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 ה מ ד קה
 את הקרושה ותורתה החביבה ארצגו חובבי אחינו כבור לפני מגישהנני

 וכי : קרשים בפ' בתורה שכתוב מה לקיים בארץ נטע נטעתי אשר נטיעותיפרי
 עץ ומרבה הוא ריגויי כל דכתיב היכא וכל מאכל, עץ כל ונטעתם הארץ אלתבאו
 ונסיעות חומריים נסיעות לנטוע ארצנו באי לכל מחייבת הקרושה תורתנו רוחנימאכל

 יהיו הרוחניים שהנטיעות הוא מחויב החומריים הנטיעות לנטוע שנגש ולפנירוחניים,
 העץ את להפשיר למען שבארצנו הנטיעות תורת לדעת ובזכרונו בלבו נטועיםכבר
 מאכל עצי גטיעות תכלית כי ישראל, ארץ תורת ע-פ למאכל הראויים פירותלתת
 וזהו הזה, בזמן גם גהם חייבים אנחגו אשר בארץ התלויות מצות לקיים כריבארץ

 ירושה בתורת אבותינו ארץ על זכותיגו נפסק לא כי הארץ על שלנו היחידההתעורה
 בארץ, התלויות המצות לקיים אותה רורש ה"א אשר ארץ הפסק, לה איןוירושה
 שהקביה וכיון לררישה ניתנה ארצות שאר ולא לדרישה ניתנה אותה בספרי-וכדאיתא
 מובהק סימן זהו ארצות בשאר ולא אותה רק בארץ התלויות מצות מאתנודורש

 ולא ישראל מעם ורק הזאת בארץ רק המצות הקב"ה רורש זה ובגלל היאשארצנו
 אינם הרכוש מסי רורשת הטמשלה או הבתים מסי גוגה העיריה למשל כמו אחר.מעם

 עליו אין נכסים שום ולא בית לו שאין ממי אבל בית לו שיש ממי אלארורשים
 נאמנה עדות זה הרי בארץ התלויות חובות מאתנו דורש הקב"ה אם כלל, מסיםחובות
 התורה, דרישת מרת כפי בארצגו התלויות חובות למלאות ועלינו היא שלנושהארץ
 לידי שמביאה תלמוד דגדול הארץ חובת תורת לימוד בלי הללו חוגות למלאותוא-א
 עשר 'בספרי בזה שהארכתי כמו בארץ מתתקיימים והמעשה הלימור ובזכותמעשה
 ע"ש. התחוקות, גשערתעשר

 חיים עץ ג'( )משלי הה-ד אמר גו' הארץ אל תבואו כי הפסוק עלהמר"ר
 תבואו כי דכתיב הא יש קשר איזה מובן אינו לכאורה עכ"ל, בה למחזיקיםהיא
 ולפי בה למחזיקים היא חיים עץ רכתיב להא סאכל עץ כל ונטעתם הארץאל

 עץ כל כתיב למה מיותר כל רכתיב הא מדתק המאמר דבעל הכוונה למימר איכאהנ"ל
 וא"א רוחני סאכל ועץ חומרי מאכל עץ יש מאכל, עץ מיני שני בו רכולל והביןמאכל
 הנטיעות תורת לדעת בלי חומרי סאכל עץ ישראל בארץ לנטוע א"א הא בלאהא
 הפירות כי מאכל, עצי יהיו לא ישראל שבארץ הנסיעות תורת בלי ינטע אםכי

 על להזהיר התויה שהצריכה ומה קבורה, או שהיפה וסעון ובהנאה באכילהאסורים
 דבגסיעת' סשום חשדח תבואות זריעת על גם ולא הארץ אל בבוחם מאכל עזנסיעת

עץ
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 ה מ ד קהב
 לקיים א"א הארץ בתבואות משא"כ בארץ התלויות המצות כל לקיים אפשר מאכלעץ
 מאכל געץ אבל זריעות בשאר ליכא ורבעי ערלה רהא בארץ התלויות מהמצות חלקאלא
 תרומות כגון בארץ התלויות מצות ושאר וכ.ש ורגעי ערלה גם המצות כל לקייםאפשר

 התלויות מצות ותורת מה"ת בתומ"ע חייבין אילגות רפירות רבינו רעת דהאומעשרות
 הטוב את לקיים יורע ישראל ארץ תורת הלומר כל כי ורע טוב הרעת עץ היאבארץ
 יהיה שנים שלש עד הנטיעה מהתחלת כי טוב, ועשה מרע סור ולהיות הרע מןולסור
 הרביעית ובשנה כרכתיב טוב עשה שנים השלש וככלות יהגה ולא יאכל לא ערלןמלכם
 אכליה והרר אחליה חלולים לשון הלולים וררשינן לה' הלולים קדש פריו כליהיה

