
 "שארית יוסף"קונטרס 
 ל"דברי רבנו הגאון רבי יוסף ידיד הלוי זצוק

ומזקני  ק הבוכרים ועל עדת ארם צובה בירושלים"צ בק"ד ומו"מי שהיה ראב)
 (ק"ה קוק בארה"וגדולי דורו של הראי

 "אורות"ה קוק וספרו "אודות הראי

 ' ובו תגובה לדבריו של הר" ה ששוןחד שמי"ונלוה אליו קונטרס 
ומחברו "דת הציונות"נגד ספר ( ל"ע יוסף ז"נכד הגר)יעקב ששון 



אך לאלה מבין הקוראים שימצאו בדבריו של הגאון "
עד שאנחנו : יוגד, נטיה בולטת לקיצוניות קנאית

מוטב , בודקים את גדולי ישראל שמא נתפסו לקנאות
לוותרנות על לפשרנות ושנבדוק את עצמנו שמא נתפסנו 

ניגש . חשבון קדשי הקדשים וערכי הערכים של ישראל
נקלוף נא , קי הכרתנונחטט נא בעמ, נא לביקורת עצמית

אשר , את המושגים וההשקפות הזרות והמתנכרות
, מעל הגרעין המקורי, רכשנו לנו דוקא פה בארץ ישראל

שמא נלכדנו למהלך מחשבה . הראשוני שלנו, העצמאי
, ת ההשפעהדרך אלפי צינורו, המתפרץ עלינו מכל צד

                            בסדנה ואפילו       , בפרדס, שיחות, מאמרים, בצורת נאומים
  "בבתי כנסיות

דברים שכתב כהקדמה לקונטרסו של הגאון מרן רבי , ל"ז רבי משה שנפלד)
גם  והכנה ומצאנום מתאימים כהקדמה" עקבתא דמשיחא"ד "אלחנן וסרמן הי

 (אשר לפנינו ל"זצוק לדברי מרן רבי יוסף מרדכי ידיד הלוי





 "שארית יוסף"קונטרס 

 ל"זצוק הגאון רבי יוסף ידיד הלוידברי רבנו 
 (ק הבוכרים ועל עדת ארם צובה בירושלים"צ בק"ד ומו"מי שהיה ראב)

 "אורות"וספרו  ה קוק"אודות הראי

 ['תמה-'תלב' עמ -ד"חת שארית יוסף "שומתוך ספרו ]

ה קוק עליהם סובבים "מכתבי הראי מקורותהמוגה מטעויות הדפוס ובצירוף 
 ו"הי י אברהם חזן"הערות עוכן דברי רבנו 

 יוצא לאור
 ה "כסלו התשע

 
 (ב"ניסן תשע: מהדורה ראשונה)

 :י"ע

 





היה מגדולי הרבנים בירושלים בדורות  ל"זצוק ידיד הלוי מרדכי רבי יוסףהגאון מרן 
. בצעירותו למד תורה אצל הגאון רבי אברהם עדס. ז"נולד בארם צובה בשנת התרכ .הקודמים

ד תורה מ  למד ול   ש כדיין מ  ש  , פריור חלק מסב  שם ח  . ק והתישב בצפת"כ עלה לארה"אח
ז והגאון "הוא זכה להוקרה והערכה רבה מצד גדולי הדור ובראשם הגאון הרידב. מתוך הדחק

, ב לערך עלה להתישב בירושלים"תרע-א"בשנת תרע. ל"זצוקרבי שלמה אלעזר אלפנדרי
יחד עם רבו רבי )ד על יוצאי ארם צובה "כ כראב"צ על עדת הבוכרים ואח"כדיין ומו, תחילה

המשיך להרביץ תורה ולהעמיד תלמידיםהוא (. ועם תלמידו רבי שלמה לניאדואברהם עדס 
והשיב לשאלות רבות של  (פורת יוסף ראש ישיבת ל"זצוק ביניהם גם הגאון רבי עזרא עטיה)

ברח מן הכבוד והיה ראש וראשון לכל דבר . הפונים אליו מקרב כל העדות והחוגים
נתבקש לישיבה של מעלה  .ובפרט לכל הנוגע לחיזוק הדת ולמלחמתה של תורהשבקדושה 

י בנו "מתוך תולדותיו המובאות ע) .א"זיע. ץ ומנוחתו כבוד בהר הזיתים"באדר התר' בח
דבריו המובאים להלן הינם ההתיחסות הארוכה .  ("ברכת יוסף"של ספרו ' בתחילת חלק ג

שיטתו ודעותיו  נגד שהתבטאו בחריפות ת בדברי גדולי דורוהנמצא ה קוק"לראי בביותר בכת
רדים היו ם הספומפריכה את הטענה כאילו גדולי הדור בקרב הרבני ,פ"הן בכתב והן בע

 .או התיחסו אליו כאל אחד מגדולי הדור הכוזבות והמסוכנות דעותיו תמימי דעים עמו ועם





תסמרנה אשררבבתוראאחדמאישואפיקורסותמינותשלדבריםראיתיראה
דבריםבשמעוהשםלדברוחרדיראההישראליאישלסתםהאדם שערות

למחותומצוהראויאוואשתוקאחרישאםמאודנבוךעתה לעתואני.הללו
לצעוקגדולההיאומצוהבזהלשתוקשאסור לעצמיחובהומצאתי.בזה

וצועקועומדמצטערכמהאותווביזה וגידףוחירףאדםבאשאם.מרבקול
והרי?בשתיקהנעמודשמים לכבודךאי,מוחיםאנחנולכבודנוואם.נגדו

״ענהוכתיבכאולתו״ כסילתען״אלכתיב:ע״בל׳דףדשבתבש״סמצינו
שםדאמר,להשיביך צרבד״ת.ע״כדעלמאבמיליהאבד״תהאל״ק, "כסיל
,יוםבכל שתלדהאשעתידה,דרישוקאר״גדיתיבהאכיהיאמאיבד״ת

 תחתחדשכלאיןא״ל,תלמידאותועליולגלג,יחדיוויולדתהרהשנאמר
.יעו״שתרנגולתליהאחוינפק,בעוה״זדוגמתןךואראבואא״ל,השמש

אבתריהליגררודלאלהשיבךשצריואפיקורסותמינותבדברי מכ״שוא״כ
 לאפיקורסשתשיבמהודע:ע״בל״חדףסנהדריןבש״סדאמרינןואע״ג
רוציםאםנויהיטפידפקרכ״שישראלאפיקורסאבלגויאפיקורסהיינו

דכ״ש,מישראלשהואבמיןאפשראיזהמדעתוולהחזירועמו להתוכח
ריךצודאיאחריוויטעוכו״עאבתריהליגררודלאלענין אבל,טפידפקר

נגרררבועםמפורסםרבשהואומכ״ש,אחריויטעו שלאדבריועללהשיב
למילהודיעאיכארבהמצוהבודאיוצדיק גאוןבשםאותוומכניםאחריו

שדרשוכמו,ממנושיפרושבווטועה השםלדברוחרדשמיםיראתבושיש

מינותזוביתהפתחאלתקרבאלע״פז״לר
ל ערז״לשדרשוכמומפיותורהדברילשמוע[ אסור] ודאיהלזהוהאיש

,צבאותהשםךמלאכימפיהויבקשוותורהדעתישמרו כהןשפתיכי:פסוק
תורהיבקשולאלאוואםמפיהויבקשותורה השםךלמלאדומההרבאם

,טובהרך בדךהולשאינושהרבה׳סעיף רמ״וסי׳יו״דבשו״עועיין.מפיהו
שיחזורעדממנולמידיןאיןלוים צריכהעםוכלהואגדולשחכםאעפ״י

                                                           
 
                            ה קוק "ה קוק כפי שיוכח מהמשך הדברים ומהציטוטים שיבי  מכתבי הר י"הכונה לר י  

 .בהמשך



דבזה״זשכתבשםך ש״ ועיין.י״בדףדחגיגההש״סמדבריוזהו.ע״כלמוטב
מרבללמודיכול דבגדוללקטןגדולביןשםהש״סשחילקכמולחלקאין

כקטנים נחשביםכולםדבזה״זממעשיוילמודשמאחיישינןדלאהגוןשאינו
 דר״ממשמיהשמעתתאקאמרלאדקב״הדאמרשםהש״סובדברי.יעו״ש
המספחתתהשדפכיוןוא״כ.יעו״שדאחרמפומיהשמעתתיהוגמרהואיל
אחרמפיותורהלשמועגמורואיסוראחריויגררושלאלרביםלהודיע מצוה

מדבריוקצתשנזכירוכמו,משמועאזניםתצלנהאשרדבריםבדבריו שנמצאו

יחדלוהחדלישמעהשומע א״כ,לקמן
 מןכבורחהמחלוקתמןבורחאניכייודעקיםאלואליודעהשםבאמתואם

בדברישל״די׳סבסוףיו״דבשו״עבזהועיין.כזהיתוםבדורובפרט,הנחש
אדם למחות בעוברי עבירה וכל מי שאינו ] שחייבדאעפ״י,בשכתשם רמ״א

,זהעלממונולהוציאחייבאינומ״מעון[מוחה ובידו למחות נתפס באותו
גופנועלשיעמדולחוששישעבירהבעוברימלמחות להקלנהגוולכך

בידנושאיןאנןוכ״ש,הכיכתבלמחותדוישב במיהזוכל.עכ״דומאודנו
איךוא״כ.הפקרהתורהונעשיתלגמרי התורהגדרשנפרץ,כללכלללמחות

ראויהיהוא״כגופנועלשיעמדו חששישובעוה״רולמחותלהוכיחנבוא
עולמואתיתקןשהואבשמים אלאלכפיםאללבבנוונישאבשתיקהלעמוד

לעמודאותנולהציל ראיההזמכלאיןעכ״זאבלוכו׳הכרםבעליבוא
אחרנגררים להיותהתורהוחילולהשםלחילולנוגעדהעניןכיוןבשתיקה

 לכללותהנוגעכבודוזילזולחילולוגם,סותואפיקורמינותבדבריההבל
,לקמןשיובאוכמו,הנביאים אדוןומשהישראלמלךדודובפרטהצדיקים

הנמנעמןבעוה״רזהשדבררהיעבבעובריבזהמוחיםאנחנושאין גםומה
והםרבוכמורבובעוה״רנפשבשאטהתורהעלהעוברים הפריצים[י]שיד
באנולאוכעת.התחתונהעלידםישראלחכמי ובעוה״רהעליונהעלידם
משהבתורתומאמיןהשםלדברשחרד למיאךעבירהבעובריותחלמבזה

