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 מוסריות הציבור והגשמים

 –ראינו ששאלת הגשמים תלויה גם ברמה המוסרית שלנו ראינו גם את דמותם של מבקשי הגשמים  

אנשים בעלי קומה רוחנית גבוהה מאד שבזכותם יורדים גשמים. נעיין עתה בסיפור פשוט שאולי נוגע 

א שלפיו גם אנחנו יכולים להיות שותפים בשאלת גשמים. הסיפור הוא מימיו של רבי תנחומ –לכולנו 

גדול הדרשנים בספרו " מדרש תנחומא" הוא חותם את תקופת המדרש. בימיו היו זקוקים לגשמים באו 

תענית" וגזר עליהם תענית. יום ראשון, יום שני, יושם שלישי ולא ירדו גשמים,  "רבי גזור אצלו ואמרו לו:

להם: "בני התמלאו רחמים אלא על אלו  נכנס, דרש לפני הקהל ואמר 

רחמים". כלומר הוא פנה אל הציבור ואמר  א עליכם והקב"ה מתמל

זולתו, רחמנים זה אל זה והקב"ה ירחם גם  תהיו אתם הגונים אחד אל  –

 עליכם.

לעניים, ראו אדם שמשיח עם גרושתו ולא  "עד שהם מחלקים צדקה 

אליו ואמרו לו: "רבי מה אנו יושבים כאן  עוד אלא שנתן לה מעות, באו 

"מה  יש עברה לפנינו". אמר להם: , הרי ורוצים לשפר את המעשים

אדם פלוני משיח עם גרושתו ולא עוד אלא  "ראינו  ראיתם?" אמרו לו:

מרא  אחריהם והביאו אותו אצל הציבור. שלח   שהביא לה מעות".

"ומה נתת לה  שתי" אמר לו:ו:"גר לו  ך זו?" אמרל לו: "מה

רחמים". באותה שעה הגביה רבי תנחומא  תי אותה בצרה והתמלאתי עליהי"רבי רא מעות?" אמר לו.:

אדם לאחר שגירש את אשתו הוא  –"מה אם זה שאין לה עליו מזונות", כלומר  פניו כלפי מעלה ואמר:

והוא ראה אותה בצרות והתמלא עליה רחמים, אתה שכתוב בך "קל - לא חייב לדאוג לקיומה ומזונותיה

, על אחת כמה וכמה שתתמלא עלינו רחמים". מיד ירדו רחום וחנון" אנו בני ידידיך אברהם, יצחק ויעקב

נו שגם אנחנו האנשים הפשוטים, אם ת רבה לג, ג( הסיפור הזה בא ללמדגשמים ונתרווח העולם".)בראשי

בוויתור  –אין בנו מעלת הצדיקים הגדולים שהם מתפללים על הגשמים זה תלוי גם בהתנהגות שלנו 

אתה מגיע לצומת אתה יכול להתעקש  -ההדדי ובחסד שאנו נוהגים זה עם זה, זה מתבטא בחיי היום יום

החיים היום יומית, אם אנו נדע באיכות או לוותר לזולת, אתה עומד בתור, אתה דוחף או נדחף, כל זה 

 להתמלא רחמים אלו על אלו גם ה' ירחם עלינו וירדו גשמים ויתרווח העולם.

 78-76הרב עוזי קלכהיים, "ארץ מול שמים" עמ' 
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 תפקידה של התנועה הציונית לאחר הקמת מדינת ישראל

 "דנאום בפתיחת הקונגרס הציוני הכ

 "זג באייר תשטי" ,ירושלים

הן בהקמת  היש מקום להמשך קיומה של התנועה הציונית? עם תקומת מדינת ישראל נתעוררה שאלה:
מהם  תשובה לשאלה זו תלויה בשאלה אחרת: המדינה נתמלאה שאיפת השאיפות של התנועה הציונית.

ספק שעדיין נכונו לנו תפקידים אין  התפקידים שהתנועה הציונית מטילה על עצמה לאחר תקומת ישראל?
ישראל אינה נחלת העם -ארץ ליכודו של כל העם סביב מדינת ישראל.: והחשוב שבהם הוא רבים ונכבדים,

ללב אשר  למה הדבר דומה? כל יהודי ויהודי הוא אזרח ישראל בפועל ויש לו חלק בה. השוכן בקרבה בלבד.
ובני הגולה הם האברים המקושרים אל הלב  מה,ישראל היא לב האו-ארץ כל האברים ניזונים ממנו.

