
 בס"ד                                                                                  שלישי לסדר "בחוקותי", אייר ה'תשע"ח

 א

 וחלק רצ –"לבניינה של תורה" 

 שיחה שנמסרה בביהמ"ד מפי מו"ר רה"י

י" ְבת ִּ לִַּׁ  ש ַׁ ירו ש ָׁ ים םילִּ ֲחמִּ רַׁ  "ב ְ
 לקראת יום ירושלים

 

בוּ " ָׁ ִניםְּוש  םּבָׁ לָׁ ּ"ִלְגבו 

 הרובע ברחובות הללו בימים לעבור נסההמ

, אדם מלאים הרחובות כי זוכה לראות ודייה

 יםמגיעה ישראל בית המוןב מלאים ברוך ה',

 ? ישנה נהירה כזו לכאן בימים אלו מדוע .הנה

 חמישים ימלאו, בבוקר בשבע ימים שלשה בעוד

 ששת מלחמת פרצה בו לבוקר יםשנ ואחד

 צופרי בהם רגעיםה אותם את זוכר אני .הימים

 המדינה לאזרחי וקרא ויורדת-העולה האזעקה

ברצוני להדגיש  .למקלטים לרדת הקטנה

, אז חי היה לא כאן הציבור רובהלוא , בפניכם

 יימ, חתמ רוויי מספר שבועות זה לאחר היהש

 שאנו ישראל במדינת תחושה הייתה .כוננות

 יםשנ עשרה-תשעזה רק  היה .שואהקרבים ל

והמצב היה , והצעירה הקטנה המדינה קום אחרל

מאוד על עצם קיומה של נראה קשה ומאיים 

 המדינה.

של אותה השנה התקיימה ביום העצמאות 

 קטנה הודאה מסיבתבישיבת "מרכז הרב" 

באותם הימים מספר הלומדים , ישיבתיתו

ב"מרכז הרב" לא היה גדול. באותה מסיבה נשא 

 לש ט"י מזמורהרב צבי יהודה זצ"ל את "

–איפה חברון שלנו " :2הוא זעק .1"ישראל מדינת

האנחנו שוכחים את זה?! והיכן שכם שלנו, ויריחו 

  "הנשכחן?! –שלנו, איה 

 ,יום העצמאות מצעד תקייםה בבוקרלמחרת 

 המצעד מהלךב כפי שהיה נהוג באותם הימים.

 רסג מצרים שנשיא הממשלה לראש פתק הגניבו

                                                      
שסו -לימים הודפס בלנתיבות ישראל, חלק ב, עמודים שנה 1

 אל, תשס"ג(. -בית ת)במהדור
 שם, עמוד שנו 2

 עילהמשמעות הדבר הייתה  .ןאירט מיצרי את

 .חתומ אימה של ימיםמאז החלו  .למלחמה

 למהפכהבסופו של דבר  אמנם, מצב זה הוביל

 לניסים הוביל הזההקשה  המצב עולמית.

 על ידי והתגלו לנו עשה ע"שרבש עצומים

, ימיםה את גדולת שוח לםוכ .ישראל גבורת

כאילו נשמעו פעמי משיח. אפילו הרמטכ"ל דאז 

  .3כדי לבטא את תחושת הניצחון ציטט פסוקים

 וםהמלחמה פרצה ביהייתה זו מציאות מופלאה. 

, איירב ח"כ רביעי ביוםולאחר יומיים, , שני

שבועיים  מהכיבוש הירדני. ירושלים שוחררה

 נפל ,ח"תש איירב ט"בילאחר קום המדינה, 

 .וזכרם שמם ימחי ,שונאינו בידי היהודי הרובע

גלה עם ישראל  יםשנ עשרה תשעמאז למשך 

 ,נודור מגדולי חלק לדברי .יםלשירוליבה של מ

 בזה התקיימה, זצ"ל הרה-ןמשלמה  הרבביניהם 

ּגֹוָלה ָהִעיר ֲחִצי ְוָיָצא" :4הנבואה ממש לא רחוק  ."ּבַּ

גלות  .בשבי היהודיםנלקחו  מצוי המקום ממנו

 שגלו מקום בכל" -ישראל היא גלות השכינה 

בבחינת , 5"מהםיע שכינה גלתה כביכול ישראל

ים ועשרה שנ עשרה תשע .6"ְבָצָרה ָאֹנִכי ִעּמוֹ "

