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: הן קוק זצ"ל מרן הרב אברהם יצחק הכ יום פטירת  – אלול  ב ' ג קט לקראת  ל - הרב"  " 

1הרב שי הירשיכה:ערליקוט ו

בת י יש - אש ר ו ממשיך דרכו ו בנו , תשמ"ב) - (תרנ"א צבי יהודה קוקהרב רבנו – " ַהּתֹוָרה ַהּגֹוֶאֶלת " 

: הרב' - מרכז ' 

ישראלית, של האי כהנא רבא  -ייחוד ענינו האלהי ושליחותו ההיסטורית, במערכת דורותינו הכללי"

ת, גם פליאות  אשר לפיכך נוצרו והותאמו, ביצירת האישיות הנשמתי-ר הרב זצוק"ל,  וקדישא אאמו"

שתי אלה,  .ַהּגֹוֶאֶלתַהּתֹוָרה מסתכם ומתבטא הוא בכך:-הכשרונות ואצילות המדות וגבורת הרוח,  

שהן באות כאחת בתמימותן, כוללות ומפרטות קדושה משולשת, שהיא מפורטת ומבוארת בזה,  

-ישראל, בפנייתה והדרכתה לתלמידי-ה, ברוממות עלייתה בקודש אוירא דארץכשהיא לעצמ

רפב').-, עמ' רפ' אור לנתיבתי(...חכמים

, בותקראלאהזההספראתכיומבקשךמודיעךאניומראש, הצאןעקביהספראתלךשולחואני"

האלההדבריםאתתךואמעירהנניהספרעלוכבאור... ראשובכובדועומקבעיוןבותלמודאםכי

זכה בתורה גאונותו מלבד ואשר ,  האדוקיםהרבנים מן הוא המחבר י " נ אבי .  וספרוהמחברדברעל

המלה של המובן במלוא לפניו מעצור שום באין חפשי ופילוסוף חוקר הוא זה ועם , צדיק לשם גם 

.)'ארתגא, צביצמח(. " הגיע הקבלה חדרי עד וגם , תורתנו יסודי עד ויחדור ...  הזאת 

אשר (יונתן בתרגוםומפורסםידוע ביטוייש זהפסוקעל". הישועהממעיני בששון מים ושאבתם "

".  צדיקיאמבחירי בחדואחדתאולפן ותקבלון"–)וחידושיםפירושיםבומופיעיםהתרגוםמלבדפעמים הרבה

לימוד–" חדתןלפאו. "ורוחניותקדושהזרמי, תורה–סמליבמובן" מים. "תקבלו–" ושאבתם"

ממעיני ". " ציוןשעלחדשאור, "הגאולהבזמןתורהשלהתחדשות, תורהשלחדשותפנים, חדש

, הצדיקיםמעייניהם" הישועה ממעיני " ". צדיקיא מבחירי " : אלהבמיליםשםמתורגם–" הישועה

גאולהצבלמהמתאימההמיוחדתבמדרגההקודשוחכמתהתורהחכמי ,  עולםיסודיהצדיקיםשפעת

,  צדיקיםהרבהקיימים . צדיקיאבחירי שלממקורותמיוחדתבשמחהחדש לימודתקבלו. וישועה

ומתאימה , משמים נמשכת שלהםהתורה שהארת , צדיקים בחירי יש . ביניהםמדרגותישבלא

מים לשאוב , ויותר יותר זכות להוסיף ונקוה , שזכינו אשרינו . וישועה גאולה של למצב ושייכת 

). 117-118, 47' עמ,תורהתלמודה,י"הרצשיחות (צדיקיא בחירי של התורה ממעין ,  הישועה ני ממעי 

 ***

: הנבואה" - ומחבר "קול " הקודש - אורות " עורך  – הנזיר' - הרב ' , תשל"ב) - ז תרמ" ( דוד כהן  רב  ה 

צעדיםקולואשמעהשכםבוקרוהנה. המאזניםכפותעלהיוחייגורל, ליבישכבלאמשכביעל"

אהבתלנווזכר,קדםשמימשמיעליוןוניגוןבשיר, העקדהתפלת, השחרבברכת, והנההנה

יותר כי ,  במכתב לבשר מיהרתי ,  התפילה אחרי .  אחר לאיש והייתי נהפכתי והנה ,  ואקשיבהקדמונים

)."קודשה -אורות"(הקדמה ל" רב לי מצאתי :  מצאתי פיללתי מאשר 

ונים שנה  במלאת שמ, ה"תשעאב, 'האורותרואה'של דרכועלהארות-"חוזה הנבואה"  :נוימאמראת ראה גם 1
.(אתר ישיבה) הרבלפטירת



2

האומה ושובה לארץ קדשה, בקיבוץ גליות ובנין המדינה, הכרח  "אומנם בתחית הקודש, בתחית 

, עם כל  וכן דמות הרב מרן זצ"ל י קודש. הוא, שתקום ותתחדש רוח הנבואה בישראל, חוזים ונביא 

התארים הרבים, הגדולים והנשגבים, שתארו דמותו הנשגבה: גאון וצדיק, חסיד, חכם, משורר קדוש,  

. הוא  על כל אלה מרחף התאר הנשגב, שאין בכחנו ועוז רוחנו להביעו אלהי, גדול, וגבור, - ופילוסוף 

ר הקודש, וביחוד בחכמת הקודש פרק קלח, נרמז בכתבי קדשו, הנדפסים: בחכמת הקודש, ומוס

.תשכ"א)נכתב ב,משנת הנזיר(כותרת, ונקודות נקודות בראשו, במקום דברים נשגבים" מקוטע, ובלי 

חכמתשבכלהמרכזיתהנקודה.  הדורגדולובבית,  הקודשעירירושליםבלב,  ישראלבלביושבהנני"

.  וחסדורצוןטוב מלאהונפשו. וחדעמוק,  עדיןרגש מלאולבו, הכלוכוללהכלהמקיףהוא. ישראל

וגאהענוותן, חסיד, תמים, צדיק, חוקר, גאוןהוא. רבותוידיעותיווהברקהחריפות מלאושכלו

).רפג'מע,אחיונזיר(..." רוצההרב-רוצההתלמיד-שהעגלממהויותר. כהלל

,  עיניהם על מסכה כמו כולם . יודעיןוא, מכירואין ... התחילההגאולהתקופת , המשיחבימותהננו"

נשמת הוא , א " שליט אפינו רוח , מרן רק . לפניהם אשר את הבין ומבלי דעת מבלי , המסך מאחרי 

