
 1

 בעזרת השם יתברך

 א"ל תשכסלו חודש - 39 #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 .א קֶֹדם ַהְּגֻאָּלה ִאם ֵּכן ָאנּו ֻמְכָרִחין ְלַתֵּקן ֶזה ַהֵחְט.)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(. ה קֶֹדׁש ְוָיְרׁשּו ֵּבית ַיֲעקֹב ֵאת מֹוָרֵׁשיֶהם ּוְבַהר ִצּיֹון ִּתְהֶיה ְפֵליָטה ְוָהָי)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

   בות באלף שנים האחרונותעל פי שאלות ותשו
 קנין אגב קרקע שיש לכל אחד בארץ ישראל

 ] אגב קנין [יד פרק ופרח כפתור ספר
 .גבי לא הכי לאו הא... 

 אחריות להם שיש נכסים עם אחריות להם שאין נכסים בקנין נמצא
, מקום לו שיסיים השני, מעויין קרקע לו שיהיה האחד, תנאים ג צריך

 .להצלה בהרשאה, י"א אמות' וד. אגב שיאמר השלישי
 הוצרכו שלא לי ונראה, ק"פ גיטין מסכת ל"ז] ן"הרמב) [ם"הר (כתב
 אחד שכל אלא, לכלם ידוע הכנסת בית להם שאין במקום אלא לכך
 בית להם שיש במקום אבל, לו אין וזה לישיבתו ידוע מקום לו יש

 מממון אבותם או המה הקברות בית שקנו או, לכלם ידוע הכנסת
 לחצר דומה זה למה. הדין מעקר ולהקנות אגבן להרשות יכולין, צבור
 .כ"ע חלוקה דין בה שאין שותפין של
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 הגאונים תקנו) ז הלכה (ג"פ ושותפין שלוחין הלכות ל"ז ם"הר כתב
 הלואתו ממנו לתבוע או חברו ביד לו שיש מעות ליטול הרשהו שאם
 ישראל שבארץ מחלקו אמות ארבע מקנהו, קרקע למלוה היתה ולא

 ורעועים מאד עד הם קלים דברים אלו ודברים. אגבן המעות לו ומקנה
 אינו ראוי הוא ואפילו, בארץ חלק לו שיש יאמר מי] שזה) [ובאמת(

 יקוב בו אומרים שאין אמרו זו תקנה שתקנו עצמן והגאונים. ברשותו
 בהרשאה לדון רצה אם. הנתבע על לאיים אלא ואינה, ההר את הדין
 פחות, הרעועה זו בהרשאה הבא זה שאין, יפטר ולמה. נפטר ליתןו זו

, עמו לדון הנתבע ירצה לא אם אבל. בעדים בעלים שעשאוהו משליח
 . כאן עד דינו בעל שיבא עד השביעו ולא לו ליתן אתו כופין אין

 


