
■  ■  ■

]מכתבי הברכה באים לפי סדר א' ב'[

מכתב ברכה מהרה"ג רבי שריה דבליצקי שליט"א

הנה הובא לפני ספר נחמד רב תוכן הנקרא צוהר לבראשית, מעשה ידי הרה"ג היקר ר' צבי אינפלד שליט"א 
המאריך בהגות מחשבתית אודות פרשה עמוקה וסתומה זאת.

והנני מברכו בזה שדברי המחבר יתקבלו בריגשי קודש בקרב כל העוסקים בחלק זה של תורה"ק, למען דעת 
את הית"ש ולעשות רצונו בלב אס"ו.

ובאתי עה"ח יום הנ"ל
שריה דבליצקי



  ■  

מכתב ברכה מהרה"ג רבי יונתן דייוויד שליט"א

המכתב ניתן על ספרי "כתב עברי, כתב אשורי".



■  ■  ■

מכתב ברכה מהרה"ג רבי אשר וייס שליט"א

הן ראיתי את הספר היקר "צוהר לבראשית" מעשה ידיו להתפאר של איש מהיר במלאכתו חכם וסופר איש 
אשר רוח בו הר"ר צבי אינפלד שליט"א. ספר זה עוסק בפרשה סתומה ועמומה לאור משנתם של רבותנו גדולי 

הדורות ובמיוחד תורת המהר"ל העמוקה ורחבה מני ים.
על אף שלא היה בי‑די לעיין הרבה בדבריו, מן המעט שראיתי נהניתי עד למאוד, אך מלבד זאת חזיתי גברא 
דמסהיד עליה ידי"נ ויקיר לבבי הגאון ר' צבי לנדמן שליט"א מחשובי הדיינים בבית דין דידן, שמעיד על הספר 

ועל מחוללו מחברו, ונאמן הוא עלי כמאה עדים. 
ברכתי  להרב המחבר שליט"א שספר זה כקודמיו יתקבל באהבה אצל הוגי תושיה צמאי דעת ויתקדש ש"ש 

באהבה וביקר  על ידו.
אשר וייס



  ■  

מכתב ברכה מהרה"ג רבי ברוך וסינג שליט"א



■  ■  ■

מכתב ברכה מהרה"ג רבי צבי לנדמן שליט"א

למע"כ ידידי היקר והנעלה הר"ר צבי אינפלד שליט"א
"צוהר לבראשית".  ידך בספרך החדש  באתי בזה להביע את רחשי לבי בראותי ברוב התפעלות את מעשה 
ביאורים מגדולי הראשונים והאחרונים זי"ע על מעשה בראשית, אשר זכית לגלות צפונות מדבריהם המאירים.
בהיותך מעמודי התווך בבית מדרשינו בצניעות וענוות חן, ידעתי כי זכית להקדיש שעות רבות להגות בתורה 
ולהתענג מצוף אמריה, ולסלול דרך ביסודות נאמנים מגדולי הדורות ובפרט מעומק תורת המהר"ל השגור 

בפיך רבות בשנים.
הן כבר בספרך הראשון "כתב עברי וכתב אשורי" גדולים ודגולים ראוהו והללוהו, וכמעשך בראשון כן בשאר 
ספק  ואין  עליך,  הטובה  ה'  כיד  ודעת  טעם  בטוב  מסודרים  מחשבת  מלאכת  הינם  כולם  זה.  וספרך  ספרך 
שרבים יהנו לאורם. ברכתי מעומקא דליבא שתזכה להמשיך להגדיל תורה ולהאדירה ולכוון לאמתה של תורה 

ויסודותיה מתוך הרחבת הדעת ורוב נחת.
בהערכה ובהוקרה מרובה

צבי לנדמן



  ■  

מכתב ברכה מהרה"ג רבי יונה פודור שליט"א



■  ■  ■

 מכתב ברכה מהרה"ג רבי זאב פריינד שליט"א, 
רב קהילת " בני הישיבות", בית וגן

אל מעלת כבוד הרב צבי אינפלד שליט"א
עיינתי בקטעים שונים מספרו על פרשת בראשית, והנה כבודו שולט בהיקף מופלא בתורת המהר"ל העמוקה 
מני ים, ואינני מתאים לכתוב הערכה על כך באשר לא זכיתי ללמוד תחום זה מרבותי. אולם מה רבה ההתפעלות 
מכך שכבודו השכיל להגיש למעיין בצורה בהירה וקולחת, מסודרת ובנויה, נושאים ורעיונות עמוקים כל כך, 
וכולל הכל בתוך מסגרת "פשוטו של מקרא" כאשר היטב לבסס בהקדמתו, שבפרשת בראשית הפשט עצמו 
כולל את עומק ההבנה. והנה ספרו זה מצטרף לספרים קודמים מלאים זיו אשר זכה לעלות על שלחן לומדי 

התורה, ועוד ידו נטויה.
יהי ה' בעזרו לכוין אל האמת בענינים העומדים ברומו של עולם, להגדיל תורה ולהאדירה, יהי חלקו ממזכי 

הרבים מתוך בריות גופא ונהורא מעליא לאוי"ט.
בידידות והערכה רבה

זאב פריינד


