נריה

גוטל

'חסידי אברה '  על איגרת הרב קוק למעריציו בפולי
הצהרת בלפור לא הותירה את היהדות החרדית בפולי אדישה .יש שדרשוה לגנאי ,יש שדרשוה לשבח ,א
להתעל ממנה היה קשה ,אולי בלתי אפשרי .כ ,כדוגמא בולטת ,פרסמו זה מכבר חוקרי אחדי  iאת
איגרתה הפומבית של ’לשכת המרכז של אגודת שלומי אמוני ישראל בפולניה‘ ,זו שהפכה לימי ל'אגודת
ישראל' ,איגרת המשקפת נאמנה את התסיסה .באיגרת זו ,שנכתבה תחת חות השפעתו הממשית של
האדמו"ר ר' אברה מרדכי אלטר מגור ,ואשר באה להשיב על טענותיו של האדמו"ר רבי יוס #יצחק
שניאורסו – הרבי מליובאבי ,'%הובהר כי 'קר אר %ישראל' נוסדה –
'עוד קוד מעשה בלפור ,ויסוד הדבר היה רק על מצות ישוב א"י ,בלי שו מטרה אחרת…

וג אחרי הצהרת בלפור יצאנו תמיד בקול חוצב להבות אש נגד הציוני והמזרחי … ומי
אינו יודע פה מהמלחמה שהיתה לנו א #נגד רבני וארשא שתיקנו לאמור הלל ביו הצהרת
בלפור ,והמלחמה היתה כבדה ,כי כל הקהל כאלו אחזו עוית… ואז הצרכנו בכל עז להציל
את הדת…'
ומכלל לאו ,הצד הנאבק נגד ,שומע אתה ה ,בצד השני’ .כל הקהל ]![ כאלו אחזו עוית‘ .בעובדה שחלק
ניכר ,אפילו מירבי ,מ היהדות החרדית ומהנהגתה הרבנית ,הביע שלילה נמרצת לתנועה הציונית ,אי
כמוב רבותא ,בר תיאור זה מלמד ,ודוקא מפי השוללי  ,כי לא היה מדובר במונוליטיות מוחלטת ii.עוד
קוד להצהרה ,ויותר מכ אחריה ,נשמעו ג קולות אחרי  ,חזקי וצלולי יותר או פחות ,משמעותיי
וחשובי יותר או פחות iii.לא רק קבוצה ציונית ו'מזרחית' מצדדת בעד ,אלא ג קבוצה רבנית ,ואפילו בי
’רבני וארשא‘ גופה מתקיימת התארגנות שאינה מסתפקת בפחות מאמירת הלל.
א כ ,א רק היה רוצה ,יכול היה יהודי חרדי למצוא לו במקומו מנהיג דתי ,רב או אדמו"ר' ,כלבבו' ,כזה
שיוכל להזדהות ע השקפתו .נכו הוא שמחד ,לעיתי יהא זה מבחינתו מהל המשכי וטבעי למסורת
השתייכותו לחצר חסידית מסויימת ,א היה שיי לחסידות צ'ורטקוב לדוגמא ,ומאיד ,לעיתי הדבר
עלול להצרי שינוי ומעבר מחצר לחצר ומאדמו"ר לאדמו"ר; ומכל מקו קיימת אלטרנטיבה.
למרות זאת ,בני 'החוג' שיתואר להל ,לא ראו במנהיגות דתית זו מענה מספק ,ולמרחק יצאו להביא
לחמ  .נזקקו בני אותו 'חוג' לרב אברה יצחק הכה קוק ,רבה הראשי של אר %ישראל ,היושב בירושלי ,
אותו בקשו להעמיד לה לראש ,ובו רצו לראות מנהיג ,מדרי ,רב ואפילו אדמו"ר .כתוצאה נילווית
להצהרת בלפור ,במהל שנות השלושי ולא יאוחר משנת תרפ"ד ,נוסדו בארבע קהילות בפולי בתי מדרש
'בית אברה ' .בתי מדרש אלה ריכזו סביב אישי חרדי שהסתופפו מרחוק בצילו של 'האדמו"ר' הרחוק,
הרב קוק .היתה זו 'חסידות קוק' בפולי  חוג חרדי שהאמי באיש ובמשנתו ,הערי %אותו וא #ראה בו
אדמו"ר על כל הסממני שמתלווי לכ.

’ועל זה אשיב לכ יקירי רוחי‘  אגודות הקודש 'בית אברה '
בפתח חיבורי 'מכותבי ראיה' )ירושלי  ,תש"ס   ,(1999נחשפת לראשונה ,מכתביד ,איגרת אותה שלח הרב
קוק בשנת תר" (1930) %ל'חוג מכותבי ' בעל איפיו ייחודי ,אשר  כאמור  דבק ברב ,משל היה הוא לה
אדמו"ר חסידי' ,רבי' במוב המובהק של המילה .אותה 'חבורה' ,למעשה אות 'חבורות' ,הציבו את הרב
אדמו"ר לראש ,ראו בו 'ציר' לה וה לו 'חוג' סביב .עד עתה התפרסמו אחדות מאיגרותיה ה אליו,
ועתה לראשונה מתפרסמת איגרתוהוא אליה .
למעשה ,עוד קוד לשנת תר" (1930) %החלו להיווסד בפולי 'אגודות בית אברה '  'בתי' כנסת ו'בתי'
מדרש הקרואי על שמו ומיוסדי לכבודו של הרב ]= 'אברה '[ .אגודות אלה נוסדו ,ככל הנראה ,על רקע
קיומ של מתחי ופערי בי זיקה אישית לאורח חיי חרדי וחסידי מחד ,ובי היעדר מענה ציונידתי
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מספק במנהיגות חרדית וחסידית מאיד; בי תפיסה לאומית וכללישראלית מחד ,ובי התמקדות
סקטוריאלית וכיתתית מאיד; בי 'התקשרות לצדיק' מחד ובי בקורתיות ומודרנה מאיד .עדות ממשית
iv

