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 בעזרת השם יתברך

 א"ל תשאייר חודש - 44 #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
 ]ודין הכל מעלין לארץ ישראל[ רץ ישראלצות ישוב אמ

 
  רפח סימן ג חלק ץ"תשב ת"שו

 

 כל אם לתחומה ונכנס ישראל לארץ העולה שאלת. מוסתגאניס
 לארץ עולה' שהי מי וכן' התשוב עם וחמורות קלות מתכפרים עונותיו
 : לא או ארץ ישראלב דר כאלו רצויה כוונתו אם בדרך ומת ישראל

 
 ן"הרמב האות מנה וכבר גדולה מצוה ארץ ישראלב הדירה תשובה

 כנגד ארץ ישראל ישיבת' שקול אמרו ובספרי מצות ג"תרי מכלל ל"ז
 הפליגו וכבר לעשות ושמרת בה וישבתם וירשתם שנאמר המצות כל
 שיש למי דומה ארץ ישראלב הדר שכל) ב"ע י"ק' כתובו (ואמרו ל"רז
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 הדר וכל. אלהיכם' ה אני כי כנען ארץ את להם לתת' שנא אלוה לו
 היושב העם חליתי שכן יאמר ובל שנאמר עון בלא שרוי ארץ ישראלב

 כאלו ארץ ישראלב הקבור וכל) א"ע א"קי/ כתובות /שם (עון נשוא בה
 אדמתו וכפר התם וכתיב אדמה מזבח הכא כתיב המזבח תחת קבור
 מסכנים היו) א"ע ב"קי/ ובותכת /שם (ישראל וחכמי). שם (עמו

 דוכתא אומרים והיו ארץ ישראלל ליכנס כדי נהרות לעבור בעצמם
 האבנים מנשקים והיו' לי דזכינא יימר מי ואהרן משה' לי זכו דלא

 יחוננו עפרה ואת אבניה את עבדיך רצו כי' שנא בעפר ומתגלגלים
 מחילות גלגול צער בלא חיים למיתתה החיים בארץ צבי ונקראת
 להם עושה ה"שהקב מחילות גלגול צער להם יש ל"בח שהמתים

' ועול מבצבצים ומשם ארץ ישראל עד משם' ומתגלגלי בקרקע' מחילו
 והעיר' שנא ירושלים אלא עיר ואין הארץ כעשב מעיר ויציצו שנאמר
 ללמוד אלא ל"לח ישראל מארץ לצאת מותר ואין בה בחרתי אשר
 כבוד מפני או שילמדנו מי  ישראלארץב/ מוצא /מוציא אינו אם תורה
 ומתחרט' תשוב בעל שהוא מי כי שאלתכם תתברר זה מכל. ואם אב

 היא' שהתשוב היות עם ארץ ישראלל לעלות ורוצה שבידו מעונות
 החטא מן ומצילתו זכות לו מוספת היא ארץ ישראלל העלייה מכפרת

 לו נחשב אם מצותו השלים ולא נאנס אם ששאלתם ומה. ימיו כל
) א"ע' מ (קדושין ממסכת א"בפ ל"אחז כבר מצותו' שהשלי כמו זכות

 איש' ה יראי נדברו אז שנאמר למעשה מצרפה ה"הקב טובה מחשבה
 שמו ולחושבי' ה ליראי זכרון בספר ויכתב וישמע' ה ויקשב רעהו אל

 הכתוב עליו מעלה עשאה ולא' מצו לעשות חשב' אפי אסי רב אמר
 אל הכוזר מלך שאמר כמו כונתו על ותוא יעזור והמקום עשאה כאלו
 : ארץ ישראלל לעלות ממנו כשנפרד החבר

 


