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 רבי אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל
 

 

 אריה לוין ספד רבי ה
 

רבנו הרב קוק השתתף כל ימיו "
של ישראל, ומסר נפשו  בצערם

עליהם במסירת נפש ממש, כרועה 
נאמן השליך את נפשו מנגד בעד כל 
אחד ואחד מישראל. אלה אזכרה 

הרגעים הנוראים  ,בחרדת קודש
שאר יוי ,המזעזעים את כל נימי הלב

דבר זה חקוק בלבבי. בעת שהלכתי 
עם רבנו זי"ע בשנת תרפ"ט בימי 

ת לבית החולים 'הדסה' המאורעו
טלפון משלום אחינו  להיוודע על ידי

בחברון, ויהי כשהזכירו לפניו את 
ארון האלוקים הריגת קדושי חסידי 

ויתעלף. פול אחורנית ארצה עליון, וי
בכה  ,רוחו אליו הכאשר שב ואחר כך

בכי מר וקרע את בגדיו כמו על ספר 
ועל בית ישראל ועל " ,תורה שנשרף

" )על פי שמואל עם ה' כי נפלו בחרב
 ב, א יב(. ומשך איזה זמן אחר כך
היה לחמו לחם דמעה ומשקהו 
דמעות שליש ולא שם כר לראשו. 

קנה קפצה עליו והתחיל ומעת ההיא ז  
יסורים קשים. אולי זה היה ילהרגיש 

 הגורם למחלתו האנושה.

צדקתו וחסידותו ופרישותו, לו דומיה 
תהילה. לא הכיר בצורתא דזוזי כלל. 

בריו לאהבת יהיה מסור בכל רמ"ח א
המקום, לאהבת ישראל ולארץ 

ישראל, לקרב את ישראל לאביהם 
שבשמים. במקום גדולתו שם 

ותו, ענוותן מאוד, מהנעלבים ענוותנ
והסולחים אף לאלו שהעציבו את 
רוחו הטהורה. ושמעתי כמה פעמים 
מפיו הקדוש שהיה מתפלל בכל יום 
עליהם שלא ייענשו חלילה בסיבתו 
וסולח להם. לא שח שיחה בטילה 

 'שיחת חולין'מימיו בלי תועלת, וה
שלו הייתה צריכה לימוד, אשר 

ת שמים בדבריו היו אוצרות של ירא
 ומדות טובות.

ימים מקדם, כאשר זכיתי זכרתי 
בשנת תרס"ה,  לעלות לארץ ישראל

, שיחרתי את פני רבנו זי"ע ביפו
כדרכו  וקיבלני בסבר פנים יפות

בקודש לכל אחד. אח"כ הלכנו לשוח 
מעט בשדה. בדרך קטפתי איזה פרח, 

 והתחלחל רבינו זצ"ל ואמר לי
בחיבה: תאמין לי שמימי נזהרתי 

א לקטוף עשב או פרח אשר יכול של
לגדול עוד או לצמוח, כי אין עשב 
מלמטה שאין לו מזל מלמעלה 
ומכה אותו ואומר לו: גדל! ובפרט 

. הדברים האלו צנו הקדושהבאר
שיצאו מלב טהור וקדוש נכנסו 
עמוק בלבבי, והתחלתי להרגיש 

 .ביותר מידת החמלה על כל דבר

שפכי כמים לבך, כמו שפיכת המים 
שלא נשאר בכלי מאומה, כן צריך 
לשוב מכל העבירות הן בן אדם 

לכבד  ,למקום הן בן אדם לחבירו
להתפלל מלב  ,את התורה ולומדיה

, לישרא טהור שיתקיימו בנו חכמי
לגדל את בנינו לתורה ויראת שמים 
שזה היה משאת נפשו של רבינו 

ים שמעתי זי"ע, אשר כמה פעמ
אם  :מפיו הקדוש לשון המדרש

התינוקות מצפצפים בפיהם מה 
שלומדים בחדר אלף בית עם 
הנקודות והטעמים קמץ א' פתח 
סגול וכו' אשר זה הבל פיהם 
שמקדש אותם, מטהר ומכשיר 

מורי הוראות להיותם אח"כ 
עמ'   'אוהב ישראל בקדושה'] בישראל"

621– 621] . 
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 מגדולי ישראל ואגרות ניחומיםספדים ה
 זצ"ל מרן הראי"ה קוקעל 

 אורות הראי"ה

 

 



 

ביום ב', י"א אלול נערכה אזכרה 
להרב א. י. הכהן קוק ז"ל בבית 

 הכנסת הגדול דזכרון משה.
 בית הכנסת היה מלא מפה אל פה.
מצב רוח של עצבות עמוקה שרר 

 בו.
הספידוהו הרה"ג רבי שמואל 
רפפורט, שהתעכב ביחוד על 

 –גדלות ואהבה  –המזיגה היפה 
 ששרוו בנפשו האצילית.

