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 :ד של הסנהדרין פונה אל הציבור הקדוש כלהלן"ביה

  הפנה את "חפץ חיים"ה. סימני עיקבתא דמשיחא באו זה מכבר וכעת זמן המסוגל מאוד לישועה קרובה

, שמיםתשומת הלב  כי בשנת השמיטה יש התעוררות למעלה ולפיכך עלינו להתחזק כפל כפליים ביראת 

  .פוך ימי האבל לששון ולשמחההישקיף ממעון קודשו וי' ה.  ובגמילות חסדים, בלימוד, בתפילה

ְצָבאֹות צֹום ָהְרִביִעי ְוצֹום ַהֲחִמיִׁשי ְוצֹום ַהְּׁשִביִעי ְוצֹום ָהֲעִׂשיִרי ִיְהֶיה ְלֵבית ְיהּוָדה ְלָׂשׂשֹון ' הה ָאַמר ּכֹ

 ) יט, זכריה ח( פ:  ְוָהֱאֶמת ְוַהָּׁשלֹום ֱאָהבּוּוְלִׂשְמָחה ּוְלמֲֹעִדים טֹוִבים

 דברי  עמהןומתקיימות הולכות ונבואות הגאולה  . דבר אחד מדבריך לא שב ריקםעינינו ראו ולא זר 

 יחזקאל הנביא .  )ד,דברים ל( אלוקיך' תורתנו הקדושה אם יהיה נדחך בקצה השמים משם יקבצך ה

וישיב לב אבות על בנים ולב   נוימול לבבה "הקב.  שאר הנביאים וכןהארץ השוממה תהיה כעדן: באינ

נבואת התגשמה . 'מעוררות את הצמא לדבר ההרבות התשובה ות תנוע. 'בנים על אבותם לפני בוא יום ה

אֹות עֹד ֵיְׁשבּו ְזֵקִנים ּוְזֵקנֹות ִּבְרחֹבֹות ְירּוָׁשָלִם ְוִאיׁש ִמְׁשַעְנּתֹו ְּבָידֹו ֵמרֹב -ְצָב' הה ָאַמר ּכֹ )ד,ח(זכריה 

 ס: ּוְרחֹבֹות ָהִעיר ִיָּמְלאּו ְיָלִדים ִויָלדֹות ְמַׂשֲחִקים ִּבְרחֹבֶֹתיָה) ה:(ָיִמים

לעשות ככל להתחזק ו  עלינו.של רפיון אמונהבאושים פרי  , קיימת חרדת חורבןלצד שמחת הגאולה 

 .הרים םורהחיש מעשה ולהקים כל חורבות ירושלים ובראשן בית מקדשנו במהאפשר ל

 

 .החשתה בידינו כדי שנהיה מהזוכים.  זמן הגאולהבא:  פוסקבית הדין  לפיכך 

 

 .וומצפה מאיתנו לבנות, מקדשהאת מקום  ת נתן בידינו" שנה שהשיארבעים ואחת 

לקדם את בנין . ועיריית ירושלים, כנסתה, ממשלהה - בית הדין  קורא לרשויות

 בתוכנו' הל קדש בניית מל  הכנת תוכניות מעשיות -צעד ראשון   .בית המקדש

מקור אורה מהר בית המקדש לכשיבנה יהוה   .התכניות  יישוםלאחר מכן ו

 .לעולם כולוהמוריה 
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