חוזרים ונרקמים  שנתדלדלו בימי הגלות הארוכים והקשים, אברים אלו, ויונקים ממנו וזורמים אליו.
 מחדש.

והתפקידים המוטלים על מדינת ישראל מרובים הם וקשים. כוחות בלתי  עדיין אנו בראשית התקומה,
העם היושב בציון הוא למוד  ין מדינת ישראל לבדה יכולה לשאתם.וא רגילים דרושים כדי להתגבר עליהם,

עליו מוטלת מלאכת הבנין והפרחת  סבל והקרבה, הוא ממלא תפקידים שהאומה כולה צריכה לשאתם.
ונושא הוא בעול השמירה   מוקף הוא שבעה עמים אויבים ושונאים הזוממים לכלותו ולהשמידו, השממה.

גלויות שלמות נדחות ונחשלות צפויות  כה רוחנית ושמה פניה כנגד ישראל.הגולה צמאה להדר טחון.יוהב
לא רק על קיומה אלא על קיומו של  איפוא, המדינה נאבקת, חיים ומדינת ישראל היא מקלטם.-לסכנת

ואין זה מדרך ההפרזה לומר שתקומת המדינה נתנה ליהודי הגולה יותר מאשר ליושבי מדינת  העם כולו,
 יא קרבה רחוקים והרימה קרן ישראל בעמים, ולא למרמס יהיה עוד העם הזה.ה ישראל עצמה.

תנאי הוא  מעולם לא הבדילה היהדות בין חלקי העם היושבים על אדמתם לבין אלה שנפוצו בין העמים.
ישראל -לא רק למענה של ארץ ישראל,-להיות לו קשר עם ארץ –לכל יהודי, ויהדותו מחייבת אותו בכך 

מקבלים  נקשרים בעמם, ידי כך נזכרים הם ביהדותם,-ם של יהודי הגולה עצמם. עלאלא גם למענ
במידה מסוימת גורלו  איפוא, גורל העם בארצו הוא, השראתם ממקור השכינה ויונקים מעברם המפואר.

 ישראל קיימת?-של העם כולו, כי מה יהיה על יהודי הגולה ועל יהדותם אלמלא ארץ
אל לאחינו שבגולה לשבת שאננים  ונאבק על קיומו ועל כבוד ישראל ותורתו,אם העם בארצו מתלבט 

ישראל ערבין זה  טוב לי להיות יושב שקט ושאנן במקומי. ישראל.-מה לי ולארץ שלום עליך נפשי, ולומר:
ח ליהודים בשום מקום בעולם אם אין שלום לכל חלקי העם, וביחוד אם אין שלום ובט-ואין שלום בזה!

 ראל.יש-בארץ
ואת זאת תוכל הציונות להגשים  את ההכרה הזאת צריך הקונגרס הציוני להחדיר בקרב העם בפזורה,

 התורה, -והיא  מלכד את עם ישראל לאומה חזקה מאוחדת, בעזרתו של הגורם הגדול והמכריע שהוא 
הוא  שונות,פי שהעם היה מפוזר בין שבעים אומות ותרבויות -על-וגרמה שאף ששמרה עליו בכל גלותו,

זו התורה שבזכותה הגענו עד הלום, לחזות בהחייאת  היפך ממה שמחייב הטבע. שמר על אופיו המיוחד,
 ישראל היא לנו נחלת עולמים.-השלטון היהודי על חלק מארצו, ורק בזכותה ארץ

 ת,עלינו להדריכם ולעודדם מבחינה רוחני סכנת התבוללות והתנכרות מרחפת על הרבה מקהילות הגולה.
לחזקם ביהדותם בתורה ובמסורת, ולהשקותם ממעיינות קדומים אלה אשר לא יכזבו מימיהם. אינני 

וחכמינו  ישראל,-אמנם חובה היא על כל יהודי לעלות ולהתישב בארץ אומר שכבר אין קיום ליהדות בגולה.
זו, לצערנו,  מצוה .(ע"פ הרמב"ן ספר המצות לרמב"ם, עשה ד)ישראל" -"מצות עשה לדור בארץ :פסקו