ישמעשלאויפרושבלבוהזה האישדברינכנסיםיהיושלאשבע״פובתורה

ואפיקורסות מינותדברישהםמספריוובפרט,מפיוד״ת
 שםשכתבז״ןאותח׳במערכתחייםגנזיהרבשכתבמהפהלהעתיקוראוי
רשאישאינודברבאיזההתורהילולחוהשםחילולישאםומכ״ש:וז״ל

וכלוכו׳מאיסוראלאפרושיהואאםדעתולגלותוחייבעצמו אתלמנוע
התורהוחילולהשםוחילולוחבלותנזקיןוכמהדמי שפירגבראלאפרושי

בשתיקהואפילו.יעו״שוכו׳ישרכימלהגיד מונעיםשהםחכמיםמכמהיוצא



נאלמתי,מ״ודף[תזריע' פר] טהרה ס׳הקדושבזוהרכמבוארנענשיםהם
ורואיםמחלוקת כשישסדיםחהמתואותם.יעו״ש'וכומטובהחשיתידומיה
 בשוםלהטפלשלאכדימנגדעומדיםוהםהתורהוחילולהשםחילול

לדברצריךקונותורתחילולשישבמקוםכיעושיןהםיפהלאלוקתחמ
ולמדוצא.קודשללחלטובלאדרךעלהמתיצביםאדםבנינגד התקוטטלו

דתנןמאיעלדאבותב׳בפרקשמואלמדרשבס׳אוזידא ר״שהמוהרבמ״ש
מיכיהואהפירוש:וז״לאישלהיותהשתדל אנשים שאיןובמקום:התם

ואינוקונותורתלעלבון[חש] אינו טובלאךדרעללוקתחבמנכנסשאינו
לאישוהייתוחזקתאיש להיותהשתדלההואבמקוםולזה,אנשיםבדרךסנכנ

ורואההשם אתיראשהואהאדםיתכןדאיךוקיימיםחייםודבריו.יעו״ש
נגד במחלוקתלהטפלשלאחסידותיעשהוהואהתורהאתמבזיןשאחרים

איזהוסבש״אמרובזהכיוצאועל.שוטהחסידהואכימשיחוונגדהשם
זהעניןהואכןכמו,מצילהואינובנהרטובעתה אששרואהוטהש סידח

ךואיהקב״ההמלכיםמלכימלךשלבתוהיאעצמהשהתורה גםומה.ממש
והואברגליםאותהודורסיןשרומסיןמלדשללבתורואה האדםשיהיהיתכן

וא״כ.עכ״דזהעלגדולעונשלויהיהולאמנגד ויעמודידעאוראהאועד
שישסותואפיקורמינותדבריעלבשתיקה יעמודךשאילנ״דק״וולמדצא
,מזהיותרהתורהכבודוחילול השםחילולךלואיןדע״זאבקמשוםבו

דבריםכיומפורסמתגלויה במחאהבזהלמחותוחכםרבכלעלרבהומצוה
יגררושלאממנוויזהרו סותואפיקורמינותדברידבריוהםזהשכותבהללו

אחריו
 כמיןנחשבהיהלאעצמושהואלומרבזכותוקצתלצדדדישואע״ג

בשמיםבספרבזהועיין,בדמיונווטועהרוחאיזהעברדאולי,סואפיקור
האדםיפתחכאשרשלא:וז״לכתבר״מבסי׳ושם,להרא״שהמכונה ראש

בעינינווהנה,סלאפיקוראותונדוןאחריםבמקומותבפקפוקים פיהואת
גם,בספרונכתבלשומעןשאסורקשיםדבריםלעתים דברוישראלגדולי
מןבדברבבועטאלאסאפיקוריקראולא בעדםיכפרהשםכאלהמהם

בהכחשתמלאבפהדעתובאומראו סופריםשלקלהבמצוהואפילוהדברים
שעוברממנונודעשלאזה אבל,מהםבאחתאפילואוהנסיםאוהתורה
הבאיםהירהוריומכח לושבאלבובשהטינאמדברהואשלפרקיםרקעבירה

שישהסוגמזה אוליהואזהגםוא״כ.יעו״שוכו׳הפילוסופיאלימודמכחלו
לימוד מחמתאוליההירהורמצדלושבאיםושיםבושידמיונותאיזהלו



 סאפיקוראוכמיןדונונאםשיהיהךאיויהיהחר אמצדאוופיאסהפילוחכמת
וראויסותואפיקורמינותדבריהםמפיושיוצאיםהללודבריםמיהאהא

יהיושלאטפיחששדאיכאהואמזהואדרבה.אבתריהליגררודלא למחות
הסעיפיםשניעלפוסעובעוה״רמפורסםרבבתורשהואאחר אחריוגרריםנ

אינואםיודעומי.השםלדברוחרדיםשמיםהיראיאפילו הרבהאחריויטעו

בספרדודך המלאדונינושכתבמהחזיפוקוהרי והחנפיםצבועיםהמכת
,וכו׳שנאה״תכליתאתקוטטךובמתקוממ אשנאהשםךמשנאי״הלא,תהילים

השםךמשנאיהלאראמהשםבמשנאי ועכ״זבמרעים״תתחר״אלשכתבעם

השםחילולשישמקוםובכל הקב״לשםוהכלאתקוטטךובמתקוממיאשנא
אלניחקרואמרזהאחר ישראלךמלדודסייםזהועל.לרבכבודחולקיןאין
הלאשאמראחר זהקשרה מהדלכאור,ולביכליותיודעבחננילבביודע

שהכוונה נראהאלאלבביודעאלניחקריאמרוכו׳אשנאהשםךמשנאי
 לדודח״ויחשדואוליוכו׳אשנאהשםךמשנאיהלאשאמרשאחרפשוטה

עליהםבלבואינטאיזהלוישאוליהשםשונאיעםשמתקוטטישראלךמל
על,שמיםלשםולאעניןמאיזהמהםשמתקנאקנאהמחמתשנאה איזהאו
מכויןשאניוכליותלבותבוחןשאתהלבביודעאלניקרח ואמרסייםכן

פניהלשוםולאאותםאשנאכןעלמשנאיךשהם בשבילכבודךלביבשדוקא
.תאחר

 בזהקנאילהיותעליוחובהרבאוחכםשהואמיכלעלגדולההמצוכןעל
שתהיהאחראותויצערואואותויבזואוליעצמווצערכבודעליחושולא

לגמרינפרץהדורשבעוה״ריען,כללפניהשוםבלתישמיםלשם כוונתו
ונינועיופרטיהבכלליהכולהונבירמשהבתורתידשהרימו התורהבחילול

חציאפילואודברלדברולאלמחותידינולאלואין הדורפרצתגודלרואות
לגמריהתורהבריתחוקהפרוכבראשר אנשיםעללדאוגלנוואין,דבר

התורהגופיכלמןעוללותהשאירו לאוכו׳וכו׳נדהובעילתנו״טבאכילת
ומן,דבריהם לכלכנכריםהם שאלובפרהסיאלליןחהמהחמורשבתובפרט
היאגדולההדאגה אלא,תקוהעודמהםשיהיהכאלואנשיםעלהנמנע
ומדרכיהם הרעיםממעשיהםילמדושלאהשםויראיהחרדיםעלאפילו

עולם יסודוצדיקגאוןשהואעליולסמוךרבלנוישהריויאמרוהמקולקלים
 הצדיקיםמןיותרהרשעיםלמעלתמאודמשבחוהוא,עליושכותביןכמו

אעפ״י,האומהצלחתהובאושרבכללחפץשהואזמןשכלרק,הגדולים
במעשיוטועההואאםואפילו,צפונותיוולפרשבשםלקרוא יודעשאינו



דבריו.בממשמדבריוהעתיקוה שמכ"ע,הואקדשים קודשתוכוודעותיו
,האלוקיםבמקוםהואוכאילוגרונוךמתומדברת שכינהכאילוהנביאכדברי

מדבריולאהמקראמןלארמזשוםולא לדבריוראיהמביאשאינודילא
אודיןדבראיזהשיכתוב ברחמאוכםחשוםבעולםמצאנלאכי,רז״ל

לדבריוראיהמביא שלאחכמהדבראיזהאוקבלהאואגדהאודרוש,הלכה
,רז״לדברי מןאוהכתוביםמןאוהנביאיםמןאוהתורהמןרמזאיזהאו

הקודש ברוחדבריהם שכלוהאמוראיםהתנאיםהש״סבעליאפילושהרי
 שיביאועדאגדהובדברידרושבדרךאפילודברמחדשיםאינםעכ״ז,נאמרו

 .םותומיואוריםנביאכמודבריםמדברוזה,הפסוקיםמןךסמאורמזאיזה
 דבריונגדוהכתוביםוהנביאיםמשהתורתנגדהםדבריואלאזהדיולא

,שהכירובמעשיהםבדעותיהםכ״כברשעיםמדברהואשאםוהקבלההש״ס
הואלזהבפרהסיאשבתותומחלליהתורהושורשיעיקריעלשעוברים היינו

רקקודשיםקודשאלאלחודקודשלא,קודשיםקודשתוכם אותםשקורא
כלעליעברואםאףהאומהוהצלחתבאושרלבד םפציחיהיואםדיבזה

יעברודאם,קודשיםקודשתוכםהםומעשיהם דעתםבשיבושכולההתורה
באושרחפציםיהיושהםבשבילזהומוריד מעלהמהכולההתורהכלעל

מהלכותד׳בפרקז״להר״מכתבוהרי קודשתוכםיהיהוהצלחתההאומה
להכעיסשעטנזלבשאונבלהאכלאפילולהכעיסעבירותהעושה וכן:חרוצ
ובנבואהבתורהשכפרוישראליםהםדאפיקורסיםשםכתב וגם.מיןזההרי

להםאיןוהאפיקורסיןוהמיניןקנ״חסי׳ובשו״עיו״ד בטורעודועיין.יע״ש
לכלגמוריםכנכריםשדינםבפרהסיאשבתשמחללין ובפרטהבאלעולםחלק
מאמיניםאינםשהםהואגדולוסימןמזהיותררות פקלךשאיןובודאי.דבר

                                                           
, שהי  נשמת הנשמה העליונה, ופנימיות זו(: צד' עמ' סג"  ורות התחיה)"ה קוק "ל הר י"וז  ב

