
  

 

 

  

  פרשת 

  במדבר
  

ן מספר  ו   126גלי
 

  ה"שבת הראי
  תולדות חייו ודברי תורתו 

 שר התורה ורועה ישראל, מרא דארעא דישראל, של הצדיק והחסיד
  

  ל"רבי אברהם יצחק הכהן קוק זצ

ם ֶאת ְּוָנַתָתה   .]ט, ג[ ַהְלִוּיִ
, המשפיעים על בני דורם מאוצר רוחם, שלש מדות ישנן בבעלי הנפש" 

 שדרכי העבודה האלהית, שתן נאחזות הן במדתה של הדוגמה העליונהוושל
, והן מוצאות להן מקום בשרשי היסוד של עבודת הלויה,  מתפרטות בה]..[.

   .'הם מדתו של משה עבד הועל גבי, הכהונה
דרוש וקבל "שהצד התחתיתי שלה הוא , העבודה של המשמעת הפשוטה

כי שכר הוא ,  ‰È‰ ˙‡Ê˙„Â·ÚÌÈÈÂÏ‡ , והיא הולכת ומתעלה בדרכה, "שכר
אין עיניה נטויות  –כשהיא מתעלה . ]כא, במדבר יחפ "ע[ ודתםבלהם חלף ע
אשר , אנשי הרוח .אבל סוף ענינה היא משמעת פשוטה ותמימה, אל השכר
, הם הנם כל העובדים בקודש, ונים המפתחות של אוצר החיים הלזהבידם נת

אותם . בהלכה והגדה, בהוראה ישרה, במוסר, בתורה', המזכירים את ד
בתור ,  המתגלה על פיהםמושפעים הם משפעת התורה, המושפעים מהם

והם מזכים את , המקשיבים זוכים במשמעתם הברה. צינור ומעבר הגון
ים שומר השער, זהו יחש לויי.  שכר שחלף העבודהבדרך, מזכיהם גם כן

   .ומרים קול בשיר וזמרה, מבחוץ
והיא מפרנסת את , שהיא מסתכלת ברזי עולם, למעלה מזה היא העבודה הפנימית

וישראל מפרנסים לאביהם , םברז הנאצל של תנו עז לאלהי, הקודש שלמעלה
צדיקים יסודי , ולעומת תוכן זה בעבודת הקודש של טהורי הנשמה .[...]שבשמים 

וכל המתדבק בם מוסיף בהם כח , שהמתדבק בהם הרי הוא מתדבק בשכינה, העולם
ÌÈ, נהרה וחיי עלמות, וגודל‰Î Ï˘ Ô˙„Ó ‡È‰ ˙‡Ê ,עבודת מתנה אתן את כהונתכם.   

 ַוִּיְזּכֹר ,שעיניו ולבו רק אל צאן עמו, רועה נאמן, למעלה מכולם היא מדתו של משה
דוגמתו היא , ]יא, ישעיה סגפ "ע[ צֹאנֹו הרֵֹע ֵאת ִמָּים ַהַּמֲעֵלם ַאֵּיה ַעּמֹו מֶֹׁשה עֹוָלם ְיֵמי

כי אם , לא פרנסה ולא תוספת גדולה, שאין כל עולמים כדאים לה, התכונה העליונה
טלים לגבה יותר משרגא שכל השפע והטוב ב, דעה בהירה ואספקלריא המאירה

 ,[...], אלהיו' אשרי העם שד, אשרי העם שככה לו בגימטריא משה[...] . בטיהרא
ולא , העומד תמיד מוכן להופיע ולהשפיע', בד דלהיות עדי עד מתלמידיו של משה ע

כי ישמח משה במתנת חלקו כי עבד , אפילו ברכה רוחנית ואצילית, לקבל מאומה
  .]טזר ,'ח', שמונה קבצים', ה"הראימרן [ כליל תפארת בראשו נתת לו, נאמן קראת לו