למתחי שכאלה מבטא וחוש #בכנות ר' י"א פיליק ]פלאי[ מלודז' בשנת תרצ"ב ):(1932
'בזמני האחרוני הרגשתי מאד את החסרו ליהודי הדתי א אי לו התקשרות לאיזה
צדיק הדור .א כמוב שלאנשי כמוני ,שקשה לה להשתחרר מהרוח הבקורתי ,אינ
יכולי להדבק ולהתקשר א לא בצדיק עליו באמת ,התופס את ההוייה הישראלית
תפיסה כוללת ומקיפה ,כמו מר הרב קוק שליט"א'.
כנראה שפיליק לא היה יחיד ,וכמותו היו חסידי שהתקשו להזדהות ע תפיסה אגודאית ,היו 'מתנגדי '
הכרוכי אחר תמיכה ממשית בהתיישבות ,ועוד שכמות אשר חיפשו לה דמות רבנית איתה יוכלו לא
רק להזדהות אלא ג 'להידבק' .לשאול שאלות לא רק של הלכה אלא ג של הנהגה ,לקבל הדרכה לא רק
בנוסחי תפילה אלא ג בניגוני וזמירות ,ולבסו  #אפילו לקרוא לבית מדרש על שמו ,עוד בהיותו
בחיי .
בני אותו 'חוג' חפצו להידבק דוקא באישיות המצויה באר %ישראל גופה ,באישיות המקיימת בעצמה את
מצות ההתיישבות ,באישיות המעניקה גיבוי רעיוני והגותי מובהק ומקי #לתפישה זו ,באישיות היכולה
'להתחבר' ג ל'נפש החסיד'.
תיאור ראשוני של 'החוג' נעשה בשעתו על ידי הרב ז"א רבינר ,בספרו 'אור מופלא  מר הרב קוק זצ"ל'
)תל אביב תשל"ב ,עמ' קמטקנז( ,וש מוזכר קיומ של שלושה בתי מדרש 'בית אברה ' :בפאביאני,%
בלודז' ובוורשה.
פאביאני%
ר' יוס #צימבר  חסיד גור יליד פאביאני) %תרמ"ט   ,(1889תיאר 'חוג' שכזה אשר התקיי בעיירה
פאביאני vi,%הסמוכה ללודז':
'נתקיי ברבנו ]= הרב קוק[ 'ושמעו הול בכל המדינות' .בתקופה שלאחר הצהרת בלפור...
נפעמו הלבבות וביחוד בי המוני החסידי לשמע שמו של הרב קוק ותורתו באהבת ישראל
ובני אר %ישראל .רבי וג שלמי מבי האברכי החסידי  ,חריפי ומפולפלי  ,נמשכו
אחר תורת הרב ,ואכ נתקשרו אליו כמו חסידי לאדמו"ר.
 ...בפאביאני %היו אברכי  ...ביניה חסידי מופלגי  ...שהיוו את הגרעי של צעירי מזרחי
בפולי ,הושפעו מהרב קוק ...וה גמרו אומר לייסד לה מני משלה לתפילה ולתורה...
לאחר זמ הפכו את המני שלה לבית תפילה ,מעי שטיבל של חסידי  ,וקראו את שמו
v

'בית אברה ' על ש מר הרב קוק זצ"ל .באו בדברי אתו ,התקשרו אליו ודבקה נפש בו,
כמו חסידי לאדמו"ר ,שתו בצמא את דבריו ,ובכל דבר ודבר פנו אליו בשאלה ועשו על פי
הוראה והדרכה שלו ושו דבר לא נעשה מבלי להתייע %אתו.
בית התפילה 'בית אברה ' ...בפאביאני %הפ מרכז שממנו הפיצו את תורת הרב קוק .מידי
חודש בחודש התקיימו מסיבות ראש חודש בה חזרו ושיננו את תורת הרב והוקסמו
ממשנתו השלמה ...א #הוא השיב לה אהבה במכתב קדשו אליה  ,עודד אות וחיזק
אות במסירות לתורה ולציו .הדברי הגיעו עד כדי כ ,כשמתפללי 'בית אברה '
התחילו בכתיבת ספר תורה ,שלחו יריעות ראשונות אל הרב לכבדו בכתיבת האות
הראשונה בהתחלת התורה vii...ג פנו בבקשה אל הרב ,שיואיל בטובו להמציא לה
שיחותיו ואימרותיו שהיה מגיד בכל שבת בסעודה שלישית ,והוא נענה בחפ %לב
לבקשת ...
אול לא הספיקו רק בהשפעה ובחילופי דעות במכתב מרחוק ,אלא אחדי  ,מהמובחרי
שבחבורה ,החליטו לבוא במגע אישי ,פני אל פני  ,ע הרב ,ובשנות תרפ"דתרפ"ה באו
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לאר %בתור עולי רגל לחג הפסח .הצעד הראשו לבוא ארצה היה כמוב אל בית הרב,
לשהות במחיצתו ולהתבש מאמרות פי קדשו.
הרב קוק קיבל אות בסבר פני יפות ...הודיע לה את התכנית הגדולה על ייסוד 'ישיבת
מרכז הרב' ...ביקש מה לשלוח את בניה ארצה ללמוד בישיבתו ...אנשי 'בית אברה '
בפאביאני %עמדו בקשר תמידי ע הרב קוק'...
הרב רבינר מצטט ש )עמ' קנאקנג( מכתב של אותה 'חבורה' אל הרב קוק ,משנת תר" ,%ובו ה מפצירי
ברב ’להיות לנו מורה לצדקה בדר הקדש והישר ודר התחי' הישראלית האמתית והשלמה‘; ה מדווחי
לו על קביעת עיו ’בספריו הקדושי והנשגבי ‘; ה מבקשי לסייע לה בהשגת ’אתרוג כשר ויפה ,לולב
והדסי  ע %פרי הדר מא"י בלתי מורכב וכשר בתכלית הכשרות בלי שו חשש‘; ולבסו #חותמי כי ’כש
שהשיט לנו שרביטו הקדוש בענות רוחו הטהור והתחיל להדריכנו באור קדושתו בדרכי נוע  ,כ יוסי#
להשפיע עלינו שפע ברכת קודש והשפעת רוח טהרה וחסידות אמיתית‘.
ואכ בשנת תרצ"ב שלחו בני החבורה לירושלי יריעות קל ,#לכתיבת ספר תורה ,על מנת שהרב הוא
שיתחיל במלאכת הכתיבה .בראש חודש טבת ,נר שביעי של חנוכה ,נער כינוס לרגל התחלת המלאכה,
viii
והרב נשא דרשה באותו מעמד.
לודז'
ר' י"א פיליק ]פלאי[ ,שכבר הוזכר לעיל ,תיאר 'חבורה' נוספת של 'חסידי בית אברה ' ,בעיר לודז':
'נולד רעיו ...ליצור בתי מדרש לתורה ולתפילה בש 'בית אברה ' ,על ש מר הרא"י קוק
ix

