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 והחק המכנית, החכמה על עכרו, רביםימים
 הם זה אח זה המהנגדים כחות "ששני שגיאההמלא
 שהיה לההעשיה, לקו היה בהפגשם", שלילהמולידים

 והתרחבה הנסיונוה, באו אבל צוארה. על ברזל כעוללה
 יולירו שלילה לא "כי ההחלמה בנאון שצעדה עדההכרה,
 ממורש" חיובי "כה כ"א בהפגשם, המתנגדים כחותשני
 כשידעו אדם בני בו ליהנות פועל ללח יהיה הואשגם
 בו. להשהכשאיך

 יוהר הם והמחשבוה המדות הרוחניים,הכחוה
 מן בציורם ממושמשים ויוהר הארם, בני מלברחוקים
 האנושית המחשבה עוד צריכה הרבה המעשיים,הכחות
 ואופני המחשבה כחות של ערכם אה שתכיר עדלעמול
 את להכיר נכונה עכ"פ שהיא המדה באוההשימושם,
 הגיעה שכבר אע"פ ע"כ שבעולמה, המעשייםהכחוה
 שרק ההבנה, של המדה אוהה עד הכלליתהידיעה
 נפגשים כשהם הטעשיים בכחוה היא מצויהברכה

 אוצר את ג"כ להבין כה ער התנשאה לא עודבניגודם,
 כשהם המתשביים הכחות מההנגשות המוכןהברכה
 הם ודוקא שהם, איך הניגוד- במצב בזה זה.נפגשים
 מולירים, הם בעז ונאור חדש וכח חיוב כ"א שלילה,לא

 שלום בברכת וצהלה, באורה פניו לקבל שראוי הגוןאורח
 המתנגדים הכחות פגישת של החיובית התולדה חקואהבה,
 המעשי, שבמציאוה הכחות אחדוה הכרת אתהשלים
 הטאירה העליונה אחדוה דגל ונושאי בחומרים,הפועל

את
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 אכוה ישראל, ,חכ'מי עד, עדי העולם מהשכי כלאת
 ואלו מטמאין שאלו "אעפ"י כבר זה לנו אמרוהתעודה
 אלוממהרין,

 אוסריי
 אלהים דברי ואלו אלו מהירין, ואלו

 כל אדון מפי נתני, אחד פרנס אמרן, אחד אלחיים,
 המחשבה אחדות של הגדול החותם זהי ב"ה"]חגיגה[,המעשים
 איפק פני על בהפגשם המתנגדים החזיונות אתשמתמם
 לעולם, ברכה מביאים שהם איך שמכיר והרוח,המחשבה

 התפוצצות של להמחלה גדולה יותר רטיה לנואין
 ישראל, כנמת של הרוחניים הכחות וביוהרהכחות,
 אמנם עד. עולמי עזו בזרע החובק הזה, הנשגבכהחק
 הזה האמיתי החזיון שיתגלה צריך שבו המבוצר,המקום
 מה לעומת הישראלית, להסחשבה מיוחד הואאצלני,

 כל את בהוכן ומקבל אחד צביון על עומדשהמעשה
 שלו, באספקלריאהגונים

 ג"כ מביאה המחשבה, של הכחותהתפוצצות
 מי לחשוב יוכל מה כי וחולשתה, המחשבהלאפיסת
 איננו שלו הגלגלה לחלל חוץ שהוא מה שכלשסובר
 מה כ"א איננו והחיים והעולם ארוך, ובהו תהוכ"א

 שלו. מח ובכויה דם ברביעיתשמצוי
 הטובות המחשבוה כל הכנסה ש,ל העבודה,מיעוט
 ולהפרותם, להתאימם אחד, למקום ישראל כנסת שלוהעדינות

 התהו תולרוה באמת שהם  המחשבותי שאותן שגרםהוא
 הפנימיים החיים עם להתאחד עלולות שאינםוהבהו,

 הקלושות הדעות הישראלית, האומה שלוהמלאים
  האחדות  עז של אמנה וקטנות הראות מקצרהבאות
 עולם בגבורתו "מושל וגאותם ישראל של מעזןהאלהית
 הן סלה" לסו ירומו אל הסוררים תצפינה, בנויםעיניו

