
   ודעתו לחזור, לשנה אחתי"היוצא מא
  ב, נאפסחים 
  .תלא עבידא מפי שיוי המחלוק ביישוב כגון אן דידעין בקביעא דירחא , רב ספרא לרבי אבאליהמר א

  א, המאור שם יזבעל 
 ואם הגיע ...דעתו לחזור  לו אפי,והי דחתי ממערבא אסור להו למעבד עבידתא ביום טוב שי ביישוב

  .זאת תורת המהגות ...הם ועשה כמותם לישוב ואין דעתו לחזור הוקבע ביי

  עג' ד סי"ז ח"רדבת "שו
 או לקות ,כל מי שבא למכור סחורה משם...  לדעתו לחזור לאחר זמן ,ומפלגין בין דעתו לחזור מיד

 ,ל הבאים לישא וליתן ולהרויחאב.  קראו דעתו לחזור מיד, או העולים לירושלים לזיארה,סחורה בכאן
 ואם .י שלא עקרו דירתם משם קרא דעתו לחזור לאחר זמן" אעפ, או ללמוד תורה,או לעשות מלאכתו

  . דעתו לחזור לא קרא,רץ ישראלי שדעתו לחזור להתיישב בא" אעפ,עקר דירתו משם ואשתו וביו

  בתוספות וה"ד ד"סתסח ' סי ח"פר
  ...י שדעתו לחזור לאחר זמן" ואעפ, שלעולם איו והג אותם אם אין דעתו לחזור מיד...ז "י להרדבוראית

 אלא ודאי לא  ... שאין לסמוך עליו,ל לא ביארו זה"ואי אומר שמאחר שאחד מהפוסקים המפורסמים ז
ומיהו מודיא ודאי במי שעוקר דירתו   ...סבירא לן לחלק בין דעתו לחזור מיד לדעתו לחזור אחר זמן

 לא , אף שדעתו לחזור ולהתיישב למקומו הראשון,ואשתו וביו לילך לאיזה מקום לישא וליתן ולהרויח
 או , או להבריחן ממגפה בר מין, זולתי אם עקרן להוליכן לזיהרא של ארץ ישראל... מקרי דעתו לחזור

  .ווא דעתו לחזור מיקרי וכדכתיבא שאז הדבר ברור דבכל ג,מחמת סבה אחרת כיוצא בה

  ב"א מהדו' ר סי"שוע
  .ט"ו כמו שתבאר בהלכות י,לחזור אף שדעתם , חייבים בקדושת היוםל"בי ארץ ישראל הבאים לחו

  תסח' ר סי"שוע
 שלא שהגו במקום לגור ובא לעשות שהגו ממקום שיצא מי  ...במהג תלוי חצות קודם פסח בערב ט

 שהלך במקום שם להשתקע דעתו אלא ,משם שיצא למקום לעולם דירתו להחזיר דעתו אין אם ,לעשות
  .מקום אותו כאשי מיד עשה הוא הרי ,לשם

 מכל ,מרובה זמן לאחר עד לחזור שלא דעתו אפילו ... העיר באותה לעולם להשתקע דעתו אין ואם י
  .מקום אותו חומרי עליו חלו לא לעולם העיר באותה להשתקע דעתו שאין כיון מקום

  תצו' ר סי"שוע
  . ואפילו דעתם לחזור למקומם ... ם טוב אסורים לעשות מלאכה ביול" בי ארץ ישראל שבאו לחוז

  .ח"תס'  בסיו שתבאר כמ,ותים עליהם חומרי המקום שיצאו משם,  כיון שדעתם לחזורח

  .עשו כבי חוץ לארץ מיד... זור למקומן  אבל אם אין דעתם לחט

  . דיו כמי שאין דעתו לחזור, לחזור אף על פי שדעתו,העוקר דירתו עם אשתו מארץ ישראל לחוץ לארץ י

  . ויש חולקין.י" אף על פי שדעתן לחזור אין עושין אלא יום אחד כבי א,י" שבאו לאל"בי חו יא

  כג' ת תורת שלום סי"שו
 יתהגו בכל דבר כבי ,ה" הבחורים יחיו באשר דעתם לחזור איי דעתי לפ,ל"דבר ההגת יום טוב הבעב

  . תתהג כבי ארץ ישראל, יחיוי ביתךואתה באשר אתה עם ב .חוץ לארץ

  קצג'ז אגרת ו"אגרות קודש חי
מהגו בפועל  . גליות שי שלם טוב שיאיך יהג בהוגע ליו, י ביתו לחוץ לארץבן ארץ ישראל שסע עם ב

 ץ לארץ בן חו, להיפךוא הדין וה.י ביתו ובפרט שבא עם ב,וגם בפשיטות שיהג כמהג המקום שבא לשם
ד לחזור לאחר "ל הוא אפילו באם קס" ומובן שה.ו והג כמהג ארץ ישראל"ק ת"לאהי ביתו שסע עם ב

 ).ל"קמהה מאי ,  להשתקעל מתכי באם סע ע(זמן למקום שבא משם 

  


