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  בעזרת השם יתברך

  'ביום בראשית  - 2 # גליון
  הצלת ישראל מעצת מרגליםול, קרב הגאולה שלימהוועד העולמי ל

  מבשרת ציון
  דף היומי על ארץ ישראל

האלו מיוסדים איך לקרב הגאולה שלימה ולזכות לבנין בית גליונות ה
  וקדושת ארצינו הקדושה, ונחמת ציון ,השלישיהמקדש 

  ארץ ישראל היומיללמוד וללמד עניני , ום מהשבועלכל יום ויסידרנו 
   דבר יום ביומו

, זוהר הקדוש תיקונים וספרי הראשונים, ס בבלי ירושלמי ומדרשים"ל בש"מלוקט מדברי חז
  ה"ן מגדולי האחרונים וספרי תלמידי הבעל שם טוב זצללה"ומספרי מוסר וספרי ח

השכינה אין של כמבואר במדרש תלפיות ומצות ישוב ארץ ישראקדושת  ורר עללעארגון מוקדש 
שמצוה זו ו, מצות עשה מן התורה לדור בארץ ישראל, )ז"דף נ(ובספר חרדים . שורה בחוץ לארץ

  א"לביאת המשיח בבבקרוב ממש נזכה ל ידי זה  ועשקולה כנגד כל מצות שבתורה
  ארץ ישראל', עיר הקודש טברי

  בית המקדש
:   ְוכַֹנְנִּתי  ֶאת  ִּכֵּסא  ַמְמַלְכּתֹו  ַעד  עֹוָלםהּוא  ִיְבֶנה  ַּבִית  ִלְׁשִמי)  יג(
  )יג-יב, ב ז-שמואל(
ַויהָֹוה  ָנַתן  ָחְכָמה  ִלְׁשלֹמֹה  ַּכֲאֶׁשר  ִּדֶּבר  לֹו  ַוְיִהי  ָׁשלֹם  ֵּבין  ִחיָרם )  כו(

  )כו, א ה-מלכים: (ּוֵבין ְׁשלֹמֹה ַוִּיְכְרתּו ְבִרית ְׁשֵניֶהם
  ירושלים עיר הקודש

תהלים (דכתיב  ,  ם  מתרוממת  קרן  הצדיקיםכיון  שכלו  הפושעי
  .וכל קרני רשעים אגדע תרוממנה קרנות צדיק) עה

שאלו )  תהלים  קכב(שנאמר  ,  בירושלים?  והיכן  מתרוממת  קרנם
  .שלום ירושלים ישליו אוהביך
אחר  ישובו  בני )  'הושע  ג(שנאמר  ,  וכיון  שנבנית  ירושלים  בא  דוד

  )א, מגילה יח (:אלקיהם ואת דד מלכם' ישראל ובקשו את ה
  הנביא מנחם אבלי ציון' ישעי

ְוָאִׁשיָבה ׁשְֹפַטִיְך ְּכָבִראׁשָֹנה : פסוק כו' ישעיה פרק אספר 
  :ְויֲֹעַצִיְך ְּכַבְּתִחָּלה ַאֲחֵרי ֵכן ִיָּקֵרא ָלְך ִעיר ַהֶּצֶדק ִקְרָיה ֶנֱאָמָנה

  )קע(עין יעקב על מסכת סנהדרין אות 

, ֶׁשֶּנֱאַמר,  ְולֹא  ִיָּמֵצא,  ַעד  ֶׁשִּיְתַּבֵּקׁש  ָּדג  ְלחֹוֶלה,  ֵאין  ֶּבן  ָּדִוד  ָּבא,  אשם  ָאַמר  ַרִּבי  ֲחִניָנ)  קע(

) שם  כט)  (בתריה(,  ּוְכִתיב".  ָאז  ַאְׁשִקיַע  ֵמיֵמיֶהם  ְוַנֲהרֹוָתם  ַּכֶּׁשֶמן  אֹוִליְך)  "יחזקאל  לב(

, ֵאין  ֶּבן  ָּדִוד  ָּבא,  ָחָמא  ְּבַרִּבי  ֲחִניָנאָאַמר  ַרִּבי  ".  ַּבּיֹום  ַההּוא  ַאְצִמיַח  ֶקֶרן  ְלֵבית  ִיְׂשָרֵאל"
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, ְוָכַרת  ַהַּזְלַזִּלים  ַּבַּמְזֵמרֹות)  "ישעיה  יח(ֶׁשֶּנֱאַמר  ,  ְלכּות  ַהָּזָלה  ִמִּיְׂשָרֵאלַעד  ֶׁשִּתְכֶלה  ַמ

ָאַמר .  'ְוגֹו"  ְצָבאֹות'  ָּבֵעת  ַהִהיא  יּוַבל  ַׁשי  ַלה",  ּוְכִתיב  ַּבְתֵריּה,  ]'ְוגֹו"  ְוֶאת  ַהְּנִטיׁשֹות[

צפניה (,  ֶׁשֶּנֱאַמר,  ַעד  ֶׁשִּיְכלּו  ַּגֵּסי  ָהרּוַח  ִמִּיְׂשָרֵאל,  אֵאין  ֶּבן  ָּדִוד  ָּב,  ָאַמר  ַרִּבי  ֲחִניָנא,  ְזִעיִרי