שליט"א ,ולהתקשר ולהתעמק בתורתו ובספריו היקרי .
אחרי שהוק בית המדרש הראשו ...בפאביאני ...%נתייסד ג בלודז' בית המדרש בית
אברה  ...בראש חודש ניס תר" ...%התקשרו ע מר הרב קוק זצ"ל ,ולפי בקשת קיבלו
ממנו את ספריו ,בצירו #מכתב ברכה ועידוד שהתנוסס במסגרת יפה על אחד מכתלי בית
המדרש .נקבעו בשבתות שיעורי בגפ"ת ,והתעסקו בעיו והתעמקות במשנתו של הרב...
x
במש הזמ נתרבו המתפללי  ,ובשנת תרצ"ב כבר היו כעשרה מנייני '.
וולוצלבק  וורשה
הרב כ"פ טכורש תיאר 'בית אברה ' שלישי ,אשר נוסד בוורשה בשנת תרצ"א ,בבני סני #המזרחי
בוולצלבק .ג בבית מדרש זה התקיימו 
'שיעורי והרצאות על תורתו ושיטתו ביהדות ...הרב קוק הביע משאלה לעמוד בקשר
אמי %ע הנהלת בית התפילה] ...הרב[ אמר להרב טכורש :את הכתרת אותי בתור
אדמו"ר  לא אדמו"ר אנכי ,אול אני שמח ששמי קשור ע בית מקדש מעט שמרביצי בו
תורה ויראה ,ויהא חלקי עמכ '.
כא כבר שומעי אנו מפורשות את הכינוי "אדמו"ר" ,על הגוו החסידי שבו ,ואת תגובת הרב ’לא אדמו"ר
אנכי‘ xi.להל נראה שג א לא אדמו"ר ממשי ,הרי בתחומי מסויימי הוא אינו כל כ רחוק מכ.
לימי שב ותואר 'החוג' בכללו על ידי הרב מ"צ נריה ,בספרו 'בשדה הראי"ה' )כפר הרואה תשמ"ז( עמ' 564
 .541הרב נריה מעיר ,כי כעבור שני נימנו בני החבורה על קובעי דמותו הציבוריתדתית של הפועל
המזרחי באר ,%על מייסדי ההתיישבות הדתית ועל משתיתי משנת תורה ועבודה .הרב נריה שב ופירס את
איגרת של חברי אגודת בית אברה בפאביאני ,%אותה איגרת אשר כאמור כבר פורסמה על ידי הרב
רבינר; כ פירס ש אגרותפנייה נוספות מאות אגודות 'בית אברה ' אל הרב :מכתב קוד מאותה
אגודת פאביאני ,%מכ"ד בניס תר"  %הבא להל ,ומכתב נוס ,#הכולל רשימת חברי מפורטת ,ומופנה לרב
צבי יהודה הכה קוק ,ב הראי"ה ,א #הוא מאותה שנה .ג מאגודת לודז' מפרס הרב נריה שלוש אגרות
המופנות אל הרב ,שתיי משנת תרצ"ב ואחת משנת תרצ"ג .כל האיגרות ,בלא יוצא מ הכלל  מהחסידי ,
ואילו מהרב עצמו לא נמצאה בשעתו א #לא איגרת מענה אחת.
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זיראדאוו
הרב נריה מוסי #ומזכיר עיר נוספת ,אשר ג בה הוק בית מדרש 'בית אברה ' ,וזאת אפילו בתמיכת הרב
המקומי .ממכתב שהוא מפרס ש  xii,ואשר נשלח לרב קוק מהעיר זיראדאוו ,מתברר שג בה נוסדה
אגודת 'בית אברה ' ,הוק קבו %אברכי המזדהה ע 'משנת הרב' ,והמו" %בעיר ,הרב י"מ קרימסקי 
"המצויי באהבתו לאר %הקדושה"  עמד בראשו.
למכתבי שבספרו ציר #הרב נריה חומרי תיעודיי נוספי – העתק קבלה על תרומה ,צילו מגילת קל#
שנכתבה לכבודו של הרב ועוד .ואול  ,בסופו של דבר ,כ חת הרב נריה את מאמרו’ :ת החומר
שבידינו ,ת ולא נשל  ,שהרי מצפי אנו למצוא את העתקי המכתבי אשר שלח הרב לדבקיונאמניו,
וכידוע כל מכתב של הרב תורה הוא ,ביחוד כשהפוני אליו מבקשי בפירוש שיזכה אות במילי
מעלייתא‘.
ולמה שלא זכה הרב מ"צ נריה ,מי שנימנה על השורה הראשונה של אות העוסקי בליבו ,ביישו
ובהפצת משנת הרב ,זכינו אנו .בשעה טובה נגאלת מגנזי נשייה איגרת תשובה כזו :מענה הרב לאחת
מאיגרות אגודת בית אברה בפאביאני.%

הפנייה
איגרת השאלה ,שהתפרסמה כאמור אצל הרב נריה ,זו לשונה:

