בעזרת השם יתברך

גליון  - 2 #בראשית יום ב'
וועד העולמי לקרב הגאולה שלימה ,ולהצלת ישראל מעצת מרגלים

מבשרת ציון
דף היומי על ארץ ישראל
הגליונות האלו מיוסדים איך לקרב הגאולה שלימה ולזכות לבנין בית
המקדש השלישי ,ונחמת ציון ,וקדושת ארצינו הקדושה
סידרנו לכל יום ויום מהשבוע ,ללמוד וללמד עניני ארץ ישראל היומי
דבר יום ביומו
מלוקט מדברי חז"ל בש"ס בבלי ירושלמי ומדרשים ,זוהר הקדוש תיקונים וספרי הראשונים,
ומספרי מוסר וספרי ח"ן מגדולי האחרונים וספרי תלמידי הבעל שם טוב זצללה"ה
ארגון מוקדש לעורר על קדושת ומצות ישוב ארץ ישראל כמבואר במדרש תלפיות שהשכינה אין
שורה בחוץ לארץ .ובספר חרדים )דף נ"ז( ,מצות עשה מן התורה לדור בארץ ישראל ,ושמצוה זו
שקולה כנגד כל מצות שבתורה ועל ידי זה נזכה בקרוב ממש לביאת המשיח בב"א
עיר הקודש טברי' ,ארץ ישראל

בית המקדש
עוֹלם:
)יג( הוּא ִי ְבנֶה ַבּ ִית ִל ְשׁ ִמי וְ כֹנ ְַנ ִתּי ֶאת ִכּ ֵסּא ַמ ְמ ַל ְכתּוֹ ַעד ָ
)שמואל-ב ז ,יב-יג(
ירם
ָתן ָח ְכ ָמה ִל ְשׁלֹמֹה ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר לוֹ ו ְַי ִהי ָשׁלֹם ֵבּין ִח ָ
)כו( וַיהֹוָה נ ַ
ֵיהם) :מלכים-א ה ,כו(
וּבין ְשׁלֹמֹה ו ִַיּ ְכ ְרתוּ ְב ִרית ְשׁנ ֶ
ֵ
ירושלים עיר הקודש
כיון שכלו הפושעים מתרוממת קרן הצדיקים ,דכתיב )תהלים
עה( וכל קרני רשעים אגדע תרוממנה קרנות צדיק.
והיכן מתרוממת קרנם? בירושלים ,שנאמר )תהלים קכב( שאלו
שלום ירושלים ישליו אוהביך.
וכיון שנבנית ירושלים בא דוד ,שנאמר )הושע ג'( אחר ישובו בני
ישראל ובקשו את ה' אלקיהם ואת דד מלכם) :מגילה יח ,א(

ישעי' הנביא מנחם אבלי ציון
ְברִאשֹׁנָה
שֹׁפ ַטיִ ְך כּ ָ
יבה ְ
ְאָשׁ ָ
ספר ישעיה פרק א' פסוק כו :ו ִ
ֶא ָמנָה:
ֶדק ִק ְריָה נ ֱ
ִקּרֵא ָל ְך ִעיר ַהצּ ֶ
אַחרֵי כֵן י ָ
תּ ִחלָּה ֲ
ְב ְ
ְיֹע ַציִ ְך כּ ַ
ו ֲ
עין יעקב על מסכת סנהדרין אות )קע(

ֶא ַמר,
חוֹלה ,וְ לֹא יִ ָמּ ֵצאֶ ,שׁנּ ֱ
אָמר ַר ִבּי ֲחנִ י ָנאֵ ,אין ֶבּן ָדּוִ ד ָבּאַ ,עד ֶשׁיִּ ְת ַבּ ֵקּשׁ ָדּג ְל ֶ
)קע( שם ַ
וּכ ִתיב) ,בתריה( )שם כט(
יך"ְ .
אוֹל ְ
רוֹתם ַכּ ֶשּׁ ֶמן ִ
ַה ָ
יהם וְ נ ֲ
ימ ֶ
יע ֵמ ֵ
אַשׁ ִק ַ
)יחזקאל לב( "אָז ְ
אָמר ַר ִבּי ָח ָמא ְבּ ַר ִבּי ֲחנִ ינָאֵ ,אין ֶבּן ָדּוִ ד ָבּא,
יח ֶק ֶרן ְל ֵבית יִ ְשׂ ָר ֵאל"ַ .
אַצ ִמ ַ
" ַבּיּוֹם ַההוּא ְ
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ַלּים ַבּ ַמּ ְז ֵמרוֹת,
ַלז ִ
ֶא ַמר )ישעיה יח( "וְ ָכ ַרת ַהזּ ְ
ָלה ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאלֶ ,שׁנּ ֱ
ַעד ֶשׁ ִתּ ְכ ֶלה ַמ ְלכוּת ַהזּ ָ
אָמר
יוּבל ַשׁי ַלה' ְצ ָבאוֹת" וְ גוֹ'ַ .
וּכ ִתיב ַבּ ְת ֵריהָּ " ,בּ ֵעת ַה ִהיא ַ
]וְ ֶאת ַהנְּ ִטישׁוֹת" וְ גוֹ'[ְ ,
ֶא ַמר) ,צפניה
רוּח ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאלֶ ,שׁנּ ֱ
ַסּי ָה ַ
אָמר ַר ִבּי ֲחנִ ינָאֵ ,אין ֶבּן ָדּוִ ד ָבּאַ ,עד ֶשׁיִּ ְכלוּ גּ ֵ
יריַ ,
ְז ִע ִ
אַר ִתּי ְב ִק ְר ֵבּ ְך ַעם ָענִ י
וּכ ִתיב) ,צפניה ג( "וְ ִה ְשׁ ְ
ָת ְך"ְ .
ַאו ֵ
אָסיר ִמ ִקּ ְר ֵבּ ְך ַע ִלּיזֵי גּ ֲ
ג( " ִכּי אָז ִ
ָדל וְ ָחסוּ ְבּ ֵשׁם ה'".
וָ

