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  בעזרת השם יתברך

  ' בראשית יום א- 1 #גליון 
  הצלת ישראל מעצת מרגליםול, קרב הגאולה שלימהוועד העולמי ל

  מבשרת ציון
  דף היומי על ארץ ישראל

הגליונות האלו מיוסדים איך לקרב הגאולה שלימה ולזכות לבנין בית 
  וקדושת ארצינו הקדושה, ונחמת ציון, המקדש השלישי

  ללמוד וללמד עניני ארץ ישראל היומי, ום מהשבועסידרנו לכל יום וי
  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

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

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

  חביבה עלי ארץ ישראל
שאני  הוא  שהתרתי  אותה ?  למה,    יותר  מן  הכלארץ  ישראלבה  עלי  חבי:  אמר  הקדוש  ברוך  הוא

 ).תנחומא מסעי(
אכניס את ישראל שהם , וישראל חביבים עלי, הארץ חביבה עלי: אמר הקדוש ברוך הוא למשה

  ).במדבר רבה כג(לארץ שחביבה עלי , חביבים עלי

  בית המקדש
 ליעקב הוא ברוך הקדוש שהראה מלמד, יעקב ויצא
 נורא מה ויאמר ויירא. ובנוי וחרב בנוי המקדש בית

, אלקים בית אם כי זה אין. בנוי זה, הזה המקום
 ומשוכלל בנוי, השמים שער וזה. חרב זה הרי

  )ויצא פסיקתא: (לבוא לעתיד
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  הנביא מנחם אבלי ציון' ישעי
ְוָאִׁשיָבה ׁשְֹפַטִיְך ְּכָבִראׁשָֹנה : פסוק כו' ספר ישעיה פרק א

  :ַבְּתִחָּלה ַאֲחֵרי ֵכן ִיָּקֵרא ָלְך ִעיר ַהֶּצֶדק ִקְרָיה ֶנֱאָמָנהְויֲֹעַצִיְך ְּכ

  )כח(עין יעקב על מסכת מגילה אות 

ַׁשֲאלּו ְׁשלֹום ) "תהלים קכב(, ֶׁשֶּנֱאַמר, ִּבירּוָׁשַלִים? ְוֵהיָכן ִמְתרֹוֶמֶמת ַקְרָנם
] א"דף יח ע[, ֶׁשֶּנֱאַמר, ָּבא ָדִוד, רּוָׁשַלִיםְוֵכיָון ֶׁשִּנְבֵנית ְי". ִיְׁשָליּו אֲֹהָבִיְך, ְירּוָׁשַלִים

". ְוֵאת ָּדִויד ַמְלָּכם, ֱאלֵֹהיֶהם' ַאַחר ָיֻׁשבּו ְּבֵני ִיְִִׂשָרֵאל ּוִבְקׁשּו ֶאת ה) "הושע ּג(
, ַוֲהִביאֹוִתים ֶאל ַהר ָקְדִׁשי) "ישעיה נו(, ֶׁשֶּנֱאַמר, "ְּתִפָּלה"ָּבאת , ְוֵכיָון ֶׁשָּבא ָדִוד

) שם(, ֶׁשֶּנֱאַמר, "ֲעבֹוָדה"ָּבא , ְוֵכיָון ֶׁשָּבאת ְּתִפָּלה". ַּמְחִּתים ְּבֵבית ְּתִפָּלִתיְוִׂש
  ".עֹולֵֹתיֶהם ְוִזְבֵחיֶהם ְלָרצֹון ַעל ִמְזְּבִחי"

  :הקורא למפרע ּפרק שני
ַהֵּלל .  ּוִבְתִפָּלה,  ְוֵכן  ִּבְקִריַאת  ְׁשַמע,  ֵכן  ְּבַהֵּללְו,  ָּתָנא.  ְגָמָרא.  'ַהּקֹוֵרא  ֶאת  ַהְּמִגָּלה  ְלַמְפֵרע  לֹא  ָיָצא  כו.  שם  ִמְׁשָנה

ֶזה  ַהּיֹום  ָעָׂשה )  "שם  קיח(,  ַרב  יֹוֵסף  ָאַמר".  ִמִּמְזַרח  ֶׁשֶמׁש  ַעד  ְמבֹואֹו)  "תהלים  קיג(,  ִּדְכִתיב,  ַרָּבה  ָאַמר?  ְמָנא  ָלן

