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 בעזרת השם יתברך

 א"ל תשסיון חודש - 45 #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

 
  פח סימן) וכתבים פסקים (ב חלק הדשן תרומת

 
 שמא /שיבנה הקדש ולעיר צבי לארץ מעלייתך עוד לי שכתבת ומה
 הואיל, ח"ת' אפי עתה הוא מצוה אי, בימינו במהרה, /שתבנה: ל"צ

 גדול שבח דבודאי לך דע. לשם ת"ות יםבחור קבוץ בעונות לנו ואין
 לתועלת הקדש בעיר ל שכןוכ, ארץ ישראלב הדר לאדם לו יש ומעלה

 בני לשם שיש פעמים כמה שמענו אמנם. ולם הזהלע וגם ולם הבאלע
 והם מפורסמים מוסרים, גמורים לרשעים נחשבים מערביים ברית

 זונותהמ כי וגם. תורה שומרי שהם האשכנזים ומבלבלים טורדים
 בכל לעמוד יוכל מי, קשים והרווחים מאד לשם ומצומצמים דחוקים
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 ישער איש כל לכן. לשם אשר הישמעאלים רשעת גודל מלבד, זה
 השם ביראת לעמוד יוכל דרך באיזה, וממנו גופו בהשגת בעצמו
 . האדם כל זה כי מצותיו ובשמור
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 בקריאתו הנלהבה לעלות לארץ ישראל