'בית תפלה 'בית אברה '
לאות הערצה לכבוד מר אדמו"ר
הרה"ג אברה יצחק הכה קוק שליט"א פביני) %פולי(
ב"ה ,כ"ד ניס תר"%
לכבוד מר של כל בני אר %ישראל והגולה ,נזר ישראל ותפארתו ,מדברנא דאומתא ,דבר
הדור ,כקש"ת ראש הרבני אדמו"ר הרב הגאו אברה יצחק הכה שליט"א ,אב"ד
ירושלי עיה"ק תותבב"א
ברגשי עונג הננו מתכבדי להודיע לכקש"ת ,שזה כששה חדשי מתקיי במחננו בית
תפלה בש "בית אברה " בתור אות הערצה ,כבוד ויקר לכקש"ת.
המתפללי הנ אברכי ובחורי חרדי לדבר ה' מטובי 'צעירי המזרחי' שבעירנו,
מקבלי מרות כקש"ת ,מסתופפי בצל קדשו ונכספי לזכות להיות נהני ומושפעי
מזיו רוחו הטהורה והנעלה ושיטתו המתוקנה והמשוכללה.
לפני קבלת שבת לומדי שעור ב'חובתהלבבות' ,ביו ש"ק לפני תפלת שחרית שעור
במסכת 'שבת' ,ואחרי תפלת מנחה עורכי בצוותא חדא 'סעודה שלישית' ,ומלבד
הזמירות המסורתיות משוחחי ומרצי דברי תורה ואר %ישראל .בעליות לתורה מברכי
ב'מי שבר' את כקש"ת.
ובזה הרינו מרהיבי עוז בנפשנו ,לבקש מאת כקש"ת להואיל בטובו הגדול להודיענו
התנהגותו ודרכו בקדש ,בדבר 'קדיש וברכו' בקבלת שבת לפני 'עלינו לשבח' ,והזמירות
ב'סעודה השלישית'.
ג בקשתנו הגדולה שטוחה ,להמציא לנו בחסדו על כתובת גבאי בית התפלה מספריו
הקדושי  ,המתאימי להורות לנו מתורותיו הנאמנות בשעת 'הסעודה השלישית',
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ומכפילי אנו את בקשתנו ומשאלת לבנו לזכותנו במכתב תשובה אשר אליו אנו מחכי ,
ומקוי שבו יורה לנו מעט מ הדר אשרבה נל.
רצו #לזה הננו ממציאי לכקש"ת מניה אחת ל'קופת מלוה' של 'הפועל המזרחי' ,שנרכשה
ע"י בית התפלה שלנו ,לאות הכרה והערצה לכקש"ת ,ותקותנו חזקה כי מתנתנו הזעירה
xiii
תרצה לכקש"ת ויחשב לפנינו לזכיה גדולה וענג רב.
בש כל המסתופפי בצל קדשנו בעירנו ומתאבקי בעפר רגליו מרחוק בגולה.
היו"ר :יוס #צבי דומבק'
הגבאי :ברו מישור
יצויי כי תיאורי מקבילי  ,וא #בקשות דומות אינ חריגות; אדרבה ה מצויי ג ביתר המכתבי
שפירס הרב נריה xiv.ג ש לא מסתפקי הפוני בהבעת הערצה וכבוד אלא ג מבקשי הדרכה ,ולא
רק בתחומי תורה ,הלכה והשקפת עול  ,אלא ג ביחס לסדרי תפילה הנהוגי בית מדרשו ,ואפילו פירוט
הזמירות הנהוגות אצלו בסעודה שלישית בשבת:
' ...הודעת מנהג וסדר התפילה אצל רבנו שליט"א וג סדר הזמירות בסעודה שלישית
בשבת ,ובכלל הוראות להנהגת הקבו %בכלל ולהחברי בפרט'...
' ...להורנו מדרכיו כגו מנהגי תפלה וזמירות בשבתות וביו"ט ,ובכלל לציי לנו את
הדרכי לתורה ועבודה'...
' ...להאיר לנו את הדר בהוראות מסבירות לתורה ולתפלה כמנהגי ביהמ"ד של כ"ק מר
שליט"א בשבתות וחגי '...

המענה
תשובת הרב לפניית אגודת פאביאני %שצוטטה לעיל ,מתפרסמת להל לפי כתב היד אשר נמסר לי לפרסו
על ידי הרב ב"צ שפירא ,ובזה שלוחה לו תודתי.
'ב"ה" ,ז xvאייר תר"צ
שלו' וברכה מקודש .לכבוד אגודת קודש היקרה בביהמ"ד בית אברה בקה"ק פאביני%
יצ"ו.
אחדשה"ט באה"ר.
הרהבת אותי יקירי ,בעזוז אהבתכ ורשמי ההוקרה אשר הואלת להראות לי ביסוד
ביהמ"ד ,ושני לו במשלח הטשי"ק .לא ידעתי מה מצאת בי להביאני עד הלו  .אמנ
טהרת נפשכ ולהבת הקודש של חבת אר %חמדתנו ועיר קדשנו ותפארתנו ,היא היא
אשר העירה את לבבכ הטהור ,וכל אלה ועל זה אשיב לכ יקירי רוחי יישר חילכ .
אצלי יקר הדבר כשמעלי את הרעיו המקודש בשרשו שהוא יסודה של חפ %בני אר%
ישראל ותחיית האומה עליה בצורה של שיבת גאולי לבצרו ,שהוא באי ספק אוצר
בקרבו ניצוצי קודש של אור הגאולה וקוי יושר משמו של משיח צדקנו שיבא ויגאלנו
במהרה בימינו ,ומשיבי אותו למכו הקודש ,שהוא צרי להיות הנחל המנביע כל טהרה
וכל קדושה וכל חסידות ויראת ד' טהורה בישראל .כי רק דר אחת לפנינו ,טיהורו של
הרעיו הגואל והרמת ערכו בקדושה על ידי רשמי הקדושה שאנשי קודש אנשי אמנה
ויראי ד' שלמי באמת מתדבקי בו ומאירי אורח באור קדושת נשמת  ,תורת
ויראת  .כשהחיל אשר נגע ד' בלבו יתרבה באחיזת המחשבה הקדושה ומפעליה ,בבני
האר %והתקדמותה בידי אחינו הצמאי לאור קדשה ,באמת יהיה האור מתגבר על כל
המחשכי והצללי ינוסו ,והעסקנות של המצוה הכללית הזאת ישוב אה"ק במחשבה

