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רִנֶֶדרִאִ " דֹּ יִי  ִִלה'יׁשִכ  ַבעִאוֹּ שָּׁ ה 
ה ֻבעָּׁ יוִַיֲעֶשהוגו'ִִׁשְׁ פ  לִַהיֵֹּצאִמ  כָּׁ ִ"כְׁ

ִ

ִבביתיִריבִביןִשניים.ִויצאִשלפיִ" הי'
ִלה ִפלוני ִצריך ִולפיִיההלכה שבע.

מנהגִבתיִהדינים,ִביה"דִצריךִלעשותִ
ִפשרהִשלִשניִשלישִלטובתִצדִאחד.

ִצריךִ ִהדין ִשמעיקר ִשהצד ואצלי,
ִדווקאִלהישב ִותובע ִהתעקש ע,

ִלהגישִ ִרעיון, ִבלבי ִעלה ִואז שבועה.
לוִספרִזכריה,ִולחייבִאותוִלקרואִאתִ

ִ.*הפסוקיםִפרקִה',ִפסוקִג'ִוד'

ִבוִ ִהתקיימו ִואח"כ ִעשה, ִכן ואכן
דִמכלִנכסיו,ִומתִבןִהדבריםִשקרא;ִיר

ִ".)אוִבת(ִשלו

ֵצֵ֖אתִַעל"*ִ ַ֔הִַהיוֹּ ָאלָּׁ ֹ֚אתִהָָּֽׁ ֹּ֣אֶמרִֵאַלַ֔יִזֹּ נֵֹּ֣-ַויֹּ לפְׁ -יִכָּׁ
ל ֹּ֣יִכָּׁ ֶָ֑רץִכ  אָּׁ ל-הָּׁ כָּׁ ַ֔הִוְׁ קָּׁ ִנ  הָּׁ מֹּ֣וֹּ ֶזהִ֙כָּׁ נֵֵ֗בִמ  ַ֔עִ-ַהגֹּ בָּׁ ִּׁ֨שְׁ ַהנ 

ה: קָָּֽׁ ִנ  הָּׁ מ֥וֹּ ִכָּׁ ֶזֵ֖ה ִִמ  ֻאם֙ ִנְׁ ֵ֗יהָּׁ ֵצאת  בִִָּׁה'הוֹּ תִ'צְׁ אַ֔וֹּ
ִֶאל ָ֙אה֙ ֶאל-ּובָּׁ יִֵבֵּ֛יתִ-ֵבֹּ֣יתִַהַגנַָּׁ֔בִוְׁ ֵ֖ מ  ׁשְׁ עִב  ֥ בָּׁ ׁשְׁ ַהנ 

ֶקר ָ֑ ִוְִִַׁלשָּׁ ְךִֵביתַ֔וֹּ תֹּ֣וֹּ ִבְׁ ֙נֶה֙ לָּׁ ֶאתוְׁ ַלֵּ֖תּוִוְׁ ֶאת-כ  ֥יוִוְׁ -ֵעצָּׁ
יו נָָּֽׁ ִד(-"ִ)זכרי'ִה'ִגֲאבָּׁ

ִ

נכתבִכחודשִלפניִהסתלקותוִשלִמו"רִ
עלִפתק,ִלנכדוִהרבִשמואלִויסקיִ,ללה"קִוקזצ

 שליט"א.