אלה שנבצר מהם מלקיים  כלכליים וחברתיים. רבים נאנסים לא לקיימה בעטיים של גורמים מדיניים,
ישראל כפי שנהגו יהודי תורכיה בימי -מצוה זו, צריכים להשתדל לעלות לפחות פעם אחת לביקור בארץ

ה עם הארץ, ותגבר השפעתה ויתהדקו קשרי הגול תחזור ותחדש התנועה הציונית מסורת נאה זו, אבותינו.
עדיין  את עמו, ואלה שההשגחה העליונה סיבבה שישתהו בגולה עד פקוד ה' ישראל על הגולה.-של ארץ

להיות שלוחי ישראל  עמוד ברזל, – יכולים הם לשמש משענת נאמנה לישראל נכונו להם תפקידים נכבדים.
 ישראל.לאומות ולסייע בבניינה השלם של  להביא את דבר ה' בעמים,

הגענו לכך בכוח אמונתנו  הגענו למחצית תכליתנו. ,בהחייאת השלטון המדיני של ישראל על חלק מארצו
 דורות ואישי ישראל ותפילתם. היינו -הבלתי מעורערת בחזונם של נביאי ישראל, ובזכותם של מאויי

 

 

 



 

ו הנביאים לישראל עלינו להאמין שכל אותם היעודים שחז כחולמים למראה הנס שהתחולל בימינו.
 באחרית הימים יתגשמו במלואם ובשלמותם.

שואף הוא לשלום וחפץ לנוח  ודאי שעמנו, אשר סבל נוראות במלחמות השמד ובמלחמת הקוממיות,
מקווים אנו לשלום ואין. אמרו רבותינו  מאויביו, אבל אויבינו אינם חושבים כן ויתיעצו סוד על ישראל.

שמואל  וכן דרש ר' ישראל,-ישראל מותנית בהתכנסותן של הגלויות בארץשגאולתו הנצחית של  במדרש,
אם יאמר לך אדם שנתכנסו  שאין ירושלים נבנית עד שיתכנסו כל הגלויות. אגדה היא,-מסורת" בר נחמני:

 אמר הקב"ה: לעתיד אני בונה אותה ואיני מחריבה לעולם" אל תאמין. –כל הגלויות ואין ירושלים נבנית 
. תהליך זה הולך ונעשה לעינינו. מדינת ישראל קולטת קהילות שלמות שסכנה צפויה (נח, יאתנחומא )

מצווים  ישראל?-מה היה עולה בגורלם של אחינו בגלויות ישמעאל אלמלא מצאו מקלט בארץ לחייהם.
 ועלינו אפריקה נתונים למרמס ולבז,-אחינו בצפון אנו לחסל את הגלויות שנשארו בחלק זה של העולם.

ומדינת ישראל  צריכה לשאת בעול כבד זה, היא בעיקר, להצילם ולהעלותם בעוד מועד. יהדות הגולה,
גם כהכנה  תעזור לקליטתם הרוחנית ולשתלם על אדמת ישראל. תופעה זו של קיבוץ נדחים מעודדת אותנו,

כן השכינה מקום מש ירושלים, חכמים שהזכרנו על בניינה של ירושלים.-להתגשמותה של אותה מסורת
 אין בניה יכולים לעלות וליראות בתוכה. שבה נמצא הכותל המערבי שלא זזה ממנו שכינה, ולב האומה,

 תבל וראשי הדתות,-לכל אומות שבו מתכנסים נציגי היהדות שבכל העולם, תצא קריאה ממקום זה,
ועד  ה ביותר,אפילו בתקופת הגלות החשוכ שיתוקן העוול הנורא שלא היה כמוהו מיום היות העם,

תצא קריאה לאפשר לעם  אלא עתה. יהודי מעיר הקודש, מעולם לא חדלה רגל לתקומת מדינת ישראל.
 לא במלחמה ולא בחסד לאומים, אלא מזכותנו הנצחית, בחצרות קדשו. ישראל להיראות שוב בפני ה'

יכונן ועד ישים את ירושלם ואל תתנו דומי לו עד  אל דומי לכם, המזכירים את ה'" אמוץ:-וכחזון ישעיה בן
 . ואף גם זאת מתפקידיו של הקונגרס הוא.(ז-ישעיה סב, ו) תהלה בארץ"