5

אדירה של צפיית ישועה כוללת לישראל היא בעצמה תאגור בתוכה אור תשובה לטהר
ולקדש את כל הדבקי בה .ואשרי חלקכ שזכית לכוו אל האמת הקדושה והטהורה
הזאת וידיכ תחזקנה בישע ד' ,ואל תבהלו מכל העיכובי הפוגשי אותנו מבית ומחו%
כי כל אלה אינ כי א סיבות נפלאות מוכנות מגואל ישראל קורא הדורות מראש לאמ%
ביתר שאת את כל מפעלי הבניה והתחיה מבית ,ועל ידי ההופעה המאירה במחנה ישראל
יבא נצחו ג מבחו ,%ומלכי יראו וקמו שרי וישתחוו xviבחסד צור צדיק משיע גואלנו
ד"צ שמו קדוש ישראל.
בעניני מנהגי  xviiהשייכי לתפילה ,חלילה לשנות מנהגי העיר כי הלא שנינו xviiiואל ישנה
xix
אד מפני המחלוקת.
אמנ מאחר ששואלי הנכ ידידי היקרי על הנהגתנו פה בדבר קדיש וברכו בקבלת
שבת ,בבית מדרשי כמו בכל א"י אי נוהגי לסיי תפילת ערבית בברכו כי א בימות
החול ולא בשבתות וימי טובי  xxאבל חלילה לשנות מנהג הציבור המקומי כאשר דברנו.
בסעודה שלישית מנהגנו שמתקבצי ואחר קיו מצות הסעודה מתחילי אנו בזמר בני
xxi

היכלא ומזמור לדוד ד' רועי ,יצוה צור חסדו ,ברו א' עליו ,יו שבתו ,דרור יקרא ,י'
רבו ,ידיד נפש ,ובשבת מברכי מנגני יחדשהו בנוסח א"י ,וא חל ר"ח בש"ק יהי

החודש הזה ק %וכו' תחילה וראש וכו' ,ואח"כ אני מדבר מעני הפרשה או היו בע"ה,
ומתפללי ערבית בבית הישיבה הקדושה שלנו ,ומבדילי ומנגני המבדיל בי קו"ל,xxii
ומוצש"ק מברכי מוסיפי לנג ויהי החודש הזה וכ בש"ק שחל בו ר"ח .בימי טובי יש
לפעמי שהננו מנגני את הפיוט ישאלוני רעיוני לרבי יהודה הלוי ז"ל שהוא מצוי
במחזורי הספרדיי והוא כולו קודש מלא דביקות ואהבת השי"ת .ובמצב חגיגי ע"פ רוב
לפני הסיו מזמרי לפעמי שיר האמונה שלי שכולל אהבת התורה והאר %ביחודא
שלי מופע מאהבת השי"ת אשר בקדושת נשמת ישראל.
חזקו אחי יקרי בדר הקודש ונוע ד' יהי' עליכ ונזכה לראות יחדו בקרוב בימינו את
ישועת ד' על עמו ונחלתו ויבושו כל הנחרי בנו.
לולא הטרדות הזמניות הי' ראוי להארי בדבור של חבת קודש ,אבל כעת המחשבות
פזורות ועינינו נשואות לרחמי שמי כי יאיר לנו מתו xxiiiהמופלאי באור קדשו ויראנו
בישועתו ,ונזכה להשתעשע בדברי קודש מעוררי רוח טהרה וקדושה בחבת אר %חמדה
וצפיית גאולה וישועה בשלות השקט והרחבת הדעת בע"הי .אקוה שברכת ד' תהי' עליכ
להתחזק בקדושה ובכל מעלות החמודות וימצאו חפ %בהדברי הנדפסי מכתבי בחסדי
השי"ת לצר #העניני ע יתר השפעות הקודש הנמצאות אצל ממקורות קדושי מני
אז והיו לברכה ולש ותפארת בישראל ויזכו להיות נטועי בנחלת ד' על אדמת הקודש,
ברב גדולה ונחת בישועת הפרט והכלל.
ביחוד אקוה שקביעות עתי לתורה ,בתורה שבכתב ותורה שבע"פ ,במשנה וגפ"ת
ופוסקי  ,וא יש באגודת המוכשרי לעיו ופלפולא דאורייתא המחי' את הנשמה
ומשמחת את הלב לדבקה מתו אהבה ועיוני קדושה בהשי"ת ואור תורתנו שכל אלה יהי'
נקבעי אצל באגודת ביחד ע הקביעות של ספרי המוסר ודעת השי"ת מגדולי
רבותינו רועי הדורות זצ"ל ,וכל רואיה יכיר כי המה זרע בר ד' בע"ה ויתקדש ש
שמי על יד ותפארת קודש תתגלה מהשפעת על כל ערכי הקודש של צפיית ישועה
ובני ארצנו הקדושה ברב עז ושלו'.
במה שנוגע למחברות שנדפסו מכתבי צויתי לשלח לה מהנמצא תח"י.
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והנני בזה חות בכל חותמי ברכות בצפיית xxivישועת ד' ,ישועת עמו וארצו ,באור
קדושי וזיו תורתו ברוח גבורת ישע ימינו ,כנה"י ונפש ידיד מוקיר ומכבד מברכ
באה"ר מהר הקודש מירושלי .xxv
הק' אברה יצחק הכה'
אמור מעתה ,ג א הרב נמנע מ'קבלת אדמו"רות' ,וג א קרא למעריציו'חסידיו' להמשי מנהג מקומ
וא #להמשי בעיו לימודי בספרי מוסר ודעת ’מגדולי רבותינו רועי הדורות זצ"ל‘ ,כמעשיה מימי
ימימה ,הוא בכל זאת נוהג עימ במידת מה ב'דר חסידית' ,מעי מעשה אדמו"ר .בהתא לכ הוא נענה
לבקשת ומדריכ לא רק בענייני שיסוד בהלכה ומנהג ,אלא ג בענייני שבינ ובי הלכה ,אגדה,
אמונה ואפילו נוהג משמעותי ,אי ולא כלו  .לצד ההקדמה הרעיונית בה פתח את האיגרת ,הוא מציי נוהג
הלכתי הנעשה בבית מדרשו ביחס ל'ברכו בתרא' בלילי שבתות וימי טובי  ,א לא פחות מכ הוא מונה
בפרוטרוט את סדר זמירות השבת הנאמרות אצלו בסעודה שלישית ובארועי חגיגיי נוספי  :בני היכלא,
מזמור לדוד ד' רועי ,יצוה צור חסדו ,ברו א' עליו ,יו שבתו ,דרור יקרא xxvi,י' רבו וידיד נפש ,ולעיתי
ג יחדשהו ,יהי החודש הזה ,ישאלוני רעיוני ,וג ’שיר האמונה שלי‘  פירוט מלא וארו ,המהווה כמוב
תיעוד מעניי כשלעצמו xxvii,א דוקא משו שמבחינה מהותית זהו נושא שבינו ובי הלכה ,ואפילו בינו ובי
מנהג משמעותי ,אי ולא כלו  ,לכ דוקא הוא המביע יפה את ההיענות ל'חסידי אדמו"ר' ,לה ג פרטי
מעי אלה חשובי .
אגב כ יצויי שאגודות אלה לא היוו את 'חוג המעריצי ' הבלבדי ,א #לא הראשו ,בפולי .זמ קצר אחר
נאומו המפורס של הרב במרומי הר הצופי  ,אשר נישא ביו רביעי ז' בניס תרפ"ה ) 1באפריל ,(1925
במהל טקס הנחת אב הפינה לבני האוניברסיטה העברית ,וחתימת הנאו  למעשה חתימת ה'שיר'
שנילווה לו  בפסוק ’כי מציו תצא תורה ודבר ד' מירושלי ‘ ,החל כידוע פולמוס עז בעניינה של אותה
אמירה ,שכ יוחסה לרב קוק כוונה ,כביכול התכוו לומר שמאוניברסיטה תצא תורה ומזו שבירושלי יצא
דבר ד' .ה בשעתו וה לימי  ,א' #זכה' הנאו לכמה נוסחי  ,אשר במידה לא מבוטלת ניכרת בה
xxviii
מגמתיות דוצדדית של עריכה ,בציטוט מחד ,בהשמטה ושינוי מאיד.
מעריציו של הרב לעומת זאת ,נקטו מדיניות הפוכה .כדי כ החשיבו את אמריו ,שכשנתיי אחר כ ,בשנת
תרפ"ז ,תלה חוג מעריציו בעיירה וואלקאויסק שבפולי את הנאו כטבלה קבועה על קיר בית הכנסת!
מעשה זה לא עבר על מי מנוחות .הרב המקומי ,ר"י קוסובסקי ,פנה אל הרב בבקשה שיורה ל'חסידיו'
להסיר אותה טבלה ,ואכ הרב נענה לו .במכתב תשובתו xxixהבהיר הרב את הרקע לנאו  ,את משנתו
ביחס לתורה ולחכמה ,המציא את הנוסח המדוייק של הנאו  ,וא #הפציר בבני הקהילה ש‘לא יפריזו על
המידה ...ויסירו את הטבלה ,שאולי היתה ראויה להשתמש בה ,בתור מיטב השיר ,לשעה ליו החגיגה
עצמו ,אבל לא תהיה עוד קבועה בבית הכנסת ,להיות סיבה לעורר מדני בי אחי ‘.
לעניייננו מכל מקו  ,אירוע זה מקיי מכנה משות #ע הנזכרי לעיל :א #בו מעורב הרב קוק ,מעורבי
מעריציו ,התקופה דומה וג הוא מתרחש בפולי ,מה שמלמד משהו על היקפה הלא מבוטל של התופעה.