 

 בעזהשי"ת 

 
    

ִִ

מלחמת מלחמת 

  יןיןמדמד
שיחהִשנאמרהִבאחתִהישיבותִִ]

ִ[ִלצעיריםִתמוזִתשס"ח
ִ

ר: ֶׁשהִֵלאמֹּ ַדֵברִה'ִֶאלִמֹּ ֵאלִִ"ַויְׁ רָּׁ שְׁ נֵיִי  ַמתִבְׁ קְׁ םִנ  קֹּ נְׁ
יםִַאַחרִֵּתָאֵסףִֶאלִַעֶמיָך" נ  יָּׁ דְׁ ִאֵמֵאתִַהמ 

.ִבמדייןִצריךִלעשותִנקמהשִאמרִלמשהד'ִא[ִ
ִאפשרִלהשאירִאתִהמצבִכך.ִ ששלחוִעלִכךִאי

המלךִלהפקירהִוגרמוִלעםִישראלִלעבודִאתִבתִ
ַאַחרִֵּתָאֵסףִֶאלִ"ישִמקוםִלנקוםִמהם.ִִ,ִלכןע"ז

ִ."ַעֶמיָך

ִ ִִאמרִבעצםמה ִרד' ִמשה ִשאם צהִולמשה,
ִימיםִהיהִ אתִהמלחמהִיוםִִיכולִלדחותלהאריך

ועודִיום.ִהקב"הִאמרִלוִאתהִתעשהִאתִמלחמתִ
רקִלאחמ אלִעמךִ. ואחרִתאסִף תמות,ִכלִִכ"מדייִן

ִ ִשלא ִאתִהמצווהִהזוִלאִימות.ִמכאןִיזמן קיים
ִימים.ִ ִלהאריך ִכיצד ִעצה ִהייתה ִרבנו שלמשה

ִרבנוִכ"כִרצהִלחיות,ִ'ואתחנןִאלִ הואִ'ִד'ִמשה
,ִכמנייןִמתפללִחמשִמאותִוחמשִעשרהִתפילות

.ִרצהִלהכנסִ.ִהתפללִכיִרצהִלחיותִעוד'ואתחנן'
אומרִִשהקב"הכלארץִישראלִורצהִלחיות.ִאבלִ

אפילוִאםִלוִלנקוםִאתִנקמתִבנ"יִמןִהמדינים,ִ
ִשע ִיודע ִיהיהִראויִלמותִקודם,ִ"הוא ִהמצווה י

ִאתִהמצווה.ִמידִמשהִרבנוִבכלִזאתִעשהִ

ִאתִהעםִשכלִשבטִיפרישִִב[ ִציוה ִרבינו משה
ֶאֶלףִַלַמֶטהִֶאֶלףִַלַמֶטהִ"ִככתובִאלףִחלוציִצבא,

ׁשְִׁ ֵאלִּת  רָּׁ שְׁ תִי  לִַמטוֹּ כֹּ אלְׁ בָּׁ חּוִַלצָּׁ והיוִשניםִעשרִִ"לְׁ
צבא, הזאתִהייתהִִהמלחמהובהכרחִשִאלףִחלוצִי
ִשלִנס,ִ כיצדִיכולִלהיותִששניםִדאל"כִמלחמה

ִגדול,ִ ִעם ִנגד ִלהלחם ִיוצאים ִאיש ִאלף עשר
ִ ִכמה ִכתוב ִשלא ִאעפ"י ִמזהִמדיינים ִאבל היו.

ִ ִשרואים ִמבנותִבפרשה ִפחות ִילדות ִרק שהיו
כמהִהיוִכלִאםִכן,ִשלושיםִושניםִאלף.ִִ-שלושִ

ִונגדםִ ִאלפים, ִשמאות ִמסתבר ִיחד, הגילאים
ִיוצאיםִשניםִעשרִאלפיםִמבניִישראל.ִ

                                                                 
 ב-לא, א במדבר א

ֶמנּוִ"ִ-וכשחזרוִִלחםילהִוהםִהלכו ַקדִמ  פְׁ ֹלאִנ  וְׁ
יׁש .ִהכיצד?ִהמדייניםִהיוִעםִגדולִעםִחציםִב"א 

ִהלכו ִוחרבות. ִישראלִקשתות ִלעירִִעם מעיר
ר"במדיןִ, כָּׁ לִזָּׁ כָּׁ גִּו תפסִו"ַוַיַהרְׁ אתִהמלכיםִגִם.ִהִם

