מוץ הרצי״ה קוק זצ״ל

אגרת הרעי״ה
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ב״ה עש״ק נח ט׳ מרחשון פ״א ,וינה
הוד הדר״ק אאמו״ר עטרשו״ת נשיא קדשנו בעיר

לנו הגאון הצדיק האלקי שליט״א.

וה עתה לפני רגעים אחדים ,נתעודדתי מביתי במכ״ק מערב סוכות ואני התחלתי לערוך
לכך א״א במכתב דו״ח מפורט מכל דברי פה אך שמא יתעכב עוד גמרו ושלוחו ,הנני
אף בכתיבתי זו בתשובת הודאה פנימית מרובבה על הארת ד״ק וברכותיו הטהורות
ובהודעה מהחוה״ש אשר אתי נרגיל ת״ל ומימי הקודש ,לכל ערכיהם וגוניהם שעברו
עלי כהוגן לפי ערך מעמד הגולה והזה״ז.
ולעת עתה אודיע בקצרה את המסקנא למעשה מהיותי ועשותי פה.
אחדים מוכנים ומסורים לעבודת קדשנו במעשה במרץ ותוקף .ביהוד הרב מבורשוב,
שהוא אולי החשוב שבין הרבנים היושבים פה ,גאון צעיר גדול באמת בתורה וביראה
בעל כשרונות גדולים ומצויינים ובעל מרץ רוחני ומעשי ותקיף בדעתו לפי תכונתו ולפי
מצבו הגשמי ,תפס בחריפות את עניננו ונמסר לי)נתתי לו לקרא את האורות והתרהי״ש
והתפעל מאד ואמר שהוא כהו של הרמ״ע מפאנו וצר לו שלא נפגש עם כ״ק א״א ותאב
להכירו ועל הטובים מאורות אמר שהביאור הפרטי ע״ד הגבורה הצריכה לרוה״ק הוא
פרט קטן מוקטן ומצומצם ונוטה מדרך הרצאת הדברים הקודמים הכלליים וגדולים
ורחבים ומאירים(.
נתתי להרבי מצורטקוב את האורות ,ושאלני אח״כ על כקא״א אם הוא בעל חב״ד ואמר
אח״כ :״מה יש לדברי הלא הוא גדול בישראל!״ וכשהעירותיו על הקושיות והקינטוריות
ופרטתי לו את דברי הפרקים ל״ד וכ׳ חזר באותו סגנון בביטול שאין לחוש לדברי
ההתנגדות לזה כלל ,וכי הוא חושב שיוכל להשפיע באגודת ישראל ולא יתן בשו״א
לעשות פרודים בישראל ,ופשוט שהגשמיות הישראלית קודש היא והעיקר לעבוד בא״י.
ועיקר עבודת הכשרים צ״ל תורה ובמלאכה והשאר יעשה ע״י אחרים הראויים לזה ואיך
להתיחס להם בפרטיות צריך ישוב וסדור פרטי .גם שלח לי מאה כתרים בעד הס׳ .לפ״ז
גם הוא וגם ועוד יותר ההוסיאטיני שהם שניהם זקני וראשי הרביים היושבים פה
שייכים ומסכימים ברוחם לעבודת קךשנו .אך השני הוא פחות משועבד לאגודה
מהראשון.

ליחידים המעולים שהדרה בהם הכרת ענינינו ובקשר דברינו אתם מוכנות תוצאות
חשובות לעבודת קדשנו הכללית ,הנני להזכיר עוד את הרב מבוין הצעיר שהוא
כמדומני אולי החשוב שבין הרביים היושבים פה ,גדול בנגלה ובנסתר ויודע את העולם
ומחובר ג״כ לקדושת א״י ,שקדן בתו״ע וצדיק וי״ש באמת ורב כשרון ובעל מדות
תרומיות ,והוא ישתדל להשפיע על הרבנים האחרים בענינינו )החשוב שבהם הרב
ממצץ הזקן ,המוחזק לגאון וצדיק ,וכן הוא באמת ,ועם שניהם נהניתי ביהוד בשיחות
תורה ןדברי הלכה  -ב״ה שגם קבלן את העמתי ןנחשבו בעיניהם  -בהתקרבןת יקר
וידידות לכ״ק מ״א שליט״א וגם לי( גם אותו כמו עם הנ״ל נתקשרנו בקשרי חבה
והוקרה ואהבה התלויה בדברי תורה ובדבר ד׳ מירושלים .ואתם יצטרפו עוד כוחות
חשובים מהרבנים והרביים  -מלבד אותם של ח׳ ישאי שהם מסורים לעניננו אבל אין
כחם בלבד יפה בזה מפני ״מזרחיותם״ ובע״ב.
הוא התקשה באיזה מקומות באורות אמנם בכבד ראש הראוי ,ושוחחנו בזה ובנוגע לזה
בפרטיות ,וטרח למצוא מקורות לפי ל״ד ומ״ה ולזה האחרון מצא מפורש בזהר שמות,
ולכי וכ״א מסכים הוא כמובן לגמרי ,כמו הצ׳ורטקובי והסדיגורי ואצ״ל ההוסיאטיני.
אחרי התעכב המכתב שוב ימים אחדים אמהר לחתום והנני בקידה והשתחויה בכניעה
וחרדה מול הדר״ק באה״נ ודבקות צפית ישועה ואורה בנעם ד׳ ממכון קדשו לעמו
ונחלתו ועולמו ובתחולת להארת ד״ק ולהצלחת מצעדי הגיוני אמרי מעשי בדרכי זו
ולראות ולהראות בכ״ט ויש״ע באור בית חיינו,
בנו עבדו
צבי יהודה