  נשיא הכבוד 
  עד העדהשל ו

' בית הרב'ד התקיימו ב"ו ניסן תרפ"ביום שלישי כ
נשיאו . בירושלים' ועד העדה האשכנזית'הבחירות ל

שהה באותם ימים , ה"מרן הראי, הקודם של הועד
באמריקה לצורך גיוס כספים למוסדות התורה 

' ד ר"הראב,  הראשירבכממלא מקומו . בירושלים
 למעמד הגיע במקומו, ל"צבי פסח פראנק זצ

 המזכיר הכללי של הרבנות יוויבל, הבחירות
 יןב. ל" הרב שמואל אהרן ובר זצ–י "הראשית לא
וברך את ,  דיבר גם הרב פראנקהרביםהנאומים 

יזוק הועד להצלחה בעמדתו לאחדות ולשלום ולח
  . תלויים-עמדת החרדים הבלתי

באסיפה זו נבחרה הנשיאות המורכבת מחמישה 
' ה ר"ה; יוסף גרשון הורביץ נשיא' ג ר"הרה: חברים

חיים ' ר; אברהם חיים סגנים' עקיבא אליאש ור
  . יצחק יעקב ילין מזכיר' ור; יעקב קרק גזבר

. ה נבחר לנשיא הכבוד של ועד העדה"מרן הראי
ה נעמד הקהל על "כשהזכירו את שמו של הראי

 מכתבונתקבלה ההחלטה פה אחד לשלוח לו , רגליו
ברכה בשם היהדות הצרופה לעבודתו במסירות של 

 ק בפרט"נפש להרמת קרן התורה והיראה באה

אייר ' ד' דואר היום' ניםתויהעפ "ע[ובעולם כולו בכלל 

  .]ד"פסח תרפ', התור; 'ד"ז ניסן תרפ"כ' קול יעקב; 'ד"תרפ

  התעכבות באמריקה
ה אמור "היה מרן הראי, על פי התכנון הראשוני

 אך בסופו ,ד"תרפלשוב ארצה לקראת בסוף קיץ 
מ "ע, של דבר נאלץ להתעכב זמן מה במסעותיו

לסדר עניינים שונים לטובת העדה החרדית 
  . שעמדה תחת הנהגתו, בירושלים

שחיכה בגעגועים ובציפיה  , הציבור בירושלים
 בצער בקיבל את בשורת העיכו, ה"לשובו של הראי

, הדים לכך ניתן למצוא בתוכן המכתב הבא. רב
, ה מאת ועד העדה האשכנזית"ישנשלח לרא

  .ל"ג הורביץ זצ"הרי –הנשיא בחתימת ידו של 
 ·˙ÎÓ ‰ÊÛ˘Á‰Â˘‡¯Ï Ô‡Î  , ÔÂÈÎ¯‡ ˙Â·È„‡·

'·¯‰ ˙È·'.  
   

"ð¼î- íð¼í  
 ñ¾ëëî³ óñ¾îþ−ë ó−ïò×¾êí ³ð¼"ê  

³.ð .67  
  

ë"óìòô ¾ðìñ è− óî− í-õþ³ ëê"ð  
¼ô"ñîðèí îòëþ × , šì®− óíþëê −ëþ öîêèí

öí×í ¬−ñ¾ šîš"ê  
êñ ó−òëþí ¾êþ"− ,  

î−òšþ.  
í¾ðìêñ"−îêþí ðîë×í ñ×ë ¬ .  

 ³−õþèñ³í í¼−ð−í îò−ñ¼ í³¾¼ í¾š ó¾îþ
 ñ¼ ö−ñþë þ−êô ëþñ íñêí ó−ô−ë í¼−èí¾

 −þìêñ ð¼ íš−þôêë îòëþ ñ¾ î³îë×¼³í ³îðîê
³î×î½í èì . í¼−ð−í í³¾¼ ë−®¼ôî í¾š ó¾îþ

þîë®í −èîì þ³−ë óè . óñ¾îþ−ñ íñ í−í í¾š
ññ×ë îòëþ ³¼−½òñ ó−×½íñ ,ñ î−í ó−¾š −ô− í