ֵליֶהםִ"ִ–ִוהרגוִאותם גּוִַעלִַחלְׁ רְׁ ןִהָּׁ יָּׁ דְׁ כֵיִמ  ֶאתִַמלְׁ וְׁ
ִֶרַבעִ ֶאת ִוְׁ ִחּור ֶאת ִוְׁ ִצּור ֶאת ִוְׁ ִֶרֶקם ֶאת ִוְׁ י ֱִאו  ֶאת

ן יָּׁ דְׁ כֵיִמ  ברורִשהיהִכאןִנסִִ,.ִאםִכן..."ֲחֵמֶׁשתִַמלְׁ
ִמןִהשמים.ִ

ואףִשהיוִִ.המדייניםלהענישִאתִִהקב"הִרצהש
אפי'ִגוייםִשעושיםִעבירהִִענישהִמהקב"ִגויים,

ִ ִחמורה, גםִלפיִשבעִמצוותִבניִנחִזהִאסור,ִכי
מענישִאותם.ִולכןִ היהִיכולִשד'ִִובאמתִִהקב"ִה

ִבסדוםִ ִכמו ִאו ִאדמה ִברעידת ִאותם להעניש
ִ ִאו ִהשמים, ִמן ִבאש ִמדבקתִבועמורה מחלה

ִשו ִימותו. ִשכולם ִאתִאלא, ִלזכות ִרצה הקב"ה
מןִהמדיינים.ִשאומותִהעולםִִד'ִישראלִבנקמתִ

לעמ"יִלעשותִעבירות שגורִם שמִי סופוִמרִִ,ידעִו
ִמצווהִעלִעמ"י.הִאתִִהקב"הִלכןִהטילִמאוד.ִ

הכלִבדרךִנס שהיִה מדועִבדיוקִאלףִִומאחִר מובִן
ִלשב ִִטאנשים ִהולכיםִלמלחמהִצריךִשהרי אם

ישנִםואִםִשבעם.ִלבחורִאתִהגיבורים משבטִאחִד
ִגיבורים ִשִאלף ִיתכן ִהשני ִאוִישִמהשבט יותר
שלחוִכלִשבטִבשוהִאלףִִ,פחותִגיבורים ואעפ"ִכ

ִזהִתלויִבגבורהִאלאִִחילים, ִשאין ִמכאן רואים
לכלִשבטִושבטִישנהִאתִהזכותִ מצווהִ. בשליחוִת

ִ.במדייניםשיצאִממנוִמספרִשווהִלעשותִנקמהִ

ִבפסוק, ִכתוב , ִמשתמשיםִִוכן שבחצוצרות
ֵׁשֶכםִ" דְׁ ִחָּׁ אֵׁשי רָּׁ ִּובְׁ ֲעֵדיֶכם מוֹּ ִּובְׁ ֶכם ַחתְׁ מְׁ ִש  ם יוֹּ ּובְׁ

ת רֹּ צְׁ ַבֲחצֹּ ֶּתִם ַקעְׁ ,ִוכןִביוםִמלחמהִגםִתוקעיםִ"ּותְׁ
ִתוקעיםִ ִהשנה ִשבראש ִכמו בחצוצרות,

ִבחצוצרות,ִלעוררִאתִהזכויותִשלִעמ"י.

יׁש"ִתובכִג[ ֶמנּוִא  ַקדִמ  פְׁ ִנ  ֹלא מכלִהשניםִִ-"ִוְׁ
אישִלאִנהרג אלִף אףִאחד,ִאחרִשנכנסוִלכלִִעשִר
ִעירִועירִושרפוִאותן.

