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  בעזרת השם יתברך

  'היום בראשית  - 5 # 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

  ציון אבלי מנחם הנביא' ישעי
:ֶנֱאָמָנה ִקְרָיה ַהֶּצֶדק ִעיר ָלְך ִיָּקֵרא ֵכן ַאֲחֵרי ְּכַבְּתִחָּלה ְויֲֹעַצִיְך ְּכָבִראׁשָֹנה ׁשְֹפַטִיְך ְוָאִׁשיָבה: כו פסוק 'א פרק ישעיה ספר  

  ?שעדיין משיח לא בא, מי מעכב את הגאולה שלימה
  ]רכד[ אות -ספר מנורת המאור 

  ]:רכד[פרק שלישי 
', משפט'על  כן  קרא  שם  כסאו  ,  וא  דבר  המשפט כמה  הוא  חביב  לפני  הקדוש  ברוך  ה

בתורה  ובנביאים :  רבי  יעקב  אומר).  טו,  תהלים  פט('  צדק  ומשפט  מכון  כסאך':  שנאמר
ובכתובים  מצינו  שהקדוש  ברוך  הוא  מזהיר  על  המשפט  וסמך  לו  את  החסד  מכאן  ואת 

' כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו וגו': דכתיב? בתורה מנין. הצדקה מכאן
  :שנאמר, את החסד? ומה דבר עליו; )יט, בראשית יח(' וגו' לעשות צדקה

עשה  חסד  משפט '  כי  אני  ה':  דכתיב?  ובנביאים  מנין).  כ,  מיכה  ז('  וגו'  תתן  אמת  ליעקב'
  :'ט מכון כסאךצדק ומשפ': דכתיב? בכתובים מנין). כג, ירמיה ט(' וצדקה בארץ

התורה  והמשפט :  ואלו  הן.  'עז'שהוא  אחד  משלשה  דברים  הנקראים  ,   גדול  הוא  המשפט
  :ואומר) יא, תהלים כט(' וגו' עז לעמו יתן' ה': דכתיב? תורה מנין. והמלך המשיח

, תהלים  צט('  ועז  מלך  משפט  אהב':  דכתיב?  המשפט  מנין).  ה,  משלי  כד('  גבר  חכם  בעוז'
  :דכתיב? מלך המשיח מנין). כט, שם סח('  אלהים זו פעלת לנועוזה': ואומר) ד
  ):ב, תהלים כא(' בעזך ישמח מלך' ה': וכתיב) ג, מיכה ה('' ועמד ורעה בעז ה'

ועז  מלך  משפט ':  הדא  הוא  דכתיב:  פרשת  ואלה  המשפטים,   וגרסינן  באלה  שמות  רבה
אם  אין  אתם  עושים ,  והרי  נתן  לכם  הקדוש  ברוך  הוא  את  תורת:  אמר  משה  לישראל',  אהב
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שלא  נתן  לכם  את  התורה  אלא  על  מנל  שתעשו  את ,  הדינים  נוטל  הוא  את  תורתו  מכם
אם  עשיתם  את  הדינין  עתיד  הקדוש  ברוך  הוא ';  ועז  מלך  משפט  אהב':  שנאמר,  הדינין

' ואשיבה  שפטיך  כבראשונה':  שנאמר,  להחזיר  לכם  בתי  דינין  שלכם  ובית  המקדש  שלכם
  ):כז, שם שם(' ציון במשפט תפדה': מה כתיב בתריה, )כו, ישעיה א(' וגו
  

  )ה"המשך בבולעטין הבא אי( 
  