לבשורת, טובבמזללברכוקודששבתבמוצאי אליוכשעליתי. החוזההוא, היודעהוא,יה התח 

,  גילוייםהיואלואבל, בינינוושנתחלפהדברים היומעטים, הבריטי)המנדטאישור (הממוניהאישור

).רפח' מע,שם(" גאולהכבשעת, נבואימגילויהאירוהבית. מועףביעףשלכברק

דארץ דאוירא, ישראלוארץ[...] וישראלישראל ותורתת"השידבקותהואל"המהרתורתמיסודי"

אשר חדש באור ריו ב ד את והאיר ל " המהר בספרי הגות העמיק ל " זצ הרב מרן גם [...]  מחכים ישראל

לנו מזכירו הוא ": ל"והמהרהרבמרןעלכתב, דבריוובהמשך') קעח' עמ', הנבואהקול ('.' יאירמציון 

אהבת , הנסתר ואור פילוסופי עיון , וחסידות למדנות של הנפלאה במזיגה , הוא מחשבותיו בהלך 

,  אמנם . וחרותו אל ישר לגאולת התקווה ובשלהבת וקדושתה לארץ ובאהבתו נצחה ותורת האומה

הוגים ,  הרב מרכז ישיבת ובני ,  בדורנו ל " מהר ספרי ופרסום לימוד צורך על מדבר היה ל " זצ הרב מרן 

). קיטהערה ,  שם("מפראג ל " מהר ובספרי הרב מרן בספרי 

הרבלמקוםכולםבאו.  והנמהרהמרהיוםהוא,  ה"תרצאלול'  גביום":  זצ"למרן הרביאור פטירת  ת

צער המלאיםפניווראיתי, משכבובחדראליועליתיערבלפנותהצהריםאחרי , ההבראהבבית

שנסמכתי באילןחפוריםופני, יגוןומוכהנדהם, בחצרעמדתי. מהרלצאת, הכהןלירמזו. ואכזבה

ניגון התחיל , כךאחר ומיד ', ישראל שמע ' הלב ומרעיש שמים בוקע קול ואשמע , שעהובעודעליו

.), תשע"טיר""יומן הרב הנז ,  'הנזירמשנת' ספר (..".יבעד חשך עולם ,  האורות אור כבה .  השירים שיר 

, ובכהשמח ,דוויערש עלוהואלאחרונהביקרתיו,הרבפנילקבלת שנהעשרים ,ה"תרצאלולח "בר"

העולםחשך,האורות-אורכבה,ה"תרצאלול'  ג ,יומייםובעוד.תאריםשוםעליולכתובשלאבצוותו

.)24, עמ' (מבוא לאורות הקודש" לעולם ויאיר יופיע קדשו תורת אור אמנם ,בעדנו

 ***

- ת הרב, "בי - מרכז "י  שערי חסד ור של רבה  תשי"ב) - (תרמ"ב הרב יעקב משה חרל"פ - "נשמה כוללת"  

: זבול' 

שחל בשבועות.  ביםלטבולכדי,  עליהרופאיםכמצוותליפוירדתי,ד"תרסשבועותחגלפניהימים"

הרב כיצד שמעתי והנה ,  אזהייתישניםא" כבן",  תורהשערי"הכנסתבביתהתפללתי,  השישיביום
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דבקתי ואילך שעה מאותה . נפשי יסוד עד ונזדעזעתי , ובבכיה ברטט הקהל לפני " אקדמות " אומר 

גשמיותי כל, יה-שלהבתאחוזשכוליהרגשתי... לעולםוחסידו לתלמידו והייתי , עזה באהבה ברב 

",  קוקהרב חיי "("עליוניםעולמותברוםמתנשאתהרבבנשמתשהתקשרהונשמתיוהולכתמתנדפת

.)119' עמ,  ז"תשירושלים,  צורףאפרים 

בכל , ידהועלבהיאירושהכל..בהכל יחסר לא אשר כוללת נשמה , מאוד גבוהה אדירה נשמה " 

- ז "ע' מע, 'הרים-הד'(" ...יחדיווירושליםציון...הלאומייםהקנייניםובכל, היראהוסדרי, התורהחלקי

מכל גבוה ומעלה משכמו והיה , דורו בני כל על עלה , פרטי ולא כללי כולו שהיה , זו בבחינתו " ).ח"ע

).ט"שמ'  מע, ה"הראישיחות(" בתוכושרוי שהיה הדור אשרי ...  העם 

קוק: אי"הרו הבב לרשכתמכתב 

והקדוש הגדול הגאון ר " אדמו הוד לכבוד , רבבותמאליפות, ברכותשפעתיריק, בערבותרוכב.."

ישראל כתר ', ד למלאך הדומה הרב , העולם יסוד צדיק , ולבבנו עינינו וחמדת דורנו פאר הנשגב 

,  פניואור קרןהודלבי על בהעלותיתאחזניורעדהחיל .  א " שליט קוק הכהן יצחק אברהם מרן והדרו 

הקדוש שמוזכרוןמפחדוהנפחד שהנרעבדוע...הקודשאללגשת מבלי לאחוריחוזרהנניוכמעט

).שע",לאאגרת,'הריםהד '(פ"חרל משהיעקבהצעיר. קודשופניהדרתמולהמשתחווה

מתמוגגים ישראלבית וכל) טאאיכה ("להמנחם איןפלאיםותרד"בנושנתקייםאלהבימינו"..

הכלולצודדהקודשאתלבלעכנפיהפרשהוהרשעה)בסישעיהפ "ע("ארץיכסההחשך"בחבליהם

וימן ד'  , )דדניאל(" נחית שמיא מן וקדיש ר עי " ) כגב יואלע"פ (" לצדקה המורה " לנו נשלח .במכמריה

, עוזינו גאון , ו נ רב הוא "פ ישעיה ט, א)(עגדול  אור ראוהמה בחושך היושבים והעם , גדולה נשמה לעמו 

מכמני בכל י ק ב , ל " ק זצוקוק ן הכה ק יצח אברהם רבי מרן , ראשו על אלקיו נזר , וקדושו ישראל נר 

לשוב ממרום נשלח אשר הנאמן הציר הוא ,צדק וענות ופרישות חסידות דושהק מלא ,התורה 

רב עם ולהחיותבארץ שארית לשים , עולמים קודש אורות בטללי להרטיבם שלמים דורות ולהחיות 