ִִוכשחזרו ִהמלחמה, ֶׁשהִמן ִמֹּ אּו ִ"ַויֵצְׁ כתוב
חּוץִ םִֶאלִמ  אתָּׁ רָּׁ קְׁ הִל  ֵעדָּׁ יֵאיִהָּׁ ש  לִנְׁ כָּׁ ֵהןִוְׁ רִַהכֹּ זָּׁ עָּׁ ֶאלְׁ וְׁ
ִתזמורתִ ִעם ִפנים ִקבלת ִלהם ִעשו ַלַמֲחֶנה",
ֶׁשה".ִפוגשיםִאתִ ִמֹּ ף צֹּ קְׁ ִ"ַוי  ִומיד ִרבה, בשמחה

יִ  ה",ִזוִמשהִוהואִכועס,ִומדוע?ִ"ַהח  ֵקבָּׁ לִנְׁ יֶתםִכָּׁ
הייתהִהטעותִשהחיוִאתִהנשים.ִמשהִמידִנענשִ
ִרואיםִאנחנוִשמתוךִהשמחהִ ִההלכה. ִאת ושכח
הגדולהִהזוִשרואיםִשה'ִעשהִאתִהנסִואףִאחדִ
לאִנהרג,ִמשהִבאמתִשמח,ִאבלִגםִכעס.ִרש"יִ
אומרִכיוןִשבאִמשהִלכללִכעס,ִבאִלכללִטעות.ִ

ִ'ויאמרִאלעזרִהכהן'ִאתִה הלכהִהבאהִשלִומיד
ִהגעלתִהכליםִאמרִאלעזרִהכהןִולאִמשהִרבנו.ִ

                                                                 
 לא, מט במדבר ב
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כחוטִהשערה,ִמתיִהקב"הִמדקדקִעםִהצדיקיםִ

ִלאִ ִגם ִלהזהר ִצריך ִמצווה, ִלקיים שהולכים
ִרעה.ִ ִמידה ִשהיא ִכעס ִשל ִדק ִבאבק להכשל
ִאנוִ ִשכן ִוכל ִרבנו ִמשה ִעל ִלנו ִמספרת התורה
שאנוִקטניִקטנים.ִאפילוִשאדםִשמחִולומדִטובִ

מתפללִטוב,ִצריךִלהזהרִלאִלהכנסִלאיזהִתורהִו
רעותִשלִקנאהִולשוןִהרעִוכעס.ִ שלִמדוִת קלקוִל
וה'ִיעזורִשבזכותִזהִיזכוִלהצלחהִבתורהִלאורךִ

ִימיםִטובים.ִ

ִִ

חכמה חכמה 

באבנים באבנים 

  תאמיןתאמין
שיחהִשנאמרהִבער"חִאבִמתוךִִ]

ִ[רמה"שִצבי',ִ-תשע"ג,ִבכוללִ'הוד
ִ

וםִשהואִמצאִרשִגקראתיִבספרִשחיברִהרמ"א
סיפורִעלִירמיהוִהנביאִשהיהִמקונןִ אחִד במקוִם
ביהמ"ִק שִל והאפִר ידִהשרפוִת עִל ביהמ"קִ, עלִיִד
ִהחורבן.ִ ִעל ִומתאבל ִקולות ִבקולי ִבוכה והיה
מסופרִשםִִשהגיעִלירושליםִחכםִגדולִמחכמיִ
יון,ִסוקרטוסִשמו,ִביוןִהיוִחכמיםִגדוליםִשכלִ
ִשרצוִ ִכנראה ִכן, ִוכמו ִמקרוב, ִלראות ִרצו דבר

ִבבלִלר ִשמלכות ִהזה ִהמקום ִזה ִמה אות
ִאתִ ִלכבושִאותו, ִכ"כ ִנלחמו ִהמלך ונבוכדנצאר
ִלירושליםִעדִ ִהגיע ִואכן ִבהמ"ק. ִואת ירושלים
ִוראהִשהואִבוכהִבקוליִקולות.ִ שפגשִבירמיהו
הואִנגשִאליוִושאל,ִהריִאתםִהיהודיםִעםִחכםִ
מאוד,ִאיפהִהחכמהִשלך?ִוכיִמהִקרה,ִהיהִכאןִ