כל זמן שהקשור לכללות ה ומה , ו ינה זזה ממנה, קבועה הי  בנשמה הסגולית  שר לישר ל
 ף על פי , כל זמן שהו  חפץ בכלל ב ושר והצלחת ה ומה הישר לית, ולציביונה חי בקרבו

תוכו קודש , עשיו ודעותיוו פילו  ם הו  טועה במ .צפונותיוש ינו יודע לקר  בשם ולפרש  ת 
 . קדשים הו 

הפושעים להכעיס , בעלי הפרינציפים הרשעים: "ל"כתב וז( ' ות רמג' קובץ  " )שמונה קבצים"וב
העולם . הם בחרו בהרס והינם מהרסים. מ ורות דתוהו, נשמתם גבוהה מ ד, ול  לתי בון

, שהי , ודה של קודשהנקהי  ,  בל תמצית ה ומץ שיש ברצונם, מתטשטש על ידם והם עמו
 ושם בהמשך". נותנת הי  להם  ת עז החיים, כשהי  נספגת  ל הנשמות המשוערות במהלכן

נובעת , מ ירה, פנימית,  מונה חזקהשיש לו , כופרלפעמים ימצ  ": ל"כתב וז (ה" ות תשס)
דבר זה נוהג ב ישים פרטיים וכן . יותר מ לפי מ מינים קטני  מנה, ממקור הקדושה העליונה

"...ועל כולם נ מר צדיק ב מונתו יחיה, בדורות

 



ומה.השבתועלרה התומצוותעל שציוהבמיולאבשבתולאבתורהלא
,עולמואתחידשוהוא ומיוחדיחידשהואהשי״תעלמעיד הואשהשבת

וידוע.וינפש שבתהשביעיוביוםהמעשהימיבששתהעולםאתבראשהוא
קא שהתורה,כולההתורהבכלכופרכאילובשבתשהכופרז״לשאמרומה

והםהשבתביוםמושבותיכםבכלאשתבערולאיומתמותמחלליהצוחה
ובתורתשמווביחודבהשי״תמאמיניםשהקראים,מהקראיםיותר גרועים

ועכ״ז,לבדשבע״פבתורהשכופריםרק,שבתמחללים ואינםרבינומשה
משהבתורתידהרמתמימינוראינוולאשמענו ולא,מיניםצדוקיםנקראים

ממוןוריוחהנאהשוםבלתיבפרהסיא שבתלחללפניהםשהעיזוע״הרבינו
שהיונראהשבתחילולעל אותםשהוכיחהנביאירמיהובימישאפילו
י״זבפיסקאירמיה הנביאוז״לממוןוריוחהנאהעבורהשבתאתמחללים

אשרהעםי בנבשערועמדתהלוךאליהשםראמכה:רואוממכריזשהיה
 אליהםואמרתירושליםשעריובכלבויצאוואשרה יהודמלכיבויבואו
בשעריםהבאיםירושליםיושביוכלודההיוכלודההימלכיהשםדברשמעו
השבתביוםמשאתשאוואלבנפשותיכםהשמרוהשםאמרהכ האלה

לאמלאכהוכלהשבתביוםמשאותוציאולאירושלים בשעריוהבאתם
הטוולאשמעוולאאבותיכםאתתיויצרכאש השבתיוםאתוקדשתםתעשו

שמועאםוהיהמוסרקחתולבלתי שמועלבלתיערפםאתויקשואזנםאת
השבתביוםהזאתהעיר בשערימשאהביאלבלתיהשםנאוםאליתשמעו
הזאתהעיר בשעריובאומלאכהבועשותלבלתיהשבתיוםאתולקדש
איש ושריהםהמהובסוסיםברכברוכביםדודכסאעליושביםושריםמלכים

אליתשמעולאאםו' ווכלעולםהזאתהעירוישבהירושליםויושביודההי
השבתביוםירושליםבשעריובואמשאשאתולבלתיהשבתיוםאת לקדש
.הנביאדבריע״כתכבהולאירושליםארמונותואכלהבשעריה  אשוהצתי
במקוםואפילושבתחילולעלהנביאירמיהוהתמרמר כמההרואהיראה
וביתירושליםוחרבןבניןותלה,לתיאבון שהואממוןוהנאתריוחבושיש

ואמרוהתחיל,וכו׳אשוהצתי וכו׳תשמעולאשאםשאמר,הבזהמקדש
מלכיבויבואואשרעםה בניבשעריועמדת:לושאמררךיתבהשםבציווי

והראשיםהגדולים שהםודההימלכיעליכריזשמתחילהלומרוכו׳ודההי
בחילול זהוכלהשםבשםשמכריזהנביאדבריולקייםותחלמבידםשיש

איפוא האיא״כוךככלסיםואפיקורמיניןמיקרודלא,לתיאבוןשהואהשבת
 הנאתבהםשאיןאפילו בדבריםשבתחילולשעושיןהזההרעבדורהללו



דבריכפיירושליםלחורבןטפיגורמיןהםובזהטפיפקרותבזהשישממון
תלויהנפשנוופדותשגאולתנוחז״לבדבריאמונתנווכפיהנ״ל הנביא

כהלכתןשבתותשתיישראלשמרואלמלאז״לשאמרו וכמו,שבתבשמירת
זהובשבילבהחפציםםהשהאומהוהצלחת אושרהיכןוא״כ.נגאליןמיד

שמכחשתדילאנבואתוהריקודשים קודששתוכםנבואתועפ״ילהםקורא
אתיחללושאםשמתנבא הנביאירמיהונבואתשמכחישאלארז״לדברי

תכבהולא ירושלים ארמנותואכלהירושליםבשעריאששתצאהשבת
ירושליםחורבןשהואהאומהחורבןגורמיםהרעיםבמעשיהםהםלפ״זא״כ

שכתובכריתותמיניכמהעלשעברוואפיקורסיםמיניםוהםהגלותואורך
וז״להבאבעולםתכרתהזהבעולםהכרתרז״לודרשו,תכרת הכרתהםב

היאלצדיקיםהצפונההטובה:א׳הלכהתשובהמהלכות שמיניבפרקהר״מ
למעןבתורהשכתובהואאחריהמותשאין חחייםוהואהבאהעולםחיי

טובשכולולעולםךלייטבלמען למדוהשמועהמפי,ימיםוהארכתךלייטב
שיזכוהואהצדיקיםשכר .הבאעולםוזהוך ארושכולובעולםימיםוהארכת

יכרתואלאאלו לחייםיזכושלאהרשעיםופרעון,זובטובהויהיוזהלנועם
נכרתאלא לעולםחישאינוהמתהואאלולחייםזוכהשאינומיוכל.וימותו
הנפש תכרתהכרתשנאמרבתורההכתובהכרתוזהו,כבהמהואבדברשעו

כלומר,הבאבעולםתכרתהזהבעולםהכרתלמדוהשמועהמפיההיא
גםאלאהבאלעולםזוכהאינההזהבעולםהגוףמןשפירשההנפש השאות

נקמהשאיןשהנקמהכתבה׳בהלכהשםועוד.עכ״דתנכרת הבאהעולםמן
תכרתהכרתר שנאמ,חייםהלאותםתזכהולאהנפש שתכרתממנהגדולה
בארמשלךדרהנביאיםאותושקוריןהאבדון וזהו,בהעונהההיאהנפש
היא שלפילואיןרקווהשחתהכליהלשון וכלועלוקהותפתהואבדוןשחת

עודועיין.עכ״דלעולםחוזר שאינווההפסדתקומהריהחאשאיןהכליה
ואתחוקותיאת ושמרתםפסוקעלמותאחריבפרשתהחומשעלברש״י

.הבא לעולם בהםיחוופירש״י,בהםוחיהאדםאותםיעשהאשרמשפטי
 אלושכלמבוארזהמכלהרי.ע״כמתהואסופווהריהזהבעולםתאמרואם

חלקלושאיןוחמורותגדולותעבירותוהעובריםיםסוהאפיקורהמינים
לאותםתזכהולא,ז״להר״משכתבממקורההנפשהכרתתוהיא הבאלעולם

,קדשיםקודשתוכןשקוראלאלוא״כ.הבהמהמיתת וכמו,הנצחייםחיים
קודשאכתישתוכןשאלו,משפטיעשהלא הארץכלהשופטחלילהא״כ



חלקוהואךילאיפהאיהשבתוכן קדשיםוהקודשכבהמהימותוקדשים

ז״ללדעתוממעלאלוה
 עלמתנבאמיבשםידעתילאמתנבאאשרהזההנביאבזהעודוכתב

חיצוניאלאאינושבהםהרעכיבזהעודעליהםשכתבוהמומריםהכופרים
להרוסרמהבידכ״כרשפקהרשעוקדושטובאלאאינההנשמה ובתוכיות

לחורבןבמעשיווגורםמעליןולאהמורידיןומןנכרתת נשמתווהואהדת
בהצלחתחפץושהואקדושותוכוצדיקאותו ועושההגלותךואורירושלים

' ה הישעיהנביאשכתבמהממשוזה שביארתיכמואיפכאבתרוהכלהאומה
מרשמיםךלחושואורלאורך חוששמיםרעולטובטובלרעאומריםהויה

גיעו״שלמרומתוקלמתוק

                                                           
 
ל  ל  של  בחל גם בזיוף דברי רבותיו הסותרים  ת "ול  רק שכתב נגד המפורש בדברי רז  

" ֶ ֶדר הְיָקר"ה קוק ל ור  ת חיבורו "ו הוצי  הר י"תרסהשנת ב, כך למשל. דעותיו הכוזבות
לל  כל בושה הו  מזייף  ת צוו תו של חמיו מרן (. ת"ם לתולדות מרן ה דררעיונות ורשמי)

ת ומשמיט ממנה דברים עקרוניים מ ד העומדים בסתירה מוחלטת לבסיס משנתו "ה דר
ק " הבת תוה": ל"ת הב ים העוסקים במידת ה הבה וז"הו  מבי   ת דברי ה דר. הרעיונית
מ ד הנני צמ  עוד גם היום . הי  בלבי ונפשי, יםי   מית"ח ויר"וביחוד לגדולי הת, ולומדיה

 ך בעונותי עוד , פשוט לשמשו כעבד ל דוניו, צדיק גמור, לעמוד לשרת  חד הג ונים ה מיתים
ובמקום  חר ל  נזדמן לי עד היום למגינת , במקום שמכירים  ותי הו  מן הנמנע, ל  זכיתי לזה