ינחכם בעצתו ויאיר נתיבכם לעשות רצונכם  ועתה אשא תפילה לבוחר בציון, שישרה שכינתו בתוככם,
 הבנויה,יהי רצון שהקונגרס הבא יתקיים בע"ה בירושלים  למלא ייעודכם ולהצליח מעשיכם. כרצונו,

ובזה נזכה לראות בהגשמת תכלית  ותהא חופפת עליו השראת המקום המקודש ביותר לעם ישראל.
 .שאיפות עמנו

 רמו-: מאמרים ונאומים, עמ' רמד, הרב יצחק נסים זצ"ללדור ולדורות                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נואם בפתיחת הקונגרס הציוניהרב נסים 



 

החימוש ולמניעת אפליה גזעית לצמצום מירוץ  23-תמיכה בקריאת האפיפיור יוחנן ה
 ודיכוי מיעוטים

 כ"ב בניסן תשכ"ג

 בתשובה לשאלות כתבים בקשר לאגרת האפיפיור אמר הרב הראשי לישראל י. נסים את הדברים הבאים:

האפיפיור טרם הובא בפני, ודברי מתייחסים, כמובן, אך ורק על הנוסח המלא של האגרת החדשה של 
 תונות. יקטעים מקוצרים וספורים ממנה, שפורסמו בע

ברם, כבר ממשפטים מעטים אלה אפשר להבין כי יש באגרת משום שינוי ערכין וכי ראויה היא לעיון 
 ולתגובה. 

יגיע הזמן בו יקוים חזון הנביא: "וכתתו שאיפת היהדות היא מאז ומעולם לעשות לתיקונו של עולם, ש א.
חרבותיהם לאתים וחניתותיהם למזמרות, לא ישא עוד גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה" )ישעיהו 

 ב, ד(.

קריאת האפיפיור להטיל איסור על הנשק הגרעיני ולצמצום שיטתי של מאגרי הנשק בעולם, תזכה לפיכך  
 לתמיכה אוהדת ופעילה של העם היהודי.

הגיעה העת שראשי הדתות ומנהיגי הרוח בעולם ישתפו פעולה ויתפסו מקומם לרסן את תאוות  
וכדי שמאמצי האדם יוקדשו  ,משואה ההשתלטות וההתעצמות בכלי משחית כדי לשמור על האנושות

 ליישובו של עולם. הרוח הדתית והאמונה הם המעצור הגדול ביותר בפני מוראות הימים האלה.

ויון בני המין וכוי מיעוטים ובזכות שיראוי לקדם בברכה גם את ההכרזה בגנות ההפליה הגזעית וד ב.
 האנושי וחרותם המדינית והדתית.

אפשר אולי לראות בכך ניצוץ אור, מעין הרהורי חרטה על אשר עוללו ביהודים בכל שנות הגלות. גילויים  
ותופעות המתרחשים בימינו מלמדים שעדיין זכויות האדם וחופש האמונה והפולחן של יחידים וקיבוצים 

 וכי שוררת עדיין שנאה המכלה כל חלקה טובה. ,שלמים אינם מובטחים

חייב לעשות כל שבכוחו שהדברים הנשגבים על  ,קי ובחרותונה ומצפון הדוגל בצדק האלכל איש אמו 
 .*כולה וישמשו נר לרגליה של האנושות ,זכויות האדם יוגשמו הלכה למעשה

בה כתב בין השאר: רק שנים  ,האפיפיורשל ביטא הרב נסים בהודעה שפרסם עם מותו  23-האת הערכתו לאפיפיור יוחנן *
על כסאו, אך מראשית כהונתו נסך בכנסיה רוח חדשה, התעלה מן הקטנות והוכיח עליונות הרוח. אנו האומה מעטות ישב 

היהודית שנרדפה עד צוואר בשנות גלותה ע"י הכנסיה הקתולית, לא נוכל שלא לראות בכמה מנסיונותיו לתקן עיוותים, 
איפה לשלום אין לבנות כל עוד פועלים יצרים של משום מפנה בעל משמעות ביחסה של הכנסיה אלינו. הוא ידע שאת הש