 נפילת יום -"ח תש איירב ט"מי, וימים חלפ

יום שחרור  –עד לכ"ח באייר תשכ"ז  – הרובע
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רבין, הרמטכ"ל, במברק ברכה לעצרת הודיה שנערכה בתל 
 אביב: 'מאת ה' היתה זאת, היא נפלאת בעינינו'".
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 פרק א, הלכה א
 ברוך הקדוש מר להםאה ל, אות כד: "עיין שמות רבה, פרש 6

 כל כביכול ,עושה אני בשבילי זכות לכם אין אם :לישראל הוא
 עמו' :(צא תהלים) שנאמר ,עמכם אני בצרה שם שאתם ימים
 כי וירא' :(נט ישעיה) מרשנא ,לעצמי גואל ואני ',בצרה אנכי
 '".'וגו וישתומם איש אין



 לבניינה של תורה
 

 ב

 מדינת שקמה מאזחלפו  שנה שבעיםירושלים. 

חמישים ואחת שנים חלפו מאז עם , ישראל

  ., ועימו השכינהישראל שב לירושלים

ֹון" תֹוְּלִצי  ִכינָׁ ֲחִזירּש ְ ַ ּ"ַהמ 

, לארצו חזר אלאלו ימים גדולים. עם ישר

 רההתו קול .העתיקה לירושלים, היהודי לרובע

 כלכיום,  .7"העולם ב"ל שהוא למקום חזר

 ב"ארה נשיאו מאחר חוששות העולםמדינות 

 האמריקנית השגרירות ימים מספר שבעוד ודיעה

 לאהם שעד היום  כאילו ,בירושלים תיפתח

, פשוטים דברים אלו הם שחזרנו לכאן. ידעו

 מספיק. בהם מתבוננים נוינשא חושב אניש

 הדרי הרב ר"ומו, לירושלים חזר עם ישראל

, שגלתה עם השכינה אתאליה  החזיר ל"זצ

יחד  .התורה קול הוא החזיר אליה את ישראל.

 לכותל חזרהוא  צעירים חלוצים עם קומץ

 ,תורה לומדים בו מקום ,ישיבה םוהקי הדרומי

ויישב את העיר העתיקה בתלמידי הישיבה. 

 ענק בנייןלהקים  לימים, הרב הדרי זצ"ל זכה

 הקרובמקום תורה,  ,מרובעים מטרים אלפי של

 אלבסמיכות  העליונה בעירלבנות  ניתןשביותר 

 שכינהה תל".וכך קמה ישיבת "הכ. 'ה בית הר

 תנוישיב .רושליםיול וןצי להרהגולה שבה 

  .הזה למקום השכינה אתו התורה את החזירה

 יום ".הכותל" ישיבת של החג הוא, ירושלים יום

יותר את  מביניםה אלה של החג הוא ירושלים

את  מבין יבורצה רוב עניינו של עם ישראל.

 אנשים מיעוטאך , "העצמאות יום" עניינו של

לא רבים  ".ירושלים יום" את עניינו של מבינים

 שכינה חזרהמבינים את משמעות היום בו 

 ממנולמקום , גלינו ממנו מקוםל, לירושלים

ָלה"ו שכינה גלתה ָרֵאל ָכבֹוד ּגָ ש ְ   .8"ִמיִּ

                                                      
ַלםעמוד ב: "עיין הזוהר הקדוש, פנחס, דף רכא,  7 גו   ְירּוש ָׁ  ּבְ

ַאר אן ש ְ א, ַאְרעָׁ ִלּבָׁ גו   ּכְ ְייִפין ּבְ א ְוַעל. ש ַ א ִאיִהי ּדָׁ ִעיתָׁ ֶאְמצָׁ  ּבְ
כּוֵלי א ּדְ ְלמָׁ א. עָׁ ִלּבָׁ ְייִפין ּגו   ּכְ ַלִים" ]תרגום: ש ַ ךְ  ְירּוש ָׁ תו  ר ּבְ אָׁ  ש ְ

