בעזרת השם יתברך

גליון  - 4 #בראשית יום ד'
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

ישעי' הנביא מנחם אבלי ציון
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מי מעכב את הגאולה שלימה ,שעדיין משיח לא בא?

ספר מנורת המאור  -אות ]קו[
) ...יחזקאל לו ,ח( .וכיון שנתקבצו הגליות נעשה דין ברשעים ,דכתיב:
'ואשיבה ידי עליך וגו' ואשיבה שפטיך כבראשנה' )ישעיה א ,כה כו( .וכיון שנעשה דין ברשעים כלו המינין
עמהם .וכולל הזדים עם המינין ,שנאמר' :ושבר פשעים וחטאים יחדו' )שם שם ,כח( .וכיון שכלו המינין
מתרוממות קרנות הצדיקים ,שנאמר' :וכל קרני רשעים אגדע תרוממנה קרנות צדיק' )תהלים עה ,יא(.
וכולל הגרים עם הצדיקים ,שנאמר' :מפני שיבה תקום' וגו' )ויקרא יט ,לב( וסמיך ליה' :וכי יגור אתך גר'
וגו' )שם שם ,לג( .והיכן מתרוממות קרנות הצדיקים? הוי אומר בירושלים ,שנאמר' :שאלו שלום
ירושלים ישליו אהביך' )תהלים קכב ,ו( .וכיון שבאו לירושלים בא דוד ,שנאמר' :אחר ישבו בני ישראל
ובקשו את ה' אלהיהם ואת דויד מלכם' )הושע ג ,ה( .וכיון שבא דויד באת תפלה ,שנאמר' :והביאותים
אל הר קדשי' וגו' )ישעיה נו ,ז( ,וכיון שבאת תפלה באת עבודה ,שנאמר' :עולתיהם וזבחיהם לרצון על
מזבחי' וגו' )שם( .וכיון שבאת עבודה באת הודאה ,שנאמר:
'זבח תודה יכבדנני' וגו' )תהלים נ ,כג( .ומה ראו לומר ברכת כהנים אחר הודאה? שנאמר :וישא אהרן
את ידיו אל העם ויברכם' וגו' )ויקרא ט ,כב( .ולימרה מקמי עבודה? מי כתיב 'וירד לעשות' ,מעשת כתיב:
ולימרה בתר עבודה? הא כתיב' :זבח תודה יכבדנני' .ומאי חזית דסמכת אהא סמוך אהא? מסתברא,
עבודה והודאה חדא מילתא היא .ומה ראו לומר 'שים שלום' אחר ברכת כהנים? שנאמר' :ושמו את שמי
על בני ישראל' וגו' )במדבר ו ,כז( .וברכה דהקדוש ברוך הוא שלום היא ,שנאמר' :ה' עז לעמו יתן ה'
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יברך את עמו בשלום' )תהלים כט ,יא( .ומכאן ואילך אסור לספר בשבחו של הקדוש ברוך הוא .והינו
דאמר רבי אלעזר :מאי דכתיב' :מי ימלל גבורות ה'' וגו' )שם קו ,ב(? למי נאה למלל גבורות ה' ,למי
שיכול להשמיע כל תהלתו:
ואמרינן בגמרא דבני מערבא ,דאשכחן בתפלת חנה מעין שמונה עשרה' .רמה קרני' )שמואל א ב ,א(,
כנגד 'מגן אברהם'' .ה'
'ואשיבה ידי עליך וגו' ואשיבה שפטיך כבראשנה' )ישעיה א ,כה כו( .וכיון שנעשה דין ברשעים כלו המינין
עמהם .וכולל הזדים
ממית ומחיה' )שם שם ,ו( ,כנגד 'מחיה מתים'' .אין קדוש כה'' )שם שם ,ב( ,כנגד 'האל הקדוש'' .חונן
הדעת' 'כי אל דעות' )שם שם ,ג(' .הרוצה בתשובה' 'ונכשלים אזרו חיל' )שם שם ,ד(' .מרבה לסלח'
'מוריד שאול ויעל' )שם שם ,ו(' .גואל ישראל' 'כי שמחתי בישועתך' )שם שם ,א(' .רופא חולים' 'מקים
מעפר דל' )שם שם ,ח(' ..מברך השנים' 'שבעים בלחם נשכרו' )שם שם ,ה(' .נדחי ישראל' 'רגלי חסידו
ישמר' )שם שם ,ט(' .אוהב משפט' 'ה' ידין אפסי ארץ' )שם שם ,י(' .מכניע זדים' 'ורשעים בחשך ידמו'
)שם שם ,ט(' .מבטח לצדיקים' 'קשת גברים חתים' )שם שם ,ד(' .מצמיח ישועה' 'וירם קרן משיחו' )שם
שם ,י(' .שומע תפלה' 'ואין צור כאלהינו' )שם שם ,ב( .עבודה 'אל תרבו תדברו גבהה' )שם שם ,ג(.
הודאה 'יצא עתק מפיכם' )שם(' .שים שלום' 'ויתן עז למלכו' )שם שם ,י(:
הא למדנו ,כי תפלה זאת מבחרת בימות החול מכמה טעמים:
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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