וגם , "יהי כבוד חבירך חביב עליך כשלך"' ל הק"זמעודי לנגד עיני מ מר ח", הל ה י מר -". נפשי
ולכן  ני נזהר ". כל היודע בחבירו שהו  גדול ממנו  פילו בדבר  חד חייב לנהוג בו כבוד"המ מר 

שהטילו רבותינו חובה , ובפרט למי שיש לו יתרון עלי בדבר מה, יהיה מי שהו , הרבה בכבוד זולתי
 .כ"ע". לנהוג בו כבוד

כדי לטשטש  ת זיופו " הל ה י מר"ה קוק בהבלעה  ת המילים "ס הר יבמקום שבו מכני
, ביחוד גדלה  הבתי לגדולי הדור": ת המקורית השורות הב ות"מופיעות בצוו ת ה דר, המחפיר

ל  יתו ר ב ומר דברים ו ני , לשמם ולזכרם ת ות נפשי, גם  שר ל  ר יתים ממש, צדיקי עולם
ו ת הרשעים  .עדיין לשרתם  ם הרבה  ם מעט,  לות לבבימש' עומד ומצפה לעת  שר ימל  ה

 ותם ו ת , שנ תי תכלית שנ ה, ל"המלגלגים על דברי חז, החוט ים ומחטי ים, פושעי ישר ל
כן , ל   וכל להסתכל בפניהם ככל דבר נמ ס משוקץ ומתועב, כל  שר להם וההולכים בדרכיהם

, כל  שר  יננו שונ  לישר ל, ינם בני ברית ך  ת ש  ל   וכל ר ות פניהן במלו  מובן המילה
ה "תד:( קיג)פסחים ] רק למי שנצטווינו מרבותינו לשנ ותו,  ין לי שום שנ ה על שום  יש

 .['נתן סוף פרק טז בי בות דר, שר ה
צ נריה שהבי   ת "ה קוק היה ל   חר מ שר תלמידו הרמ"מי שחשף  ת זיופו של הר י,  גב

תולדות ]נפש דוד , סדר  ליהו-ת"ה דר"-ה החדשה של הספרהנוסח המל  כעורך ההוצ 
 .ד"תשמהוצ ת מוסד הרב קוק ה, ["ת"ה דר



שבעקבתאישראלפושעישלהנפש:דוז״למפליאדברהנביאזהכתבועוד
ולתחיתישראללארץישראלכללעניניאלמתחבריםשהםאותםדמשיחא

זהלהםשאיןאמוני ישראל  שלומישלמהנפשמתוקנתיותרהיא האומה
דילא.עכ״דוהארץהאומהובניןהכלללטובת העצמיתההרגשהשלהיתרון

להםישובודאיקדשיםקודשהואשתוכה הרשענפשכ״כמחשיבשהואלו
שהואלמעלהוכאמור,קדשיםקודש שהיאאחרגדולושכרהבאלעולםחלק

                                                                                                                                           

 
 

ה ובמהדורתו השניה בחיי "במהדורתו הר שונה בחיי הר י" ) דר היקר"ה קוק "ספרו של הר י
הן ב שר ל הבת גדולי הדור והן ב שר , ת והשמיט  ת דבריו"בו זייף  ת צוו ת ה דר( ה"הרצי

ק היו מנוגדות בתכלית ליסודות "י תורה" הבה ושנ ה שבהיותן מודרכות עפ, לשנ ת הרשעים
.תפיסתו הרעיונית  

 
ד
בתוך הערתו לספר ו .' ות כ ' קובץ ב" שמונה קבצים", ד"פ' עמ, ג"פרק מ,  ורות התחיה- ורות  
', ה חלק  "רי הר ימ מ"נדפס גם ב, 24' עמ, פ"תר, ירושלים)ר דרכמן "של ד" הגלות בתוך הג ולה"

עסוקים הם , והנה  נשי החול שבינינו יוצרים הם  ת ערכי החול: "ל"הו  כותב וז ('מג' עמ
כי . ובעצם הדבר הם מבי ים בזה ברכה ל ומה ול רץ, זה עשיריות בשנים, בטיפולם בל  הרף

. וצריכים  נו לכח חלוני שיחזיר  ותם לנו, ערכי החול הל ומיים נשתכחו ממנו לגמרי כמעטהל  
נשתכחו   ש מנם הם ל, מצד  ותם הר ויים ליצור  ת ערכי הקודש, החסרון הו  מצד  חר בל 

ועל כן .  בל הל  הם צריכים עכשיו להיות מועמדים בצורה ל ומית חיה ומשפעת, ממנו מעולם
,  ו להתחנן מן  לה שבתכונתם הנם ר ויים ליצור ולהעריץ רק ערכים חלונייםתחת להתרגז 

כל  ותו החיל המוכשר ליצור ולשפר  ת ערכי [ב] החובתנו הי  להתרומם למדרגה של יציר
ובמערכות ישר ל ישמעו הדי הקול של החיים השלמים , ו ז תהיה תחיתנו תחיה שלמה. הקודש

שההרמוניה השלמה שלהם יחד תהיה וד י , ודש בכל שלמותםחיי החול וחיי הק, משני צדדיהם
  .כ"ע ."כליל תפ רת של קודש קודשים

שהרי " ברכה ל ומה ול רץ"החסרון הו  ל   צל החילונים פורקי העול המבי ים רק  ,כלומר
 ל   צל הדתיים של  , של  ומתנו  ת ערכי החול הל ומייםזקוקים  נו לכח חילוני שיחזיר לנו 

החילוני יוצ  ידי חובתו , כלומר. ערכי הקדש כדי שית ימו לתחיה הל ומית" שיפור"ב עוסקים
ל  י ומן כי ...יעשה  ת עבודתו" דתי"בכך שתורם  ת חלקו לתחיה הל ומית ורק מחכה שגם ה

.יסופר

 



משלומייותרשלהםהנפשעל מעלההוסיףבזהעוד,ז״לוהר״מרז״לךהיפ
 שבעליבמקוםרז״ל שאמרומהזכרלאךואי,הצדיקיםשהםישראלאמוני

דצדיקים למ״דואיכא,לעמודיכוליםגמוריםצדיקיםאיןעומדיןתשובה
 הרשעיםאפילושגדוליםאמרולאולמה,תשובהמבעליהםגדוליםגמורים
 לבדזהאושררקלהםאם,הצדיקיםמןגדוליםהםהכולהתורהבכלשפקרו

כללעניניאלמתחבריםויהיוהישראליתהאומהצלחתהבחפציםושיהי
וא״כגמוריםמצדיקיםיותרמעלתםהיהתהםבזההאומהותחית ישראל
בדורוהיואשרהצדיקיםמכליותרגדוליהיההואפרסךמל כורשגםלדעתו

,המקדשביתלהם לבנותישראלבהצלחתרוצהההי שהואהסופרעזראשל
וירושליםהמקדשביתלבנותעלההואשעזרא גדוליהיהמעזראואפילו

א״כוממוןוכחרשותםהלנתןואהש כורשהואהעיקרסוףסוףהחריבה
חפציםאינםישראלאמוניששלומי לוהגידמיוגם.יותרבהצלחתפועלהוא

עלשמלכוהמלכיםכלוגם ידםלאלשאיןרק,ויותריותרהאומהבהצלחת
הישראליתהאומה לתחיתמתחבריםהםתמידבודאירשעיםשהיוישראל
,ישראל גבוליאתיבחולהרגויםארצותלהםלכבושמלחמותיהםללחום
 ולמדצא,הבאלעולםחלקלהםשאיןרז״לאותםשמנומהםישועכ״ז

עינומחמדלולתתרצהשלאארםךמלעליוכשבאישראלך מלמאחאב
ךלמלקשהתשובהלולהשיבלבוונתאמץעיןכלמחמדשהיא הס״תשהיא

,המלחמהלקראתיצאלכתחילהוהוא,כמפתחחוגר  יתהללאל  לושאמרארם
פיסקאא׳במלכיםשכתובכמו,מלכיםושלושים ושניםרבעםעמושהיהעם
לדברישראלךמלמאחאביותרהאומה בהצלחתשחפץמיך לואין יעו״ש כ׳

אחאברז״לאמרוועכ״ז,למלחמה תחילהניגשהואולהיותארםךלמלקשות
ומנשהאחאבירבעםחלק פרקבריששאמרוווכמ,אבהלעולםחלקלואין

יעו״שהבאלעולםחלקלהםאין
נאבדרשע,לעולםבאחרוןלעולםבארשערז״לאמרוחלקפרקבסוףואם

צדיק,לעולםבאהעהרהעולםמןנפטרצדיק,לעולםבאהטובההעולםמן
הרשעבגנאירז״למפליגיםךאיהרי,יעו״שלעולםבאהטובה לעולםבא

ר לומפיהעלהקערההופךהנביאוזה,צדיקהומשבחים נבראשלאלושנוח

אלמתחברויהיההאומהבהצלחתחפץשיהיהרק מצדיקמןגדולשהרשע
כלויעשהכולההתורהעליעבוראםאף דיבזהלא״יוישראלכללעניני

שכלובודאי,ישראלאלוקיבהשם ח״ויכפוראםואפילושבעולםתועבות
יעבורמהםאחדאםולשון אומהכלשהרי,זהמכחישיםשבעולםאומותה



שהואלודילאוזה אצלםנקראהואורשעמביניהםאותויפרישודתועל
עליהםר ואומ תיוועדמאלףכולהההתורכלשעקרורשעיםאותםמשבח
אמוני שלומיהצדיקיםמןיותראותםמעלהגםאלא,קדשיםקודששתוכם

 כללליה ליתגמורדהרשעע״אזק״ןדףובתיקוניםחדשבזוהרועיין.אלריש
אותםקוראאיךבקדושהחלקשוםשאיןאחרוא״כ.יעו״שבקדושהולקאח

ק״ידףבסנהדריןעודאמרינןוהרי,הצדיקיםמןועדיפיקדשיםקודש תוכם
ור״עשםר״גלדעתלעוה״ביזכולאישראל[י]רשעבניקטני דאפילוע״ב
דמילתאמשמע.יעו״שהבאלעולםזוכיםקטניםשמתו הקטניםשבניהםס״ל

שםש״ירכתבוכןלעוה״בחלקלהםיןאעצמן שרשעיםלכו״עדפשיטא
ישראלרשעי:וז״לכתבישראל רשעי[בני] קטניהמתחילבדיבורבהדיא
:ע״בקי״אדףבכתובות כדאמרינןלעוה״בחלקלהםשאיןפשיטאעצמן

