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הקדמה
הנני מגיש לפני כבור אחינו חובבי ארצגו החביבה ותורתה הקרושה את
פרי נטיעותי אשר נטעתי נטע בארץ לקיים מה שכתוב בתורה בפ' קרשים :וכי
תבאו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל ,וכל היכא דכתיב כל ריגויי הוא ומרבה עץ
מאכל רוחני תורתנו הקרושה מחייבת לכל באי ארצנו לנטוע נסיעות חומריים ונסיעות
רוחניים ,ולפני שנגש לנטוע הנטיעות החומריים מחויב הוא שהנטיעות הרוחניים יהיו
כבר נטועים בלבו ובזכרונו לדעת תורת הנטיעות שבארצנו למען להפשיר את העץ
לתת פירות הראויים למאכל ע-פ תורת ארץ ישראל ,כי תכלית גטיעות עצי מאכל
בארץכרי לקיים מצות התלויות בארץ אשר אנחגו חייבים גהם גם בזמן הזה ,וזהו
התעורה היחידה שלנו על הארץכי לא נפסק זכותיגו על ארץ אבותינו בתורת ירושה
וירושה אין לה הפסק ,ארץ אשר ה"א רורש אותה לקיים המצות התלויות בארץ,
וכדאיתא בספרי -אותה ניתנה לדרישה ולא שאר ארצות ניתנה לררישה וכיון שהקביה
דורש מאתנו מצות התלויות בארץ רק אותה ולא בשאר ארצות זהו סימן מובהק
שארצנו היא ובגלל זה רורש הקב"ה המצות רק בארץ הזאת ורק מעם ישראל ולא
מעם אחר .כמו למשל העיריה גוגה מסי הבתים או הטמשלה רורשת מסי הרכוש אינם
רורשים אלא ממי שיש לו בית אבל ממי שאין לו בית ולא שום נכסים אין עליו
חובות מסים כלל ,אם הקב"ה דורש מאתנו חובות התלויות בארץ הרי זה עדות נאמנה
שהארץ שלנו היא ועלינו למלאות חובות התלויות בארצגו כפי מרת דרישת התורה,
וא-א למלאות חוגות הללו בלי לימוד תורת חובת הארץ דגדול תלמוד שמביאה לידי
מעשה ובזכות הלימור והמעשה מתתקיימים בארץ כמו שהארכתי בזה 'בספרי עשר
תעשר גשער התחוקות ,ע"ש.
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המר"ר על הפסוק כי
הארץ אמר הה-ד (משלי ג') עץ חיים
היא למחזיקים בה עכ"ל ,לכאורה אינו מובן איזה קשר יש הא דכתיב כי תבואו
אל הארץ ונטעתם כל עץ סאכל להא רכתיב עץ חיים היא למחזיקים בה ולפי
הנ"ל איכא למימר הכוונה דבעל המאמר מדתק הא רכתיב כל מיותר למה כתיב כל עץ
מאכלוהבין רכולל בו שנימיני עץ מאכל ,יש עץ מאכל חומרי ועץ סאכל רוחני וא"א
הא בלא הא א"א לנטוע בארץ ישראל עץ סאכל חומרי בלי לדעת תורת הנטיעות
כי אם ינטע בלי תורת הנסיעות שבארץ ישראל לא יהיו עצי מאכל ,כי הפירות
אסורים באכילה ובהנאה וסעון שהיפה או קבורה ,ומה שהצריכה התויה להזהיר על
נסיעת עז מאכל בבוחם אל הארץ ולא גםעל זריעת תבואות חשדח סשום דבגסיעת'
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עץ מאכל אפשר לקיים כל המצות התלויות בארץ משא"כ בתבואות הארץ א"אלקיים

אלא חלק מהמצות התלויות בארץ רהא ערלה ורבעי ליכא בשארזריעות אבל געץ מאכל
אפשר לקיים כל המצות גם ערלה ורגעי וכ.ש ושאר מצותהתלויות בארץ כגון תרומות
ומעשרות דהא רעת רבינו רפירות אילגותחייבין בתומ"ע מה"ת ותורת מצות התלויות