, ְוִאיֵתיָמא  ַרִּבי  ַאָחא  ַּבר  ַיֲעקֹב  ָאַמר,  ְחָמן  ַּבר  ִיְצָחקַרב  ַנ".  ְמבָֹרְך'  ְיִהי  ֵׁשם  ה)  "שם  קיג(,  ַרב  ַאְוָיא  ָאַמר".  'ה

ְּבָכל ,  ַוֲחָכִמים  אֹוְמִרים.  ִּדְבֵרי  ַרִּבי,  ְקִריַאת  ְׁשַמע  ִּכְכָתָבּה,  ְּדַתְנָיא,  ְקִריַאת  ְׁשַמע".  ֵמַעָּתה  ְוַעד  עֹוָלם)  "שם(,  ֵמָהָכא

, ָאַמר  ְקָרא?  ַמאי  ַטְעָמא,  ְוַרָּבָנן.  ַּבֲהָוָיָתן  ְיהּו,  "ְוָהיּו)  "דברים  ו]  (ב"ם  עש[,  ָאַמר  ְקָרא?  ַמאי  ַטְעָמא  ְדַרִּבי.  ָלׁשֹון

ַהְׁשַמע  ְלָאְזֶניָך  ַמה ,  ַההּוא  ִמיָּבֵעי  ֵליּה?  "ְׁשַמע",  ַנִמי  ָהא  ְכִתיב,  ְוַרִּבי.    ְּבָכל  ָּלׁשֹון  ָׁשַאָּתה  ׁשֹוֵמַע-"  ְׁשַמע)  "דברים  ו(

, ָהְכִתיב,  ְוַרָּבָנן  ַנִּמי.  ָיָצא,  ְולֹא  ִהְׁשִמיַע  ְלָאְזנֹו,  ַהּקֹוֵרא  ֶאת  ְׁשַמע,  ְוַרָּבָנן  ָסְבֵרי  ְּכָמאן  ָּדֲאַמר.  ָךָּׁשַאָּתה  מֹוִציא  ִמִּפי

". ַהְּדָבִרים",  "םְּדָבִרי"ִמ?  ְמָנא  ֵליּה',  ֶׁשּלֹֹא  ִיְקָרא  ְלַמְפֵרַע  ,-ְוַרִּבי  .  ֶׁשּלֹֹא  ִיְקָרא  ְלַמְפֵרַע,  ַההּוא  ִמָּבֵעי  ֵליּה?  "ְוָהיּו"

ְּדִאי  ַסְלָקא ,  ְּבָכל  ָלׁשֹון  ֶנֶאְמָרה,  ָּכל  ַהּתֹוָרה  ֻכָּלּה,  ֵליָמא  ָקָסַבר  ַרִּבי.  ָלא  ַמְׁשָמע  ְלהּו"  ַהְּדָבִרים",  "ְּדָבִרים  "-ְוַרָּבָנן  

, ָּכַתב  ַרֲחָמָנא,  ְּכַרָּבָנן"  ְׁשַמע  "-ַסְלָקא  ַדְעָּתְך  ,  ִאיְצְטִריְך?  "ְוָהיּו",  ָלָּמה  ִלי  ְלִמְכָּתב,    ִּבְלׁשֹון  ַהּקֶֹדׁש  ֶנֶאְמָרה-ַדְעָּתְך  

ָלָּמה  ִלי ,  ְּבָכל  ָלׁשֹון  ֶנֶאְמָרה,  ְּדִאי  ַסְלָקא  ַדְעָּתְך?  ֶנֶאְמָרה  ָּכל  ַהּתֹוָרה  ִּבְלׁשֹון  ַהּקֶֹדׁש,  ֵליָמא  ָקַסְבֵרי  ַרָּבָנן".  ְוָהיּו"

, ְּדַתְנָיא?  ְמָנָלן,  ְּתִפָּלה".  ְׁשַמע",  ָּכַתב  ַרֲחָמָנא,  ְּכַרִּבי"  ְוָהיּו",  ְעָּתְך  ֲאִמיָנאַסְלָקא  ַד,  ִאיְצְטִריְך?  "ְׁשַמע"ְלִמְכָּתב  

) ,אמר  רבי  חייא  בר  אבא.  (  ֶעְׂשֵרה  ְבָרכֹות  ִלְפֵני  ַרָּבן  ַּגְמִליֵאל  ַעל  ַהֵּסֶדר  ְּבַיְבֶנה-ִׁשְמעֹון  ַהַּפּקּוִלי  ִהְסִּדיר  ְׁשמֹוֶנה  

