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à"èéìù ø"åîãà ÷"ë çìùù ÷øáîä çñåð
à"ááåú ÷"äàá ,÷"äéò íéìùåøéá úåéðù úåô÷äì
ב"ה ,ערב חג הסוכות ,ה'תשנ"ב
ברוקלין ,נ.י.
כבוד המשתתפים בהקפות שמחת תורה
בירושלים עיר קדשנו תוב"ב אמן,
בתוככי כל עמנו בני ישראל השמחים
בשמחת תורה בכל מקום שהם – שליט"א
בזמן שהשמחה הכפולה ,שמחת ישראל בהתורה ושמחת התורה בישראל ,מקפת
ומאחדת את כל עמנו הקרובים והרחוקים )לעת עתה( גם יחד ,באיחוד אמיתי ונצחי,
תוקף ותוכן מיוחד לשמחה זו במקדש מלך עיר מלוכה הנצחית דעמנו הנצחי,
ירושלים השלימה ,עיר שחוברה לה יחדיו,
בתוככי כל ארצנו הקדושה ,פלטרין של מלך ,בשלימותה,
שניתנו בנחלת עולם ,לעמנו גוי קדוש עם עולם ,מאלקי עולם ,ככתוב בתורתו
הנצחית –
שלימות הארץ ושלימות העם ושלימות תורתנו הקדושה.
ויהי רצון ,שתשוב ירושלים בקרוב ממש ליעודה ותפקידה ,וכהבטחת נביא
הגאולה ישעי' אשר ממנה תצא תורה ודבר ה'.
ובמהרה בימינו ממש תחזינה עינינו ממש גאולה האמיתית והשלימה על ידי
משיח צדקנו.
ותקויים בכאו"א ,בתוככי כלל ישראל ,תפילת וברכת משה רבינו בסיום וחותם
מזמור צדי"ק שבתהליםéäé Y åðéìò äððåë åðéãé äùòîå åðéìò åðé÷ìà 'ä íòåð éäéå :
,íëéãé äùòîá äðéëù äøùúù ïåöø

 – åäððåë åðéãé äùòîåבבית המקדש השלישי ,שיבנה במהרה בימינו ,בגאולה
האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקינו ,תיכף ומיד ממש.
המשתתף בשמחתכםֿשמחתינו,
וחותם בכבוד רב ובתפלה
לשנת תורה ושמחה ושלום אמיתי

Ô‰‡Ò¯Â‡È ˘ ÌÁ Ó
 :äëåìî øéò êìî ùã÷îפיוט "לכה דודי".
 :åéãçé äì äøáåçù øéòתהלים קכב ,ג .ובירושלמי )חגיגה פ"ג ה"ו( :עיר שהיא עושה כל ישראל לחברים.
וראה אוה"ת לתהלים )יהל אור( שם )ע' תעט ואילך(.
 :ùåã÷ éåâיתרו יט ,ו.
 :'éòùé . . úçèáäëåישעי' ב ,ג.
 :'éòùé äìåàâä àéáðכשמו "ישעי'" מלשון ישועה – ראה פרש"י ומצו"ד עה"פ ישעי' מט ,א .זח"ב
קעט ,סע"ב .אוה"ת נ"ך כרך ב ריש ע' א'נט .וראה לקו"ש חי"ח ע'  343ואילך.
 :äîéìùäùå úéúéîàä äìåàâשאין אחרי' גלות )תוד"ה ה"ג ונאמר – פסחים קטז ,ב ,ממכילתא עה"פ
בשלח טו ,א .יל"ש ישעי' רמז תצט(.
 :íëéãé äùòîá . . ïåöø éäéפרש"י עה"פ פקודי לט ,מג .וראה גם פרש"י שמיני ט ,כג .פרש"י עה"פ
תהלים כאן.
 :éùéìùä ùã÷îä úéáá Y åäððåë åðéãé äùòîåמדרש תהלים עה"פ.