קטניםשלהם בניםאבל,תורהמדבריעצמושמרפהמייקומובלרפאים
כ״כפקרו שלאגדוליםרשעיםשאינםאפילוהרי.עכ״דבהפליגיחטאושלא

עצמן שמרפיןקר,הרשבתוהחמורהעבירהמיןבכלמשהבתורתידלהרים

לעוה״בלקחלהםואיןישראלרשעיאותםקראתורהמדברי
 הכיאלאישראלרשעיכתובלאקי״אדףבכתובותשםשבגמראובאמת

וכו׳יחיובלמתיםשנאמרחייםאינםמי הארץעאלעזרבירראמ:םשאיתא
עצמוהבמרפיקומובלרפאיםת״ללכליכולוייחבלמתיםהכי נמיתניא

בכללתורהדברימעצמובמרפההריעכ״פ.יעו״שמדבר הכתובתורהדברימ

.הדתבעיקרשפקרוכאלוגמוריםברשעיםומכ״ש םחיישאינםהםרשעים
במרפהדההואהכילומרייהורלמלהוניחא לאדאמרשםיוחנןבירלואפילו

חייםאינםהארצותשעמיאחרמקרא לווהביא,מדברהכתובלעכו״םעצמו
מנכסיהםת״חונויהלת״ח פרקמטיאשיעשוידיעלשיחיותקנהלהםומצא

עצמןפיםרכמהוי הזבשפקרוברשעיםאבלהארצותבעמיזהכל.יעו״ש

ממשע״זוכעובדכנכרידינובפרהסיאשבתדהמחלל,לעכו״ם
שכתבומיתהבאיזויודעהיהלאד״הע״בע״חדףסנהדריןבתו׳ועיין

במעשהדכופר,בעיקרככופרדינובפרהסיאשבתדמחללשם בהדיא
להםואיןלעוה״בחלקלהםאיןשאלוהאמורכללפי וא״כ.יעו״שבראשית

שהםהתלמודעלחולקהזךאיוא״כ.ישראל בניםע  בקדושתוענףשורש
מןראיותמביאיםוהםנאמרוהקודש וברוחחייםאלוקיםדברידבריהם

מסכיםשאינוודברהתלמודעל לחלוקהנבואלובאהמהיכןא״כהפסוקים



שהואודברמתוקהמר ועלמרהמתוקעלשיאמראדםשכללשוםאפילו
אבןשלעמוד עלכאומרהידועאתלשנותזהבאךאירמשהואלכלניכר

יהיה הלבומררעומאוד,אבןשלשהואזהבשלעמודועלזהבשהוא

שכתבה מעלויתמרמרלבםיחרדאוה״עואפילו,הישראליאדםכלחמרמר
 עתידיםדריםגוההדרכיםפורציהחצפניםבני: הוז״לדבריושהעתיקומהעוד

ומזיהרארבינומשהשלממדרגתועליונההיותרמהמדרגהנביאיםלהיות
ידםועלבהםיתגלהטובו  עמקבכלכלוחייםהעץהראשוןדאדם עילאה
גאוןבתורלווקוריןרבבתוראחדשיהיההיה מהאויואויויוי.עכ״ד

רבינומשהבכבודנגעגדולזילזולכמה מפיוכאלודבריםשמוציאוצדיק
ודרשו,כמשהבישראלנביאקם ולא,עליומעידהפסוקאשרהנביאיםאדון
לחכמיםאבשהואישראל ךמלמשלמהגדוללנוומי,יקוםולאקםלארז״ל

וזאת הברכה ' ש פר"ילקו]רז״לאמרוועכ״ז,האדםמכלויחכםעליושנאמר
בקשפסוקעלכןשדרשוכמו,כמשהלהיותקהלת שביקש [ו"רמז תתקס

להיותשבקש דהיינו,[א"ש תהלים רמז תרמ"ילקו] חפץדברילמצואקהלת
עוד נביאקםולאאמתדברייושרכתובלוואמרהקולבתהיצא,כמשה

שחמשיםואמרו.ע״בכ״אדףדר״הבש״סשמובאכמו,כמשהבישראל
שםלמ״דואפילו.אחדחסרלמשהניתנווכולןבעולםנבראובינה שערי

לכו״עעכ״פ,כיעו״שקםבמלכיםאבלקםלאבנביאיםנביא קםולאשדורש
בתורתשפקרוגמוריםהיותרשהרשעיםאומרךואיוםיק ולאקםלאבנביאים

יהיושעליהםיאמר,כליןונשמתןוגופןלעוה״ב חלקםהלאיןםהשמשה
אוי.הראשוןדאדםעילאהומזיהרא רבינוממשהיותרבואהנבמדרגת
ךברוךולברבגדיולקרועראוי השומען. והללדבריםשומעותך שכלאוזנים

הבאההטומאהרוחאו שגעוןזהאםזהעלאדוןמהידעתיולא.האמתדיין
בושאיןבדבר לרשעשמחניףבולטתחנופהאו,סותואפיקורמינותאולו

 .טעם
דר״הבש״ס עליהםשנאמרבאלוכיוצאהרשעיםעלשיאמרפליליןועוזה
כל עם,תפילימנחדלאקרקפתאוהםבגופןישראלדפושעיע״אי״זדף

ולאחר,חודשעשרשניםלגהינםיורדיםשםשאמרוהתורההדתתרעקי

                                                           
 . ות לה' שמונה קבצים קובץ ב. 'יז' ערפלי טהר עמ  ה
 



רגליכפותתחתמפזרתןורוחנשרפתונשמתןכלהגופןחודשעשר שנים

 הצדיקים
וכו׳המתיםבתחיתושכפרובתורהשכפרויםסוהאפיקורומסורותוהמינים

הש״סשמזכירכאלורשעים.יעו״שדורותלדוריבהונידוניםלגהינם יורדין
רבינוממשהיותרנבואהבמדרגתשיהיואומרעליהםהוא ,״לנהבר״ה

משהלכבודבזהמגיעגדולוזילזולגדולהותסאפיקור כמה,עילאהומזיהרא
כתדעל,כזאתוקדושהנבואהלהםיהיהזמן ובאיזה,הנביאיםאדוןרבינו

שהםהשנימיןועל,כלהונשמתןכלין הןבגופןישראלשפושעיהראשונה
המדרשביתוביטולזמןאיבוד בעוה״ר.דורותלדורינידוניןוכו׳המינים
השעההגיעההעוונות לרובנעשהמהאבל,כאלההבאידבריעללהשיב
שנפתוהרבה ריוחאונגרריןוצדיקגאוןלווקוריןוראשרבכזהאישלהיות

וקלקול בכסףאחריושנפתווישתמימיםמהםוישפתאיםמהםיש,בעוה״ר
 ייוחיוותרוז״לראמרווותרןהקב׳׳ההאומראפילושהרי,מזהיוצאגדול

יהיושהםהרשעיםמעלתשמשבחזהכ׳׳ש,לחטואאדםלבנישמלמדמשום
למדרגתבלכתםיסבועודקדשיםקודששתוכםמלבדעליונההיותר הבמדרג

ויעשהלבושרירותאחרילךאדרבהוא״כ.ע״הרבינוממשה יותרהנבואה
התורהאתלנונתןרבינומשהולמה.נביאיהיהוסופו שבעולםתועבותכל

משהעלחולקשזהנראהא״כ,מצותיהוקיום התורהח״וטיבהומהלקיימה
כלללהםאיןהםמזכירשהואהרשעים הקבלהפיעלגםוהרי.ותורתורבינו

כתבקראכיפסוקעלנ׳׳הבדףהגר״אבלקוטיועיין ישראלבאלוקיחלק
בינונים,בבריאהצדיקים,בי״עעולמותג׳כנגדאדם דבנידרגין' גהכישם

חקלבליפיהופערהחק.הבעשיורשעים טו״רהדעתעץבמט״טביצירה
וחקכתביצחקובאר.לחשבלי הנחשישוךאם',וכופיהומחתהאכלה
אפילורע כלוושםסטריןבשניאחיזתםששם[בנצח והוד] בנו״ההבעשי
נגד חיצוניותחכמותבתרךמשהלרובץחטאתלפתחחטאוהואשבוימיני

בפתחמותדרכיואחריתהוכו׳חכהמשמןחלקכיה זראשהוהיא,התורה
'וכומסחהארץמלאהכילפניבאבשרכלקץ,כמ״שוהואעדוכו׳ התחתון

עלהליקוטיםבספרהקדושלמוהרח״והפסוקיםבשערעודועיין יעו׳׳ש
אמר,זכרםמארץלהכריתרעבעושיהשםפני:וז״לע״דקמ״זדף תהילים

מארץלהכריתאחראבסטראברעומתקניםרעבעושיזעםשל פניםהשםפני
לאוהואהסדןשנשברל"זואר,לעולםנשארשהואהקטן העצםדהיינו,זכרם



שאמרהוז.בארץהקבורג״כהעצםזהיתרקברע שעשואלואמנם.נשבר

הנקראהעצםשאותוהגוףלבחינתכרתוהיינו זכרםמארץלהכריתהכתוב
וכריתת.יעו״שוכו׳המתיםייתחלתיזכה ולאויכרתיתרקבזכרםדהיינולוז

לעילבארתיכברהעליוןממקורהנפשם
 פיעלביןהפשטפיעלביןמוסכםשהדברהדבריםאלהכלאחרא״כ

כללחלקלהםואיןרעהכלהםמשהבתורתומורדיםהפושעים אלוהקבלה
בזהחסדגמילותהאיזאוטובותשעושיםה ומ,ישראל ובאלוקיבקדושה

בעולםשכרםלוקחיםרקבריהשוםרשכמקפחה הקב״איןחלילההעולם
רבינומשהבתורתופושעיםדיםרשמו ומה,בהצלחהעומדיןשהםמההזה
הגלותשמאריכיןת״וירושלים הקודשדעירקרתאחרוביבזהנקראיםע״ה

,לעילשכתבתיכמוהישראלית האומהבהצלחתכללחפציםאינםודאישבזה
כמוהמצוותוקיוםהתורה בשמירתדוקאהיאהישראליתהאומהדהצלחת

ישמרובעבוריירשו לאומיםועמלגוייםארצותלהםויתן הכתוברשאמ
שהצלחת אצלנוהיאהדתועיקרימשרשיועיקר,ינצורוותורותיוחוקיו

ללמודדוקאמצוותיהוקיוםהתורהבשמירתהתלויהיאישראליתההאומה
קולכשהקול,יעקבקולהקולרז״לשדרשוכמו,ולקייםולעשותלשמור