  ֶעְׂשֵרה -ִּתְּקנּו  ְׁשמֹוֶנה  ,  ּוֵמֶהם  ַּכָּמה  ְנִביִאים,  ֵמָאה  ְוֶעְׂשִרים  ְזֵקִנים,  ְוָאְמֵרי  ָלּה  ְּבָמְתִניָתא  ָתָנא,  ןָאַמר  ַרִּבי  יֹוָחָנ

ִין ּוִמַּנ".  ְּבֵני  ֵאִלים'  ָהבּו  ַלה)  "תהלים  ּכט(,  ֶׁשֶּנֱאַמר?  "ָאבֹות"ִמַּנִין  ֶׁשאֹוְמִרים  ,  ָּתנּו  ַרָּבָנן.  ְבָרכֹות  ַעל  ַהֵּסֶדר

, ְּכבֹוד  ְׁשמֹו'  ָהבּו  ַלה",  ֶׁשֶּנֱאַמר?  "ְקֻדּׁשֹות"ּוִמַּנִין  ֶׁשאֹוְמִרים  ".  ָּכבֹוד  ָועֹז'  ָהבּו  ַלה",  ֶׁשֶּנֱאַמר?  "ְּגבּורֹות"ֶׁשאֹוְמִרים  

ְוִהְקִּדיׁשּו  ֶאת  ְקדֹוׁש )  "עיה  כטיש(,  ֶׁשֶּנֱאַמר?  "ְקֻדָּׁשה"ַאַחר  "  ִּביָנה"ּוָמה  ָראּו  לֹוַמר  ".  ְּבַהְדַרת  קֶֹדׁש'  ִהְׁשַּתֲחוּו  ַלה

? "ִּביָנה"ַאַחר  "  ְּתׁשּוָבה"ּוָמה  ָראּו  לֹוַמר  ".  ְוָיְדעֹו  תֵֹעי  רּוַח  ִּביָנה",  ְוָסִמיְך  ֵליּה,  "ְוֶאת  ֱאלֵֹהי  ִיְׁשָרֵאל  ַיֲעִריצּו,  ַיֲעקֹב

, ִּדְכִתיב,  ָלא  ַסְלָקא  ַדְעָּתְך?  "ְּתׁשּוָבה"ָּבַתר  "  ְרפּוָאה  "ִאי  ָהֵכי  ֵליָמא".  ָוָׁשב  ְוָרָפא  לֹו,  ּוְלָבבֹו  ָיִבין)  "שם  ו(,  ִּדְכִתיב
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ְּכִתיב !  ְסמֹוְך  ֲאָהא?  ּוַמאי  ָחִזית  ְּדָסַמְכְּת  ֲאָהא".  ְוֶאל  ֱאלֵֹהינּו  ִּכי  ַיְרֶּבה  ִלְסלֹוַח,  ִויַרֲחֵמהּו'  ְוָיׁשֹב  ֶאל  ה)  "שם  נה(

ְלֵמיְמָרא ".  ַהּגֹוֵאל  ִמַּׁשַחת  ַחָּייִכי,  ָהרֵֹפא  ְלָכל  ַּתֲחלּוָאְיִכי,  ֵניִכיַהּסֵֹלַח  ְלָכל  ֲעֹו)  "תהלים  קג(,  ְקָרא  ַאֲחִריָנא

  ָלאו  ְרפּוָאה  ְדַתֲחלּוִאים -ַההּוא  ".  ָוָׁשב  ְוָרָפא  לֹו)  "ישעיה  ו(,  ְוָהְכִתיב?  ִהיא"  ְסִליָחה"  ָּבַתר"  ְרפּוָאה"ּו"  ְגֻאָּלה"ִד

, ִמּתֹוְך  ֶׁשֲעִתיִדין  ִליָגֵאל  ַּבְּׁשִביִעית,  ָאַמר  ָרָבא?  ַּבְּׁשִביִעית"  ְגֻאָּלה"ה  ָראּו  לֹוָמר  ּוָמ.  ֶאָּלא  ְרפּוָאה  ִדְסִליָחה  ִהיא,  ִהיא

ִמְלָחָמה ?    ָּדִוד  ָּבא-ְּבמֹוָצֵאי  ְׁשִביִעית  ֶּבן  ,  ַּבְּׁשִביִעית  ִמְלָחמֹות,  ַּבִּׁשִּׁשית  קֹולֹות,  ְוָהָאַמר  ַמר.  ְלִפיָכְך  ְקָבעּוָה  ַבְּׁשִביִעית

 -ִמּתֹוְך  ֶׁשִּנְּתָנה  ִמיָלה  ַבְּׁשִמיִנית  ,  ָאַמר  ַרִּבי  ַאָחא?  ַּבְּׁשִמיִנית"  ְרפּוָאה"ּוָמה  ָראּו  לֹוַמר  .  ַאְתַחְלָּתא  ִדְגֻאָּלה  ִהיא,  ִּמיַנ