שנאה, שטופחה והושרשה מימים ימימה, ולכן פעל, הלכה למעשה, לטיהור האווירה ולטיפוח יחסי הבנה בין בני האדם. 
כיון שכך, קריאתו הנודעת, בערוב ימיו, לשלום עלי אדמות לא היתה דברי מלל, אלא קריאה כנה ואמתית אשר זכתה 

נחון בתבונה ובחכמת חיים, וביקש להגשים שאיפותיו שלבים שלבים, ע"י חינוך  23-יוחנן ה  תבל. והדת ברחבילתמיכה א
 שיטתי. יש להצטער כי בטרם השלים תוכניותיו לטיפוח השלום וההבנה הלך לעולמו... )לדור ולדורות, א, עמ' תלט(
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 מאבק על קביעת צביונה ודמותה של מדינת ישראל

 כ"ג בניסן התשי"ח

 

 לכבוד 

 הרב משה שרר יצ"ו 

 סגן נשיא הסתדרות אגודת ישראל באמריקה 

 ניו־יורק. 

 

 הנכבד,הרב שרר 

 מכתבו מיום י' בניסן הסב לי הנאה וקורת רוח מרובה.

שמח אני במיוחד שאחינו, נושאי דגלה של היהדות האמתית בארה"ב, מתעניינים בכל הנעשה בישראל 
ואינם מסיחים דעתם מן הבעיות הדתיות והרוחניות המתעוררות בארצנו חדשים לבקרים. אני רואה 

 לא מעט להצלחת הפעולה בישראל. בכך חשיבות מרובה העשויה לתרום

אני מצטער שאין היהדות הדתית בארץ ובגולה מלוכדת ומאוחדת. חוסר אחדות זה עלול להחליש את 
 ,מערכתנו ולהרפות ידי העושים, בעוד שהאיחוד המקווה כשהוא משולל שאיפות ואינטרסים פרטיים

היה יוצר אפשרויות רבות, והיה מחזק ומחשל את כוחנו להצליח במאבק על קביעת צביונה ודמותה של 
 המדינה, כי זו העת, ונהיה חטאים כלפי שמיא וארעא אם נחשה ונאחר המועד.

עכ"פ, אני מודה נאמנה לכב' ולחברי תנועת "אגודת ישראל" ברחבי ארה"ב על האיחולים הכנים להצלחת 
 ירת קניני האומה, ועל הרצון להושיט לנו עזרתכם המועילה.המאבק לשמ

 יהי־רצון שיצליח ה' מעשי ידיכם, ירחיב גבולכם ותזכו להגביר פעלים למען התורה והארץ.

 .העבר נא פרישת שלומי והוקרתי לחברי תנועתכם הנכבדים בארה"ב

 בכבוד רב וביקר,                                                                                                                                 

 יצחק נסים                                                                                                                                   

 רסז-עמ' רסו לדור ולדורות: לאחדים בידך,                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הרב נסים נואם בבית נשיא המדינה, זלמן שזר
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 הארי שבחבורה

  ל"ץ זצ"הרב ראובן כ ,תקוה-רב הראשי של פתחהברי הערכה על ד

 "התשכ י"ז בחשוןליום השנה לפטירתו, 

: "ויען אחד מן הנערים ויאמר (בשמואל א' טז, יח)דרשו את הפסוק ( פרשת נשא פרשה יג, ט)במדרש רבה 
, ואיש תואר וה' עמו" וגבור חיל, ואיש מלחמה, ונבון דבר, הנה ראיתי בן לישי בית הלחמי יודע נגן,

יודע  –" ואיש מלחמה" יודע להשיב, – "וגיבור חיל", יודע לשאול – נגן"יודע "שהתברך בשש מעלות אלו: 
שמראה פנים  – "ואיש  תואר" ,מבין דבר מתוך דבר –  ""ונבון דבר ,לישא וליתן במלחמתה של תורה

מאמר זה כצלמו וכדמותו יוצדק להמליצו על הארי  .שהלכה כמותו בכל מקום – ""וה' עמו ,בהלכה
ראובן כ"ץ זצ"ל שנסתלק מאתנו לפני שנה. ב רהאיש האשכולות ורב פעלים מקבצאל הגאון  שבחבורה,

ואיש מלחמה במלחמתה  וגיבור חיל יודע להשיב, היה יודע לשאול, הגאון המנוח התברך בשש מעלות אלו.
 ונבון דבר ומראה פנים בהלכה והלכה כמותו.  של תורה,

כאשר  ,לאה של לימוד וצלילה למעמקי ים התלמוד ומפרשיופרשת חייו של הגאון המנוח היא מסכת מופ
תה יהתורה הי יעידוהו ספריו הרבים המלאים זיו ומפיקים נוגה. הרבה תורה למד והרבה תורה לימד.