)ש מאבניִם בניִן ירושליםִוהגליל,ִפעִם מהרִי חצבִו
ִמאבנים(,ִהאבניםִהאלהִ ִשבונים ִבניין ִכל וכמו
ִישִלבכות?ִ ִאבנים ִעל ִוכי ִונהרסו. ִנפלו נשברו,
התנהגותִכזוִמתאימהִ בחכמהִ, אנחנוִעוסקיִם הרִי

ִלדרגהִשלִפרימיטיבים...ִ

, לו איךִאפשרִלהסבירִלגויִמהִִירמיהוִלאִענהִ
ִזהִשכינה,ִמהִהגויִמבין.ִ ִמה ִקדושה היוניםִזה

ִרקִבחכמה,ִ'חכמהִבגוייםִתאמין',ִאבלִ מבינים
אחרתִ לוִבדרִך ענִה לי,ִישִלךִעסקִִ-ירמיהִו תאמִר

ִשלך,ִִ ִהמלומדים ִהחברים ִעם ִחכמה ִשל כזה
ִהסברִ ִלכם ִחסר ִשהיה ִדבר ִאו ִמוקשה שהיה
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ִלחכמות,ִ ִששייך ִדבר ִלו ִסיפר ִסוקרטס לגביו.
ִזהִ ִאבל ִוכך ִכך ִאותנו ִלימד ִאנטיגנוס ִלו ואמר

וִבליִהסבר.ִִואכןִירמיהוִהסבירִלוִונתןִנשארִלנ
ִסוקרטסִ ִלו ִאמר ִלאשורו. ִהעניין ִאת ִלהבין לו
ִאניִאוהבִחכמה,ִאורִבעינייםִעשיתִ ִרבה, תודה

עודִמשהו?ִוהואִסיפרִלוִִ-לי.ִירמיהוִשאלִאותוִ
ִהחייםִ ִבעלי ִוחכמת ִהטבע ִמחכמות ִמשהו עוד
ִדברים.ִִ ִהרבה ִוהפילוסופיה ִהצמחים, וחכמות

ִתיר ץִלוִאתִכלִהקושיות.ִאמרִסוקרטסִוירמיהו
ִמיִהמורהִשלךִ ִיודע? ִאתה ִמאיפה בהתפעלות,

ִ ִירמיהו ִאמר ִלמדת... ִכלִזהִלמדתיִִ-ואיפה את
בכלל.ִועלִ הִם מִה מביִן לִא שאתִה האלִה מהאבניִם

ִזהִאניִבוכה!!

זהִביהמ"קִזהִקודשִִזהִאבנים?ִזהִלאִאבנים
באבניםִהאלה,ִ שמוקִף הזִה לשכינה.ִהמקוִם מעוִן
ידועִשמיִשנכנסִלחדרִהפנימי,ִלקודשִהקודשיםִ
בידיִשמים,ִואפילוִבביתִ העונשִהואִמוות,ִמיתִה

ִ ִבהיכל ִעדיםִִ-החיצון, ִויש ִאליו ִשנכנס מי
המעידיםִעלִכךִוהתראה,ִנותניםִמלקותִלוקחיםִ

חגורהִשלִעורִִעגלִי כמִו חדִעםִעורִחמורִרצועִה
בכלִהכח.ִ מכוִת ותשִע שלושיִם לוִעלִהגִב ונותניִם
אדםִגיבורִמרביץִלוִלאטִמלקותִעלִמהִשנכנסִ
וסיבתִ אבנים'ִ? לזהִ'סתִם ואתהִקורִא הזהִ, למקוִם
ִכיִהואִפגםִוזלזלִבקדושתִהמקום,ִלאִ החומרה

ִהרגישִאתִקדושתִהמקוםִולאִפחדִלהכנס.