יעזֶר( ] ֶא ְל ָעזָר[ ְבּ ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹןֵ ,אין ֶבּן
אָמר ַר ִבּי ַשׁ ְמ ָל ִאי ִמשּׁוּם ַר ִבּי ) ֱא ִל ֶ
ַ
ֶא ַמר,
שׁוֹט ִרים ִמ ִיּ ְשׂ ָר ֵאלֶ ,שׁנּ ֱ
שׁוֹפ ִטים וְ ְ
ְ
ָדּוִ ד ָבּאַ ,עד ֶשׁ ִיּ ְכלוּ ָכּל
ירה ָכּל
אָס ָ
ָדי ָע ַל ִי ָך וְ ֶא ְצרֹף ַכּבֹּר ִסיג ִָי ָך ,וְ ִ
יבה י ִ
אָשׁ ָ
)ישעיה א( "וְ ִ
רוּשׁ ַל ִים ִנ ְפ ֵדּית
עוּלאֵ ,אין ְי ָ
אָמר ָ
יבה שׁ ְֹפ ַט ִי ְך" וְ גוֹ'ַ .
אָשׁ ָ
יל ִי ְך ,וְ ִ
ְבּ ִד ָ
יה
ֶא ַמר) ,שם( " ִציּוֹן ְבּ ִמ ְשׁ ָפּט ִתּ ָפּ ֶדה ,וְ ָשׁ ֶב ָ
ֶא ָלּא ִבּ ְצ ָד ָקהֶ ,שׁנּ ֱ
ִבּ ְצ ָד ָקה".
יר ַפּ ֵטיִ .אי ָבּ ְט ֵלי
גּוּשׁיִ ] .אי ָבּ ְט ֵלי ַדּיְּ נֵי ָ -בּ ְט ֵלי ְגּ ִז ְ
אַמ ֵ
ירי ָ -בּ ְט ֵלי ְ
אָמר ַרב ָפּ ָפּאִ ,אי ָבּ ְט ֵלי יְ ִה ֵ
ַ
יליִ ְך"ִ .אי
ירה ָכּל ְבּ ִד ָ
אָס ָ
גּוּשׁי[ִ ,דּ ְכ ִתיב) ,שם( "וְ ֶא ְצרֹף ַכּבֹּר ִסיגָיִ ְך וְ ִ
אַמ ֵ
ירי ָ -בּ ְט ֵלי ְ
יְ ִה ֵ
אָמר ַר ִבּי
יר ַפּ ֵטיִ ,דּ ְכ ִתיב) ,צפניה ג( " ֵה ִסיר ה' ִמ ְשׁ ָפּ ַטיִ ָך ִפּנָּה אֹיְ ֵב ְך"ַ .
ָבּ ְט ֵלי ַדּיְּ נֵי ָ -בּ ְט ֵלי ְגּ ִז ְ
יע
תּוֹשׁ ַ
ֶא ַמר) ,ש"ב כב( "וְ ֶאת ַעם ָענִ י ִ
הוֹל ְך ַ -ח ֵכּה לוֶֹ ,שׁנּ ֱ
ית דּוֹר ֶשׁנִּ ְת ַמ ֵעט וְ ֵ
יוֹחנָןִ ,אם ָר ִא ָ
ָ
ֶיך ַעל ָר ִמים ַתּ ְשׁ ִפּיל".
וְ ֵעינ ָ
ֶא ַמר,
ָהר ַ -ח ֵכּה לוֶֹ ,שׁנּ ֱ
ית דּוֹרֶ ,שׁ ָצּרוֹת ַרבּוֹת ָבּאוֹת ָע ָליו ְכּנ ָ
יוֹחנָןִ ,אם ָר ִא ָ
אָמר ַר ִבּי ָ
וְ ַ
וּבא
יך ֵליהּ[) ,שם( " ָ
רוּח ה' נ ְֹס ָסה בוֹ") ,וכתיב( ]וְ ָס ִמ ְ
ָהר ָצר ַ
)ישעיה נט( " ִכּי ָיבֹא ַכנּ ָ
ַכּאי ,אוֹ ְבּדוֹר ֶשׁכֻּלּוֹ
יוֹחנָןֵ ,אין ֶבּן ָדּוִ ד ָבּאֶ ,א ָלּא ְבּדוֹר ֶשׁכֻּלּוֹ ז ַ
אָמר ַר ִבּי ָ
גּוֹאל" .וְ ַ
ְל ִציּוֹן ֵ
אָרץ"ְ .בּדוֹר
ירשׁוּ ֶ
עוֹלם יִ ְ
יקים ְל ָ
ֻלּם ַצ ִדּ ִ
ַכּאי ִ -דּ ְכ ִתיב) ,שם ס( "וְ ַע ֵמּ ְך כּ ָ
ַחיָּבְ .בּדוֹר ֶשׁכֻּלּוֹ ז ַ
וּכ ִתיב) ,שם
יע"ְ ] ,
תּוֹמם ִכּי ֵאין ַמ ְפ ִגּ ַ
ַרא ִכּי ֵאין ִאישׁ וַיִּ ְשׁ ֵ
ֶשׁכֻּלּוֹ ַחיָּב ִ -דּ ְכ ִתיב) ,שם נט( " ַויּ ְ
ֱשׂה"[:
מח( " ְל ַמעֲנִ י ְל ַמעֲנִ י ֶאע ֶ
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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