ת צו  ֲארָׁ מו   הָׁ ךְ  ֵלב ּכְ תו  ִרים ּבְ ֵאיבָׁ ךְ  ְוַעל, הָׁ ֶאְמַצע ִהיא ּכָׁ ל ּבְ  ּכָׁ
ם לָׁ עו  מו  , הָׁ ךְ  ֵלב ּכְ תו  ִרים ּבְ ֵאיבָׁ  [.הָׁ
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ִציםַּנֲעֹברַּנְחנוּ " ּ"'הִּלְפֵניֲּחלו 

 זה במקום שהוקמה ",הכותל" לישיבת חזרנו

הישן  בבניין היינו עוד .גלגולים לאחר מספר

כעת  .לישיבה יניבלק ל"זצ הדרי כשהרב קטןהו

על זכינו לבניין ענק, שישיבות רבות מתדפקות 

דלתותיו ומבקשות להתאכסן בו ב"יום 

את הרעיון בניין זה מבטא בעיני  ירושלים".

 נמשךה, עצום תפקיד ע"מרבש קיבלה נותישיבש

  אף לעתיד.ו הזה היום עד אזמ

שמע  ך"תנזצ"ל  הדרי הרב אצל שלמד מי

 יודע . הוא9סופיהוסטורייה :מושגה רבות את

 .אלוקי במבט המאורעות על שיש להסתכל

 שחזרה היא זה מקום של ופיהססטוריויהה

 שליחות ע"מרבש הקיבל הכותל וישיבת, שכינהה

 בערך טיםיממעאו  ויםוענ נוייתכן שא .עצומה

תורה במקום  ולומדים יושבים שאנו העובדה

 כתר החזרנו אנו -הזה. אך הדבר אינו נכון 

 את כאן נושאים אנו !המקודשת לירושלים תורה

 םבימהיוש אחד כל .הזה היום עד התורה כתר

 כאן כעת נמצא הוא אם בין - בישיבה כאן

 לישיבת שייך - משרת כעת בצבא הוא אם ובין

 בהחזרת תעוסקה הזו לחבורה שייך ",הכותל"

 מידי לירושלים - שכינהה היא - תורהה תעטר

 . כאן תורה לימוד של המשמעות זו .יום

 ירושלים של העטרה את מחזירים אנוכמו כן, 

 ".הקטן כותלב" מנחהעל ידי תפילת  יום מידי

 ".הימים ששת" מלחמת ההסתיימ לא דייןע שם

 הכותל" עדיין אינו מכיר בערכו של עם ישראל

 שם ,ממשיך עוד הקרבהמאבק ו שםלכן  ",הקטן

מספר תלמידים  ה.מלחמה נגמרה לא עוד

להתפלל ולאייש את  יום כלב הולכיםמהישיבה 

 להביןו הזה העניין את לחזק מבקש אני המקום.

 קשה להבחין לפעמים .תפקידנו גודל את

-מביטים במבט קצרמאחר ו דבריםבגדלות 

ל" :10. על כך אומר הנביאטווח ר עַּ ֹבּהַּ  הַּ  ָלךְ  ֲעִלי ּגָ
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י" ְבת ִּ לִַּׁ  ש ַׁ ירו ש ָׁ ים םילִּ ֲחמִּ רַׁ  "ב ְ

 

