץ
ישראל שהיא מקום קדושה וכדי שתגין עליו זכות ארץ ישראל שלא יבא לידי חטא ואז אף אם לפעמים חטא בא
לידו או אפילו עון שהוא מזיד ע"י שתקף עליו יצרו מ"מ מסתמא גורם לו זכות ישיבת ארץ ישראל שלא לן ועבירה
בידו דלאחר שחטא ומצא עצמו עומד במקום קדוש ודאי תוהה על הראשונות ושב ורפא לו מה שאין כן מי שדר שם
דרך מקרה או מפני שהוא מקום מולדתו או מפני שבח פירותיה וכיוצא בו ומכל שכן במי שהוא מבעט בה ומזלזל
בקדושת הארץ לילך אחר יצרו הרע לא דברה תורה במתים אדרבה עליו נאמר ותבואו ותטמאו את ארצי ונחלתי
שמתם לתועבה ומפני כך מצינו כשגברו עונות אבותינו גלינו מארצינו ושמם מקום מקדשינו ואיה הבטחת העם היושב
בה נשוא עון אלא על כרחך כדפרישית ובלא"ה נמי מסתברא דהכי הוא שאף אם נאמר דארץ ישראל מכפר לגמרי
אפילו הכי לא עדיף מיום הכפורים שמכפר כפרה גמורה ואפילו הכי מי שאומר אחטא ויום הכפורים מכפר אין יוה"כ
מכפר הרי דעל כרחך הא דאמרינן דהיושב בארץ ישראל שרוי בלא עון היינו דאף שעשה איזה עון מבלי שם על לב
קדושת הארץ בשעת יצרו בכהאי גוונא זכות ארץ ישראל גורם שיתחרט לעשיית עון ,כן נראה לי.
שם אמר ר"י אמר שמואל כשם שאסור לצאת מארץ ישראל לבבל כך אסור לצאת מבבל לשאר ארצות .והקשה
מהר"י מטראני דמשמע דמבבל לארץ ישראל מותר ולעיל אמר ר"י גופא אסור לצאת מבבל לארץ ישראל
ועובר בעשה ונדחק לתרץ הא דידיה הא דרביה .ולענ"ד אין צורך לפרש כן אלא כדפרישית לעיל דר"י דלעיל לא
איירי אלא באותן בני גולה שנשארו מגלות הראשון או מבניהם ובני בניהם דשייך בהו דרשא דבבלה יובאו משא"כ מי
שהוגלה בשנית מארץ ישראל לשאר ארצות ובא לבבל דרך מקרה לא שייך ביה האי איסורא אלא דאפ"ה אסור לחזור
לשוב לארצו לשאר ארצות לקבוע שם והיינו מהטעם שכתב רש"י ז"ל משום שהוא מקום תורה והשתא אתי שפיר
לשון כשם שאסור ,כן נראה לי והיינו נמי דאמר ר"י לקמן כל הדר בבבל כאילו דר בארץ ישראל ולעיל אמר דעדיף
ולמאי דפרישית אתי שפיר דלשון הדר משמע דלא איירי במי שנולד שם אלא שבא שם לחוד משום מצוה כדפרישית
כן בלשון הדר בארץ ישראל בסמוך ודו"ק:
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