עולוה
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 ומאבדוה לעולם אפילה ומביאות חשך כעביעולות
 העצמיה ההכרה גאון כל את הנעורים מבניביחיד

 מפני נפשי תבכה "במסתרים הבריא, ומבסיסהממקורה
 ~חגיגה[,בעולם מהן" שנטלה ישראל של גאותן מפניגיה,

 הצליה והתלמוד ההלכה עיון , שלנו המעשיתהטהשנה
 מוסכמות והכלתי המוסכמות , כולן הדעות יפה,הנסיון
 חוג אה הרחיבו ידיעותינו, את העשירו יחד יחד,נקבצו

 להניע יד לני בתתם שכלנו, תעופת את והאדירורעיוניני
 באופן המעשיה, המחשבה מסעיפי כחודש, מבוקש כלאל

 המוחשי התועלה מצבנו, תנאי לפי ומוצלח,מבורר
 השינות הדעות מקיביץ שנבנה הרחב הלסיד ע"ישהתגלה

 המחלוקת של הטעם את לגמרי הפיגהוהשהרגותם
 והביאה וההחלטות הדיעות משינוי להולד האפשריוהפירוד
 הדעות לכל קץ, אין כביד ורחשי אהבה אחדות,המורהם,
 לראות ג"כ הביאה אשר והיא, יחד, גם והמתנגדותהשונות

 ותקפן, זהרן בעצם החיוביות תולדותיהןאת
 כל למרוה העיונית המחשבה גורל הוא כןלא

 המחקר המומר, בעלי לפלגותיהם, האגדה בעליעמל
 המחשבה עבודה את ולרומם לחבב עכ"פ העיונית,והקבלה
 וישיבות קבוצים לקבע נענינו עדיין זכינו לאוהרעיון,
 בקבוץ אחד, במקים לכנס סמרהם, שתהיהקבועים
 כנסה של הגדילה המחשבה פזורי כל אתוהתאמה
 במצבים שונים, בדורות רבים, בצדדים שנגלתהישראל

 מחולפימנ ומגנונים ובמקצעות מפוזרות בפלגותטיוחרים,
- אחד, למקום הולך הכלום.ם  ישראל. למקור 

 שכ"כ הענין, מלאי הנפלאים הספרים אוחםוכל
 הם והפצחם בחבורם הדורוה גדולי בהםההעמקו

מונחים
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 שמעיינים מיול, לספרי נחשבים אי זויה, בקרןמונחים
 ההועלת את כלל מביא איננו כזה ועיון ארעי, בדרךבהם

 התילדיה;, לקישורן, המהשבות, להתכנסות הכללי,המבוקש
 למדה הביאהם הכלליה המחשבה שההפהחיה אוהםובנינן,

 יחיים, חדשים דברים ותאבי רעיון צמאי הם גם להיותזו
 ומבריא, מעדן מזון, ישראל אדמת על המוכן מן להםבאין

 אהנו החיים מפועלים מתוקן שונים, ממפיםמחובר
 מהדלדלים מהרחקים, הנם החי, הדור לב עלומקובל

 שהם השולמת האומה של שהמחשבה רוח, לכלוטתנודדים
 מזה החוזרת וההשפעה שמה הולכת בקרבהיושבים
 ח.ל. יחלישוה לב דאבון מביאה פנימהבקרבנו

 וטחשבה עיון מכל הנפרזה היראה ספני נאהנו זהוכל
 שצוחי החושב, ולמח הטרגיש ללב הנוגעים התורהבחלקי
 שבאה היראה, המקובלים. ביחוד הדורוה, גדוליעליה
 מדה של באיכותה והידיעה הלמוד ממיעיט עצמההיא

