בעזרת השם יתברך

גליון  - 23 #חודש אב תשכ"ט
אגרון עולמי לגלות את האמת על חיוב ישוב ארץ ישראל
שהיא מצות עשה מן התורה ושקולה כנגד כל מצות התורה

בירורי הלכות מכל ספרי שאלות ותשובות
הגליונות האלו מיוסדים לשבור את כח של אלו שמוציאים דיבתם רעה על ארצינו הקדושה כמו שכתוב
ֲשׂה ַה ְמ ַר ְגּ ִליםְ ,כּמוֹ
ָדוּע הוּא ֶשׁ ִנּ ְגזַר ָע ֵלינוּ גָּלוּת ִמ ְכּ ָבר ֵמ ֵעת ַמע ֵ
בספר חפץ חיים בהקדמה ,וז"ל :וְ עוֹד ֲהלֹא י ַ
וּכמוֹ ֶשׁ ֵפּ ֵרשׁ
ָרוֹתם ָבּ ֲא ָרצוֹת"ְ ,
וּלז ָ
גּוֹים ְ
אוֹתם וְ גוֹ' ַבּ ִ
ֶשׁ ָכּתוּב ִבּ ְת ִה ִלּים ) ֶפּ ֶרק ק"ו ,כ"ו-כ"ז(" ,ו ִַיּ ָשֹּא יָדוֹ ָל ֶהם ְל ַה ִפּיל ָ
וּכמוֹ
ַר ִשּׁארץ ישראל ָשׁם וְ ָה ַר ְמ ַבּ"ן ְבּ ָפּ ָר ַשׁת ְשׁ ַלחַ ) ,בּ ִמּ ְד ָבּר י"ד א'( וְ ֵח ְטא ַה ְמ ַר ְגּ ִלים ֲהלֹא ָהיָה עֲוֹן ָלשׁוֹן ָה ָרעְ ,
ֲר ִכין ) ַדּף ט"וִ (.אם ֵכּן אָנוּ ֻמ ְכ ָר ִחין ְל ַת ֵקּן זֶה ַה ֵח ְטא ק ֶֹדם ַה ְגּ ֻא ָלּה .וכדאיתא בתנא דבי אליהו שהלשון
יתא ַבּע ָ
ְדּ ִא ָ
הרע עולה עד כנגד כסא הכבוד ,ובפרט כשהוא מדבר נגד ארץ ישראל.
על ידי שנלמוד על מצות ישוב ארץ ישראל נזכה שכל בני ישראל יעלו לארצינו הקדושה כמ"ש בעובדיה
יהם) .ובספר ישעיה פרק ס פסוק
מוֹר ֵשׁ ֶ
ָרשׁוּ ֵבּית ַי ֲעקֹב ֵאת ָ
יטה וְ ָהיָה ק ֶֹדשׁ וְ י ְ
וּב ַהר ִציּוֹן ִתּ ְהיֶה ְפ ֵל ָ
)פרק א פסוק יז( ְ
ָדי ְל ִה ְת ָפּ ֵארַ .ה ָקּטֹן ִי ְהיֶה ָל ֶא ֶלף וְ ַה ָצּ ִעיר ְלגוֹי
ֲשׂה י ַ
ֵצר ַמ ָטּ ַעי ַמע ֵ
אָרץ נ ֶ
ירשׁוּ ֶ
עוֹלם ִי ְ
יקים ְל ָ
ֻלּם ַצ ִדּ ִ
כא( וְ ַע ֵמּ ְך כּ ָ
ישׁ ָנּה .ונזכה בקרוב ממש לביאת משיח צדקינו בב"א.
ָעצוּם ֲא ִני ה' ְבּ ִע ָתּהּ ֲא ִח ֶ
עוד לקטנו מדברי חז"ל בש"ס בבלי ירושלמי ומדרשים ,זוהר הקדוש תיקונים וספרי הראשונים ,ומספרי
מוסר וספרי ח"ן מגדולי האחרונים וספרי תלמידי הבעל שם טוב זצללה"ה
עיה"ק צפת תובב"א

מצות ישיבת ארץ ישראל
על פי שאלות ותשובות באלף שנים האחרונות

שו"ת מהרשד"ם חלק אה"ע סימן רטו
שאלה ר' איש היר' וחרד אל דבר ה' נדבה רוחו והריחו ביראת ה'
לעלות לארץ ישראל תוב"ב ונדר נדר לאביר יעקב לעלו' לארץ ישראל
ואשתו מוחה בידו באומרה כי אין רצונה לעקור דירת' מהמקום שהיא
עומדת שם שהיא אחד מהעיירות הקטנות וטוענת שאם הוא עכ"פ
רוצה לעלו' לארץ ישראל שיפרע לה כל סכי כתובתה משלה ור' טוען
שמחוייבת ללכת עמו לארץ ישראל תוב"ב ועוד טוען שאם על כל
פנים אינה רוצה ללכת עמו שתפסידה כתובתה מנה ר' ותוספת ואינה
נוטלת רק סכי הנדוניא שהכניסה לו ילמדנו רבנו אם הדין עם ר' או
עם לאה אשתו ואת"ל שהדין עם ר' על הדין ועל האמת אם יש כח
ביד פרנסי או אנשי קהלו למחות בחזקת היד ביד ר' הנז' נגד התורה
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והמצוה לבלתי יצרף מחשבתו למעשה או אם גוערין במי שמוחה ביד
ר' בין שיהיה יחיד או רבים ושכמ"ה:
תשובה משנה שלמה היא פ' בתרא דכת' הכל מעלין לארץ ישראל
ואע"פי שבמקומות ח"ל יש חלוקים בין מקום למקום וכן בארץ ישראל
ממקום למקום יש חלוק מ"מ מחוץ לארץ לארץ ישראל כתב הריב"ה
א"ה סי' ע"ה ואפי' ממקו' שרובן ישראל למקום שרובן גוים ע"כ כו'
עד אמר האיש לעלות לארץ ישראל והיא אינה רוצה או שהיא שם
ומבקשת לצאת תצא בלא כתו' ע"כ זה מוסכם אלא שכתבו התוס'
בשם ה"ר חיים הכהן דבזמן הזה אין כופין וכ"כ הרשב"ץ הביאה ב"י
א"ה סי' ע"ו הדבר פשוט דהא דכופין היינו בדאיפשר בלא סכנה דאי
איכא סכנה אסו' לסכן עצמו הילכך בזמן הזה בארצות הללו כל שהוא
מצור עד צידון אין כופין לעלות הרי כתב הדברים בקיצור והתו' כתבו
סתם שאינו נוהג בזמ"ה ואחר שזה הענין מחלוקת אני דן שיפרע
הבעל לאשתו הנדוניא לבד לא כתו' מנה וק"ק ולא תוספת אך פשי'
שגוערין במי שמוחה לבעל שלא יעלה אחר שאמרו ז"ל שישיבת ארץ
ישראל שקולה כנגד כל המצות עוד אמרו המהלך ד' אמות בארץ
ישראל עונותיו נמחלין שנא' העם ההולכים כו' וכל שכן שבזמן הזה
אנו רואים רבים הולכים ואחר שהכל תחת ממשלת אדוננו המלך
תורגמה /תוגרמה /הסכנה אינה כ"כ ולכן נראה בעיני כמ"ש הנלע"ד
שמואל די מדינה:
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