î−¾×¼ ð¼ îþð¼í , ³ëï×ê ê−í þ³î− ðî¼ í¾šî
³−ì×îòí íîš³í , þë× ³îôðîší ³î¼−ð−í −õñ¾

 ñê ó−òõ îòëþ ³ê ³îêþ³íñ îò−×−ì þë×î îò−îš
ó−êëí èìí −ô−ñ ó−òõ. ³ê þê³ñ ö−ê 

−ô×)í(îëî¾ óî−ñ îò³ , −òìîþí ñë½ñ µîþ¼ ö−êî
îþð¼í −ñèþñ ó−ñëî½ ó−−ôîšôí îò−ò−ò¼¾ .

× šþ îòê ó−¼ðî− ðîêô ñëî½ îòëþ óè îòîô× −
−êô- šñì ê−í¾ îò¾ðš ±þêñ ëî¾ñ ðî¼ î³ñ×−

ó−ô−í ñ× î−−ìô ,³ìê íôìòë óìò³ò ðì−î , −×
íñ ¬−ñì− îòëþ ðîë× óê ó−èìí −þìêñ ð¼ þê¾

 ³îð½îôî þîë®í ³ëî¬ñ ±îìòñ ³êï ê®ô− ì¬ë
íþî³í , ñëšñî ñîë½ñ îòñ× ñ¼ íï −òõëî
íëíêë .  

×¼ô ñëš ì¬ë"¾¾ íôþèñ³í ³ê ³îñ îòìñ 

öîðòîñë ³¼× î³îì×îò ³î®−ìò þëðë  ,) îòë¾ìë
íþïì þë× ¼½îò êîí¾ ( ñ¼ ó¾ öèíñ −ð×ë

íšîìë ³−ðþìí ³îðí−í ñ¾ ó−òîš³í ³î¾−þð 
êí"− .×¼ô íïë í¾¼ ì¬ë" í−í þ¾õê¾ íô ³

îð−ë , íšîìë −× þ¾õêë í−í−¾ íô í¾¼− ðî¼î
ð−³¼ ñ× ó−−îñ³ íìî½òî ³êïí]îò []ñ[ ³òèí

êë îò−ò−ò¼"− .  
îòòí×¼ôô ðî¼ îòñëš êñ¾ ðêô ó−êñõ³ô " ³

 îñ îòìñ¾¾ ó−ë³×ôí ñ¼ íëîè³ë ë³×ô óî¾

  ה קוק"מרן הראי
  ל"יוסף גרשון הורביץ זצ' והגאון ר

  )'יפרק (שערים רבה של שכונת וישיבת מאה 

 ה"אורות הראי

 ïåéëøàì äãåú ïåéëøàì äãåú ïåéëøàì äãåú ïåéëøàì äãåú''''áøä úéááøä úéááøä úéááøä úéá ' ' ' 'íéìùåøéáíéìùåøéáíéìùåøéáíéìùåøéá , , , ,åðúåùøì åãéîòäù íéëîñîä ìòåðúåùøì åãéîòäù íéëîñîä ìòåðúåùøì åãéîòäù íéëîñîä ìòåðúåùøì åãéîòäù íéëîñîä ìò 

 אורות הפרשה



 

צ "להפצת תורת הגה' אור האורות'י ארגון "העלון יוצא לאור ע
  א"ה קוק זיע"הראי
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 6הרב צבי יהודה ' רח: שאלות ותגובות ניתן לשלוח לכתובת

   reiyyaa@gmail.com : ל"או בדוא,  ים- בת3דירה 

   0546-573-528: ספראו להתקשר למ
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 il www.yeshiva.org.: ניתן לקרוא את העלון גם באתר
  ניתן לקבל את העלון במייל מדי שבוע 

 þîê þîê  
³îþîêí³îþîêí  

 

  העלון יוצא לאור בסיוע

יר''''  ִרי ִשׁ ירַדּבְ ִרי ִשׁ ירַדּבְ ִרי ִשׁ ירַדּבְ ִרי ִשׁ     ––––' ' ' ' ַּּּּדּבְ
  הדוכן שלך לספרי קודש