, "לאי"ה קוק זצ רבי  מרום, יז', שיעור קומה, מאמרים והספדים לזכרו של מרן  -מי()זמהבראשית(ע"פגדולה לפליטה 

).ע"עמ' צב, תש

ה גבוהנשמההיתהל"זצלמרןכי, פ"חרלמשהיעקברביהגאוןמרןקדושתמגדולתשמעתיעוד"

היוולכן, הדורלפיהיהולא, כזאתגבוההנשמהלעולםירדהלאלפנינודורותכמהאשר, מאוד

) ה"תשע, 127עמ' , ג"ח , ה"הראיליקוטי , זוסמןלייביוסףהרב(" להבינוזכושלארבים

 ***

: צבי" - "הר , ירושלים ה של רב – )  א " תשכ - ג " תרל ( פרנק פסח צבי הרב - הדור"  ת  ופ "מ 

תפארת עטרתחמודותאיש,והדרוה"פאהגדולהגאוןהרבכבודח"תרע טבתב "כק"מוצש ,ה"ב"

ת "בעיד"ואב רב ט "לאויוו"היקוקהכהןיצחק אברהםר "מוהרת"כש ,ולתפארתלתהילההמפורסם

חיה לפה  י ש ונו ת גא הדר מהראוי להביא את תעוררות כי הנה עשיתי קצת ה ...ו"יצלאנדאןק"קה

יצ"ו... ודרוש  עיר הקודש ירושלים לשכון כבוד בתוכנו בתור רב ואב בית דין לכל קהל האשכנזים 

לאגרות נספחות (.. רוח חיים בעצמות היבשות להפיח , מאוד שיהי גבר מורם מעם שיעמוד בראש 

)ו" רצ'  עמ,ג"ח ,ה"הראי
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לכשרונותיו ולהגיע לבוא , ע " זי ותפארתו ל ישרא נזר , הדור מופת ל " זצ הגאון מרן בודאי והנה "..

מלהדבק חורין בני אנואיןעדיין, אבללהם זוכה אדם כל ולא ממעל שמים ברכת הוא זה הגדולים 

טרדותיולמרותובלילהביוםעצומהביגיעהבתורהשקידתוובדרכיבצדקתוהטובותבמידותיו

נשא הרב פרנק בהיכל  ש(מתוך הספד ...הורבתמהעמליםולהיותבחייםלבחוראדםכלובידהגדולות

ב עמיחי  , הרועטרת צביו "תרצ,אלול-סיון,ציוןשערינדפס ב קוק,ה שערים במלאת יב' חדש לפטירת הראי"- ישיבת מאה

)33עמ' כנרתי, 

,  הדורפאר , האדיר הגאון , הרוח ענק גדולת פרשת הכתבעללהעלותחולשתימחמתממנינבצר"

(הד המועצה הדתית ירושלים, תשכ"ה, ועטרת  "....ת עמלה נפשו למען קדושת הארץ בו שר ל " זצ קוק ה " ראי 

.)35עמ' צבי,

 ***

:ל' " האז - 'אבן ,  תשי"ד) - (תר"ל מלצר זלמן איסר הרב - "גאון ישראל"  

בכל נודע כבר לאשר נוסף . ל " זצ קוק הכהן י " מוהרא ישראל גאון להסתלקות שנים עשר במלאת " 

גדול היה זהלבד , ודעת מוסר, ואגדה בהלכה, התורה מקצועותבכללו גוד עוצם , ישראל תפוצות

לתלמידיו ראוי . ערכו את להעריך מילים אין ,  ותורתו '  בד שלדבקותו ",  בו ולדבקה " מצות בקיום מאוד 

כלאתלזכותהעצומהותשוקתו, עמווישראל' דבאהבתלבבובכלממסירותוללמודשמוומוקירי

... הגדוליםבספריווביןבדרשותיואשלהבותהחוצביםבדבריובין,  עליויעלהשפביכולתוהיהאשר

ביגיעה עליה עמל אשר ,  הגדולים ספריו כל את ולהוציא לגמור ,  הצדיק רצון ולעשות תחזק הל וראוי 

.)ה"תש באבח"כ, אי"ה קוקהרכתבילהוצאתלאגודה מכתב ("עצומה

 ***

- (תרמ"ט הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג , אל שר לי ראשי הרב ה - "הכהן אשר יהיה בימים ההם" 

יצחק": - , "היכל תשי"ט) 

באמת "הכהן אשר  הם הוא הייושאת שמו וזכרו אנו מזכירים הדיק יסוד עולם,גאון עולם וצאותו  "

הוא הכיר  , ן פל הרבה ברפואת י הוא ידע את מחלות הדור הרוחניות וט ", הוא הכיר,  יהיה בימים ההם

ת האמונה  ש ו יף את רוב הדור, הוא ידע איך לקדשו בקד ן הלאומי שהק את רב הטוב הצפון ברעיו 

ת  א הרים את הדגל של היהדות הדתית לאומי הגאולה, והו נועת  רה ולהפכו לברכה לישראל, לת והתו 

ם אנו לשנן את משנתו  צריכי, ועליו נאספו עדרים עדרים, וסוף סוף זה הוליך לאתחלתא דגאולה

"  צדק בב"אד כי יבוא שילה הגואל עויזרח לפנינו ואורו יוסיף שדבריהם של צדיקים הם זכרונם,

. ון הרב הרצוג), ארכי ותשט"ול ג' אל–קוקה לפטירת הראי"יום השנה העשרים(דברים ב 

 ***

: ' התלמודית ק עורך האנצ תשל"ח) - (תרמ"ה זוין ף  יוס ה מ ל ש הרב  - "שליט בהלכה ובאגדה כאחת"  

ובאגדה בהלכהשליט שהיה , התורה גדוליבין היחיד נו ור בד היה , ל " ז , קוק הכהןי " הגרא מרן ..."