 לפלצות מההפכת היא בלב פרא ובההגדלה בכללהיראה
 המהחלה עליון כבוד הדר רוטמות מיראת הרחוקהובעהה
 פיעלים האלהיים הלמודים כמה עד הברורהמההכרה
 מביאים הם כמה ועד עד, עדי הכללי התרנוה עללטובה
 אלהי שם ממקור לעולם וצדק שלוה שקפ שלאירה
 קדשו הר אלהינו בעיר מאד ומהלל ד' "גדולישראל
 גדול איהו לאו כאילו[ ~כביכול אלהינו נעיר לאוהא
 של החשבונית מהיראה ואפילו ~זוהרן מהולל" איהוולאי
 לא לפניו "אין אשר אמת אלהי של המשפם מדתעז

 שהכל שוחר טקח ולא פנים משא לא שכחה, ולאעולה
 )אבות(, החשבון" לפי והכלשלו

 קרן על שכתבו והמהיונים היונים פרצתכנגד
השיר
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 שם לכתב הקני ישראל באלהי הלק להם שאיןהשור
 מצד אח"כ מזה הבאה ההפרזה וכנגד בשטרוה, אפילושמים
 כשבטלו יו"ט עשו באשפה, סומל שטר שנמצא עדהעם

 ואלו אלו לד' לעשות עת משום ~ר"ה[ משמרייאאדכרתא
 צדיקים, כולם ועמך חיים אלהיםדברי

 על אכל בשטרוה, שמים שם תתב לא עכשיואנחנו
 אלהי אל שם לכהב בעת חובתנו ודאי החיה, מפרותנועמודי
 בשירים, כחזיונוה, במאמיים, בחוברות, כספיים,ישראל,

 נכנסות שהמחשבוה הכלים אוהם ובבל ובדרושיםבפירושים,
 ביה, למקנייא דכשר במנא ונשימם הציבור, לרשות ידםעל

 העיון הלמוד את~מדה נרחיב ורורוהינו, ורעות,בימינורעיונות
 עליו גם נקבע אגפיו לכל שלנו, המחשבי אופן עלוהדרישה
 ננסה וגאונים, גדולים ובקיאים, חריפים בו גם נעשהממכת,
 על גם הדרך, את לנו יישר המחשבה שאור היוה יוכלכחנו
 לשוטט ההרגל וההוראה, התלמוד על והמעשה,גםהחיים
 השיטות שדרות בין לטייל דעה, לאנשי הרעיון,בהיכל
 ויקיץ רוחנו, את יעודד המחשבה, תורת שבדרכיהשונות
 רוח, מקוצר ועיפים הנרדמים כהותנו את עלומיםלהחיית
 הרוחני ועשרה חמנה אה ולזולהני לעצמנו, להכיר,ויביאנו
 מוסרה וקדושת מחשבתה בהירוה את ישראל, כנסתשל

 החן שקר כולנה, על עליה ואה חיל עשו בנות"רבות
 ידיה מפרי לה הנו תתהלל, היא ד' יראת אשה היופיוהבל

 והדרה הודה להראות יכולה לנו ויחן מעשיה," בשעריםויהללוה
 בניה. על ~זוהר[ גווניי" מכל "דכלילא זאה, עמקים שושנתשל

 הדורות בשטף והולכים הנמשכים האורה קויאוהם
 וחוזרת, ההולכת רפלקמית מעוגלת בסקירה נסקריםכשהם

 מן רעידותיה, והכפלת גליה, במרוצת ומהברכתמהאדרת
התחלת
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 כהכי שאחרי בספרים העברית, המחשבה ההגליההתחלת
 העכורה שדה הנם שהם והמדרשים, ההלמודיםהקדש
 ישר,- במעמד הנצחית המחשבה אל המצומדיםעצמה,
 חובת הכיזיי, הרמב"ם, נאין, סעדיה רב ספרי מןלמשל

 יהקיף הלך הקו ילך וכה ודומיהם, העקרים, העקדה,הלבבית,
 וכל מפראג מהר"ל של"ה, חכמה, ראשית מפרי עדלאמו,
 הנר"א ספרי המאוחרים הרורוה ספרי עד ומהם להם,הדומים

 וכל שכחסידוה, ההסברה בעלי וכל מלאדי הגרעותלמידיו,
 ליצאטו, הרמ"ח ספרי מהם הםתילרים וכל ולאלה לאלההדומים
 בין הטמצעים הספרים וכל בו, וכיוצא העבודה ושורשיסוד