  .  ומוסיקה יהודית

 077-3220338: להזמנות
  

  :סניפים

  .ם-תחנה מרכזית י

  .ג" ר60ל "אצ

 .ת" פ8איכילוב 

  בדרום תל אביב "אורות אביב"ישיבת  העלון בחסות
  

 לימוד מעמיק ומקיף עם מעגלי �פ יכולתו "עם יעדים לימודיים לכל תלמיד ע, תוכנית לימוד מתוכננת ומוגדרת

 052-8119291: הרב יובל  050-8822088: ב אטינגרהר: לפרטים.  אווירה משפחתית חמה ואוהדת�חזרות 
 

ïîô³ ï óî−ëî öî−½ è× óî−ë , îòê®ôí óíô¼¾î
ð¼î ó¼ þ¾šë ó−òî¾ ó−×ô½ô îñ- ó¼î íð¼í

³îñíší ³šîì . íëî¾³ óî¾ îòñëš êñ öëîô×
 ³þ−ìë þëðë þë×ô îñ îòìñ¾¾ íôþèñ³í ñ¼

ð¼î-³îê−¾òñ îþìëíî íð¼í-ðîë×í .  
 îò®þêñ ëî¾ñ í×ï−¾ îòëþ ³ê ó−×þëô îòòíî

ëîþší öôïë î³−ëñî−þ¾õê þ³î−í  , îð−ëî
 îëñ −×þ¼ô ñ× ³ê ñ¼îõñ ê−®îíñ íñ¼−

î−¾ðšî ëî¾−í ³ëî¬ñ .  
 þ³î−í í×þëí −¾èþî þîôèí ðîë×í ñ×ë

ó−šîô¼  
±−îîþîí öî¾þè ¹½î−±−îîþîí öî¾þè ¹½î−±−îîþîí öî¾þè ¹½î−±−îîþîí öî¾þè ¹½î−ê−¾ò   

ö−ñ− ëš¼− šì®−ö−ñ− ëš¼− šì®−ö−ñ− ëš¼− šì®−ö−ñ− ëš¼− šì®−þ−×ïô  .  
) ó−ïò×¾êí ³ð¼ ñ¾ íð¼í ð¼î ³ô³îì

îþ−ë³ óñ¾"î .(  
  

  ועד העזרה האמריקאי
וגם , ה"מכתב נוסף נשלח באותם ימים למרן הראי

לפיו מצד גדולי כבו מובעים רגשי הגעגועים 
  . ל"ג הורביץ זצ"בתוכם הרי, וצדיקי ירושלים

ועד העזרה המרכזי האמריקאי "את המכתב שלח 
, סניף ארץ ישראל, להחזקת מוסדות התורה

ÓÒ¯ÙÓ Â". ו"ירושלים ת‡ Ô‡Î Â˙Â‡ ÌÈ
‰Â˘‡¯Ï , ÔÂÈÎ¯‡ ˙Â·È„‡·'·¯‰ ˙È·':  

  
"ë"í ,¬ óî−"õþ³ ñîñê ¾ðìñ ï"ð .  

¼ô"í ë−ëìíî þš−í îò−ëþ ×" ñîðèí öîêèí í
¾š× ñêþ¾− ê¼þêð êþô"êþíîô ³" öí×í −

¬−ñ¾ šîš"êñ ³−¾êþí ³îòëþí ê−¾ò ê"− ,
í×þëî óîñ¾!  