, תורהדברושואלובאמישראלאדם. ברשותוהיוהתורהמקצועותכל? שליטמשמעמה.כאחת 

והראשונים הסוגיותאתמציעהואברגעבו. ולתורלדרוש, ולחפשלעייןזקוק, הרב, הואאין

מאירהואהילוכוובדרךההלכהעמודילשארם"מבומרם"לרמבמגמראוחורזוהולךלעניןהשייכים

והתכונןחכםתלמידהוא השואלואם. הנידון בענין עסקעתהזהכאילו,ומפלפלמעיר, ומסביר
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לפניומרצה,  מוקדמתהכנהכלמבלי,  שהרב,  רואההואופתאום,  הרבאללכניסתועוברעניןלאותו

היההאגדהעולם. בהלכהדוקאולאו. להשתוממותוקץאין, גופוזהבעניןחידושיםשלתליםתלי

, הרףבלישוטפיםהיואלהכל-ודעותהגיונות, ומחקרמחשבה,  ושירהחזון. לפניופתוח פחות לא

הרגש אוהרגשעלהשפיעההמחשבהאםיודעאתהאי. למוחוומלבוללבוממוחו, הנובעכמעין

. ונשגבעליוןממקורכוחםעוזאתשאבוכאחדשניהםאו, המחשבהעלפעל

גם מפליא היה אבל .  ובנסתר בנגלה ,  ובאגדה בהלכה - גדלות משנה של זה במובן הרב היה יחיד .  כן 

והאגדה האגדה של גופה היא ההלכה . אחת נפלאה לחטיבה אצלו נתמזגו העולמות ששני , בזה 

הרי , שכן ומכיוון . חן ליודעי ידוע , ונשמה גוף מהווים ונסתר שהנגלה , זה סוד . ההלכה של נשמתה 

)232עמ' 'אישים ושיטות',התש",'יז(הרב ומשנתו, סיני  " הפריד לא ,  הרב ,  והוא ביניהם להפריד שאין 

 ***

: ' למשפט - עיניים ' ה ,  תשל"ד) - (תרנ"ו הרב יצחק אריאלי - ל וקדושו"  "גאון ישרא 

הוד עליההחופף בה שי הי היא ",הרבמרכז"הקדושהישיבתנוגדולילפנינאמרומהחידושיםוכמה"

גידלה אשר ,  ל " זצ קוק הכהן יצחק אברהם רבי ורבנא מרנא , וקדושו ישראל גאון ,  מחוללה של רוחה 

עם , הקדושה תורתנו , ת " השי באהבת , ההלכה היא והאמיתי הישר במסלולם בלימודים וטיפחה 

בעבודה שה הקדו הישיבה את ולהקים לייסד מהזוכים הייתי ' ה חסדי וברוב . הקודש וארץ הקודש 

הישיבההנהלתעלייהוטלל"זצהרבמרןומאת, וגופנייםרוחניים כוחות בהשקעת , מאומצת 

)."למשפט-(הקדמת ספרו "עיניים"..קיומהזמןכלבמשךהארוןמנושאיוהנני, השוניםבתפקידיה

שקלקלו ואלמלא נעלה במדרגה התורה כבוד עלה ארצנו בשערי שהופיע מיום " : וכתב עוד

אי"ה,  הר-(אוצרות" עמנו שדרות בכל אתר בכל התורה וקיום הרבה התועלת לשער אין במחלוקתם 

) 544עמ' , ח"ז'

 ***

: אלישיב)גרי"ש (סבו של ה" ם לש " ה בעל  תרפ"ו) - (תר"א מה אלישוב הרב של - השלימות" - "כליל 

מד  ו ל ו ,שאוולבעיר לביתו של הרב אלישוב היה מגיע , זוימל בעיר כרב קוקהראי"ה שכיהן עת ב 

הוא יצחק אברהם רבי " :  לוין אריה '  ר , מחותנו ל "  לשם " ה בעל סיפר מים,  לי .  קבלה את תורת ה ממנו  

שישנן כשם ... בהנהגה ושלמות ,  במחשבה שלמות ,  בצדקות שלמות ,  בגאונות שלמות :  השלימות כליל 

,  ן " לרמב מיוחדת ודרךד " להראב מיוחדת דרך . בקבלה גם שיטות ישנן כן , בהלכה שונותשיטות 

ע " הרמ אצל , הדורות בהמשך בזה וכיוצא , קורדבירו מ " הר משיטת שונה הקדוש י " האר ושיטת 

רז כל : ' לומר ניתן ועליוכולן השיטות את והקיףידע , קוק ה " הראי ואילו . א " הגר , ל " הרמח , מפאנו 

.  )הרב משה צבי נריה,304עמ' ,וח"ב122עמ' ,ח"א, הראי"ה-ליקוטיע'  ('" ליה אניס לא 

המאור , הגאון הרב , מאז ידידי כבוד " : רב אלישוב ה לו כתב , ירושלים של לרבה ה " הראי כשנתמנה 

ק " עיה בירושלים הכולל רב ,  א " שליט קוק הכהן י " מוהרא ת " כש ,  ולתפארת לתהילה נודע שמו ,  הגדול 

מאוד ושמחתי בירושלים הכולל לרב נתמנה מעלתו רום כי לי הוגד הגד .  כמשפט ט " אחדשה .  ב " תוב 

הטוב שמו וינוב , הזאת הרבנות כסא על ימים יאריך כי ל " רומ כבוד את לברך מתכבד והנני , זה על 

גם ויזכו' דיתן . הימים משכבר ומכירו ידידו נפש כאוות . [...] ר " אכי מעלה מעלה ויעלה , למרחוק 
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מלב . מעלתורום פניאת בשמחהלחדותוגם, ארצנועפר את לחון , בקרובק"לארהלעלותאותנו

'  ה"לראיאגרות'('"ואחלמהשבולשם'ספרח" בעהמ, עליאשושלמה, עולםבאהבתעוזידידוונפש

יש"א  " ברתחובו ,ג"שע ת, גןרמת , נחמנימשה , ר'יקרותאור הללו ראה בחוברת , עוד על קשרי הצדיקים קלאגרת

. ) ראי"ה קוקהג עם הגרי"ש אלישיב  קשרי  , "שלום 

 ***

: "פירושי איברא" , ) ג " תשל - א " תרמ ( הנקין אליהו יוסף הרב - "איש קדוש ופלאי"  

איש שהיה עליו ואמר ה " זצלה קוק הכהן י " הגרא של הגדולים ממעריציו היה ה " זצלה הגאון ר " מו " 

דו הרב  נכ(אתו היה הצדק , הציונות בעניין חבריו עליו שחלקו פ " ואע , שבגדולים וגדול ופלאי קדוש 

).יט'- עמ' רט' אותיות יח',"בח" בניםבני"ת"שויהודה הרצל הנקין,  

 ***

:  ב " בארה הרבנים אגודת שיא נ , ) ח " תשכ - ו " תרמ ( סילבר אליעזר הרב - א"  "גאון וצדיק נפל 

ן גאוני הדורות  בנעוריו מפורסם לגאון ולצדיק נפלא ושם גדול היה לו בי ה ישה קוק הכהן מהרא"י " 