דבר שהיה בכלל ויצא ללמד?
לא תמיד ,א לעיתי בכוחו של 'מקרה פרטי' ללמד על 'תופעה כללית' .הפרטי נחש ,#וכקצה קרחו הוא
מלמד על הכללי .הא כ ג במקרה שלפנינו?
דומה שרצ #הנקודות המצטבר בנושא זה ,מתחיל לבטא אמירה .ראשית ,פאביאני %עצמה ,שכבר נזכרה
xxx
במחקר ,ג א באופ מאוד נקודתי ואישי; שנית ,האיגרת לאדמו"רי פולי ,אליה התייחסתי זה מכבר;
שלישית ,סיפור 'הטבלה' על קיר בית הכנסת ,שג הוא מתרחש בפולי ,ג בו מעורב הרב קוק ,וג הוא
xxxi
כרו בתסיסה; רביעית ,זה מכבר נתפרסמו איגרות נוספות ,וכלליות ,של הרב קוק ליהודי פולי;
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וחמישית – ולבסו  #אגודות בית אברה  ,המרכזות סביב ציבורי וקהילות .ומכא שא עד עתה,
במרבית המקרי שציי חקר החברה החרדית ביחס לזיקה לפ הציוני שלאחר הרצל ולאחר הצהרת בלפור,
דובר בעיקר על יחידי  ,או על מנהיגי  ,שגוררי בעקבותיה את חסידיה  ,הרי בנדו דנ מדובר
בקבוצות לא קטנות וב'עמ' המורד במנהיגו המקומי ,המבקש להישאר במסגרת המוכרת לו ,והתר אחר
מנהיג 'חלופי' .אחד ועוד אחד ועוד אחד  ההצטברות כבר מדברת בעד עצמה ,ומכנה משות #מרובע
לכול  :פולי; חרדי ; היבט ציוני; וכמוב זיקת הרב קוק.
לענייננו מכל מקו  ,נוכל לסכ ולומר שביהדות פולי התקיימו ִאיִי לא מבוטלי של 'מעריצי הרב קוק',
חוג אותו נית לכנות בלא הפרזה  'חוג חסידי הראי"ה'.

