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 ללמוד תורה. הכהן קוק אהב הרב אברהם יצחק דבר יותר מכל 

 ,על אברהם עם אביולמד  בוקר לאחר התפילה בכל . התורה לימודלו ליום אחד על ו ,הרבלא ויתר  ,בגרביה הרחוקה קטןילד  ועוד בהיית
 רחל ולאה. , רבקה,יעקב, שרהויצחק 

  .בישיבה ורבותי מפי תורהאברהם הקטן  למד כשגדל 

 .תלמידיו גמראאת וללמד  דולמלעם הנץ החמה   בכל יום ם יהשכ ,רב הראשי הראשוןהתמנה להיות הלארץ ישראל ו שעלהכ

משלחת זו  פעם הייתה  עזרתו.לקבל את עצתו ו לשמוע אתשביקשו  הגיעו אל חדרו אנשים רבים ,השיעור היומיאת  ללמוד שסיימולאחר 
 .דחופהשאלה  עםגברת נכבדת או אדון  ופעם  ,רחוקהמארץ 

 ,שולחן ערוךבורמב"ם , בבגמרא  עייןמ, םלכל המתייעצי פנים ומסביר השואליםכל ברוב  קשב למקשיב  היה, הרב אברהם יצחק הכהן קוק
 תן עצה לכל איש ואישה.וונ ,מוצא פתרון לכל בעיהופוסק הלכה 

  הרבבחדרו של  רק , שקט השתרר על הכל ,זה אחר זהב כבוהאורות בבתים ו ,התרוקנו מאנשים הרחובות, התאחרההשעה ו כשירד הלילה
 מוד תורה.לל הרב קוק אהב  דבר אחר.יותר מכל כי  ,דף הגמרא האיר אתו דלק האור

---  

  .הרב יעקב מאיר בחדרו של גם האור   דלק ,לא הרחק משם בקצה העיר

 .יעקב מאיר ללמוד תורה הרבדבר אחר אהב   יותר מכלכי  ,דף הגמרא והאיר את האור   דלק 

 . ישב ללמוד דף גמרא מיד לאחר התפילה  .ולו ליום אחד על לימוד התורההוא לא ויתר  ילד קטן עוד כשהיה הרב מאיר

 תורה.הללימוד ובתי מדרש  שם תלמודי תורה תלבנו ,ואלג'ירטוניסיה בוכרה ל נסע רב מאירה

 .ולקבל את עזרתו לביתו לשאול את עצתו רבים הגיעו   ,התמנה להיות הראשון לציוןו לארץ ישראל כשחזר 



 ,םסביר פנים לכל המתייעציהו ,קשיב לכל השואליםההרב מאיר 

 ,עיין  בגמרא, ברמב"ם ובשולחן ערוך

  הלכה ונתן עצה לכל איש ואישה.פסק 

נותר האור לדלוק  של הרב מאיר רק בחדרו  ,בזה אחר זה האורות כבו בבתים ,מאנשים הרחובות התרוקנו ,התאחרההשעה ו ירדהלילה כש
 .וללמד את תלמידיו ,תורה אהב הרב ללמודכי יותר מכל  דף הגמרא ולהאיר את

 הרב מאיר והרב קוק תורה. למדוכך בכל יום מהנץ החמה ועד שקיעתה 

  ,קושיותלפתור לדון בסוגיות  ,תורהיחד ללמוד כשנפגשו הרב מאיר והרב קוק 

 תורה.ב ללמודאהבו שניהם שמחתם כפולה ומכופלה. כי יותר מכל דבר אחר הייתה 

 