ותה והיה רב ואב"ד בירושלים עיר הקודש והוא היה עמקן  תו א שעברו ונסע לארץ ישראל מאהב 

ם עמוקים בתורה ובחקירה ומלא בקיאות והגיון בפלפולא  ם נפלאיחיבוריחבר כמה ,א וסדרן נפל 

גם  .מוקות..בכל הש"ס, סברותיו ישרות ועקדשיםורותטהבזרעים דאורייתא במקצועות שונים

עסקן נפלא היה, נסע לחזק תורה וצדקה, הציל כמה משפחות בנ"י, אהבת ארצנו הק' בכל לבבו  

וגם הוא  אהבה נאמנה לעמנו ולארצנו, אהוב בעיני כל גאוני תבל ובעיני כל אוהבי עמנו וארצנו 

ולא הנגישות כל על ומחל במתינות ה  הי דרכו כן והוא עליו גם והעלילו מקנאיו מרדיפת בה  סבל הר 

, שנה ח',  א"תשכטבת", המזרחאור("".. מעשיובכל ה הי ונפלא משנאיו גם באהבה קבל , איש כל על רב 

) ב עמ'-חו' א

 ***

אביו של  (" השמים שער " המקובלים "י ר ),  ד" תשי - ז " תרמ ( אוירבך לייב יהודה חיים הרב - "  שר התורה " 

הגרש"ז):  

שר , האדיר הגאון הרב , נפשיידיד, תורתוכבודמעלתאתינחםהואוירושליםציוןהמנחם..."

הכהן יצחק אברהם ' ר מרן , עמו לנס העומד , ומקובל החוקר , שבכהונה החסיד , הדור פאר , התורה 

קבלתי עמוקצערבלב.ותכונןתבנה ירושלים הקדשבעיר ישראל לארץ הרבנים ראש א " שליט קוק 

הראי"ה מו שליעל פטירת אםמכתב תנחומימתוך (...הצנועהאמוהקדושהארוןהלקחאודותעלהידיעה

.)תשנ"ח,214-217עמ' , ר' שמחה רז,'פאר ישראל, נדפס ב'בשנת תרצ"א

 ***

: ארץ" - מעדני " - ה " תורה - קול " ר"י  ה) תשנ" - (תר"ע ך רב שלמה זלמן אוירב ה – "מרא דארעא קדישא"  

בפתחו של  .  קוקה"ראיהסכמת הנמצאת  תרצ"ה)  שנת  (בשבתחשמלעל"  אשמאורי"ו הראשון,בספר

רבנו כבודלמעלת: "הה לשונזלמן הקדשה וזרב שלמהכתב ה,במתנהקוק"ה שנתן לראיעותקה

".אויערבאךזלמןשלמהמאתא"שליטקוקהכהןיצחקאברהםהגדולהגאוןישראלדדארעאמרא
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לזכר " ה: במלאת כה' שנים לפטירת הראי"מיוחד בפתח מאמר ה נוספת שפורסמה ברבים, הקדש

שנה ה " כ למלאת , ל " זצ קוק הכהן י " מוהרא הגאון מרן , קדישא דארעא מרא הגדול רבנו נשמת 

אודות , פטירתולשנה וחמש עשריםבמלאותאי"ההרלזכר שהוקדשה ,  כ" תשאלול ז " מךכר', סיני'רתב חו(" לפטירתו

. יחי כנרתי, תשס"ה)עמהרב – " אור שלמה ברת " בחוראה  קוקראי"ההעצומה כלפי ה הערצתו 

 ***

: בישראל ' עקיבא - בני ' ישיבות  ראש  – ה) תשנ" - תרע"א הרב משה צבי נריה ( - "גאון הדור"  

מספר .  מאודמיוחדת חוויה היה עליעשה שהוא הרושם ,  הראשונה בפעם הרב את ראיתי כאשר  "... 

להתעכב צריךוהייתיביפומהאונייהירדתי, הסובייטיתמרוסיהקטנהבאוניההגעתיכןלפניימים

.  בישיבהראשונהשבת-ירושלימהועליתיגמרנולבסוף,  שונותמחלותנגדלנושנתנוזריקותבגלל

הייתיאך, לישיבהבואיעללולהודיעבכדיהרבלביתמשהמקריתנסעתיהבדלהאחריש"במוצ

נכנסו כולםערביתתפילתבסיום.שלישיתבסעודהארוכהשיחההעבירשהרבמשוםלחכותצריך

,  חגיגיים שבת בבגדי עומד הרב .  מאוד מרשים מחזה ראיתי בכניסתי .  הבדלהלשמועהרבשללחדרו

היו הרב פני . בידוהבדלה וכוס מהתמונותמכיריםשכולכם המפורסם " שטריימל " ה ראשו על 

קדושה של אווירה היתה האווירה ,  והרוממות הרצינות ,  המורחבות הגדולות עיניו ,  מאוד מרשימים 

כל אותי שהרשימה הרב פני ראיית אתזוכר אני היוםעד .  קודש בחרדת לרב מסביב עומדיםוכולם 

.)ע, מרכז ישיבות בנ"קוקה, שישים שנה לפטירת הראי"ה(שיחה לג' אלול תשנ"...כך 

. דורו של הרוחניים מכאוביו בתחושת גאון . הדור של מהותו בתפיסת גאון - הדור גאון היה הוא " 

והסתכלות המחשבות בתחילת המעשים סופי ולהבין בו המנשבות הרוחות על לעמוד התאמץ הוא 

דברים גופי על אחרות להערכות כמובן הביאו , זו ומקיפה רחוקה ראייה , זו ומיוחדת רחבה 

העוסקים מרובים של תנועהנוצרה לא לכן , להמונים מעמקים ניתנו לא הדברים מטבע ... ומעשים 

עוד ולא עתה גם בהם ועוסקים ייו ח ב בספריו עסקו הנפש - בעלי ברם , בה ח והר הגדולה במשנתו 

אל נמשך אשר רציני וג ח נמצא , רונות ח הא בשנים ועלו ו ח צמ אשר באלה , הצעיר בדור שגם אלא 

לומד , מעיוניו העולה המעשי הכיווןאלמגיע גםוהוא אמו - שדי אלכתינוק מספריו הקורן הזוהר

.)ת תשע"הרומהד70,74עמ' ,הראי"ה-(בשדה... לאורותיו והולך ומעשה עושה , ומלמד 

 ***

- , "עמוד הרב' - מרכז ' ד הגדול ור"י חבר ביה" תשנ"ה) - תרס"ט ( לי הרב שאול ישרא - " נו תקופת - גדול " 