 

ף לבית המקדש ף לבית המקדשתחלי   תחלי

ִ

ִהגמרא ִישִִדאומרת ִביהמ"ק ִשנחרב שמיום
ִאתִ ִהפסדנו ִהלכה. ִשל ִאמות ִד' ִרק לקב"ה
ביהמ"ק.ִאבלִאמרִרביִיוחנןִבןִזכאיִישִתחליףִ
ִשלִהישיבהִביבנה!ִ ִביהמ"ד ִישִאת לביהמ"ק.
עלִירושליםִ המצוִר בזמִן לאספסיאנוִס ִ-הואִאמִר

תןִליִיבנהִוחכמיה,ִהגמ'ִשואלת,ִלמהִרביִיוחנןִ
ִבהמ"ק. ִאת ִלנו ִביקשִשישאיר ִידעִִלא ִהוא כי

שלאִיקבל.ִשהריִשלחוִאותוִבשבילִלכבושִאתִ
כלִהתפקידִשלוִ זִה בהמ"קִ. אִת ולהחריִב ירושליִם
ִאתִ ִלהרוס ִמהתפקיד, ִלהתחמק ִאנסה ִאם פה.
ביהמ"ק,ִאזִכלִמלכותִרומאִוכלִהשריםִוהצבאִ
הגדולִהזה,ִמידִיהרגוִאותי,ִִוימנוִשרִצבאִאחר,ִ

ִ ִהוא ִולכן ִידע ִזכאי ִבן ִיוחנן ִרבי ִזה ביקשִאת
ִבחכמתוִ'תןִליִיבנהִוחכמיה'.ִ

רוה"קִשישִִכאמור,ִירמיהִאמרִלו שִל שהחכמִה
עדִשהואִכמסתכלִעלִהכלִ היאִכ"כִגבוהִה לאדםִ,
ִהשגותִ ִהשיג ִשכבר ִאחרי ִלמטה. מלמעלה
ִשבעהִ ִהעליונה, ִהמרכבה ִאת ִויודע עליונות
ִהדבריםִ ִכל ִממילא ִאז ִהכוכבים ִוכל רקיעים

וחכמִי פשוטיםִ, דבריִם הִם לאִמשיגיִםהאחריִם יוִן
ִזאת.ִ

שהיתהִתקופהִשהואִִמסופרִעלִהגר"אִמוילנא,
ִשנהִ ִלעיר ִמעיר ִנודד ִהיה ִגלות, ִעצמו ִעל גזר

                                                                 
 ח' ע"א ברכות ד

שנתייםִבשבילִתיקוןִהנשמה.ִבדורינוִאנחנוִלאִִ
ִשהואִטיפשִאוִ ִאו ִככה ִשעושה ִמי ִהזו. בדרגה
שהואִבעלִגאווה.ִאבלִהגאוןִמוילנאִהסתירִאתִ

ִ ִהל"ו ִשל ִברשימה ִהיה ִהוא צדיקיםִעצמו,
ִשלִ ִהשמות ִכל ִרשימת ִאת ִשמנה ִזה הנסתרים.

ִמנהִאתִהגאוןִמוילנאִביניהם.ִהואִהגיעִההל"ו ,
ִאנשיִ ִעם ִתורה ִדברי ִודיבר ִברלין, ִלעיר פעם
המקום.ִבברליןִהייתהִאוניברסיטהִברמהִגבוההִ
שמעוִשישִבעירִחכםִ כללייםִ, שלִלימודיִם מאוִד
ל מלומדיםִואמרִו גוייִם אליוִמשלחִת וִיהודי,ִבאִה

עליה,ִ הפתרוִן אִת יודעיִם לִא חידהִשהִם שישִלהִם
ִשאלוִ ִבמתמטיקה, ִאו ִבהנדסה ִשקשור בעניין
אתִ להִם צייִר והואִלקחִדףִִנייִר אותוִאתִהשאלהִ,
להםִ ופתִר לפתרוִן מגיעיִם איִך להִם והסביִר הציוִר

ִאתִהחידה.

