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 בעזרת השם יתברך

 א"ל תשתמוז חודש - 46 #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

 הנודר לעלות לארץ ישראל
  רג סימן) פראג דפוס (ד חלק מרוטנברג ם"מהר ת"שו

 
 אברהם' בר שמשון חתום ושם' ז אות שבועות' מה ו"פ י"הגמי

 י"ק 'כתו' תוס ועיין ח"קס' סי מינכען י"וכת. מנחם ר"להר כן שהשיב
 מביא ז"צ ק"ס ח"רכ' סי ד"יו ך"והש שם א"והג ש"ורא הוא ה"ד ב"ע

 כשמש, ברורות שמועותיך ה"ס ה"ע' סי ז"אהע ע"וע. זו' תשו
 לעלות שנדרת נדר לענין. מנחם' הר ידידי דורות' בכ בקי, מאירות

 שאשתך אחרי הפרה לו יש= רבים דעת על =ר"עד' אפי ארץ ישראלל
 וגם עוברה להוליכה סכנה ויש נפש בפיקוח עומד דבר כל דאין הרה
 בטעות כתוב בנדפס פ"אע הקיץ ימות ויכנסו שיתגבר עד הולד
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 מתעברות דרוב היא דשכיחא מלתא בנולד' פותחי] דאין [שפותחין
' ר' פ מנכסיהם דירדו האי כי רבנן ביה מודו דשכיחא ומלתא יולדות
 שתוכל נפש וחפק זה שאין תשיבני ואל) ב"ע ד"ס (פותחין אליעזר
 ומצוה לה משועבד ואתה לעגנה תוכל לא כלל כי אשתך בלא לילך

 ). א"ע ו"ל גיטין (דרדקי' כמקרי הפרה לו ויש מרובה
 