 ג 

ת רֶּׂ ֶּׂ ש ּ את  רואים - גבוה עוליםכאשר  ."ִציֹּון ְמבַּ

 . למטהש העניין מהות

 מקום אל שכינה בהחזרת עוסקים אנובנוסף, 

  ולהיות לפרוץ רוצהו חובכבו  נמצאת שהקדושה

 עזרת" פעם לה שקראו רחבה. כוונתי לבפועל

 הכותל של הדרומי צדהמצויה ב, "ישראל

 יתפללו יהודים שהמוני רוצה הקדושה .המערבי

 אותו עזבה שלא ,המערבי הכותל רחבת בכל

 .שותפים בזאת ואנו ,11אחד יום אפילו שכינה

 שם להתפלל ללכת הישיבה בני ,לכם קורא אני

 הישיבה שכל אין צורך .רביעי יוםמידי  מנחה

חשוב שתתקיים שם קביעות  אבל ,תלך

  משמעותית.

 חשיבות הדבר. את נבין שנה חמישים בעוד

 יביאו .בזאת נופעל נחוש סיפוק על שאנו

 משחררי הכותל, הצנחניםאת  כמו, אתכם

 ,ספרויבקשו מכם: ' .בישיבות הודאה ותבלמסי

 בעזרת היה מה ספרו, ?הקטן בכותל היה מה

 לכם קורא ואני זאת, יםפועל אנו ?'ישראל

 קודש שבת בלילכחלק מכך,  .זה את לחזק

 נרד -" ירושלים שבת" המכונה: - הקרובה

 עםויחד  נואצל נהתארחתש הישיבות בראש

 המקום את לגאול, שם להתפלל נוספות ישיבות

 המקום אל הקדושה את להחזיר, נוממומש הזה

 שםה את מחלליםהזה, אשר בו  השמם

 ,חלילה ,ביחד וגברים נשים בו שמתפלליםכ

 וזה !השם חילול וזה .גורמים אלו אי בהסכמת

 בשעתו זעק קוק הרב !מקדשה מוראב חסרון

גם אם  .הכותל ברחבת ריקוד רקדו כשרק

 בני ואחרים אינם רואים זאת כך, הרי אנ

ולכן אנו פועלים  ,שכינה בני, תורה בני, ישיבה

  כפי שאנו פועלים.

ם" תֶּזהֶּאתּג ַ ַ הֶּזהְּלֻעמ  ש ָׁ ֱאלֹּּעָׁ ּ"יםקִּהָׁ

מקום שכזה  .מלך של בפלטין מצויים אנווזכינו 

, קדושה כאן ישהוא מקום לא פשוט. מכיוון ש

 הקרב שואפת להתמקם כאן. הטומאהאף 

 .לטומאה הקדושה בין םיבשמי קרב הוא האמיתי
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 קרקס מופעמספר ימים של  כאן וחלי לילהה

, "שלנו הקודש לעיר כלל מתאים שאיננו"מסוים 

, לירושלים הראשי הרב של ומכתבב כמופיע

 שנכתב כחלק ממערכה שאנו מנהלים בעניין.

 שטרן אריה הרב , כתב"צניעות חוסר שם יש"