כאשרוהיהדרשוועוד.עשוידיהידיםמצוותיהוקיוםהתורה בלימודיעקב
פתגמיעלבנוהיעברוןכדשםהמתרגםותרגםך צואר מעלעולוופרקתתריד

יעו״שך צואר מעלניריהותעדיאורייתא
דבריםבזהשםמאודשהא׳במהרנ״אבסי׳ראשבשמיםבס׳בזהועי׳

שעיקרבמישורלהוכיחקדושמפההיוצאיםדנוראזקוקיןכמו נפלאים
הואושפלותינודדלותינוהגלותרךאוהגורםשכללדעת היאזקהחההאמונה

הואכימזערמעטמדבריוקצתואעתיק.המצוות וקיוםהתורהעזיבתמשום
אנחנוכילדעתוהוא:וז״לע״בע״הדף בסוףשםמאודמאודבזהךהארי
ובשפטיםהזההמרבגלותאותנו חמניכןעלכייתעלהלפניווחטאיםרעים

ך לואין.עלינורחמיויעיר הואאףבעיניוהטובלעשותנשובוכאשר,גדולים
נשובכימאתנוךיתבר לאלהנרצההמכווןהואשהריהתורהאלאגדולעיקר

לכלומצב ומעמדהתורההמאמתתהיאהזאתוהאמונה,הטובלעשות
 ולאשניםולאאחדולאהתורהכלומניעמנידבזהוהפקפוק,הדברים
פהכולםהנביאיםודבריהולכהתורהאםכי,זהעלדוייעפסוקיםשלושה

כאשדכיךלבבעםוידעת,בתורהמיותרתאזהרההזההדברעלובא אחד



לנויגיעואשרהרבותהצרותכילדעת,ךרסמיך אלוקיהשםבנו אתאישייסר
ובדברי.הטובאלונשובהרעלעשותנחדללמעןהואו,העבירה עלעונשהם

הצרותלתלותזהעלחנשגילאאם,זהעלעצוםעונש נאמרהבריתאלות
חוטאיםהםאשרוהפשעהחטאאלבכללםישראל לעדתהמגיעותהעצומות
אףתיכלהולבבכםעלזאתתשיתושלאקרי עמיתלכור אם ואמ.ופושעים

בעיניוהטובלעשותישמעולאאם ואמנםעדוכו׳קריבחמתעמכםאני
הקיםאשרהבריתאלותלככ בסה״תהכתובותהרעותכלתבואנהאזך יתבר
ולאהיהכןלנוהגיד כאשרויהי.ישראלבניוביןבינוהאלוקיםאישמשה

השםי ויה מעשינונובהטהארץלנוחנכאשרבתחילהכי,ארצהדברנפל
כן ואחר,טבעךבדרשאינומצליחהשםהיהאבותינועשואשרוכל,אתנו

אליהםויפןלפניוויבכווישובושוטיםבידויתנםרםסוילפניוטאוחכש
בימיעמהםלעשותהגדילעדרבותפעמיםעמהםפעלאלהכלהן וירחמם

משהבידדבראשרהטובדברואתומלאוונרצועשוראש בנוושלמהדוד
לבוזזיםוישראליעקבהסלמשינתןכיעדהשםבעיני הרעויעשו'ווכלו

כרצונורצונםלעשותויקו,ויוםיוםמידיורעות רבותצרותאחריהםוישלח
עודיפווסוימאודהרעוסאפ.'וכו דרכינונחפשהלאמראליוישובושוב

רותחלהשםאףעוד ויוסףוכו׳בלההאחרוילכורעואהובטובשנוא
זמןגלותינו נמשךזהעקבלכן,אחורניתוילכוסרהויוסיפועודבישראל

כאבדה והיינוינוסיחושכחנוכיעדךערלאיןגברווצרותיומאודמאודרוךא
 הארץמקצהונבזיםדליםענינינובכלמבולבליםבמעשינוומטורפיםבגוים

ךהמלדברכןכי'וכושלםובלבבבאמתישראלישובלאועודנוקצהוועד
השםואזוהישרהטובלדעת'ווכאליונשובאםכיזאתמודעתהתורה בספר

לאוהביולאלפיםחסדנוצראמרההואויכזבאלאישלאכי לנוימצא
,ישראלאתמצאאשרהזאתהגדולהכרעהנהיתה ואיכה,מצוותיוולשומרי

ומםהולולהשמידםבניהםלהכרית לאבותינוהשבועההיתהזאתהלא
ממצוותיוסרנוכירק,מעול ושדימרשעלאלחלילהךאזההכיוםולאבדם
אנשיםמצותאותו יראתינוותהיפניםולאעורףאליוונפןהישרהוסלפנו

תועהכשהך הדרמןטועיםביוםיוםמידימאסוהשםובדבר'וכומלומדה
האומה כירצוניעד.וכו׳פושעיםוהרועיםהשםאתדעוילאהתורהיסותופ

 בזהמאמיןשאינוומי,יתעלההשםבעינילמאודמעשיהאתהרעהבכללה
עבורהכלהמרהגלותךואורומעוניםמוכיםנוחאנהזההדברבגללכי

ירשיעכיואפיקורוסמיןודאיהואהנהומצוותיוותורתוךיתבר השםעזיבת



,חינםעלכללעיןשמוולחללבעבדיוולשקרמשפטלעוות יתעלההאלאת
הקבועאמונהבליקיוםלתורהאיןכללךודר.התורה בכלמכחישהואוהרי

כבידימריאנשירשעמהלליםבאמתממאנים ךבדרתועיםנוחאנכיבלב
עליתשתואל.'וכוהבןולבלתיראות לבלתי,עיניםשועי,לבשמיני,אזנים

מרובכירבותפעמיםדברים שלטעמןאתבשנותוהואארכןכמהטאתח
.יעו״שוכו׳ועענומת ךהולכאישדברתיהזההמרהגלותעלוכעסישיתי

רובהגלותךאור בעוה״רךשאימזההרואהשיראההרבדבריקיצורהעתקתי
לאלפיםקרוב זהבגויםנאבדוח״ושכמעטישראלבניעםעלהבאיןוריןסהי

על שנתנבאוהנביאיםולכללאבותינוהשםהבטחתחלילהאיפהואיה,שנה
 בזהתלוישהכלחוהוכיהרבשדברכמואלא,נפשםפדותועלישראלגאולת

מאודמאודכזהיתוםבדוררשבעוה״דוראחרדורהדורותבקלקולעוה״רב
רותיכפהוותסוהאפיקורהמינותרגלכףלמדרסותהיללהחונתהתורה נפרצה

ולאראיתיולאזקנתיגםהייתינער.ובגלויבפרהסיאשבת וחילולוהזימה
שרשיכללעקורנפשבשאטפניויעיזהדורפני שכ״כמאבותישמעתי
משהתורתבכלידוהרימוכ״כשפקרו ולאלו.תיוועדמאלףהרהתוויסודות

לפי,ישראלעליסוריןמיניכמה וגורמיןהגלותומאריכיןובפרטבכללונרבי
בנישעםהאמונה עיקרשזהוראשבשמיםהרבמשםלעילשכתבתימה

ישראלבני לעםתקוהשוםח״ולויהיהולאהצלחהשוםלויהיהלאישראל
 ולאלו.התורהדתילשמורלמוטבשיחזרולאאםגאולהלהםשתהיה

וצדיקגאוןבתוארוהואהמתנבאהאישזההאומהמחריביןשהםהחצופים
וזוכיןישראלאמונימשלומיועדיפיקדשיםקודשתוכןשהםעליהם אומר

שוטהאפילורוחעלשיעלהיסופרכיהיאומן,רבינומשהת ממדרג לנבואה

זהדברלומרשבשוטים
אתעזבהשםלמהא״כ,משפטיעשהלאהארץכלהשופטוחלילהחסא״כ
החצופיםהללוהרשעיםלמעןיעשה,המרהארוךבגלותישראל בניעם

קדשיםקודשותוכםישראלאמונימשלומיעדיפישהם התורהגדרפורצי
שהואבזהיתעלההאלאתמרשיעהואחלילה וא״כ,רבינומשהוממדרגת

אינםשאם.חינםעלכללעיןשמו חללמובעבדיושקרמומשפטמעוות
,שבדורהחצופיםאלההני למעןיעשהשבדורישראלאמונישלומיכדאים

ראשבשמיםהרבוכמ״שהתורהמכחישהואוהרי
 נבואהבמדרגתיהיוהחצופיםשאלוכןראההנבואהמראהבאיזהידעתיולא

אםהמאירהבאספקלריאאםבהקיץאובחלוםאם,עליונההיותר



יותרהיאשנבואתולומרצריךשלדעתוובודאי,מאירה שאינהבאספקלריא

ועליהםשמתנבאמאלוגבוהה

                                                           
ו
קוק ב ופן חיובי  ל  גם  ת הסיבה להגעתם ' חשוב לציין כי ל  רק  ת מצבם בהווה רו ה הר  

 (:ו"התרס, יפו', קי -'קי' עמ, "עקבי הצ ן"בתוך קונטרס " )הדור"במ מר  כ"למצב זה וכמש
כשמושגי הצדק והיושר הטבעי  ינם מפותחים , כשמוסרו העצמי הו  נשחת, כשהדור הו  שפל"

כיון  בל .  ו פועלת פעולה חלושה, ין המחשבה פועלת עליו ל  לטובה ול  לרעה , בו כר וי
נטיה חזקה להשכיל ולהטיב והכרה ,  צילות ועדינותכיון שהו  מרגיש בקרבו , שהו  מתעלה

מקום  -מכל, פ ש ינם גמורים ומשוכללים" ע, פנימית בהרבה נתיבות ודרכים של  רחות החיים
 מנם במסיבות . רענן וחי, לרגש יושר שמן ורטובועם זה גם , והגיוןצמ  למחשבה הרי הו  כבר 

היה מורגל להיות לבוש בה בימים , המוסרי והמעשי, שהלמוד התורני, מצד התכונה, הקדומות
ב ותם הימים בכללו עוד ל  היה כללות הדור מוכשר לדמות שהו  ר וי לש יפות  -, שעברו
כולים להתכנס רק ב יזו שפלות של ת וות מ יזה סוג וכל תחלו יו המוסריים היו י, גדולות
שזהו בכלל מהלך התולדה  -, על חשבונם של ה ישים הפרטיים הכלל נתרומםועכשיו  -. שהי 