 בדורנו המחברים בחירי עבודה ער ומהם לתקופההקיפה
 וכל כאלה ספרים הזה, והנערץ החביב שבמקצע לו,והסמוך

 כשהם מהם וממהעפים להם, המתיחשים וכלמקורותיהם,
 וצהלה, בגבורה לב, בטהרה בם, ההוגה בנפשמבריקים
 התורה כללות אל המהברם חכמים, ושלות בשקםבמתינות,
 הבריות ואהבת ישראל אהבת ב"ה, המקים אהבה אלוהעבידה,
 והולך,ע"פ המהרחב והחיים, העולם דעת בצירוף נכלל,והחיים
 שהדעה הסדה אוהה ולפי סדיני, רוחני למזון פנימיההביעה
 והדר היד אותה הם מטלאים במרחבים, לשיטםמתרגלת

 חרשים ורעיונות חזיונות מולידים והם ועז, חיים ותושיה,עצה
 נכון לב ורוחב לעתק וארץ לרום "שמים חקר, לאיןירעננים,

 ושברי פוורי;מחשבית הם ומכניסים עולם[ ~בחינות חקר"אין
 שיצלחו שלמים כלים יחד מכולם להוציא ממפר יאיןרעיונוה
 מן ללמד האהוב, עמנו דרכי על אורה להוסיף ספקבאין

 רוח על ודור, דור שנוה של הרוח ממהלך המתים, עלהמפירש
 שהם אחרי הכהב, אל הלב מן מהפרצים וכשהם ודורנו,וסננו

 יאירו כברקים ומחסם :איר הדש חי זרם כחיכוכםמולירים
הבל
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 ומהם מאפליה, ארץ על גם הרקיע כזוהר ויזהירותבל
 המחשבה אוצר מרום עד ישמפו ונחלים ישהרגי,ענפים
 המדוייקת החריפה שבהתפרסותו לישראל, אשרוהרגש

 כנסת ישראל,"לאקמא קרן לרומם הואוהפפולריהדוקא,עתיד
 וחיים החיה, של מל עליה ולהעריף ~זיהר[, מעפרא"ישראל
 תולדוהיו לכל אגפיו וכל הזוהר, מפר הוא עצמות, חלוץשל
 ההשפעות תולדוה השונוה, המערכות המוני כלע"פ

 משקל, לרות הנוהן דעות אל בפלס הנשקלוההעמוקיה,
 שורה" היא במשקל הנביאים על השירה הקדש רוח"שאף

 רומסות נחלי ונהרי והתקופות הנמיות שינויי כלע"פ
 מקור ממקורו לצאת ושעתידים ויוצאים שיצאוהמחשבה,

 בחסן המלאה ואמונה, אמה, לגבורה ולאדם, לישראלחיים,
 כמחנה הגדול החיל וכל הזוהר, אור ורעה. חכמהישועות
 הנפששבעמנו גדולי בחירי על השפעותיו, מכל היוצאאלהים
 לב כח המאמץ הרחב, התכסיס אוהי כל ע"פ אליוכשנגש
 שימציא עד הנפש, אה וינשא הרוח את יגדל לו,הראוי
 החיים לאופק ממעל בגדלם העומדים אנשים עתה גםלנו

 להיותמאירים יכולימהמה הם דוקא והמעשיים,אבלהרגילים
 אציליה השפעה ע"פ ודוקא בגבורתי כשמש הודם בקינילנו

 נפשות יעקב, לניה מעשיות נפשוה יתחוללו כנאה,ונשאה

 ההוה. הדור פרנמוה של בהכשר וממולאים ויפעה, אורמלאי
 העיוני הלמוד כח בהגדלה חובתני נתנדלהביוהר

 טבום השברנו, אשר הגדול השבך בעת עכשיו,שבתורה
 ברית, נקם הנוקמה מחרב לרויה, עמנו שתה אשרהתרעלה

 מידי ונפש, רוח כל ומחריד המבהיל באופן עליו ירדאשר
 רוסיא, במדינת אשר למרף, המשחרים חיות, פריצי ארם,רעי
 ריב שכמעש  ההיא, כשבארץ הגדולה המהפכה ,ה עםויחד

