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 בעזרת השם יתברך

 ל" תשתמוז חודש - 34 #גליון 
 גלות את האמת על חיוב ישוב ארץ ישראלעולמי לאגרון 

 שהיא מצות עשה מן התורה ושקולה כנגד כל מצות התורה
 בירורי הלכות מכל ספרי שאלות ותשובות 

כמו שכתוב ה  רעה על ארצינו הקדושתםים דיבאלשבור את כח של אלו שמוציהגליונות האלו מיוסדים 
ְּכמֹו , ְועֹוד ֲהלֹא ָידּוַע הּוא ֶׁשִּנְגַזר ָעֵלינּו ָּגלּות ִמְּכָבר ֵמֵעת ַמֲעֵׂשה ַהְמַרְּגִלים: ל"וז, הקדמהבספר חפץ חיים ב

ּוְכמֹו ֶׁשֵּפֵרׁש , "ם ָּבֲאָרצֹותַּבּגֹוִים ּוְלָזרֹוָת' ַוִּיָּשֹא ָידֹו ָלֶהם ְלַהִּפיל אֹוָתם ְוגֹו", )ז"כ-ו"כ, ו"ֶּפֶרק ק(ֶׁשָּכתּוב ִּבְתִהִּלים 
ּוְכמֹו ,  ְוֵחְטא ַהְמַרְּגִלים ֲהלֹא ָהָיה ֲעֹון ָלׁשֹון ָהָרע)'ד א"ַּבִּמְדָּבר י(, ן ְּבָּפָרַׁשת ְׁשַלח" ָׁשם ְוָהַרְמַּבארץ ישראלַרִּׁש

 וכדאיתא בתנא דבי אליהו שהלשון . קֶֹדם ַהְּגֻאָּלה ִאם ֵּכן ָאנּו ֻמְכָרִחין ְלַתֵּקן ֶזה ַהֵחְטא.)ו"ַּדף ט(ְּדִאיָתא ַּבֲעָרִכין 
 .ובפרט כשהוא מדבר נגד ארץ ישראל, הרע עולה עד כנגד כסא הכבוד

עובדיה בש "זכה שכל בני ישראל יעלו לארצינו הקדושה כמעל ידי שנלמוד על מצות ישוב ארץ ישראל נ
פסוק ספר ישעיה פרק ס וב(.  קֶֹדׁש ְוָיְרׁשּו ֵּבית ַיֲעקֹב ֵאת מֹוָרֵׁשיֶהם ּוְבַהר ִצּיֹון ִּתְהֶיה ְפֵליָטה ְוָהָיה)יזפסוק פרק א (

ַהָּקטֹן ִיְהֶיה ָלֶאֶלף ְוַהָּצִעיר ְלגֹוי .  ְוַעֵּמְך ֻּכָּלם ַצִּדיִקים ְלעֹוָלם ִייְרׁשּו ָאֶרץ ֵנֶצר ַמָּטַעי ַמֲעֵׂשה ָיַדי ְלִהְתָּפֵאר)כא
 .א"ונזכה בקרוב ממש לביאת משיח צדקינו בב .ָּנה ְּבִעָּתּה ֲאִחיֶׁש'הָעצּום ֲאִני 

ומספרי , זוהר הקדוש תיקונים וספרי הראשונים, ס בבלי ירושלמי ומדרשים"ל בש"מדברי חזעוד לקטנו 
 ה"ן מגדולי האחרונים וספרי תלמידי הבעל שם טוב זצללה"מוסר וספרי ח

 א" תובבצפתק "עיה

 

 מצות ישיבת ארץ ישראל

   ות באלף שנים האחרונותעל פי שאלות ותשוב
 על קדושת בתי כנסיות בארץ ובחוץ לארץ

  ע סימן שבע באר ת"שו
 

 לסעודת דוקא אם כי הרשות לסעודת ילך שלא שנדר מי נשאלתי
 : לא או הבית לחינוך שעושין לסעודה לילך לו מותר אם מצוה

 
 נקרא אז ישראל בארץ הוא אם בדבר לחלק שיש יראה. תשובתי וזהו

 מהא וראיה הרשות סעודת נקרא לארץ בחוצה אבל מצוה סעודת
 בית הבונה יכול ל"וז מלחמה משוח פרק דסוטה בירושלמי דגרסינן
 שאינו זה יצא לחנכו שמצוה את חנכו ולא ל"ת חוזר יהא לארץ בחוצה
 תימא וכי מלכים מהלכות ז"בפ ם"הרמב פסק כן. ל"עכ לחנכו מצוה
 הסעודה מיהו מצוה הוא ישראל בארץ גופיה הבית דחינוך נהי
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 בפרק יוסף נמוקי כתב כבר ל"י. מצוה שהיא יימא מאן עליו שעושין
 תשש באב ו"ט שהגיע כיון אומר הגדול א"ר דתניא הא על נוחלין יש

 שבאותו ומפני ל"וז' כו למערכה עצים כורתין היו ולא חמה של כחה
 מכאן' ווכ גדולה שמחה עושין היו המצוה ומסיימים משלימים היו יום

 שמחה עושים שכשהשלימה עד מצוה בענין לשמוח מנהג שהוא
 וסמך ראיה עוד להביא משלי נופך אוסיף ואני. ל"עכ ט"וי ומשתה
 רבה במדרש דאיתא מהא סעודה לעשות מצוה בענין לשמוח למנהג

 ר"א' וגו ברית ארון לפני ויעמוד ירושלים ויבא השירים שיר בתחילת
 כל בפרק וכדאיתא. כ"ע תורה של לגמרה סעודה שעושין מכאן יצחק
 מסכתיה דשלים מרבנן צורבא חזינא דכי לי תיתי אביי אמר כתבי

 עושה היה ט"ויו לו בא פרק ביומא וכדאיתא לרבנן טבא יומא עבידנא
 : לי נראה כן. רבים וכאלה הקדש מן בשלום שיצא בשעה לאוהביו ג"כ
 

 . איילנבורג בער יששכר הצעיר
 