בארץ היא עץ הרעת טוב ורעכי כל הלומר תורת ארץ ישראל יורע לקיים את הטוב
ולסורמן הרע ולהיות סור מרע ועשה טוב,כי מהתחלת הנטיעה עד שלש שניםיהיה
לכם ערלןמ לא יאכל ולא יהגה וככלות השלש שנים עשה טוב כרכתיב ובשנה הרביעית
יהיה כל פריו קדש הלולים לה' וררשינן הלולים לשון חלולים אחליה והרר אכליה
(ברכות לה ).כל השלש שנים הראשונות שגות הערלה,עליו ללחום מלחמת מצוה עם
היצה"ר להתרחק מן,הגירולין שבכל השלש שנים אחרי עבורות קשות והוצאות מרובות
שהשקיע בהנטיעות ער להכשיר העצים שיצמחו פירות ואחרי שכבר הצליח שהעצים
נותנים פירות עומר בגסיון גרול לגדור לא לאכלם ולא ליהנות מהם ,ע"י זה מתחנך
ומתרגל לכבוש את יצרו כל השלש שנים עד כל כך שיהיה בטוח שיכבוש את יצרו
להתרחק משאר עבירות ודברים אסורים כראיתא במד"ר פ' קדשים שנאמר שלש שנים
יהיה לכם ערלים וכתיב לא תאכלו על הדם וכי מה ענין זה לזה אמר הקב"ה
לישראל אתה ממתין לערלה ג' שנים ולאשתךאינך ממתין שתשמור על נרתה ,לערלה
אתה ממתין ער שיצמה דמה עכ"ל ,וכן איתא בגמד,
אתה ממתין ג' שנים ולבהמתךאי
רביצה (כה ):נטיעה מקטע רגליהון רקצביא ודבעלי נרות עכ"ל ,ר"ל כאשר יתרגל
שלש שנים להתרחק מפירות הערלה וימתין ויחכה שלש שבים וער שיעגור השלש
שגים לא יאבל את הפירות האסורות אז עומר בחזקת כשרות שלא יכשל בבשר
טריפה ובבשר שלא נמלח וישמור וידקרק בטהרת המשפחה ואז יהיה סור מרע גמלא
מובן המלה וכאשר יעבור השלש שנות הערלה ויתחזק להיות סור מרע עולה במעלה
להיות עשה טוב לקיים מצות רבעי להעלות את הפירות לירושלים ולאכול אותם במקום
אשר בחר הקב"ה לעבורתו כרי שינוח עליו נועם השי"ת לברכתו ויתברכו פירותיו,
ובזמן הזה שאין מזבחואין טהרה חלעליו מצות פריון על כסף או מצות חילול על
פירותעיין מ"ש לקמן הלכה מ"ז ,איסור ערלה הזהירה התורה בעיקר בארץ ישראל,
ובח"לאינו אלא מהלכה כי מאד מאר חייבים להתרחק גארצנו הקרושה ממאכלות
אסורות (לשמור טהרת המשפחה ולקרש את השבת בכל פרטיהם ודקדוקיהם כי ארץ
ישראל פלטין של מלך מלכי המלכים הקב"ה ,היא קיום מצות תורת הנטיעות ככל
משפטם וחוקתם ,וכאשר יהיה נזהר כל ,השלש שנים זמן שהפירות יהיו ערלים ,לא
יאכל ולא יהנה מהם סגולה היא להשריש בלבו להתרחק הרחקה בתכלית מכל מיגי
איסורים שבתורה ולהתרבק במצות ומעשים טובים למעןירבו ימיכם ובימי בניכם על
חאדמה ,כדכתיב מי האיש החפץחיים גו' סור מרע ועשה טוב ,וזה מה שאמר המדרש
על הפסוק כי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל הה"ר עןחיים היא למחזיקים
'
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רמדכתיב כל עץ מאכל לרבות עץ מאכל רוחגי רהיינו תורת הנטיעות ,ללמוד תורת
נטיעות שבארץ ולקיים אותה למעשה ולהחזיק בה כל השלו 4שנים ישפיעעליכמ להיות
סור מכל דבר רע ולהטיב במעשיס טובים ותזכו שהעץ הרוחגי יהיה לכם עץ חיים
שתחיוחיים ארוכים על האדמה אשר נשבע ה' לאבותיכם לתת לכם.