האומה
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 נמרצים שינוים להוליד מוכרחת יהיא שמה, שרויההאומה
 אדירים שיניים להולד יהיו מיכרחים שמה,ומהם עמנובחיי
 ירעש סערה ובימי שהוא, מקום בכל כלו, הכללבחיי
 אשר ירותי הרוח עמדת אח לנצר מחוייבים אנחנוכאלה
 ומפי זרעך ומפי מפיך ימישו לא בפיך שמחי אשר ודבריעליך
 הנוכל ההורה חופשי ואנחנו עולם", ועד מעהה ד' אמר ורעךזרע

 לההבונן עלינו אשר אה ללמדאתעמנולדעת מבלילההעלם
 הנשמע בקול גדול,יהודיה. בקיל לדבר הימים, באחריתעתה
 ישראל ויכיר אמנם,שידע כי ? , , . סופו ועד העברי עולםמסוף
 ." . . . האלה הרעות מצאוני בקרבי אלהי אין כי "עלכי

 בלתי בציורים כי לחשב הנוכל שיחנו, בניני יבינו איךאבל,
 יפה סגנון עם ורעיון, דעה בעימק ומשוכללים,מעיבדים
 המלאים הבנים, את לנו להשיב נוכל בזמנני, ונהוגהמורגל
 אשר למטרה נפשם בחרף הממירים נפש מרי גביריםחמה
 התמומם ישיגוה, גם ואם ישיגוה, לא לעד, אוליאמנם
 ראוה שעינינו מה שכפי ? ורשע זדון מרגשת רגליהם,מהחח
 נכר בני בגבול עת בכל בהכרח להתחדש היאעלולה
 אם נוכל, האם שקר", ימין וימינם שוא דבר פיהם"אשר
 הלב אה לוקחים שאינם בציורים לבם אה להרך נבקש,גם

 אנו להם לההיחש לא, פנימיותם, ובעצמה עזם,בגאון
 אידיאלים להם שמושימים . כאלה בדברים רקיכולים
 לאימה, לדור, ורחוקות, קרובות רוממוה. ומחשבותנשאים

 זמירוה חלף ישראל, הרי שמעל חמד, משתיליולאנושיוה,
 כ.א אחר דרך לנו אין עמורה. ישדמוה מדום גפן שלזר,

 ופוריה, ענפה מקוריה, כ"כ שהיא כזאת מתשובהלדבר
 חלק כל את עמה לקחת יכולה שהיא עד ועדינהיחזקה
 מקום מכל והנהגה בסדר במדוה, בדעות ומבריא,סיב

שהוא
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 ולההאימו לזקקו לצרפו כח מלאה בן גם ושהיאשהוא,
 כל אה אליו להפנוה ישראל, צור של העקרי היסודאל

 ברכה ביחוד פנימה, ישראל כנסת אל האנרניים,כתוהנו
 ודביים , . . , גביר אל אל יעקב, שאר ישוב, שארוקדושה,
 הדירי, מוסכם ועמל קבוע למוד בלא לנו הימצאוכאלה
 ומי ? לב מהורי כשרון בעלי של גרולה רוח התנדבוהסלא
 ת"ח אלו אומר הוי המערכה, לאמור לכך, המוכשריםהם

 עולם, כימי עכשיו, החובה שבא"י ת"ח על ישראל,שבארץ
 ארץ של המחכים האייר מה עמנו, בני לכל גלוילהראוה
 חיים שפע להשפיע עלינו פועל הוא וכסה עושה,חמדתנו
 עליונות עם עצמה, ציון חבת על וגם דרכנו, כי עלואורה
 והמעשיים העיוניים צדדיה כל עם מקדם, מראשמקורה
 צפיה עם בכלל, והם אלה, ימינו ער ודור, דורשבכל
 ממקורה דוקא לעתיד, סובה ועבודה לישועה,נאמנה
 להיוה רב לנו רב באמת, ולדתה. הורתה מכורתהממקום