 עם מצוה מלחמת ללחום עליו הערלה, שגות הראשונות שנים השלש כל לה.()ברכות
 מרובות והוצאות קשות עבורות אחרי שנים השלש שבכל הגירולין מן, להתרחקהיצה"ר
 שהעצים הצליח שכבר ואחרי פירות שיצמחו העצים להכשיר ער בהנטיעותשהשקיע
 מתחנך זה ע"י מהם, ליהנות ולא לאכלם לא לגדור גרול בגסיון עומר פירותנותנים
 יצרו את שיכבוש בטוח שיהיה כך כל עד שנים השלש כל יצרו את לכבושומתרגל
 שנים שלש שנאמר קדשים פ' במד"ר כראיתא אסורים ודברים עבירות משארלהתרחק
 הקב"ה אמר לזה זה ענין מה וכי הדם על תאכלו לא וכתיב ערלים לכםיהיה

 לערלה נרתה, על שתשמור ממתין אינך ולאשתך שנים ג' לערלה ממתין אתהלישראל
 בגמד, איתא וכן עכ"ל, דמה שיצמה ער ממתין אתה אי ולבהמתך שנים ג' ממתיןאתה

 יתרגל כאשר ר"ל עכ"ל, נרות ודבעלי רקצביא רגליהון מקטע נטיעה )כה:(רביצה
 השלש שיעגור וער  שבים שלש ויחכה וימתין  הערלה מפירות להתרחק שניםשלש
 בבשר יכשל שלא כשרות בחזקת עומר אז האסורות הפירות את יאבל לאשגים
 גמלא מרע סור יהיה ואז המשפחה בטהרת וידקרק וישמור נמלח שלא ובבשרטריפה
 במעלה עולה מרע סור להיות ויתחזק הערלה שנות השלש יעבור וכאשר המלהמובן
 במקום אותם ולאכול לירושלים הפירות את להעלות רבעי מצות לקיים טוב עשהלהיות
 פירותיו, ויתברכו לברכתו השי"ת נועם עליו שינוח כרי לעבורתו הקב"ה בחראשר
 על חילול מצות או כסף על פריון מצות עליו חל טהרה ואין מזבח שאין הזהובזמן
 ישראל, בארץ בעיקר התורה הזהירה ערלה איסור מ"ז, הלכה לקמן מ"ש עייןפירות
 ממאכלות הקרושה גארצנו להתרחק חייבים מאר מאד כי מהלכה אלא אינוובח"ל
 ארץ כי ודקדוקיהם פרטיהם בכל השבת את ולקרש המשפחה טהרת )לשמוראסורות
 ככל הנטיעות תורת מצות קיום היא הקב"ה, המלכים מלכי מלך של פלטיןישראל
 לא ערלים, יהיו שהפירות זמן שנים השלש כל, נזהר יהיה וכאשר וחוקתם,משפטם
 מיגי מכל בתכלית הרחקה להתרחק בלבו להשריש היא סגולה מהם יהנה ולאיאכל

 על בניכם ובימי ימיכם ירבו למען טובים ומעשים במצות ולהתרבק שבתורהאיסורים
 המדרש שאמר מה וזה טוב, ועשה מרע סור גו' חיים החפץ האיש מי כדכתיבחאדמה,

 למחזיקים היא חיים ען הה"ר מאכל עץ כל ונטעתם הארץ אל תבואו כי הפסוקעל
 דמדכתיב'
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ג' ה מ ד קה
 תורת ללמוד הנטיעות, תורת רהיינו רוחגי מאכל עץ לרבות מאכל עץ כלרמדכתיב
 להיות עליכמ ישפיע שנים השלו4 כל בה ולהחזיק למעשה אותה ולקיים שבארץנטיעות
 חיים עץ לכם יהיה הרוחגי שהעץ ותזכו טובים במעשיס ולהטיב רע דבר מכלסור

 לכם. לתת לאבותיכם ה' נשבע אשר האדמה על ארוכים חייםשתחיו

 למען גם אלא לבד למעני לא הקדושה בארצנו רוחני מאכל עץ בעזהי"ת נטעתיאנכי
 הארץ, נטע שהוא שלי נטע מפרי שיאכלו הנסיעות תורת מצות לקיימ המשתוקקיםאחינו
 שבארתי כמו בפועל, מקיימן כאילו ברוך המקום. לפני חשוב יהיה בו שילמדו מי רקואפילו
 הכניסנו ולא התורה את לנו נתן אילו פסח ליל בהגרה אומרים שאגחנו מההכווגה
 עם כניסת על לותר יכולין אגחנו איך דינו לומר אפשר איך דינו, ישראללארץ
 את גם התורה כל נקיים איך עליה, תהא מה ישראל ארץ תורת ישראל, לארץישראל
 ישראל ארץ אבל אפשר ישראל ארץ בלי דתורה אמרתי לכן ישראל ארץ תורתחלק
 ארץ תורת אפילו כולה התורה כל לנו נתן שכבר אחר אופן בשום א"א התורהבלי