אנכינטעתי בעזהי"ת עץ מאכלרוחניבארצנו הקדושהלאלמעני לבדאלאגםלמען
אחינו המשתוקקיםלקייממצות תורת הנסיעות שיאכלו מפרי נטעשלי שהוא נטע הארץ,
ואפילו רקמי שילמדו בו יהיה חשובלפני המקום.ברוךכאילומקיימןבפועל,כמו שבארתי
הכווגה מה שאגחנו אומרים בהגרה ליל פסח אילו נתן לנו את התורה ולא הכניסנו
לארץ ישראל דינו ,איך אפשר לומר דינו איך אגחנו יכולין לותר על כניסת עם
ישראל לארץ ישראל ,תורת ארץ ישראל מה תהא עליה ,איך נקיים כל התורה גם את
חלק תורת ארץ ישראל לכן אמרתי דתורה בלי ארץ ישראל אפשר אבל ארץ ישראל
בלי התורה א"א בשום אופן אחר שכבר נתן לנו כל התורה כולה אפילו תורת ארץ
ישראל אפשרלקיים תורתארץישראלאפילו בחוצהלארץואפילומי שאיןלו שדות כרמים
ופרדסים יכול לקיים מצות התלויות בארץ ע"ילימורי תורת הארץ כמו שדרשו חז"ל
על הפסוק זאת תורת העולה כל הלומד תורת העולהמעלהעליו הקב"ה כאלו מקריבין
את העולה ,כדאיתא במד"ר פ' צו פ"ז :ר' אחא בשם ר' חנינא בר פפא שלא יהיו
ישראל אומרים לשעבר היינו מקריבין קרבנות ומתעסקין בהן עכשיו שאין קרבנות
מהו להתעסק בהם אמר הקב-ה הואיל ואתם מתעסקים בהם מעלה אני עליכם כאלו
אתם מקריבין אותם ,ודריש היא העולה הכי זאת תורת העולה כשאתם עוסקים בתורת
העולה היא התקרבת העולה בעצמו ,וכן הלומד תורת ארץ ישראל ומתעסק בעסק לימוד
התורהדינימצותהתלויות בארץמעלהעליו הקב"הכאלו מקיימים הסצות בפועל ,ולמסרה
זו הוצאתי געזהי"ת לאור הספר הנוכחי וקראתיו שמו נסע הארץ מפני שהוא מיוחד
לתורת הנטיעות שבארצנו הקדושה כמעשה הספרים השקפה לברכה ועשר תעשר
שהצאתי לאור בעזהי"ת בתורת ארץ ישראל ,כך מעשה הספר הזה נטע הארץ ,הפנים
של הספר עם"י רוב לשון רבינו הרמב"ם מפ-ט ופ"י בהלכות מע-ש ונ"ר ומהרבה
הלכות מ-ש רבינו בה' מאכלות אסורות ובהוספות משיטות הראשונים ועליו ביאור
רחב וקראתיו בשס פרי ציון ,כיציון בגמטריא יוסף ,וזהו פרי עמלי לבאר לדעת כל
הלכה והלכה מאין מקורו וטעמו ונמוקו והוספתי גוסך משלי ,כרי לזכות את אחינו
המשתוקקים להתנחל בארצנו ולנסוע עץ מאכל.
בלי תורת הנטיעות א"א לנטועעצי מאכל,כי בלי קיום תורת הנטיעות אין
הנטיעות נותנים פרי מאכל אלא פרי ארס ועצים הקיימים בלי קיום מצות התלויות
בגטיעות הארץ אינם עצי מאכל אלאעצי סרק בלי מצות וע-י לימוד תורת הגטיעות
עתידין אפילו אילני סרק שבארץ ישראל שלא קיימו בהם המצות התלויות בנטיעות
הארץ מפני חסרוןידיעות תורתהנסיעות ,אחר שילסדוויודעו חורת הנטיעות העצים
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יט,נו פירות מלאים מצות כמו שאמר רז"ל סוף כתובות ,עתידין כל אילני סרק שבארץ
ישראל שישענו פירות ,כלומר אפילו האילנות .שלא קיימו בהם מצות התלויות בארץ
עתידין שבעליהן ילמדו אורת הארץויקיימו כל המצות התלויות בארץ 'באילנות אפשר
לקיים כל המצות התלויות בארץ ,ערלה ורבעי ושביעית ותומ-ע ובכורים וכלאים,
ויקוים מה שנאמר כי עץ נשא סריו תאנה וגפןחילם ובניציון גילו ושמחו בה.אכי
נתן לכם את המורה לצדקה ויורד לכם גשם מורח ומלקוש בראשון.

כי

המצפה לישועת עם ישראל במהרה וגאולת ארץ ישראל כולה
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