 iראה י' אלפסי ,החסידות ושיבת ציו ,תל אביב  ,1986עמ'  ;148143מ' פייקאז' ,חסידות פולי ,ירושלי
תש" ,עמ'  .234233כ ראה להל ,בתיאורו של ר' יוס #צימבר; ובתיאור המכתב מהעיר זיראדאוו.
 iiוראה י' שלמו' ,ציונות ואנטי ציונות ביהדות המסורתית במזרח אירופה' ,ש' אלמוג י' ריינהר %וא' שפירא
)עורכי ( ,ציונות ודת ,ירושלי תשנ"ד ,עמ'  44הערה 39א" :ההכללה של יוסי גולדשטיי ,כאילו חסידות
פולי כולה התנגדה ל'חיבת ציו' ולכ לא נחלה התנועה הציונית הצלחה בפולי ,לא נראית לי".
 iiiראה י' אלפסי ,החסידות ושיבת ציו ,הנ"ל; ע' מנדלסו ,התנועה הציונית בפולי :שנות התפתחות 1926
1926
 ,1915ירושלי תשמ"ו; מ' פייקאז' ,חסידות פולי הנ"ל ,ובעיקר בפרק תשיעי; קוב %החסידות וציו,
בעריכת ש' פדרבוש ,ניו יורק תשכ"ג; י' ברטל' ,תגובות למודרנה במזרח אירופה :השכלה ,אורחודוקסיה,
לאומיות' ,בקוב %ציונות ודת ,הנ"ל עמ'  ;3221י' שלמו ,הנ"ל ,ש  ,עמ' .5333
 ivי"א פיליק ]פלאי[ ,חוברת 'נתיבה' ,גיליו צהצו ,כ"ה בטבת תרצ"ב.
 vראה אנציקלופדיה של הציונות הדתית  ה ,ירושלי תשמ"ג ,עמ' .31
 viבסו #אותה שנה )תר" (%שלח הרב קוק איגרת נוספת לתושב העיירה פאביאני ,%לר' יוס #פצנובסקי
)תרל"ה – תש"ב(  סוחר אמיד ,איש אגודת ישראל ,מנכבדי חסידי גור ומ המקורבי לאדמו"ר הרא"
מגור] .לתולדותיו ,ראה פרדס יוס #השל  ,בני ברק תשנ"ג ,עמ'  185ואיל .על מעמדו החשוב ,שהותיר את
רישומו עד היו  ,נית ללמוד מ העובדה שהמהדורה "השלמה" ,החדשה והמהודרת ,הודפסה לאחרונה
בלוויית הסכמותיה וברכותיה של מנהיגי היהדות החרדית היו  ,האדמו"ר מגור ,הר' פ"מ אלטר  שהל
בינתיי לעולמו  והרב ח' קנייבסקי[ .המחבר הקדיש לא מעט 'עיוני ' לענייני אר %ישראל ,ועל כ כבר
עמד מ' פייקאז' ,בספרו הנ"ל ,בעיקר בעמ'  247245ועמ' ) 258257ראה ג עמ'  ,(30תו שהוא מציי כי
הלה א #ביקש את ברכת הסכמתו של הרב קוק לספרו פרדס יוס #על התורה .הרב אכ נעתר לבקשתו,
ושלח לו 'הסכמה' ,הכוללת ,לצד דברי הברכה ,ג הערות תוכניות – שנדפסו בשעתו בחלק א ,פיעטריקוב
הנ"ל ,עמ' שסגשסד] .יצויי כי ה'הסכמה' אינה מופיעה בחלק ממהדורות הצילו  ,א #לא במהדורה
החדשה" ,השלמה" ,שראתה כאמור אור בבני ברק בשנת תשנ"ג ,שכ 'ידיי עסקניות' טרחו להשמיטה .מה
שהיה טוב למחבר עצמו ,בשעתו בפאביאני ,%ומה שהיה טוב לאדמו"ר מגור וליתר גדולי ישראל אז וש ,
אינו טוב כנראה לטרוטי עיניי עורכי המהדורה היו  .וראה במאמרו של מ' רפלד' ,על פליטת סופרי ',
סיני כר קכב ,אבאלול תשנ"ח ,עמ' רכטרלג[ .מטבע הדברי  ,פייקאז' התייחס לאיש עצמו ,באופ
נקודתי ,ולא למתרחש בעיירה .בר עתה ,לאור תיעוד קיומה של 'אגודת בית אברה ' ,קשה לראות
מקריות במיצבור העובדות המשותפות :ג הוא ב אותה עיירה; ג הוא מכותב ע הרב קוק; הרב קוק
נושא אצלו את התואר המכובד "פאר הדור והדרו ,איש אשכולות ]= כינויו הידוע של האדמו"ר רא" מגור
את הרב קוק ,ראה ח' ליפשי ,%שבחי הראי"ה ,ירושלי תשל"ט ,עמ' קפז; ר' מ"צ נריה ,לקוטי הראי"ה ,ב,
כפר הרואה תשנ"א ,עמ'  ,134הערה  [1נשיא להרבנות הראשית לא"י"; וכל זה קורה בדיוק באותה תקופה.
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יתכ שהדבר מלמד אפוא לא רק על האיש ,כפרט חריג ,אלא על העיירה  על קיומה של אוירת תסיסה
ציוניתלאומיתדתית לא מבוטלת באותו מקו  ,אותה עיירה ,אותה שעה.
 viiראה להל ,תיאור מקביל – מאר %ישראל ,כולל דרשת הרב באותו מעמד.
 viiiדרשת הרב נרשמה על ידי הרב ק"א פרנקל ,ולימי הודפסה בספרו שמועות ראי"ה ,ירושלי תרצ"ט,
עמ' קהקי.
ixגליו 'נתיבה' הנ"ל.
 xרבינר ,הנ"ל ,עמ' קנה ,ש הודפסה תמונה של אחדי מבני חבורת בית אברה בלודז'  כולל אישי
מפייטרקוב ומרדומסק.
 xiראה ג להל ,כיתוב קבוע בראש נייר המכתבי של אגודת בית אברה בפאביאני :%מר אדמו"ר ,ושוב
במכתב עצמו :ראש הרבני אדמו"ר.
 xiiהמכתב עצמו חוש #את דעת הכותב על ניוונה של החסידות ועל שקיעתה ...' :חסידות הבעש"ט נתקררה
ונתאבנה ונשארה רק מכנית .אי להחסידות הכח להעלות האור הדוע ולחמ הניצוצי הדועכי
הנמצאי בלב כל יהודי .החסידות בפולי ,שישנה שמה על ש ה'אגודה' ,יש לה אופי פוליטי .והבחירות
לקהילה וג כ הבחירות לרב ולמו"צ שכהיו כמו מונופול ,שאי אפשר לאיש תורני להיבחר לרב א אינו