 ביתר ביחור לנו השייכים השפעותרוחניוה, אפילו כקבלים,רק
 עלינו שיש במקום דמחשכאן ארעין יתבי מאחינו רקשאת,

 ומעשית רוהניה עזרה לעזר להם להיוה הצדקה, ולנוהחובה,
 המרחק, יושביארץ לאחינו עין ולמאירי יכלהנו מדתכפי

 להם נביע אותם, דברינו נודיעה לני, הקרוב החביבמהחוג
 והעז התפארת הקרושה אה להם נגיר ברורה, בשפהרוחנו
 ישראל צוד חננו אהגר חסדה, ארץ אידות חשים אנחנואשר
 הקדש, אדמת מעל הרחוקים אחינו כל לעוסה בה,לשבה
 בו, משהמש והפועל החי שהדור הדרכים אותן בכלנשתמש

 ישראל פזורי כל על מציון יזרם וחם אור זרם כי נראהאז
 עכשיו גם להקבע הוא שמוכרח החי המרכזי הכח אתלהכיר
 להל לעשותה הקודש אדטה על היושבת ישראלבכנסת
 כשתהיה עולמים. לדורותתלפיות
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 הרמת ע"י ואיכותה, בכמותה גדולה האורהכשתהיה
 החפץ של ההתעלות מדת לפי לכה"פ ההיריה, המחשבהכח
 למעלה למעלה ועיד בדור, ותביעהה הכללית המחשבהשל
 אבל כל. לנו ויש ר', חנני כי טאד, וגבה ונשא, ירוםמזה
 וקבוע מסודר בלמוד כ"א באה איננה זאהנחלה

 על כ"א .בהחילה לפחות לחומד לו שא"אבמקצעוהיו,
 פרורי אותן כל למכשול לני יהיו לא ע"י קרשנו,ארסת
 בארץ אחד נוי של האתדוה אור הסגנוניס, ישינוייהדעות
 מבצת המתפרנסוה התהו מחשבות כל, לעין ויראהיגלה
 ברפידים ישראל עם וילחם עמלק "ויבא והרפיון,הפזור
 "והיה וחמר, הלך ילכו ]בכירותן ההורה" מן ידיהםשרפי
 ססהכלין שישראל בזמן ישראל, וגבר ידו משה יריםכאשר
 מתגברין" הס שבשמים לאביהם לבם את משעבדים מעלה,כרפי
 ההסתכלות תולדוה, השונות, הטובות והמחשבוהןר"ה[
 שבשמים" לאבינו הלב "שיעבוד ותוצאוה מעלה,כלפי
 ונאמנות טובות תולרות בהפגשם יולידו רביםמרוחוה
 המצויינים בניי כי יראה אם ישראל ישמח מהחיוביוה,
 הנם וירושלם ציון בהר היושבים ורגש דעתבכשרון
 גם, כ"א שסנים, למשתה חמר, יין רק לא לו,מושיטים
 ואנשים אלהים המשמח ודעת הורה של יינהוביותר,
 מירושלם", ד' ודבר הורה תצא מציון מכי לזה, הראויממקום

 שבודאן לבא, שמהכרחת עכ"פ, הזאתוההתחלה
 אלהינו ודבר אמהי תורה כעדוה לשוב ישראלעהידין
 יבין ולגבו בינה, כ"א"אחר באה השובה "ואין לעולם,יקים
 השובה בידינו עולה שההיה כלל יא"א ןטגילה[ לו" ירפאושה

 ופוריה, אדירה בינהיגדולה של כח ע"י כ"א כוללה,לאומית
 להשכחןם אי עסעקרבים, טמאה ארץ הליושבי נעזבנה,למי

אח
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 שעשיעים וטרדה דמיוניה שלוה מרב אלהינו קדש הראת
 ז קיקיון צלשל

 לההאמץ לההחיל החובה עלצו רק , עלינולא,
 להשיב שאחריהה הגדולה בפעילה זאה, כלליהבמציה
 ע"י שהנמר אביתם, על בנים ולב בנים, על אביהלב

 בחלושי נגער כמוהו בקרבנו חי שרוחו לטוב, זכוראליהי
 סרוס עד לההרומם ירעו לא אשר שבקרבנו והרוחהדעה
 שני על פיסחים אחם מתי "עד להם לאמר ומשגבנועזנו