, ברובי תקופות ההסטוריה  נחנו מוצ ים חכמים נעלים גדולי רוח בדורות הר שונים. ה נושית
, בין בדעת בין במוסר, נתון בשפל המצב  בל הכלל הו  היה, ש נו משת ים על גדלם ועז רוחם

בדורות . ויהי לנס,  מת כי נעלה מכל המון היה המון עמנו מצד הקדושה ה להית החופפת עליו
ולעומתם , בעמנו נתמעטו הבורים. והכלל הולך ומתעלהה חרונים התחילו הענקים להתמעט 

וז ת העליה . בר בולט למ דבתקופה הנמהרה של עכשיו הד. והוקטנו הג ונים והצדיקים,נתמעטו
שהדור שהו  מוצ   ת כל מה שהו  שומע ורו ה מהורים , כ ירידה"של הכלל ההמוני הסבה ג

גם  ינו מטיל עליו .  ז מוסרם  ינו לוקח  ת לבבו ו ינו משביר  ת צמ ונו, ומורים קטן מערכו
חה מפחד  יזה מלהיות מעמיד  ופי לחייו מפני ברי שכבר התעלה בתכונתו, שום  ימה ופחד

, הצרות והתל ות הנור ות עשוהו לנוקשה ועז. בין חומרי בין רוחני, בין מוחשי בין ציורי, שהיה
ללכת ב ורח חיים ההולכת , הו  מוכשר רק להתרומם. עד שכל בלהות ופחדים ל  יזעזעוהו

יוכל  שר ל  , נוש  עול ונטל,  בל ל  יוכל גם  ם ירצה להיות כפוף ושחוח, למעלה למשכיל
 בל מ ד מוכשר הו  , הו  ל  יוכל לשוב מיר ה; לדעה ורגש , למצ  בתוכו רושם של  ור חיים

בפועל עוד ל  הוצי  שום דבר למעשהו דורנו . לשוב מ הבה שיר ת הרוממות תתחבר עמה
, בעז נפש בשביל מטרות שהן נשגבות לפי דעו, דור כזה היוצ  להורג,  בל בכח יש לו רב. הנרעש
 פילו  ם , ל  יוכל להיות שפל, הצדק והמדע שבקרבו, שום ממנו רק מצד רגש הישרוחלק ר

 .כ"ע ."גדול ו דיר, רוחו הו  נשגב בל , המטרות הן לגמרי מוטעות
כי  ין  דם עובר עבירה  ל   ם כן נכנס בו רוח .( סוטה ג)ל הורונו במפורש "בעוד שחז, כלומר
ה תורה חדשה "בודה מלבו הר י( שטות החזקה ביותר וכפירה בעיקר הי  תוצ ה של הרוח)שטות 

נטיתו החזקה להשכיל ... צילותו ועדינותו...לפיה מקור הכפירה הו  דוק  מחמת התעלות הדור
 ...רענן וחי, צמ ון למחשבה והגיון ולרגש יושר שמן ורטוב...ולהיטיב

" שפלים"הוריו ההו  כבר ל  יכול להטות  וזן למוסר " מוכשר רק להתרומם"ומחמת שהו  
מחמת " הו  ל  יוכל לשוב  ל  מ הבה שיר ת הרוממות תתחבר עמה"העובדים מיר ה ולכן 

נחשב ל חד , ש גב" )הדור"ה במ מרו "בדברים  לה של הר י ."ה דיר"ו" גדול"ה" נשגב"רוחו ה
מונח ( המ מרים היסודיים והנחשבים ביותר שלו בקרב תלמידיו ובבחינת תמצית כלל משנתו

עשה  חד השרשים העיקריים לחורבן היהדות ושמירת התורה והמצוות בקרב תלמידיו ושומעי למ
כמדרגה ממוצעת בין העובד " רוממות"לקחו שכן דבריו  לה גרמו לתלמידיו לר ות  ת הכופר מ

תפיסה זו הפכה  ת . מיר ה לעובד מ הבה השמה  ת הכופר ופורק העול ממעל לעובד מיר ה
ד "ה קוק ובעקבותיהם בקרב הצה"למילת גנ י בקרב חוגי תלמידי הר י "יר ת העונש"מושג 
ה וכיון שמדרגת יר ה מ הבה היתה רחוקה מהם ולו רק מחמת המצי ות של המרחב בו לותבכל

כ "כ". יר ת העונש"התקיימו  רחות חייהם הם העדיפו  ת נטישת חיי הדת על חיים דתיים מתוך 
ו ין  " ופי הפחדני של הגלות"שג שלילי שהו  חלק מהכ ל מו" יר ת העונש"התיחסותם  ל 
גרמה לכך שסייגים וגדרים רבים בהלכה נפרצו על ידיהם " זקיפות קומה"ו" תחיה"מקומו בדור של 

שכן בדמיונם נמצ ו הם בשי  הרוממות של דור התחיה ול  נותר להם  ל  להעלות גם  ת 
ומה להם ולסייגים וגדרים המצביעים על , שותפיהם הכופרים למדרגתם ולדרגת התשובה מ הבה

כמובן שפריצת הגדרים והסייגים הבי ה לבסוף ברוב התחומים גם . )חשש ופחד מגופה של עבירה
היה בתפיסה זו לחזק  צלם  ת הנ מנות , בנוסף(. לעבירה על גופי תורה ומצוות ד וריית 



מינותדבריהםהללושהדבריםכיוןאך,אסיראליצנותאשכלוידעתי
ליצנותאכלרז״לאמרווכברדע״זמאביזראוהואסותואפיקור רותיוכפ

לשונוידוהריםבנפשועוזהרהיבאיךידעתיולא.דע״ז מליצנותחוץאסירא
למדרגתויגיעווהחצופיםהכופריםשאלולומרהנביאים ואדוןרבינומשהעל

דברלראותיכולאדםשאיןמזהיותריהיהעצמו שהואובודאי,בנבואה
מהלעילכתבתיוכבר,גבוהיהיהבעצמו שהואלאאםממנווגבוהעליון

הרבוכתב.יקוםולאקםשלא נביאקםלא,רבינומשהעלרז״לשאמרו
 ואלו.יעו״שהנבואהמשיג היהר ואבראבבכלרבינודמשהמ׳מערכתש״ל

,וסט״אהנהשזוהמת סמיונכנסנפגםואבראברבכלישראלפושעיהחצופים
אבריו רמ״חכנגדהםמצותדתרי״גדידוע.אלוקיםעשהזהלעומתזה

 איבריןרמ״חלתקןבאיןהתורהמצוותוהתרי״גאדםשלגידיוושס״ה
ח ברמ״התורהבמצוותבועטשהואמיובודאי,אדםשלהנפשגידי״הסוש

נפששלוגידיואיבריותיקוןשהםתעשהלאמצוותה ושס״עשה מצוות
לדעתוודאיוא״כ,ספקבליהנפשוגידיבאיבריהטומאה כחמגבירהאדם
,הקב״המידסינימהרניתנהלאהתורהוזאתהתורה עלציוהלארבינומשה

מהא״ככ״כגבוההמעלתםכולההתורהבכל המורדיםשהרשעיםחרשא
.רבזמןכ״כבגלותאותנועזבם הש ולמה,מצוותיהובקיוםבנתינתהטעם

שמקיימיןמהםוישבישראל רשעיםריבויכ״כשאיןהואשכןלדעתוואולי
 :זשכתבשם מדבריונראהשכן? גלותהגורםזהוהתורהמצוות

וכשם רשעיםבלילעולםאפשראיכךשמריםבלתילייןאפשרשאיכשם
 גורםהרשעיםשלסהגהרצוןכךאותוומשמריםהייןאתמעמידיןשהשמרים

ושמרינו'ווכוהצדיקיםהבינוניםשלכולםהחייםלשפעתוהעמדהקיום
אוי.עכ״דהאומהשלהחייםלקיוםסכנהשישעדמאודהרבה נתמעטו

ואלוףראשירבבשםעליושיקראאישבימינועלההשכ עלינואהאואבוי
יוצאיםך אייראהוהרואה.מדייותרגבוהיםבתוארים אותוומתאריםוגאון
קערהךוהופפלסתרתורתינושעושהושטות ומינותרותיכפשלדבריםמפיו

ויסוריםצערמיןכלהגורמיםשהם כ״כלרשעיםחשיבותלתתפיהעל

                                                                                                                                           
עובדים "דולי ישר ל הלכופרים בעיקר ו ת העדפת הנהגתם על פני ההנהגה התורנית של ג

 ....(ל"רחמ" )מיר ה
  
 .' ות כה' שמונה קבצים קובץ ד. 'פה' עמ'  ורות התחיה פרק מה- ורות  ז

 



בתרךלוהוהואהגלותךאור הגורמיםוהםשכינהרגליודוחקיםלישראל
,מועטיםוהםהחיים לשפעתוהעמדהקיוםהגורמיםשהםלומראיפכא
והכתובים והנביאיםהתורהנגדשהםהללודבריםמשמועאוזניםתצלנה

 הנביאיםאדוןלכבודרק,הזמןאיבודעלבלח,לשוןאארידומה.והתלמוד
להודיעבאתיבולטתחנופהלרשעיםומחניףבכבודםשמזלזלוהצדיקים

אחריונגררלהיותואסורותסואפיקורמינותדברידבריוכל האיששזה
כתבתיהתורהולכבוד.מפיותורהדברילשמוע וכ״ש,עמוולהתחבר

 שמיוחתמתי

 המינותהכפירה ובו כונסו דברי "  ורות"קוק ' ספרו של הרמהדורה מ וחרת של 
 .'ת ש רית יוסף חלק ד"בשו הלוי לעילי ידיד "ש ליהם מתייחס מרן הגר

 

 



רבי שלמה מרן הסבא קדישא מכתב רבנו יוסף ידיד הלוי למופת הדור 

קוק ה"אודות הראי ל"זצוק אלעזר אלפנדרי

לכבוד מעלת הרב האי גאון שר התורה חד בדרא ראש כל בני הגולה הרב הגדול 
בעזרו ' אלקי אברהם יהי ו"ר אלעזר מלכאדו אלפאנדארי נר"מעוז ומגדול כמהר

 .ר"וישמרו כרועה עדרו וכסא תורתו ירום ויגדל לעד אכי
נא גבור איש אלקים קדוש הוא יעמוד לימין התורה הקדושה שנתחלל כבודה 

ובתחבולותיו ישב רב על עדה ' ר איש אחד קם להשתרר על עם ד"אשר בעוה
ולא , שי מעשהקדושה וגדולה עדת אשכנזים שיש רבנים וגאונים חסידים ואנ