: הימיני" 

לנו מעניקה, נסתריםעולמותופתיחתחדשיםאפקיםגילוימועדבאעם, דורותלתקופתחתא"

ומוצאים גילוי לידי הדברים באים ידה ועל בה אשר , גנזיה מבית אצילית נשמה העליונהההשגחה

ונסתלקה ארונו שנגנז מקדש כבית , שמם העולם נמצא מסתלקת זו וכשנשמה הראוי תקונם את 

שמם העולםועדיין,  ל"זצהרבמרןהמופלאההאישיותמאתנונעלתהמאזעברהשנה.שכינה ממנו 

בראשית הציוניתהתנועהמהותעצםעלל "זצלרבנו שהיתהביסודההשונה סההתפי....עלינו

הבדילתהו אשר והיא , הקודש דרך - בצדק לה קרא אשר , מיוחדתדרךליצורלוגרמה, התהוותה

כי נדע ונכיר את המתרחש -תביעה יחידה ומיוחדת היתה לו אלינו ...דורוגאוני כל מעל וגידלתהו 

הקודש על גודל השעה ונשתדל להיות מתאימים בכל מהלכינו עד כדי הזרמת זרםכי נעמוד  ,לעינינו

.)'ד- 'ג', ב- 'אליונותי ג,ז"תרצ' בשנה), עקיבאבניבטאון (זרעים, ו"תרצ אלול (.ועל ידינ



8

כתב הרב ישראלי:,קריאת אחד מספריו אודות הראי"ה קוקלאחר במכתב לרב משה צבי נריה

מה  דקה, 'ההראי"-(מועדי " תקופתנו – גדול , מופלא גאון אותו של במחיצתו שוב אני כאילו הרגשתי " 

.)הלמהדורת תשע"

 ***

,  תשס"ח) - "ד ע (תר אברהם שפירא הרב , הרב' - ור"י 'מרכז הראשי לישראל הרב – רה"התו - ר "מוס 

: הם" אבר - "מנחת 

היו, התורהבהיקףבדורויחידהיההוא, בדראחד היההרב , התורהמוסר , ל " זצ הרב היה , בדורנו " 

היהלאהתורהבהיקףאך. תורהשלשוניםבמקצועותעמיתיםוהיוצדיקיםהרבה, גאוניםהרבה

ההלכהאת גם, הנסתראתוגםהנגלהאתגםהקיףל"זצהרב..'.התורה-שרהיההואבזה. דומהלו

,  תלמודיםמשניהמקורותרקלא . במוחוחרוט היההכול. לפניופתוח היהוהכול, האגדהאתוגם

וספרי , אחרוניםואחרוני, אחרוניםאלא, לפניופרוסיםהיוערוךהשולחןחלקיארבעתרקולא

כלאתידעהוא.. ונדיראדירזיכרוןבעלהיההוא... לפניוגלויהיההכול-וצדדייםנסתריםקבלה

שונותבהזדמנויות, זקנותולעתגםפהבעלשלמיםספריםעללחזוריכולוהיה, פהבעלהתלמוד

היההוא",  אריהוה״שאגת,  איגרעקיבארבי,  הט״זמדברישלמותפסקאותשלציטוטיםממנושמעו

היה לא .  לו דומה היה לא בזה .  הקבלהספריובכל,  האר״יספריבכל,  הזוהרבכל,  המדרשיםבכלבקי

פוסק וגם , לדור ההלכות פוסק גם שהוא אדם היה לא . יחד הדברים שני את ז שמרכ גדול אדם 

מקצוע זהו , הדור הנהגת , הדור הנהגת של בעניינים במינו יחיד היה הוא ובמיוחד . לדור ההשקפה 

להבין כדי הרבה בה להעמיק שצריכים תורה וזוהי ,  ישראל כלל מתנהג פיה שעל תורה זוהי .  מיוחד 

.)שס"בעמ' לד', ירושלים, ת , עת לכל חפץ(."לימוד של מיוחדת חטיבה זוהי .  אותה ולדעת 

 ***

: " מלחמה - "משיב , תשנ"ה) - ח (תרע" שלמה גורן  הרב  , הראשי לישראל הרב  - "רבם של ישראל"  

דברים שלא הייתי מודע  הקשר האישי והמיוחד שלי עם הרב קוק, הביא אותי ללמוד ממנו הרבה"

להם לפני כן. נעשיתי חסיד גדול יותר שלו. אמנם תמיד הייתי 'קוקניק', אבל מתוך ההיכרות שלי 

את התנהגותו החברתית, עד כמה הוא אהב את הבריות והיה  -איתו למדתי להעריך אותו אף יותר 

',  ותעצומותבעוז'(" ...ד וילדאהוב על הבריות, כל אחד ואחד, ועד כמה היה מוכן להקדיש זמן לכל יל

), תשע"גידיעות ספריםט (עורך)ראבי  , 80עמ' 

רבם של  , אנו מקבלים עלינו להיות נאמנים למורשת הגדולה והקדושה שהנחיל לנו רבנו הגדול " 

ם אונ(.... נחתור להגשים את חזון חייו ותקוות הדורות במסירות נפש ממשישראל מרן הראי"ה קוק

ידיעות  , בינסקי, הרב קובי דמ82משנת הגורן עמ' , ו' בשבט תשל"ג, בפני הוועידה העולמית הכ"ב של תנועת המזרחי

)  ספרים, תשע"ו

 ***

כתבי  ומתרגם מהדיר , ביה"ד הגדול חבר , תש"ס) - תרע"ח ( הרב יוסף קאפח - להים" - "כמלאך א 

נים: ו ש הרא 

רהם  , כמוה"ר אבלוהים, נשיא ארץ ישראל וישראל כולו עד ימינו אנו - ון ישראל כמלאך א א ג מדברי  ..."