ְּכֶנֶגד ,  ָאַמר  ַרִּבי  ַאֶּלְּכַסְנְּדִרי?  יִעיתַּבְּתִׁש"  ַהָּׁשִנים"ּוָמה  ָראּו  לֹוַמר  ִּבְרַּכת  .  ְלִפיָכְך  ְקָבעּוָה  ַבְּׁשִמיִנית,  ֶׁשְּצִריָכה  ְרפּוָאה

ּוָמה  ָראּו  לֹוַמר .  ַּבְּתִׁשיִעית  ֲאָמָרּה,  ְוָדִוד  ִּכי  ֲאָמָרּה',  ְוגֹו"  ְׁשבֹר  ְזרֹוַע  ָרָׁשע)  "תהלים  י(,  ִּדְכִתיב,  ַמְפִקיֵעי  ְׁשָעִרים

ּוֶפְרְיֶכם  ִּתְׂשאּו ,  ַעְנְּפֶכם  ִּתֵּתנּו,  ְוַאֶּתם  ָהֵרי  ִיְׂשָרֵאל)  "יחזקאל  לו(,  ִּדְכִתיב?  "ַהָּׁשִנים"ְלַאַחר  ִּבְרַּכת  "  ִקּבּוץ  ָּגֻלּיֹות"

  ".ְלַעִּמי ִיְׂשָרֵאל ִּכי ֵקְרבּו ָלבֹא

ְוֶאְצרֹף ,  ְוָאִׁשיָבה  ָיִדי  ָעַלִיְך)  "ישעיה  א(,  ֶׁשֶּנֱאַמר,  ַנֲעָׂשה  ִדין  ָּבְרָׁשִעים,  ְוֵכיָון  ֶׁשִּנְתַקְּבצּו  ָגֻלּיֹות
, ְוֵכיָון  ֶׁשַּנֲעָׂשה  ִדין  ִמן  ָהְרָׁשִעים".  ְוָאִׁשיָבה  ׁשְֹפַטִיְך  ְּכָבִראׁשָֹנה)  "שם(,  ּוְכִתיב".  ר  ִסיָגִיְךַּכּבֹ

' ְוֶׁשֶבר  ּפְֹׁשִעים  ְוַחָּטִאים  ַיְחָּדו  ְוגֹו)  "שם(,  ֶׁשֶּנֱאַמר,  ְוכֹוֵלל  ֵזִדים  ִעם  ַהִּמיִנין,  "ַהִּמיִנין"ָּכלּו  
ְוָכל  ַקְרֵני )  "תהלים  עה(,  ִּדְכִתיב,    ִמְתרֹוֶמֶמת  ֶקֶרן  ַצִּדיִקים-ן  ֶׁשָּכלּו  ַהִּמיִנין  ְוֵכיָו"].  ִיְכלּו[

ויקרא (,  ֶׁשֶּנֱאַמר,  ְוכֹוֵלל  ֵּגֵרי  ַהֶּצֶדק  ִעם  ַהַּצִּדיִקים".  ְּתרֹוַמְמָנה  ַקְרנֹות  ַצִּדיק,  ְרָׁשִעים  ֲאַגֵּדַע
  ".ְוִכי ָיגּור ִאְּתָך ֵּגר", ְוָסִמיְך ֵליּה, "ֵני ָזֵקןְוָהַדְרָּת ְּפ, ִמְּפֵני ֵׂשיָבה ָּתקּום) "יט

ַׁשֲאלּו  ְׁשלֹום )  "תהלים  קכב(,  ֶׁשֶּנֱאַמר,  ִּבירּוָׁשַלִים?  ְוֵהיָכן  ִמְתרֹוֶמֶמת  ַקְרָנם
] א"ח  עדף  י[,  ֶׁשֶּנֱאַמר,  ָּבא  ָדִוד,  ְוֵכיָון  ֶׁשִּנְבֵנית  ְירּוָׁשַלִים".  ִיְׁשָליּו  אֲֹהָבִיְך,  ְירּוָׁשַלִים

". ְוֵאת  ָּדִויד  ַמְלָּכם,  ֱאלֵֹהיֶהם'  ַאַחר  ָיֻׁשבּו  ְּבֵני  ִיְִִׂשָרֵאל  ּוִבְקׁשּו  ֶאת  ה)  "הושע  ּג(
, ַוֲהִביאֹוִתים  ֶאל  ַהר  ָקְדִׁשי)  "ישעיה  נו(,  ֶׁשֶּנֱאַמר,  "ְּתִפָּלה"ָּבאת  ,  ְוֵכיָון  ֶׁשָּבא  ָדִוד