ְוִהְׁשַאְרִּתי  ְבִקְרֵּבְך  ַעם  ָעִני )  "צפניה  ג(,  ּוְכִתיב".  ִּכי  ָאז  ָאִסיר  ִמִּקְרֵּבְך  ַעִּליֵזי  ַּגֲאָוֵתְך)  "ג

  ".'ָוָדל ְוָחסּו ְּבֵׁשם ה
ֵאין  ֶּבן ,  ְּבַרִּבי  ִׁשְמעֹון]  ֶאְלָעָזר)  [ִליֶעֶזרֱא(ָאַמר  ַרִּבי  ַׁשְמָלִאי  ִמּׁשּום  ַרִּבי  

, ֶׁשֶּנֱאַמר,  ַעד  ֶׁשִּיְכלּו  ָּכל  ׁשֹוְפִטים  ְוׁשֹוְטִרים  ִמִּיְׂשָרֵאל,  ָּדִוד  ָּבא
ְוָאִסיָרה  ָּכל ,  ְוָאִׁשיָבה  ָיִדי  ָעַלִיָך  ְוֶאְצרֹף  ַּכּבֹר  ִסיָגִיָך)  "ישעיה  א(

ֵאין  ְירּוָׁשַלִים  ִנְפֵּדית ,  ָאַמר  עּוָלא.  'ְוגֹו"  ְךְוָאִׁשיָבה  ׁשְֹפַטִי,  ְּבִדיָלִיְך
ְוָׁשֶביָה ,  ִצּיֹון  ְּבִמְׁשָּפט  ִּתָּפֶדה)  "שם(,  ֶׁשֶּנֱאַמר,  ֶאָּלא  ִּבְצָדָקה

  ".ִּבְצָדָקה
ִאי  ָּבְטֵלי .  יְרַּפֵטי  ָּבְטֵלי  ְּגִז-ִאי  ָּבְטֵלי  ַּדְּיֵני  .  [  ָּבְטֵלי  ַאְמּגּוֵׁשי-ִאי  ָּבְטֵלי  ְיִהיֵרי  ,  ָאַמר  ַרב  ָּפָּפא

ִאי ".  ְוֶאְצרֹף  ַּכּבֹר  ִסיָגִיְך  ְוָאִסיָרה  ָּכל  ְּבִדיָלִיְך)  "שם(,  ִּדְכִתיב,  ]  ָּבְטֵלי  ַאְמּגּוֵׁשי-ְיִהיֵרי  

  ַרִּבי ָאַמר".  אְֹיֵבְך  ִמְׁשָּפַטִיָך  ִּפָּנה'  ֵהִסיר  ה)  "צפניה  ג(,  ִּדְכִתיב,    ָּבְטֵלי  ְּגִזיְרַּפֵטי-ָּבְטֵלי  ַּדְּיֵני  

ְוֶאת  ַעם  ָעִני  ּתֹוִׁשיַע )  "ב  כב"ש(,  ֶׁשֶּנֱאַמר,    ַחֵּכה  לֹו-ִאם  ָרִאיָת  ּדֹור  ֶׁשִּנְתַמֵעט  ְוהֹוֵלְך  ,  יֹוָחָנן

  ".ְוֵעיֶניָך ַעל ָרִמים ַּתְׁשִּפיל
, ֶׁשֶּנֱאַמר,  לֹו  ַחֵּכה  -ֶׁשָּצרֹות  ַרּבֹות  ָּבאֹות  ָעָליו  ְּכָנָהר  ,  ִאם  ָרִאיָת  ּדֹור,  ְוָאַמר  ַרִּבי  יֹוָחָנן

ּוָבא )  "שם(,  ]ְוָסִמיְך  ֵליּה)  [וכתיב(,  "נְֹסָסה  בֹו'  ִּכי  ָיבֹא  ַכָּנָהר  ָצר  רּוַח  ה)  "ישעיה  נט(

אֹו  ְּבדֹור  ֶׁשֻּכּלֹו ,  ֶאָּלא  ְּבדֹור  ֶׁשֻּכּלֹו  ַזַּכאי,  ֵאין  ֶּבן  ָּדִוד  ָּבא,  ְוָאַמר  ַרִּבי  יֹוָחָנן".  ְלִצּיֹון  ּגֹוֵאל

ְּבדֹור ".  ְוַעֵּמְך  ֻּכָּלם  ַצִּדיִקים  ְלעֹוָלם  ִייְרׁשּו  ָאֶרץ)  "שם  ס(,    ִּדְכִתיב-ר  ֶׁשֻּכּלֹו  ַזַּכאי  ְּבדֹו.  ַחָּיב

שם (,  ּוְכִתיב[,  "ַוַּיְרא  ִּכי  ֵאין  ִאיׁש  ַוִּיְׁשּתֹוֵמם  ִּכי  ֵאין  ַמְפִּגיַע)  "שם  נט(,    ִּדְכִתיב-ֶׁשֻּכּלֹו  ַחָּיב  

  "]:הְלַמֲעִני ְלַמֲעִני ֶאֱעֶׂש) "מח
  

  )ה"המשך בבולעטין הבא אי(
  