ו של מרן  , הרי הוד זהר כי כל אשר נתרחקו הדורות .... ואשר אמת נכון הדבריצחק הכהן קוק זצ"ל
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אם משום שהיינו קרובים אל אלומת האור הבהיר לא הרגשנו את עוצמת  .הראי"ה זוהר יותר ויותר

זהרו, ואפשר משום מנהיגי הדורות נתמעטו וקומתם נתגמדה, ואפשר שגם שני הדברים יחד  

אליצור סגל) הרב, 'אורות המקדש'(דברי ברכה לספר בים...טו

 ***

ישראל: של חיפה וחבר מועצת הרה"ר ל רבה  , תשע"ו) - (תרפ"ח שאר ישוב כהן הרב  – "  רב ה " 

לנפתוליה , חייםשאנוהתקופהלהבנתוהמפתח ביהדותשלםמקצועזהו–ותורתוהרב " הרב " 

. המחודשתבישראלולגדלםונוערדורלחנךיש שלאורוהמגדלורזהו–חייוודרךהרב .שבהולנשגב

וגדולי הנאמנההיהדותרועישכם עלהמוטלתהמשימהזוהי–למיניהן התורתיותותכניותיוהרב

עליה לדברמרביםשכה, הנכספתהרוחניתהעצמאותזוהי–מחשבתוודרךהרב. שבדורהתורה

. לצורותיההדתיתהעבריתהפילוסופיהשלהסיכוםזהו-מדעיתמבחינההרב. ומשמאלמימין

ותלמידיוסגי־נהוריצחקרבימן",  האמתחכמת " שלהאחרונההמסקנהזוהי–"  הסוד"מבחינתהרב

רי"אדמודרך, והגאוןל"הרמחדרך, ותלמידיוהקדושי"הארדרך, די־ליאוןמשהרבידרך, ן"והרמב

, עיין בספר  ההראי"פטירתל ו "טלציון, 10' עמ, א "תשיה"ער , טגליון", חזון"(אלהימינוועד, ד"וחבהחסידות

תשע"ח).הרב שאר ישוב כהן,דושו","אור ישראל וק 

 ***
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: אי"ה ודרכו כתבי הר - הקודש"  -רך ד " 

לא אמרתי שום דבר מדעתי והם כולם דברי אלקים חיים, שחצבתים מיסודי דברי חז"ל  י י בחוברות " 

הראי"ה  ("והקבלה האמתית. וכל הדבק בהם בעיון, חזרה וטהרת הלב, אשרי וטוב לו בזה ובבא בעה"י 

).'הראי"ה, כרך ו-כתי"ק ע"י הרב ארי שבט, אוצרותלראשונה מהזוה האגרת נדפסאלול, לאחרונה ג',קוק

- במוחבבשריבדמי,, עליהעמלתישהרבהאדוני,ידע, ש"ית' דבעבודתעליההולךשאניהדרך"

מסוכנה דרך איננה ולפני , עליהלעמודעיניאתברחמיות"השי שהאירעד, כוחותייובכל, עצמותי

חדתא אורחאאפילו",  נוגהכאורצדיקיםאורח"עלאמרוובזוהר.  להיקרא הקודש - דרך כי אם ,  כלל

והלוואי, צדיקלשםראויאיניבענייואני, היוםנכוןעדואורהולךהואנוגהכאורצדיקיאדעבדין

וא ה, בהללכתמתאמץשאני האורחאבל. בינוניאנא כגון: לומרשלםבלב ואוכלת "השישיזכני

,  ת " השי ובעבודת בתורה עמי ויתחבר כמנהגי שיתנהג מי וכל , ספקשוםבאיןצדיקיםאורחה"ב

,  זו סלולה ישרים - בדרך שיש האמת ואת האור את לראות יזכה ,  אמתית חכמים - ובאמונת ,  לב בחפץ 

באור דוקאהעליונהוהחכמה ",  יומיןבכולהודאזיליומא - לאברהםחסד , "עליון חסד מאור המוארה 

היו מחזקים את ידי,  חיו,הדור שי-ועוד גדולירת גאונואין ספק אם הד...ו..' .מאירההיאהחסד

וברכה היה םשמים מתקדש ורב שלו-וים עמדי ונוהגים מנהגי כמה דאפשר לפי מדתם, היה שםונל

ם בתשובה שלמה, והיתה באמת במהרה מתגלה  ורבים רבים מאד היו שבי נשפע על ישראל ועל א"י,  

אפשר כלל לצייר ולתאר את רוב הטובה והקדושה  - לוי הגון צמיחת קרן ישועה לבית ישראל, ואי בגי 

דעי ווסוף כל סוף ישובו לי יראיו ויההעולם שיהיה נצמח מזה. ואני מלא תקוה בע"ה שכן יהי- ותקון 

ו נעשה אגודה אחת לעשות רצונו ית', ולהרבותלבבי ואמתת דעותי, וכולנ-שמו ויכירו את טהרת

) תקנ"ההראי"ה, אגרתת ו(אגר'ארץ- חמדתו, ועל כל אפסי-אור ד' וכבודו על עמו, ועל ארץ

על דבר הרוגנים בעניין ה'אורות' אין לשים לב, ככה הוא הדרך של אנשים הרגילים שלא לעיין  "

בהלכות דעות, שמתרגזים נגד כל ביאור והארה שנראה להם כחדשה. אף על פי שבאמת יסוד  

ש הם יוצאים, וגדולים וטובים ממני בכמה דורות נצטערו בצער  הדברים עתיקים הם וממקור הקוד

זה. לי די שהישרים המבינים, שיראת שמים אמיתית היא אוצרם, הם יתבסמו בדברים שאני חושב  

לבאר את המקורות אין תועלת, על פי רוב  .לתועלת כללית וטובה רוחנית גדולה לפרסמם לפעמים

שלי, אלא הם מראים על זה אחרי התבוננות והרגשה  אין המקורות מבארים להדיא את המחשבה 

עמוקה. ואלה הנרגנים, או אפילו תמימי הלב שלא הורגלו ברעיונות כאלה, לא יקבלו את התוצאות  

).  , ירושלים, תדש"מאגרות ראי"ה ח"ד, אגרת א'מט'(גם כשיראה להם המקור שממנו הדברים נובעים 

 *

האלוקיהנפשאל, האדםאלהעולמותאתוהורידט "הבעשבא. מופשטיםהםל"האריזדברי"

בפסיכולוגיה , נשמהחיי שלעמקים לעומקי" אלוקאחזהמבשרי"פסוק פ "ע , ד"חב בא . שבאדם

,  סכנותיה ,  מאורעותיה את ,  הרבים נשמת את בקבלה וגילה קוק הרב בא.  היחידבאדםועיון,  מיוחדת

קוק הרב .  ישראל כלל נשמת של שגשוגה ,  עליותיה ,  זיכוכה ,  צירופיה ,  גאולותיה ,  הצלותיה ,  ירידותיה 