) שם(,  ֶׁשֶּנֱאַמר,  "ֲעבֹוָדה"ָּבאמ  ,  ֶׁשָּבאת  ְּתִפָּלהְוֵכיָון  ".  ְוִׂשַּמְחִּתים  ְּבֵבית  ְּתִפָּלִתי
  ".עֹולֵֹתיֶהם ְוִזְבֵחיֶהם ְלָרצֹון ַעל ִמְזְּבִחי"

ִּבְרַּכת "ּוָמה  ָראּו  לֹוַמר  ".  זֵֹבַח  ּתֹוָדה  ְיַכְּבָדְנִני)  "תהלים  נ(,  ֶׁשֶּנֱאַמר,  "הֹוָדָאה"ָּבאת  ,  "ֲעבֹוָדה"ְוֵכיָון  ֶׁשָּבאת  

ַוֵּיֶרד  ֵמֲעשֹת  ַהַחָּטאת ,  ַוִּיָּׂשא  ַאֲהרֹן  ֶאת  ָיָדיו  ֶאל  ָהָעם  ַוְיָבְרֵכם)  "ויקרא  ט(,  ִּדְכִתיב?  "הֹוָדָאה"ר  ַאַח"  ּכֲֹהִנים

, ִמי  ְכִתיב.  'ְוגֹו"  ַוֵּיֶרד  ֵמֲעשֹת  ַהַחָּטאת",  ִּדְכִתיב,  ָלא  ַסְלָקא  ַדְעָּתְך?  ֵאיָמא  קֶֹדם  ֲעבֹוָדה".  ְוָהעָֹלה  ְוַהְּׁשָלִמים

ַמאי  ָחִזית  ְּדָסַמְכְּת ".  זֵֹבַח  ּתֹוָדה",  ִּדְכִתיב,  ָלא  ַסְלָקא  ַדְעָּתְך?  ְוֵאיָמא  ַאַחר  ָהֲעבֹוָדה.  ְּכִתיב"  ֵמֲעשֹת"?  "תַלֲעשֹ"

 ִּבְרַּכת"ַאַחר  "  ִׂשים  ָׁשלֹום"ּוָמה  ָראּו  לֹוַמר  .  ֲעבֹוָדה  ְוהֹוָדָאה  ֲחָדא  ִמְלָתא  ִהיא,  ִמְסַּתְּבָרא!  ְסמֹוְך  ֲאָהא?  ֲאָהא

, "ָׁשלֹום "-ְּבָרָכה ְּדַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ". ַוֲאִני ֲאָבֲרֵכם, ְוָׂשמּו  ֶאת  ְׁשִמי  ַעל  ְּבֵני  ִיְׂשָרֵאל)  "במדבר  ו(,  ִּדְכִתיב?  "ּכֲֹהִנים

ִּתְּקנֹו ,  ֵמֶהם  ַּכָּמה  ְנִביִאיםּו,  ְּדֵמָאה  ְוֶעְׂשִרים  ְזֵקִנים  ְוִכי  ֵמַאַחר".  ְיָבֵרְך  ֶאת  ַעּמֹו  ַבָּׁשלֹום'  ה)  "תהלים  ּכט(,  ֶׁשֶּנֱאַמר

ִמָּכאן  ָוֵאיָלְך  ָאסּור  ְלַסֵּפר  ְּבִׁשְבחֹו  ֶׁשל .  ְוָחַזר  ְוִסְּדָרם,  ְׁשָכחּום?  ִׁשְמעֹון  ַהַּפּקּוִלי  ַמאי  ִהְסִּדיר,  ְתִפָּלה  ַעל  ַהֵּסֶדר

ְלִמי  ָנֶאה ,  "ַיְׁשִמיַע  ָּכל  ְּתִהָּלתֹו',  ִמי  ְיַמֵּלל  ְּגבּורֹות  ה  ")שם  קו(,  ַמאי  ִּדְכִתיב,  ַּדֲאַמר  ַרִּבי  ֶאְלָעָזר,  ַהָּקדֹוׁש  ָּברּוְך  הּוא

   .ְלִמי ֶׁשָּיכֹול ְלַהְׁשִמיַע ָּכל ְּתִהָּלתֹו'? ְלַמֵּלל ְּגבּורֹות ה
  )ה"המשך בבולעטין הבא אי(