לגר"אִשהםִמכיניםִלוִִהגוייםִההםִנדהמו. נודִע
ִכשב ִנוהגים ִככה ִפנים, ִקבלת ִפרופ'ִמסיבת א

אזִעושיםִלכבודוִמסיבהִ אורחִגדולִבעיִר מהחוִץ
וראשִהעירִמברךִאותו.ִ החכמיםִ, כִל אִת ומביאיִם

ִ ִמצאו ִולא ִאותו ִמידִברחִמהעיר.ִִ-חיפשו הוא
ִאתִזה?ִהואִראהִאתִ ִידע ִמוילנא ִהגאון מאיפה
ִכבר,ִהואִלמדִאתִהגמראִותרי"גִ ִמלמעלה הכל
ואתִהפשטִואתִכלִהפסוקיםִמכלִהתורה ִהמצווִת
כולה.ִהואִלמדִאתִזהִבעמקותִכזוִשכלִהחכמותִ
ִהןִאפסִלעומתִזה.ִאלהִדבריםִקטניםִבשבילו.ִ

 

' מהגמרא הקדו ו ' מהגמראלשאוב את החוכ'  הקדו ו   לשאוב את החוכ' 

ִ

הגאוןִִשלִביהמ"קִמהִשירמיהוִלמדִמהאבנים
מוילנאִלמדִאתִזהִבליִביתִמקדשִמדפיִהגמראִ
למד.ִלומדיםִדףִגמרא,ִלומדיםִסוגיא,ִ'עדִ שהוִא

ִהו ִלמפרע ִ'יאושִזומם ִסוגיית ִלומדים ִנפסל', א
ִקרובִ ִנהיה ִהזה ִהלומד ִהאדם, ִאז ִמדעת', שלא

ִלאלקיםִאזִהנשמהִשלוִגבוההִיותר.

בהמהִ,ִצריךִלדעת, ולִא אדִם להיוִת נברִא שהאדִם
ִבעליִחייםִישִהרבהִמאודִלקב"ה.ִלהיותִבןִ כי
זהִימיםִ האלִה הימיִם בתורהִ. זהִלהיותִדבוִק אדִם

ִובזה ִביהמ"ק ִחורבן ִעל ִאבל שמצטעריםִִשל
ִביהמ"קִ ִחורבן ִשל ִההלכות ִכל ִאת ומקיימים
ִזהִמכניסִאותנוִ ִהחורבן, ִעל ִוהצער ומתאבלים,
ִכמוִשאוהביםִאתִ ִאלקים ִיראת ִרגשִשל לאותו

ִביהמ"קִעצמו.

ִאדם ִשל הגוף ִ ִפרטי.ִִכל ִמקדש ִבית הוא
ואשריכםִשאתםִעוסקיםִבבנייןִביהמ"קִהפרטיִ
ִבאבִהבאִ ִשתשעה ִרצון ִיהי ִואחד. ִאחד ִכל של

ִלטובה,ִאפשרִיהיהִלחגוגִאותוִבביהמ"קִע לינו
 השלישיִשיבנהִבמהרהִבימינוִאמןִואמן.

                                                                 
רשימת שמנה את  ,שבתקופתו היה זה הדיבוק ה

וכשמנה את הגר"א, שאלו אותו הרי  ,הל"ו כל
, וענה שכמה שיודעים אלא מפורסם נו נסתראי

עליו בכ"ז זה קצה קצהו, וכששאלוהו, מדוע אינו 
מונה אותו בראש הרשימה, אמר הרי בכ"ז הוא 

 [ש.נ - זצללה"הכך שמעתי בע"פ ממו"ר ] -ידוע.