íðìê"ó−ñ¼ò þ³î−í ðîë× −¾èþë ¾!  
íïë ¼−ëíñ îòìòê ó−ðë×³ô îò−ëþ öþô ðîë×ñ 

¬−ñ¾" íþî³í −ñîðè ñ× ó¾ëî îòô¾ë ê
íþêë"š ,−ëëñí îò−³î×þë ³ê]î[ ³×þë ³

ìî×" ¬]=íëî¬ íô−³ìî íë−³×[ í¾ðìí íò¾ñ 
¼ëí"ñ. ë−ëìíî þš−í îò−ëþ , îòìòê ó−¾−èþô

 î−ñ¼ ñ¬ò −× ñ¼ ðîêô ëêî× îòëñî îþ¼® ³ê
 šîìþ îñêí ó−êþîòí ó−ô−ë íñîèë þê¾íñ

íë−ëìí î³ìõ¾ôô , î¾õò ³ê¾ô öî−®ô šîìþ
îñ þš−í ñ×ôî . −õ ñîðè îòìòê îò−þ¼® ñëê

þðí þ¾ê ñ¼ íëþí" îò−×î³ë îôîšô ðšõò è
¼¾ êñî îòññ−õ êñ¾ íô µîþê öôï íï ñ¼ îòþ

¾êþô íï , îò−ëþñ îò−¼îè¼è îëþ− ðîì−ëî
¬−ñ¾"ê ,ó−èìí −ô−ë , îò−−í óíë þ¾ê ó−ô−í

 ó¼îò ñ¼ ó−èò¼³ôî îòîêè ³þðí î−ïô ó−òíò
î−³îþôê . ³ê îò−ëëñ ñê îòô−¾ë óñîê

 ³³× íþîë¼ë þ¾ê í¾îðšíî íñîðèí íþ¬ôí
íñîèë ðî¼ þê¾ò íññèëî ó−šìþôñ î−ñèþ , −×î

í î³îê ìñ¾ í−ìôñ ’−ìíñ −þ−ìë ³ê ³î
í ³−ë ³îþ®ìë ó−õõî³½ôí íôîêí,’  

ñîðèí îò−þ¼® ñ¼ îòìòê ó−è−ñëô , ó−îšôî
 îò−ëþ öþô îô× ó¼ô óþîô ¾−ê −× îòìòê

¬−ñ¾"ê , ¾þèñî îþ¼® ñ¼ è−ñëíñ êîí ¹ê ¼ð−
íèêðî ë®¼ ñ× îëþšô .í ³ðìî ’îïî¼ô . îòòíî

îðí" íþ¾îêôî íëî¬ íò¾ë î³îê ó−×þëôî ¾
ëší¾ íò¾"ñî− î−ôìþë í ³î−ôôîš îò×−

îò®þêñ ,óñîëèñ ó−òë îë¾î , ó¾êþ ñ¼î
óñî¼ ³ìô¾ ,−×"ëë þ"ê .  

þš−î ðîë× −¾èþë!  
ð¼î −þëì-êñ −³ðí"−."  

  

על גבי מכתב זה מופיעות חתימות רבני ועסקני 
' ר, זרח עפשטיין' ר, אברהם פילוסוף' ר: ירושלים

' ר, יחיאל מיכל טוקצינסקי' ר ,בן ציון קואינקא
יחיאל ' ר, ישראל ראבין' ר ,וויץיוסף גרשון הור
יעקב יצחק ' ר ,זאב שחור' ר, מיכל מושקין

נפתלי ' זלמן הלוי סאלאוויציק ור' ר, טייטלבוים
  . פרוש גליקמאן

   

  ברכה לבבית
ה ברכת "שלח הראי, ה"לקראת ראש השנה תרפ

על כך . ושבי הארץיול 'ועד העדה'שנה טובה ל
  :תם ימיםמאו' התור'מסופר בעתון 

בל בימים האלה מראש הרבנים יועד העדה ק"
י הכהן קוק מכתב שבו הוא מביע "י מוהרא"לא

חולים לעבודה פוריה ילועד ברכה לבבית וא
ומודיע על ענינים כלליים חשובים לטובת הארץ 
-והיישוב ושולח את ברכתו לכל הישוב הארץ