 את להגיד רוצה אניאך , בעדינותו שליט"א

 ,הזה הקדוש במקום ,לידינו מפורשות. הדברים

, לפרטיו צביונו את יודע שאינני רועיא יהיה

גילוי ד ויהאביזריב כהכרו הדברים מהות אבל

 !לשם תלכו אל ,בבקשה עבודה זרה.ו עריות

 תצאו אל :מבקש אני !ירושלים על הקרב וזה

 .לטומאה חוכ תתנו אל, הזה בזמן המדרש מבית

 על הקרב !ירושלים על ימינו של הקרב זה

 אמר "חיים חפץ"ה .בכדורים נגמרלא  ירושלים

 .אמונה של מלחמות תהיינה בעתיד שהמלחמות

 בן אם וחלילה, ירושלים קדושת על הקרב זהו

 טרף בשר מוכרים כיצד לראות לךי ישיבה

 אנו כיעל כך,  קריעה עשהי ולא בירושלים

כולנו מזדעזעים מתיאורה של  .קטנים אנשים

ספר תורה  הציעש רשע אותו אודות 12הגמרא

בעיני  זה, הקודשים בקודש זונה אותה על ובא

 ,מלך של פלטין הוא היהודי הרובע !דברה אותו

 חזרה שכינה .מלך של פלטין איה "הכותל" ישיבתו

כאילו  נראה זה !זה את לקלקל ומנסים, לציון

 בעומק אבל, כסףל הקשורים ענייניםמדובר ב

  .מעלה שרי בין מלחמהב מדוברהדבר 

 לימוד ?הזה במקום השכינה את מקייםה מי

 גםברובע  קיימות .הישיבה בני, שלנו התורה

, " ואחרותאליהו אדרת", "יוסף פורתישיבות "ה

 הציבור ומבחינת לפה, בא ם ישראלע אבל

 ישיבת רק אליו ייכיםתשמ שאנו לאומי-הדתי

זכינו  .הדברים משמעות זו היא הכתובת. הכותל

 תורת, ארץ ישראל תורת, תורה לומדים והננו

 . מדרשנו בבית, ירושלים

י" ֹוןּכ ִ י  ֵצאִּמצ ִ ֵ הּת  ּ"תֹורָׁ

 בחור כל האם? שליחותנו את מבינים אנואכן  האם

 שהוא השליחות את מבין "הכותל" ישיבתאו אברך ב
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 לבניינה של תורה
 

 ד

 מבינים אנו האם ?הצעירות וכתפי על נושא

 קידושין שילמדועם ישראל  חיכה שנים שאלפי

 ?"הכותל" בישיבת היהודי ברובע

 ְוָהָיה" :13הגדולה תובנבוא ניבא ישעיהו נביאה

ֲחִרית אַּ ִמים ּבְ יָּ ר ִיְהיֶּׂה ָנכֹון הַּ ית הַּ ֹראש  ' ה ּבֵ ָהִרים ּבְ  הֶּׂ

א ָ ָבעֹות ְוִנש ּ ל ֵאָליו ְוָנֲהרוּ  ִמּגְ ּגֹוִים ּכָ  שגרירות - "הַּ

ים ְוָהְלכוּ " - אמריקה ּמִ ים עַּ ּבִ ה ְלכוּ  ְוָאְמרוּ  רַּ ֲעלֶּׂ ל ְונַּ  אֶּׂ

ר ל' ה הַּ ית אֶּׂ ָרָכיו ְוֹיֵרנוּ  יֲַּעֹקב ֱאֹלֵהי ּבֵ  ְוֵנְלָכה ִמּדְ

ֹאְרֹחָתיו י ּבְ יֹּון ּכִ ֵצא ִמּצִ ר תֹוָרה ּתֵ ם' ה ּוְדבַּ ָלִ  ."ִמירּוש ָ

 כעת אבל על אף שכוונתו היא למקום המקדש,

בדרכנו  אנוו, ירושליםלגבי  הדברים נוגעים גם

 התקיימותבעינינו את  רואים אנולמצב זה. 

 זו נבואהלש מבינים נוא האם .יםהנביא דברי

 אבל, זה את יודעים נוא? נולישיבת תושייכ

והדברים נותרים  רואים לא מתבוננים איןכש

 ולומד יושבה שכל מבינים נוא האם ים.מטושטש

 של  חלום גבו על נושא "הכותל" בישיבת תורה

 מחייב, תורה עמל מחייב הוא !מחייב הדבר ?דורות

 שזו להביןמחייב , שכינתו המחזיר של בתורה גדלות

 . הנצח של סטוריהיהה ציר על שלנו השליחות

לאשורם אומר דברים שאף אם איני מבין אותם 

 ר"שמו פלא זהאין  משוכנע אני שהם אמיתיים.

 קול התורה את חזירמההוא שזצ"ל,  הדרי הרב

' שבנצח נצחספירת 'ב הסתלק, זה למקום

' והנצח"': 14אמרה הגמרא שבספירת העומר. הרי

 לימוד הוא הנצח של והנצח, "שליםויר זו -

אכן  אנו האם .בירושלים הכותל בישיבת התורה

יש צורך  ולפיכך, שלא להניח סביר? זאת רואים

 בשיחה זו.