מגזעי האדמו"רי  ,ויש כהיו תלמידי חכמי שיש לה הכשרו להשפיע על הדור ,אבל יש לה 'חסרו'
שאר %ישראל מצאה הד חזק בלבות .'...
 xiiiהעתק הקבלה :בשדה הראי"ה ,ש  ,עמ' .548
 xivבשדה הראי"ה ש  ,עמ'  ,557555מאגודת לודז'.
 xvהכתיב בכ #סופית .הרב צ"י קוק ,בהקדמתו לכר הראשו של אגרות הראיה ,עמ' ח ,מבהיר שזו היתה
דרכו השגרתית של הרב קוק' :האות כ #לסימ מספר היו  כ #סופית ...ע"פ רוב.'...
 xviישעיה מט ,ז.
 xviiעל 'תורת המנהגי ' בשיטתו של הרב קוק ,ראה ר' ש"י זוי  אישי ושיטות ,תל אביב תשי"ז ,עמ' 276
 ;243ד' שפרבר  מנהגי ישראל ,ב ,ירושלי תשנ"א ,עמ' יחכב; ש  ,ג ,ירושלי תשנ"ד ,עמ' כלה.
 xviiiמשנה פסחי ד ,א; רמב" הלכות יו טוב ח ,כ; שלח ערו אורח חיי תסח ,ד וש תצו ,ג.
 xixראה ג הראי"ה קוק ,שו"ת אורח משפט סימ קמט ,עמ' קפא' :יסוד מוסד הוא שלא לשנות ממנהגי
אבותינו הקדושי נוחי נפש ז"ל ,ולהשתוות ע כללות ע קדוש בכל דרכי עבודת השי"ת הוא עיקר גדול
בתורה ,וממקרא דלא תתגודדו למדנו שלא לעשות אגודות אגודות'] .והשווה ג ש  ,סימני טזיח; ש ,
סימ קמח; אגרות הראיה ,ד ,א'קסד[.
 xxכהכרעת המחבר ,שלח ערו אורח חיי קלג' :בשבת ויו"ט אי אומרי ברכו אחר קדיש בתרא' ,וביאור
הרמ"א ,ש  ,שהדבר אמור 'אפילו במקו שנהגו לאמרו בימות החול' .אלא שדוקא 'מנהג ירושלי ' ,כמו ג
דעת האר"י ,סוברי כי כ יש לומר ברכו אחר קדיש בתרא ג בשבת ,א כי 'האשכנזי הפרושי ' באר%
ישראל אימצו בזה את דעת המחבר ,וא #ה 'אינ אומרי ברכו בתרא שאחרי קדיש בתרא אלא אחר
ערבית חול ...ולא בערבית של שבת ושל יו טוב'  ראה י' גליס ,מנהגי אר %ישראל ,ירושלי תשנ"ד ,עמ'
נגנד והערה כח ש  ,וכ כאמור נהג הרב בבית מדרשו .אלא שיתכ ודעת הגר"א עצמו ,כמו ג נוסחי
קדומי  ,היתה שכלל אי לומר ברכו בתרא ,לא רק בשבת אלא ג לא בחול  ראה בסידור אזור אליהו,
ירושלי תשנ"ח ,עמ' פא ועמ' קלא .בכל אופ ,סיכו הדברי מעלה שהכרעת הרב בבית מדרשו אימצה,
לכל הפחות בעני זה ,את דעות המחבר והרמ"א והאשכנזי הפרושי  ,ולא את דעות האר"י מנהג ירושלי
והגר"א עצמו.
 xxiעל א #שדר כלל מקפיד הרב לכתוב ד' ,אפילו לא ה' ,כא הוא רוש מפורשות י' ,בהתא להיגוי המילה
עצמה.
 xxiiהמבדיל בי קודש לחול.
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 xxiiiכנראה חסירה מילה.
" xxivצפיית"  בשני יודי ,שלא כדרכו על פי רוב להימנע מכ.
" xxvירושלי "  מלא; השווה מאמרי 'ירושלי  :אופני הגייה וכתיבה' ,יובל סיני  כר המאה ,ירושלי
תשמ"ז ,עמ' רכברמא.
 xxviהנהגה מעניינת ,ראויה לציו ,שכ דומה כי במרבית המקומות נהגו לזמר שתיי אלה  יו שבת ודרור
יקרא  בסעודה שניה ,לא בשלישית.
 xxviiתיעוד זה מצטר #לתיאורי סעודה שלישית בבית הרב ,שזכו כבר לכמה רישומי  ראה הסכמת הר' י"מ
חרל"פ לספר שמועות ראי"ה ,ירושלי תרצ"ט ,עמ'  ;4ש עמ'  5ואיל  פתח השער ,מאת ר' ק"א פרנקל,
אשר סיכ וער את השיחות; ר' ש"י זוי ,אישי ושיטות ,תל אביב תשי"ז ,עמ'  ;212ח' ליפשי ,%שבחי
הראי"ה ,הנ"ל ,עמ' רסא; ובעיקר אצל ר' מ"צ נריה ,מועדי הראי"ה ,ירושלי תשמ"ב ,פרק א ]וראה בשמ
רענ ,א ,בעריכת ר' ב"צ שפירא ,ירושלי תש" ,עמ' קלג[ ועוד .אלא שזה הנוכחי מוסי #על הראשוני ,
בכ שהתיאור רשו בקולמוסו של הרב עצמו ,על הדגשיו ועל ראייתוהוא את הדברי .
 xxviiiראה מאמרי הראיה ,ב ,ירושלי תשמ"ד ,עמ'  ;308306וש עמ'   554הערת הרב צ"י קוק ...' :הנני
מוציא בזה את מנאמו ואת תפילתו בשעת פתיחת המכללה בנוסחת ה נ כ ו נ ה' ; וראה אצל ר' מ"צ
נריה ,בשדה הראי"ה ,כפר הרואה תשמ"ז ,עמ'  ;436פ' אלפרט ,בקוב %המאמרי  :הציונות הדתית בראיה
מחודשת ,שבעריכת מ' רוט; ובמאמרו של י' ברטל ,בספר תולדות האוניברסיטה העברית בירושלי :
שורשי והתחלות ,שבעריכת ש' כ" %ומ' הד ,עמ' .318315
 xxixהמכתב פורס על ידי הר' מ"י צוריאל ,בקוב %אוצרות הראי"ה  ב ,שעלבי תשמ"ח ,עמ' .11181117
 xxxבמאמרי' :הלכות והליכות הקק"ל והחוג ההתיישבותי במערכת התכתבויותיו של הרב קוק' ,סיני – כר
קכא )תשריטבת תשנ"ח( ,עמ' קדקי; ובמקביל בספרי מכותבי ראיה הנ"ל.
 xxxiאוצרות הראי"ה ,ב ,עמ' ' :10691068אל היהדות בפולניה' – קריאה משנת תרפ"ט להצטר #למזרחי;
ש  ,עמ' ' :1075לאחינו האהובי בגלות פולי'; ובספרי מכותבי ראיה – חוג התפוצות ,יהודי פולי.
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