  .]א"גליון נ' שנה ד, ד"אלול תרפ' כ', התור'[" ישראלי
  

  עילות ועד העדהפ
המשיכו , ל"ה בחו"בה שהה הראי, גם בתקופה זו

הנה . 'בית הרב'אסיפות ועד העדה להתקיים ב
  :אחת האסיפותשל תיאור 

"ÌÈÊÎ˘‡‰ ˙„Ú· – ביום השני שבוע זה הייתה 
י קוק אסיפה "י הגרא"בבית ראש הרבנים לא

חשובה שנקראה על ידי ועד העדה לעדת 
ת חצר גדולה בעיר האשכנזים בירושלים לשם קניי

. העתיקה ולסדר בה בית הכנסת אורחים לעולים
בית זה יהיה סניף לבית הכנסת האורחים הגדול 
שועד העדה חושב לגשת לתעמולה רחבה 

אל הצעד הראשון הזה נגשו . להקמתו בירושלים
מפני הנחיצות שישנה בו לתחית העיר העתיקה 
ומפני החשיבות שיש בקניית החצר כשהיא 

רבנים , העדה- השתתפו באספה חברי ועד.לעצמה
הובטח על אתר סכום של ארבע . ואורחים מוזמנים

 מתוך ועד העדה ומחוצה ,ונבחר ועד, מ"מאות לי
 מרחשון 'י' התור'["  להמשיך את הפעולה ולגמרה,לו

  .]14'  עמ',גיליון ג' שנה ב, ה"תרפ
  

  קבלת פנים נהדרת
,  באמריקה ובקנדהה ממסעו"הראיכאשר שב 

קבלת פנים נהדרת מטעם ועד "נערכה לכבודו 
שדוגמתה לא ראתה , העדה האשכנזית בירושלים

הנה תיאור חלקי של אותה ". עוד ירושלים

  :החגיגה
רבנים , כמאה וחמישים איש מנכבדי ירושלים"

. [...] נסעו לקבל את פניו בלוד, וראשי מוסדות
קהל גדול מנכבדי ירושלים בא למוצא לקבל את 

 בירושלים הוקם לכבודו שער כבוד על יד .פניו
, ממושב זקנים עד ביתו, ולאורך כל הרחוב, ביתו

הצטופף קהל גדול שהריע לכבוד הרב בשובו 
נאמו לכבודו באי , בחצר הרב. בשלום לירושלים

י השיב "ראש הרבנים לא. כוח מוסדות רבים בעיר
. על דברי המברכים, ובנאום חם, במילים קצרות
מחניכי בית היתומים , מר רבליןהמקהלה של 

שרה שירים , "חינוך עורים"והתזמורת של , "ציון"
" עלה הרב לביתו" התקוה"ולקול מנגינת . שונים

א "ח' אוהב ישראל בקדושה'מובא בספר ', התור'מתוך עתון [
  .]394' עמ
  

  לתת לרב לנוח
"ÌÈ·¯‰ ˘‡¯ Ï˘ Â·Â˘Ï – ועד העדה של עדת 

  :אתנו לפרסםהאשכנזים בירושלם מבקש מ
מבקשים מאת הקהל לתת לראש הרבנים לנוח 

ולא להטרידו בענינים , מנסיעתו ועבודתו הקשה
בקורים קצרים , צבוריים במשך השבוע הזה

  . לברכות שלום מתקבלים
נודע לנו שהרבה לא קבלו את ההזמנות שנשלחו 

לכל אלה נודיע . להם לקבלת הפנים בבית הרב
ואתם . מסבות שונותשזה לא היה באשמתנו כי אם 

  .]ה"ד כסלו תרפ"כ', דואר היום'עתון [ "הסליחה
ה להמשך ביסוסו "מייד לאחר שובו התמסר הראי

על אחת מהאסיפות שהתקיימו . של ועד העדה
ה באגרת שכתב מספר "מספר הראי, בביתו

 ובראשם 'ועד העדה'חברי שבועות לאחר מכן ל
 כאן מת מתפרסאגרתה. ל"ג הורביץ זצ"הרי

י באדיבות הרב זאב "צילום כתמתוך , לראשונה
  :א"נוימן שליט

  
"ì"í ³ë¬ −’.  
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