הרה"ג רבי מאיר סטלוביץ רב 
בזכרון משה )קודם רב בחסלביץ(, 
עמד בהספדו על הפילנטרופיות 
הרוחנית שלו. היה יכל בכוח 
גדלותו להביא כל בן אדם קטן 
למדרגה גבוהה, ידע לקרבו אליו, 
היה יורד אליו בכדי למושכו אליו 
ולהגביהו למדרגה גבוהה. ירידה 
לשם העלאה, בחינת "כאשר ישא 

מן את היונק". היה גאון השכל האו
גאוניות הרגש  –וגאון הרגש. 

התבלטה אצלו במידת אהבתו אל 
הבריות, אהבת ישראל ואהבת ארץ 

 ישראל.
כרה סיים הרה"ג רבי את אסיפת האז

ילוקי. עמד על משה חסקין מפר
מעשיו הגדולים לטובת רבני רוסיה, 

מכליה וכל מה שעשה שהציל אותם 
לא על מנת ים, שעשה רק לשם שמ

 לקבל פרס.
רושם כביר עשתה האספה. כל 

גישו כי נתיתם הדור הנאספים הר
, טו אלול 'דואר היום]'ונתיתמה הארץ 

 .[תרצ"ה
 

*** 
 

רבי משה סלובייציק  איגרת
 )מכת"י( זצ"ל

 

 ב"ה יום ג' ה' אלול תרצ"ה 
 כבוד הרב הגאון סיני ועוקר הרים

בתורה ויראה אדם המעלה  ממולא

 נ"י.קוק  שאול חנאמוה"ר 
ידי מרתתין ועצבי נרעשין לרגלי 

רעישה את כל בשורה הרעה ר"ל שה
העולם כולו מפטירת קדוש ישראל 

השבר הגדול  [...] ו זצ"לותפארת
 מה נאמר ומה נדבר [...] לבת עמי

ינחם אותן בתוך שאר אבילי  [...]
 ציון וירושלים.

 יתברך מעכת"ר וכל אשר לו
בכתיבה וחתימה טובה בספרן של 

 צדיקים גמורים. מוקירו ומכבדו
משה הלוי סאלאווייציק בהגאון 

 ם הלוי זצ"להחסיד מרן חיי
 

 סלובייציק זצ"ל הגרי"ד איגרת
 )מכת"י(
 אלול תרצ"ה בוסטון ג' ה'ב"ה יום 

 ריף ובקיח כבוד ידידי הרב הגאון
צנא מלא ספרא  וסיני ועוקר הרים

איש האשכולות אחד מבני עליה 
 הכהן קוק שליט"א ש.ח.מוה"ר 

 שלום וברכה מרובה.
לאמיתו של דבר לא אדע איך אפתח 
בדברי ניחומים ואיך אבוא בכוס 
תנחומים לפני מעכת"ר שליט"א, כי 

 [...] ים שברנו, ומי ירפא לנוגדול כ
כפופי ראש נדהמנו ושוממנו, מלאי 

 נשיא ישראל, גאון האומה ,[...] יגון
[ ...] אבלה כנסת ישראל[ .]..

 נתיתמה האומה, נתאלמנה היהדות
עיני זולגות יאמן לי מעכת"ר,  [...]

 ]...[ גזריםל דמעות, לבי קרוע
מדוכאת וידי מרטטות, אין  ]רוחי[

 דמות דיוקןת זו. כח בי להמשיך אגר
זה לא כבר,  הרבנו, שזכיתי לראות

מופנה לנגד עיני ומפיצה זהר והוד 
אור יקרות, קלסתר פניו המפיקות 
נעם ותפארת הם גדולה ונשגבה 
נראית אלי, ואיך אפשר להעלות 

כי רבנו כבר הלך למנוחות  במחשבה
ואותנו עזב לאנחות. איה סופר ואיה 

 [...] איה הגאון והמנהיג [...] שוקל
ואיה הרב ומורה דרך? מה אעידך 

 בת ציון?
 לנחם, במה נחמך?

המקום ינחם את עמו ונחלתו וינחם 
אותם בתוך שאר אבלי ציון 

 וירושלים.
 מוקירו ומכבדו דו"ש ושלום תורתו

 יוסף דוב הלוי סאלאוויציק
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