 ומה .למעשה הדברים את לתרגם ברצוננו

 שאת יתרב בניין להוסיף הוא תפקידנו? תפקידנו

 - הנצחית נושליחות את לחזק, עוז וביתר

 התורה כתר את ישאוישרבים  תלמידים להביא

 ;הנבואי החזון קיום את שאוישי, הזה במקום

עם  של הקדושה אחיזת את לחזקו להמשיך

 של הדרומית רחבהוב ישראל ב"כותל הקטן"
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, הנצח תורת, תורה וללמודלהוסיף  ;הכותל

 כאן עם ישראל, של הקיוםו החיים יסוד

 . בירושלים

ךְּ" רו  ָׁ אּב  ָׁ םַּהב  ֵ ש  ּ"'הּב ְ

 חבל ?יום-היום בחיי הדברים של המשמעות מה

, זו שבתב .קטנים של פרטיםב הכל פסידשנ

 .רבות ישיבות כאן תשבותנה, "ירושלים שבת"

 הלוואי ויכולנו לאפשר זאת ליותר ישיבות.

 לבואומעוניינים  לירושלים נוהרים לםוכ

 כאן תקייםי ראשון יוםאור ל ".הכותל" לישיבת

ות. ישיב-בני מאותבהשתתפות  לימוד ליל

 יום כאן תקייםי, "ירושלים יום"ב למחרת,

 יום ,צעיר תיבהיו של מאות לומדים. לימוד

 היום, טיול יוםעבור הצעירים  היה ירושלים

 ביתבעזרת ה',  ".הכותל" ישיבתל חוזרת שכינה

 שח אני .ושוקק לימוד תורה מלא יהיה המדרש

 זוהי .עצומה שמחה תהרגש, נישאה הרגשה

שמחה על כך   ,זכות של, טהרה של הרגשה

  .זו לשליחות שזכינו

הבאת הביכורים  יתנרא היתהי כיצד נתבונן הבה

של  שלישי פרק היה קיים. המקדש ביתכש

 מגיעיםהיו  מסכת ביכורים מתאר זאת.

, מחיספיןו מאשדוד ,מעכו יהודיםלירושלים 

 כבוד לפי"ו ,לקראתם יוצאים היו ירושלים ואנשי

 בני מקבלים תורה בני -" יוצאים היו הנכנסים

 עומדים שבירושלים אומניות בעלי וכל" – תורה

 מקום אנשי אחינו :בשלומם ושואלים 15לפניהם

 חשבונות נןישבהלכה  .16"?לשלום באתם !פלוני

 הברכה לצורך העבודה את להפסיקמותר  אם

הלוא  ,18תפילהל או 17המזון ברכתשל  יהשניה

 גזל אף יש בכך ואולי לעשות כדי נברא העולם

ף על פי כן, א .פועליםעבור ה העבודה מן

 הפסיקו לצורך קבלת הפנים למביאי הביכורים.
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י" ְבת ִּ לִַּׁ  ש ַׁ ירו ש ָׁ ים םילִּ ֲחמִּ רַׁ  "ב ְ

 

 ה 

 בפנים לארחמדברים אלו עלינו ללמוד כיצד 

 ןתאת הבאים בצל קורותינו ביום זה. ני מאירות

להציע להם מקום למקלחת ולהתארגנות.  אף

 רוצה הייתה קטן בית לה שיש אמאהלוא כל 

אלא , הדודים בני וגם יגיעו הילדים שכל

 היינוו ואיוהל שהמקום אינו מאפשר זאת.