בקבלה היסודיהקו "(" ה " הראי שבקבלת סופית - האין השירה כל ומכאן ישראל שבכנסת בשכינה מביט 

).יב-יא ' חוב, י" תש, ההד, ד" הי צייטלין הלל ר' ,ל" זוק קהרבשל 

 *
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קוקהכהןיצחקאברהםר"כמוהרת"כקש,  יעקבגאון"- )'מים חיים'(תשל"ב) - (תרנ"ב ף משאש הרב יוס 

אורות ניצוצי ספרים חבילת קבלתי החולף בשבוע !,  ישראלתפארת.  שלום,  ]יחיהווצורו ישמרו[= ו"ישצ

,  הרב דבשם במתק עיני ואורו , שכל ם בשו בהם הוגה והנני , וענותו וקדושתו המלך אדוני מחכמת 

פה כל ולחתום לסתום והותר די בו יש ודף דף וכל ,  ודתו ליוצרו ישראל איש כל לב ומלהיב המלבב 

ומקור הנאמןהאל, בהם בהגיגי כליות ועלז ועונג רצון שבע הנני מאד מה , עתק צדיק על הדובר 

.)א"תרצאגרת', בחלק,המכתביםאוצר ("..סלהטובבכלהרב לאדונייגמולהטוב

*

לשלוח ויואל "...: קוקלרב כתב") דעניאאפרקסתא"ת "שו(תשכ"ב) - (תרל"ז מבראשוב שפרבר דוד רב ה 

טעמתי כאשר והיה , ולעמו ' לה אהבתו מזבח אש ולהבות קדשו ודברות הטהרה חיבורי את לי 

, יהל כי האמת אור ואראהחכמתו ארובות נפתחו כי , עיני ותאורנהקדשו ונופת דבשו מיערות 

לנפש מרפא והמה , תבל מחשכי המאירים תבונתו עומק נוגה שביבי הקרו מימיה בורוכהקיר 

ואילו ...מאחיו הגדול הכהן ראה אשר אלה כל ראתה עין אשרי , הזמן ובלהות הדורות מתהפוכות 

..." הייתימאושרמה.. בענקיםהגדולהאדםר"אדמוספרילשארגםזכיתי

*

!  תפארתוגאוןהודבשבחנאחזאחרי: "קוקלרבכתב)"הלכהעמק"() ח תש" - (תר"ם בוימל יהושע רב ה 

רעוא ויהי.. הנהנין ברכת עליהם וברכתי קבלתי פאר וחבש התשובה אורות היקרים ספריו את 

לי שישלח מאוד לפניו ואבקש ..אצבעותיומעשישאראתלאורויוציאממלכתועלימיםשיאריך

." ספריושארבתפארתלראותנפשי חשקהומאוד.. ספריו שאר את 

*

תורה': - משגיח רוחני בישיבת 'קול , ) ב " תשע - ע " תר ( איזמן גדליה הרב 

רוחני מנהל א " שליט קוק יהודהצבי ר" כמוהר ובחסידותובצדקותו המפורסם הגאון הרב כבוד הוד" 

- זהבמכתבי ג"הדרמעלתהודמוללגשתבנפשי עוזארהיב הנה... בירושלים' הרב מרכז ' יבת דיש 

ק "כמספריאחדיםספרים...לקבלתיבקשר-בפניםפניםלהכירועתהעדהזכותליהיהשלאאף

, וענוותוטובוהדרתברוב,  א"שליטג"הדרמעלתרוםהודשהואילל"זצישראלשלומאורןמרןאביו

,  א"שליטג"הדרמעלתרוםהודאלנפשיישותבכלטובהלהכירהדלליישכמה...בעדילויתןל

מרן אביו ק " כ תורת עמקי לתוך , החלושהבינתי רוחכפי, לחדוראולםשלפתחולי פתיחתבעד

– מובן, הקדושיםבספריול"זצאביוק"ככוונתעומקלתוךלבוא, והנה. הקדושיםספריו י " ע ,  ל " זצ 

מהאבל. כלללחשובאין-הנסתרחכמתהיאהאמתבחכמתשכמונילאנשיםידיעתאישמפאת

הוא ', הקבספריושטחיעיוןמתוך, ה"בערבתועלתכמדומהליושהיה, כביררושםעלישעשה

שהוא חזקה כה במידה , שנגע העניינים בכל , פנימיות ובפנימי בפנימיות , ברורהכה , שלו ההכרה

,  ובשלילתה באפיסותה , והקליפה החיצוניות לגמרי ל " זצ מאיתו שנעלם למדריגה עד , ממש כראיה 

מהלנושמספרמפניעלינורושםעושהלנושמוסרמה כל. והפנים התוך וזוהר עשירות לעומת 

ההשגחה .. .ממשלעיניולושנתגלהמהאםכי, לבדשמרגיש מהולאשחושבמהלא, שרואה

... הפניםדלדור,  לדורנוביחוד המוכרחת זו אצילה נשמה אלינו שלחה ,  וחסדה טובה ברוב העליונה 

.  צאו החיצון לאסירי ולאמור עוורות עיניים לפקוח , ל " זצ מרן אביו ק " כ נשמת אלינו הורד ואז 

להרים החיים אנשי כל אל קולו נשא וכשופר ,  החיים פנימיות פנימי לתוך חדר החציון ערפילי ומבעד 
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היצירה ובפנימיות בנשמות שיש וההוד הזוהר ,  העשירותלהם להראות ,  הקליפה של הדקוילוןלהם 

כשהיה ,  דורו מבני גדולים ואףרבים אותו הבינו לא אם הפלא ומהו ...האלוקיתוהאומה האנושית 

להראותרצוניומרוב, ל"זצאביוק"כבספרישמחתימרוב, לדברהארכתי...הזההחזיוןלהם חסר 

אני כעת . בהםשמחתיעוצםלובהראותיטובתי הכרתאותוא "שליט ג "הדררוםמעלתהודאל

. ומילה מילה כל על שם יש ועשירות הון כמה ],  ג " תרפ מהדורת ' [ ראיה אגרות ' ב להגות פנאי לי לוקח 

לטוב ,  תבל רחבי בכל ,  בה ההוגים כל לב לשמחת ,  ל " זצ אביו ק " כ תורת של הדעת מי שיחדרו '  ד יתן 

תשרי , 'המעין'('איזמןגדליה, רבהבהערצהמוקירועבדולבכחפץ.. . אמן , העולמים בשני לה

תרצ"ו).בשנתרצי"ה קוקל, נכתבט"תשס

 ***