 ." . . . ואם אחריו, לכו האנהים הוא ד' אםהסעיפים
 וקיל הוד, כגאון יש-אל כנסת של קילה הד יעננווכמהו
 היא ד' מ י ה ל א ה היא "ד' ונשגב נעים אדיר,הרמוני

 , . ,האלהים"

 המהירה הנפש משאת של הנשגבה הסטרהעצם
 שההיה, צורה וכל איפן בכל ישראל ישועה מציוןלראוה

 כסה נאמנה ידעתי לישראל. והפארת ישועה עז שההיהרק
 הגאון חסי מר כבוד צדיק אותו של בנפשו קשירההיהה
 מלאים חיים אחרי מקרוב, סמנו שנלקח זצ"ל, אדר"חמרן

 מצאהי ע"נ שנים, ושלש ששים ערך של והפארה,קדושה
 רעיונית, של סכום איזה הטוב ולזכרו לשמו להסמיךחפץ
 להמון הם גם מצטרפים להיות יוכלו שאולי חישבשהנני
 להיסיף ממני, וטובים גדולים שיבאו ויקיים רביםדבריפ

 לפי התוריה, המחשבה שדה הלקת על קץ, איןבהוספה
 גם והאי רוחניה פרוטה כל הדור, צורך של הסגנוןאוהו
 נשטית, פרוטה מכל פחיה לא גדול, לחשבון מצטרפתהיא
 והופש ד'בכלל, למודי אהובים אחים לכם נותן הנניע"כ

 מלגינהי הדלהל פרומהי ראשית אה בפרם באה"ק, אשרההירח
 קיש קיש בלגינא "איסהירא בה התקיים אולי ואםהריקה,

קריא
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 להוסיף קודש כהררי אמופוה בעלי יאספו ולקילהקיי~'
 והעיון הקביעוה את ג"כ בקודשי הקבועים הלמידיםעל

 הרעיונות פני מול אל הפינה בצרה, תורה שלבחכ0הם
 מצדי בזמנינו מרובה וטיפול רבה עבודה הצריכיםוהדעוה,
 כבירה נפש למשאת הזאת הקמנה עבודהי לי ההיהצדדים,
 הספקתי לא אשר ז"ל, הצדיק הגאון וכאי ע"י ונותייהנלגל

 לכתוב לא כי הגדולים, משבחיו מהרבה, מעם אך למפרבזה
 ענקי של!גאון חילדתי היא ראויה שמאד אע"פ באתיהילדה
 במפרות פרמיוה בפרטי להקבע ז"ל שכמותו נשגבוצדיק
 ע"י לעירר רק בע,"ה, גואלים לזה גם ימצאי כטחדירנו,
 להסמך הראויים הדברים אה והנפלאה, ההמיסההכונהו

 על והשלום העז להרביה ולהאדירה, תורה להגדיללה,
 המדהנו, ארץ ועל רבנן עלישראל,

 הכללי, העליון החק את בפועל, יראו שבא"יוח"ח
 גם הכחות שכל המיחלטת האחדוה ממקורהיוצא

 חיובי וחדש אדיר כת בהפגשם יולידו לזה זההמהנגדים
 ובית הגון קיבול כלי לו ימצא רק אם וכהטיב,להועיל
 וארץ צבי, ארץ רגלנו, מעמד מקום לפנינו הנהוהקיבול
 ואמת חסד בארצני כבוד לשכן ישעו ליראיו קרוב "אךהיים,
 ההן וארצנו המוב, יתן ד' גם נשקו, ושלום צדקנפגשו,
 "לאחד והנעים, השוב פריו יתן והשלום האמת יזרעיבולה,"
 לזה זה שמנעימים ישראל, שבארץ ח"ח אלו נועם,קראתי

 הרבים ומצדיקי הרקיע, כזיהר יזהירו והמשכיליםבהלכה",
 אמן, ועד. לעולםככוכבים
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 : טעיתהקין
 . וארבע שלשים בן צ'ט י"א שורה ל"וצד
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