זמין את כולם להסתופף כאן: לה יכולים

 אנואלא ש 19"לשבטים תחלקהנ לא רושלים"י

, הנצח מעמידי, הקודש מעמידי, הקודש שומרי

  !יכנסוה בואו

רטון על ל יכולים היהודי הרובע תושבילדוגמא, 

אך  בזמן סיורי הסליחות בחודש אלול.ההפרעות 

 מבט בעל גודלל הזוכה זהו מבט של קטנות,

שמח בצפיפות זו, שמח בכך שאף יהודים 

מוצאים לעצמם  שאינם יודעים לבקש סליחות

. וכן בחנוכה, לירושליםו לכותל לבוא תירוץ

ניתן להיות מוטרדים מקשיי המעבר הנגרמים 

ח בכך אפשר לשמואך עקב סיורי החנוכיות, 

 לבלמקום בו פועם  שיהודים חשים צורך לבוא

 .ישעיהו תנבוא למקום בו מתממשת, הקדושה

 אופק בעל גדול אדם הינואם  ,הרובע תושב

שמח בזכייתו העצומה לגור במקום , רוחני

הם  שכזה, על אף קשיי החניה. בעיניו הקשיים

 הגדולה סטוריתיהה הזכות לעומת וכאפס כאין

 וכך ,דעתי לעניות להרגיש,יש  ךכ לה זכה.

  .להרגיש עצמי על לעבוד מנסה אני

 שכשרקדוזצ"ל  הדרי הרבמו"ר מ שמעתי

שמשי האדמו"ר  והגיפ ,המדינה קוםבחוצות עם 

 רוקדים הציוניםש ימפנ ,החלון אתמבעלז 

 את הורה להם לפתוח ר"האדמואך  .למטה

 חזרו, לארצם שחזרו שמחים יהודים: הרי החלון

 הם .הקודש את מחפשים יהודים !לירושלים

 את מבקשת םתנשמ אבל ,לקרקס באיםאמנם 

 היד את לתת לנואל  . כמובן שלמעשההקודש

  .באיסורים שיסודו לדבר

 היאהדברים  משמעותש סבור מישהו אם

 היא המשמעות כך. חושבאיני  אני ,להתגאות
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והעליונה  סטוריתיהה בשליחות לשמוח שעלינו

, להתגאות מהב לנו אין .עלינו טילה ע"שרבש

 על שמחה - לשמוח מהעל  לנו יש אך

 יבותמחו צידהב שיש הזכות על שמחה, הגדלות

  .גדולה

ִאיר" ָׁ ֹוןּת  ַּעלִּצי  ש  דָׁ ּ"אֹורּחָׁ

ב צבי יהודה הר שאמר בדברים לסיים ברצוני

. "ירושלים יום" בליל שנים עשרות לפני זצ"ל

 שמחה לעצרת רבים ינהרו "ירושלים יום" בסוף

 הרב של דרכו כהמשך ",הרב מרכז" בישיבת

זצ"ל. ברצוני לקרוא דברים שאמר בשעתו הרב 

 אניו, "הרב מרכז" צבי יהודה אודות ישיבת

" הכותל" בישיבת אלינואף  נכונים סבור שהינם

 השליחות את שנכיר ככל" :20ואף בימינו אלה

 - "שלנו האלוקי התפקיד את, שלנו האלוקית

 נונפש מסירות של" - ע"מרבש קיבלנוהתפקיד ש

 הקדושותאלו  אמות ארבע מתוך ,מכאן, תורהה על

 תארבע האמו על גם אתז אומר ואני - "שלנו

 ,שנדע ככל"–פה בישיבת "הכותל"  הקדושות

נעמיק ונבחן את הדברים  – "זאת לנו ונשנן נזכיר

 יעתאיהס ,הגדולה ההצלחה תתגלה ויותר יותר" –

 היינו - "ומתוכנו ובתוכנו עלינו ,הגדולה דשמיא

 בית לכל החוצה גם יפרוץ האור  הישיבה מתוך

  .ישראל

, נובחלק לשמוח עלינו, למעשה דבר סוף

 יום" לקראת, זו שבת לקראת להתכונן

 דור של ירושלים אנשי שאנו לדעת, "ירושלים

, יום-ביום לשמוח, ח"תשע של הרגלים עולי

 שאנחנו הגדול התפקיד את ולהבין פנים להאיר

 .אותו חיים
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