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  וועד למען קדושת ארץ ישראל

שעל ידי זה נזכה , עורר על מצות ישוב ארץ ישראלארגון מוקדש ל
  א"בקרוב לביאת המשיח בב

  ט"מתש כסלוחודש 

  )2 (ארץ ישראל כל הדר ב- ענף
   עין יעקב כתובות

 ָּכל ַהָּדר ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל
  ָׁשרּוי ְּבלֹא ָעֹון

ָּכל  ַהָּדר  ְּבֶאֶרץ ,  ָאַמר  ַרִּבי  ֶאְלָעָזר:  )מו(סכת  כתובות  אות  עין  יעקב  על  מב
ּוַבל  יֹאַמר  ָׁשֵכן  ָחִליִתי  ָהָעם  ַהּיֵֹׁשב  ָּבּה )  "ישעיה  לג(,  ֶׁשֶּנֱאַמר,  ִיְׂשָרֵאל  ָׁשרּוי  ְּבלֹא  ָעֹון

ָאַמר  ַרב .  ַמְתִניָנן  ָלּה,  ִאים  ְּבסֹוְבֵלי  ֳחָל-ֲאָנן  ,  ְלַרב  ַאִּׁשי]  ָרָבא)  [רבינא(ָאַמר  ֵליּה  ".  ְנֻׂשא  ָעֹון
) שמות  ּכ(,  ְּכִתיב  ָהָכא  ,ָּכל  ַהָּקבּור  ְּבֶאֶרץ  ִיְׂשָרֵאל  ְּכִאּלּו  ָקבּור  ַּתַחת  ַהִּמְזֵּבַח,  ָעָנן

, עּוָלא  ֲהָוה  ָרִגיל".  ְוִכֶּפר  ַאְדָמתֹו  ַעּמֹו)  "דברים  לב(,  ּוְכִתיב  ָהָתם,  "ִמְזַּבח  ֲאָדָמה  ַּתֲעֶׂשה  ִּלי"
ַאְנְּת ,  ָאַמר.  ַאּתּו  ָאְמרּו  ֵליּה  ְלַרִּבי  ֶאְלָעָזר.  ָנח  ַנְפֵׁשיּה  ְּבחּוץ  ָלָאֶרץ,  ָוה  ָסִליק  ְלֶאֶרץ  ִיְׂשָרֵאלַּדֲה

ֵאינֹו  דֹוֶמה ,  ָאַמר  ָלֶהם.  ֲארֹונֹו  ָּבא,  ָאְמרּו  לֹו".  ַעל  ֲאָדָמה  ְטֵמָאה  ָּתמּות)  "עמוס  ז  (-עּוָלא  
ָאָתא ,  ַההּוא  ַגְבָרא  ְּדָנְפָלה  ֵליּה  ְיָבָמה  ֵּבי  חֹוָזָאה.  ֹו  ְלַאַחר  ִמיָתהְלקֹוַלְטּת,  קֹוַלְטּתֹו  ֵמַחִּיים

 -ָאִחיו  ָנָׂשא  ּכּוִתית  ּוֵמת  ,  ָאַמר  ֵליּה?  ַמהּו  ְלֵמיַחת  ּוְלַיְּבָמּה,  ָאַמר  ֵליּה.  ְלַקֵּמיּה  ְּדַרִּבי  ֲחִניָנא
ְּכֵׁשם  ֶׁשָאסּור  ָלֵצאת ,  ָאַמר  ְׁשמּוֵאל,  ר  ַרב  ְיהּוָדהָאַמ?  ְוהּוא  ֵיֵרד  ַאֲחָריו,  ָּברּוְך  ַהָּמקֹום  ֶׁשֲהָרגֹו
, ְּדַאְמֵרי  ַּתְרַוְיהּו,  ַרָּבה  ְוַרב  יֹוֵסף.  ָּכְך  ָאסּור  ָלֵצאת  ִמָּבֶבל  ִלְׁשָאר  ֲאָרצֹות,  ֵמֶאֶרץ  ִיְׂשָרֵאל  ְלָבֶבל

, ַההּוא.  ַׁשְמֵּתיּה  ַרב  יֹוֵסף,  ִדיָתא  ְלֵבי  ּכּוֵביְּדָנַפק  ִמּפּוְמְּב,  ַההּוא.    ּכּוֵבי-ֲאִפּלּו  ִמּפּוְמְּבִדיָתא  ְלֵבי  
ַרָּבה .  ֲהָוה  ַחֵּיי,  ִאי  ָּבִעי  ַהאי  צּוְרָבא  ֵמַרָּבָנן,  ָאַמר  ַאַּבֵיי.  ָׁשִכיב,  ְּדָנַפק  ִמּפּוְמְּבִדיָתא  ְלִאיְסּתּוְנָיא

 -ְּכֵׁשִרין  ֶׁשִּבְׁשָאר  ֲאָרצֹות  ,  ָרֵאל  קֹוַלְטָּתן  ֶאֶרץ  ִיְׂש-ְּכֵׁשִרין  ֶׁשְּבָבֶבל  ,  ְּדַאְמֵרי  ַּתְרַוְיהּו,  ְוַרב  יֹוֵסף
ְוֶאֶרץ ,  ָּכל  ָהֲאָרצֹות  ִעָּסה  ְלֶאֶרץ  ִיְׂשָרֵאל,  ְוָהָאַמר  ַמר,  ִאיֵליָמא  ְליּוֲחִסין?  ְלַמאי.  ָּבֶבל  קֹוַלְטָּתן

   .ֶאָּלא ְלִעְנַין ְקבּוָרה? ִיְׂשָרֵאל ִעָּסה ְלָבֶבל
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ינו לדעת שרק אלו אשר  אור יחזקאל שזאת עלפרב בסוכת
וכמו שמצאנו בגאולת , צפו לגאולה הם אלא שיזכו לראותה

כן יהיה לעתיד , מצרים שיצאו אחד מחמשה או אחד מחמשים
אמרתי אפאיהם אשביתה "וכמו שאמר הכתוב , בביאת הגואל

  ). כו, לבדברים  ("מאנוש זכרם
ל  על  פי "  מפרש  הפסוק  הנרבינו  עובדיה  ספורנו

אשאיר   "אמרתי  אפאיהם"  :ה  לשונו  וז,ל"י  ז"רש
כמו  שאעשה ,  והמותר  אכלה,  איזה  פאה  מהם
אחרי  שלא  השגתי  שלימותם  לא ,  באחרית  הימים

  :כאמרו, לא בארץ ישראל ולא בגלות, במתן תורה
כי  בהר  ציון  ובירושלים  תהיה  פליטה  כאשר "

  ".קורא' ובשרידים אשר ה', אמר ה
ר  רק ל  דקודם  ביאת  המשיח  ישא"וכמו  שאמרו  רז

אחד  בעיר  ושנים  במשפחה  שיזכו  לילך  לקראת  משיח 
אשאיר   דזהו  מה  שכתב  הספורנו  ש  לומרוי.  צדקנו

  שישארו  אחד  בעיר  ושנים רושפי,  איזה  פאה  מהם
והביאור  בזה  מדוע  ישארו  אחד  בעיר  ושנים ,  במשפחה
שר ואפ?  הלא  כתיב  לבלתי  יודח  ממנו  נידח,  במשפחה

  .אריךין כאן מקומו להוא,  באריכותלפרש
  

  למען קדושת ארץ ישראל וועד


