
 

 כן גם בחזקה נאמר לא ולמה כיבוש מכח גדול חזקה כח מה יודע ... איני

 היה לא וכי בכיבוש שנתקדשה בראשונה ותו חזקה בטלה מידנו הארץ משנלקחה

 :ע"וצל כיבוש עם מחזקה כיבוש בלא חזקה עדיפא מי אטו חזקה שם

 לאברהם לאבותינו ויתעלה יתברך האל נתן אשר הארץ לרשת שנצטוינו רביעית מצוה

 להם אמרו והוא. לשממה או האומות מן זולתינו ביד נעזבה ולא וליעקב ליצחק

 לרשת הארץ את נתתי לכם כי בה וישבתם הארץ את והורשתם( שם ן"ורמב לג מסעי)

' יתב כאמרו אחרים במקומות זו במצוה העניין כזה ונכפל. הארץ את והתנחלתם אותה

 זו במצוה להם אותה ופרט לאבותיכם נשבעתי אשר הארץ את ורשו באו( א' דברי)

 בהר בערבה שכניו כל ואל האמורי הר ובואו שאמר כמו ומצריה בגבוליה כולה

 כי ותאמר תשתבש .. ואל.מקום  ממנה יניחו שלא'. וגו הים ובחוף ובנגב ובשפלה

'( שופטי פ"ס' )שנ לאבדם שנצטוו עממים' שבע במלחמת המצוה היא הזאת המצוה

 ואם עמנו בהלחמם ההם האומות להרוג נצטוינו שאנו. כן הדבר אין. תחרימם החרם

 בידם אותה נניח לא הארץ אבל ידועים בתנאים ונעזבם עמהם נשלים להשלים רצו

 .הדורות מן בדור האומות מן זולתם ביד ולא

 בן יהושע' ר העיד'( ז דף) דחולין ק"פ'. וכו מצרים עולי שהחזיקו כל[ ה]

 בבית ירק של עלה שאכל מאיר' ר על רבי לפני מאיר' ר של חמיו בן זירוז

 בן שמעון ר"א עלה' ואמרי ידו על כולה שאן בית את רבי והתיר שאן

 הרבה שמוע בן אלעזר רבי משום שאמר פדת בן אלעזר רבי משום אליקים

 ראשונה קדושה סברי וקא בבל עולי כבשום ולא מצרים עולי כבשו כרכים

 עליהם שיסמכו כדי והניחום לבוא לעתיד קידשה ולא לשעתה קידשה

 לא לבוא לעתיד קידשה ואי שהניחו מאותם היא שאן ובית בשביעית עניים

 כיון ת"וא היא דהלכתא משמע עובדא עבד דרבי וכיון להניחה יכולין היו

 הכיבוש מפני שהיתה לפי כתב ורבינו הלכה להיכן שבה קדושה שנתקדשה

 בפה קדשוה שלא לפי לדעתו ונראה לבוא לעתיד ולא לשעתה קידשה בלבד

 בפה יהושע קדשה לא ולמה לשאול יש ועדיין בפה קדשוה עזרא בימי אלא

 קדושת יקדשה ואם ליחרב שעתידה היה שיודע ל"וי לעולם קדושתה ותהיה

 מקומות מקצת הניחו הטעם ומזה בשביעית לעניים תקנה תהיה לא עולם

 :עזרא בימי קדושה בלא

 'וכו הזה בזמן התרומה ד"הראב השגת 

  ל"קי דהא יפה להלכה כיון לא א"א. שלישית בירושה לחזור עתידין שהן עד
 

 הזה בזמן תרומה ביבמות דאמר יוחנן כרבי

 בתחלת כתב שכך נראה עצמו והוא' דאוריי

 הוא בחלה מילתא להא איתא ואי הספר

.דאיתא

 

 בתוספת אלא ושיר תודות קדוש שאין ושיר בתודות אינו בארץ האמור וקדוש

 ישראל ארץ בתורת בה שמחזיקין ובחזקה במאמר קדוש אלא והעזרות העיר

 קדוש עוד צריכה שאין לענין לעתיד קדשה עזרא שבימי קדושה אבל

 

  במקומות אלא יוסי כרבי דלא הא א"א. לבא לעתיד וכן ד"הראב השגת

.עזרא קידש שלא

 

 

 

 

 

 