 והנחתה אותו בכל הליכותיו בקודש מקטנותו ועד זקנותו.  ,חרותה על לוח לבו ושגורה בפיו משוש חייו,

 ים שקמו לה לרבנות הראשית מאז כינונה, וכך היה לה עד ליומו האחרון.המנוח הגדול היה אחד האביר
הרימו את קומת הרבנות הראשית וחיזקו את כבודה  עומק בינתו וצלילות דעתו, תבונתו הרחבה,

יתה נובעת מדעת תורה יולא נע מעמדתו כל אימת שה ,הוא לא זז ימין ושמאל מדרך התורה ומערכותיה.
ולא חת מפני  קולו נשמע תדיר ברמה, הוא לחם בעוז ובגאון מלחמתה של תורה, .תה שעשועו יום יוםישהי

 איש כגדול כקטון, וכך ראו בו רבני ישראל את נזרם ופארם.    

מעטירות ומנשאות רועה בישראל שלא יישכח מפי דורו.  שלוש המה המעלות החשובות אשר מפארות,
שקבע בו  –ובמקומו  שהפליא לעשות, –במעשיו  ם.שנתגדל בשם טוב ונפטר בשם טוב מן העול – בשמו

כזה היה הנפטר הגדול והדגול,  קים ואת תורתו.והלי תורה שבהם יש לדון ולהורות את חוקי האלוא
נישאו אותו והרימוהו כמורם מעם וכגדול מרבים משכמו  עיטרוהו, ככל שאר מעלותיו, מעלותיו אלה,

 (פרק ד)כמבואר בתנא דבי אליהו רבה  עליו שם מיתה, ומעלה. ומי שהתברך במעלות אלה לא יתייחס
 "כל תלמיד חכם העוסק בתורה מקטנותו ועד זקנותו ומת,(: רמז שצא פרשת כי תשא,)ובילקוט שמעוני 

תחת כסא  והיכן היא נשמתו? אלא בחיים הוא לעולם ולעולמי עולמים, הרי הוא בחיים ועדיין לא מת,
 . "הכבוד

 אלא גם בכתר שם טוב, הלא הוא הכהן הגדול והמורם, –לכתר תורה ולכתר כהונה וכך זכה הוא לא רק 
העובדים את השם באמונה ועומדים  העולה על כולם בהותירו אחריו בנים ובני בנים גדולי תורה ויראה,

 על משמר התורה וחיזוק הדת. 

ה כדאיתא במסכת בבא בתרא אין לייחס עליו שם מית ,ואף מטעם זה שהניח אחריו ברכה בבניו ובני בניו
כי האב מוריש לבנו שני  .""דרש ר 'פנחס בן חסא ...דוד שהניח בן כמותו נאמרה בו שכיבה(: דף קט"ז)

ובעוד שירושת הממון והנכסים  ה ירושת הכבוד והשררה.יוהשני ,האחת ירושת ממון ונכסים מיני ירושות,
ה תלויה כמובן אם ממלא מקום אבותיו הוא יהרי הירושה השני ירושה טבעית ודאית היא ללא תנאים,

 –כל מי שאינו מניח בן ליורשו " :והן הם דברי רשב"י שם אם חנכו והכינו אביו לכך או לא. ואם לאו,
 "מספר "מערכי לב הקב"ה מתמלא עליו עברה". ועיין בחלק ב' –כלומר בן הראוי לירש את כתרו והנהגתו 

 . (דרוש עג) י לב"להגאון רבי יוסף רפאל חזן בעל "חקר

ונחמתנו בכתר השם טוב של הגאון המנוח זצ"ל בזכותו לגדל בניו לתורה  חסרה ארעא דישראל גברא רבה.
 .יהי מליץ יושר על כלל ישראל ויעמוד לגורלו לקץ הימים ויראה ומדה נכונה.

 

 תיח-לדור ולדורות: מאמרים ונאומים, עמ' תיז                                                          

 

 

 