 כרמים שדות לו שאין מי ואפילו לארץ בחוצה אפילו ישראל ארץ תורת לקיים אפשרישראל
 חז"ל שדרשו כמו הארץ תורת לימורי ע"י בארץ התלויות מצות לקיים יכולופרדסים

 מקריבין כאלו הקב"ה עליו מעלה העולה תורת הלומד כל העולה תורת זאת הפסוקעל
 יהיו שלא פפא בר חנינא ר' בשם אחא ר' : פ"ז צו פ' במד"ר כדאיתא העולה,את

 קרבנות שאין עכשיו בהן ומתעסקין קרבנות מקריבין היינו לשעבר אומריםישראל
 כאלו עליכם אני מעלה בהם מתעסקים ואתם הואיל הקב-ה אמר בהם להתעסקמהו
 בתורת עוסקים כשאתם העולה תורת זאת הכי העולה היא ודריש אותם, מקריביןאתם
 לימוד בעסק ומתעסק ישראל ארץ תורת הלומד וכן בעצמו, העולה התקרבת היאהעולה
 ולמסרה בפועל, הסצות מקיימים כאלו הקב"ה עליו מעלה בארץ התלויות מצות דיניהתורה

 מיוחד שהוא מפני הארץ נסע שמו וקראתיו הנוכחי הספר לאור געזהי"ת הוצאתיזו
 תעשר ועשר לברכה השקפה הספרים כמעשה הקדושה שבארצנו הנטיעותלתורת
 הפנים הארץ, נטע הזה הספר מעשה כך ישראל, ארץ בתורת בעזהי"ת לאורשהצאתי

 ומהרבה ונ"ר מע-ש בהלכות ופ"י מפ-ט הרמב"ם רבינו לשון רוב עם"י הספרשל
 ביאור ועליו הראשונים משיטות ובהוספות אסורות מאכלות בה' רבינו מ-שהלכות
 כל לדעת לבאר עמלי פרי וזהו יוסף, בגמטריא ציון כי ציון, פרי בשס וקראתיורחב
 אחינו את לזכות כרי משלי, גוסך והוספתי ונמוקו וטעמו מקורו מאין והלכההלכה

 מאכל. עץ ולנסוע בארצנו להתנחלהמשתוקקים
 אין הנטיעות תורת קיום בלי כי מאכל, עצי לנטוע א"א הנטיעות תורתבלי
 התלויות מצות קיום בלי הקיימים ועצים ארס פרי אלא מאכל פרי נותניםהנטיעות
 הגטיעות תורת לימוד וע-י מצות בלי סרק עצי אלא מאכל עצי אינם הארץבגטיעות
 בנטיעות התלויות המצות בהם קיימו שלא ישראל שבארץ סרק אילני אפילועתידין
 העצים הנטיעות חורת ויודעו שילסדו אחר הנסיעות, תורת ידיעות חסרון מפניהארץ

יטעע
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 ה מ ד קה,ד
 שבארץ סרק אילני כל עתידין כתובות, סוף רז"ל שאמר כמו מצות מלאים פירותיט,נו
 בארץ התלויות מצות בהם קיימו שלא האילנות. אפילו כלומר פירות, שישענוישראל
 אפשר 'באילנות כי בארץ התלויות המצות כל ויקיימו הארץ אורת ילמדו שבעליהןעתידין
 וכלאים, ובכורים ותומ-ע ושביעית ורבעי ,ערלה בארץ התלויות המצות כללקיים
 כי בה.א ושמחו גילו ציון ובני חילם וגפן תאנה סריו נשא עץ כי שנאמר מהויקוים
 בראשון. ומלקוש מורח גשם לכם ויורד לצדקה המורה את לכםנתן

 כולה ישראל ארץ וגאולת במהרה ישראל עם לישועתהמצפה

 הלרי פובי ירכןףהק'
 תעשר', ,עשר לברכה' .השקפה קידושין' ,פיב שעהש ,הוראת ציון' ,בכוריבעחמשח

 ""י תל-אכ.ב יפ[ו פעיה"קהחונה
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