לקרסולי רגליהם של הגאונים הגדולים ובפרט זקני ישראל ' יגיע בתורה אפי
ע "ה מ"ראשי הרבנים הגאונים הגדולים המפורסמים בתורה ויראה ובחסידות ה

א והרב הגאון יוסף חיים "כבוד רבינו הגאון יצחק ירוחם דיסקין שליט
גבה לבו מאד כמעט  לרוב גאותו כיה זה האיש "ובעו, א"זאנענפעלד שליט

נטרפה דעתו וחבר ספר אשר כתוב בו דברים של דופי ודברי אפיקורסות נגד 
ק והוא ודאי מגלה פנים בתורה שלא כהלכה דברים שאסור לשומען כמו "תוה

לעינים )אוי לאזנים שכך שומעות , "אורות"' ל הנק"ר במחברת הנ"שיראה כת
, אוי לזמן שנתקע הדור בכך, ושהעל חילול שמו הגדול ותורתו הקד( שכך רואות

שבמקום שהרב ידרוש דברי מוסר ודברי כיבושין לומר בואו אחי בואו ריעי 
לשמור את השבת ולהניח תפילין וציצית הוא דורש דברים של ' לעבוד את ד

ובודאי גם , ל טעון שריפה שלא יהיו נגררין אחריו"ובלי ספק שספר הנ, דופי
' ג הנז"כבוד הגאונים הרה' יטה אוזן לדברי מער לעוצם גדולתו וקדושתו "כת

ומצפים אנו , ל"ולפרסם איסור ללמוד בספרי המחבר הנלהעמיד פרצת הדת 
לתשובתו הרמה ואני אברך ברכת הדיוט יהי רצון שיאריך ימים ושנות חיים 

 .ר"ויכתב לאלתר לחיים טובים ולשלום אכי
.העבד העובד לאל יחיד

יוסף מרדכי ידיד הלוי         

                                                           
 

 -מהדורה חדשה, ה"ש' עמ' פרק ו' חלק ב, הרב מנחם מענדיל גערליץ, "מר  ד רע  דישר ל"נדפס בספר 
 .צריך ביעּור"  ורות"שספרו שכתב " כף החיים"ור ה שם מכתב מרן בעל ה. ג"התשס, ירושלים



 ד"בס

דת "נגד ספר  (ל"ע יוסף ז"נכד הגר) יעקב ששון' ובו תגובה לדברי הר
 ."הציונות

 י"ל ע"יו

 •  

www.yoel-ab.com • yoel@yoel-ab.com

 (ל"החשבון הו  כתובת המייל הנ' מס. ניתן לסייע לפעילותנו ב מצעות )

 



 :יעקב ששון הפניה הבאה' ידנו לרבתחילת חודש ניסן נשלחה על 

 .ב"בניסן התשע' ב, ד"בס
  

 !ו"יעקב ששון הי' הר' לכב
  

בכוונתנו להוציא לאור קונטרס ( ב"תשע)ט "ברצוני להביא לידיעתו כי אחרי חג הפסח הבעל
ה קוק ונלוה אליו קונטרס ובו "ל אודות הראי"י מרדכי ידיד הלוי זצוק"ובו דברי מרן הגר

 ".דת הציונות"נרחבת לדברים שכתבת לפני כשנתיים נגד ספרנו התיחסות 
ההזדמנות להוריד מאתרו את דברי ההמשך לדברים ' כיון שדרכיה דרכי נועם ניתנת לכב

להתנצל על הדברים  ,כפי שהוריד מהאתר את תשובתו הראשונה" הלכה יומית"שכתב באתרו 
ל "ההתנצלות ניתן להחזיר אלינו לדואאת . מעונין בכך' שכתב ולחזור בו מהם באם כב
ב ניסן "כ)איסרו חג פסח  אי הגעת ההתנצלות אלינו עד. שממנו נשלחה אליך הודעה זו

נ נשתדל לכבד "בכך שנוציא את הדברים לאור ואנו בל' כבחירתו של כב תתפרש( ב"תשע
 .רצון זה

  
  ".דת הציונות"ס "יואל אלחנן מח, בברכת פסח כשר ושמח

יעקב ששון כי אין בכוונתו להתנצל ' השיב לנו הר ל"הנ פנייתנולאחר זמן קצר 
שכתב דבריו כמחאה על כבודה של תורה ולכן אין לו כל כל  על הדברים מחמת

סיבה להתנצל ואדרבה התנצלותו עלולה להתפרש כפגיעה בכבוד התורה 
 .וחלילה לו מעשות כן באשר אלקים עשה את האדם ישר

יעקב ששון ' ים שונים בציונות הדתית נעזרים בדברי הרומחמת שגורמ, אי לכך
ואפילו על  למנוע מחניכיהם המוסתים ומודחים על ידם לצאת מאפילה לאורה

ק לא תעמוד על דם רעך כל שכן על רוחו "גופו של יהודי אחד נצטוינו בתוה
' אנו מפרסמים את הדברים כהוויתם והקורא יבחר האם דבריו של הר ,ונפשו

על כבוד התורה או  "אדם ישר"צודקת של  ון הם בבחינת מחאהיעקב שש
לבוא  של רגשות שנאה ונקם המביאים את האדם" חשבונות רבים"בבחינת 

 .לפסול אחרים במומיוו לכלל טעות

 .יואל אלחנן



באייר והציונים עסוקים באידם מנצלים בקהילות רבות ' בהגיע ה, מזה שנים
ליום של  ,י ראשי המדינה ביום זה"שהונהגה ע את השביתה ממלאכהק "בארה

, ומתכנסים לבתי כנסיות ובתי מדרשות לשמוע שיעורים בהשקפה ,לימוד תורה
 .בהלכה ובאגדה

אחד מבתי הכנסת השכונתיים של קהילה ספרדית , "אור המאיר"ס "ביהכנל
הוזמן  ,ע"באייר התש' בו אורגן יום שיעורים שכזה שגם בו חרדית בעיר רחובות
על מנת  ,ל ספר דת הציונות"אמים ומור ארגון אזמרך בל"הרב אברהם חזן יו

האם ניתן להגדיר את מדינת ישראל : "בנושא" עניני דיומא"למסור שיעור ב
 "?"מדינה יהודית"בהגדרה 

ס בשכונה שחלק גדול מתושביה משתייכים לחוג "שמיקומו של ביהכנ, דא עקא
מדיר שינה " דת הציונות"תסיסה רבתי בקרבם באשר ספר לי גרמה ל"החרד

מעיניהם ומעיני רבותיהם והם נרתמו למלאכת ביטול השתתפותו של הרב חזן 
 . טביום השיעורים

תלשו את המודעות המבשרות על יום השיעורים ובמקביל הם , בשלב הראשון
אך  ,לעצירת התקציב למימון הפעילות ביום זה י נציגיהם בעיריה"פעלו ע

 כ ניסו לערב את"אח. של הרב חזן ולא על שיעורו המארגנים ויתרו על המימון
בטל את א וללחוץ עליו שיבקש מהמארגנים ל"הכהן קוק שליט ש"רב העיר הגר

הוא " מרא דאתרא"טענה שלא יתכן שבעיר שהב, השתתפותו של הרב חזן
לאור העובדה טענה מגוחכת ובפרט ), ה קוק"ממשפחת קוק ידברו כנגד הראי

אך לאחר שיחה עם המארגנים אמר ( ה קוק כלל לא היה נושא ההרצאה"שהראי
 . יש קוק כי אינו רואה סיבה לאסור על המארגנים להביא את הרב חזן"הגר

לים באשר לדאגתם לכבוד "זמן קצר אחרי כן הוכחה צביעותם של החרד, אגב
 .זןשלהם כסיבה למנוע את הרצאתו של הרב ח" המרא דאתרא"

                                                           
ט
 .בעיר  לציבור החרדי לים  ל "משתייך לחרדס  ליו הוזמן הרב חזן  ינו "יצויין כי ביהכנ 
י
. ש קוק  ת השתתפותו ביום השיעורים"לים ביטל הגר"ז מפני השלום ומחמת לחצי החרד"עכ 

ברחובות ועד כמה  לים"ש קוק יקר בעיני החרד"להלן ניוכח עד כמה כבודו של הרב הר שי הגר
 .של עירם" מר  ד תר "הם ב מת רו ים בו 



הגיע לעיר רחובות לערוך ערב  (בייקי"שב) מחטיא הרבים הזמר יעקב שוויקי
ם ואשר נאסר "שירה בסגנונו הקלוקל אשר כולו חיקוי קופי של הגרועים שבעכו

. ל"י גדולי ישראל כבר לפני עשרות בשנים ועוד בתערובת אנשים ונשים רחמ"ע
רבני העיר רחובות הזהירו את תושבי העיר לבל ישתתפו חלילה במופע זה 

ומי היו הממרים את פי . ש שמחה הכהן קוק"רכשאל אזהרותיהם מצטרף גם הג
כ חרדים לפגיעה "אשר הם כ" מרא דאתרא"רבותיהם ובכללם את פיו של ה

לים אשר ניסו למנוע את הגעת הרב חזן למסירת שיעור "אותם החרד? בכבודו
בעירם ואותם נציגיהם בעיריה אשר לא רק התעקשו על קיום המופע אלא דאגו 

ע מכל הארץ על מנת למלא את המקומות "יכות בנלהזמין אליו חניכי וחנ
י הציבור החרדי "הריקים שנותרו באיצטדיון עקב ביטול רכישת הכרטיסים ע

.שנענה לקריאת הרבנים בהמוניו

ש קוק "לים ברחובות בזו לגר"החרד. ש הכהן קוק"מכתב רבני העיר רחובות  ליו הצטרף גם הגר
 "...מר  ד תר "ל  צלם  חרי הכל  פילו שוויקי קודם. ורוהשתתפו בהמוניהם במופע ה ס



לים בעירית "כשגם הפניה לרב הראשי של העיר לא עזרה פנה אחד מנציגי הדת
את " לדחות"רחובות המשמש כדובר העיריה ישירות לרב אברהם חזן בבקשה 

הוא טרח . לי ליום זה"ההרצאה למועד אחר בשל הרגישות של הציבור הדת
הוא יעזור בכל הדרוש לקיום ההרצאה אם נסכים לבקשתו וכן שהוא  להוסיף כי

רבנים חשובים "חם של הבקשה באופן אישי כי אם משמש כשלואינו מבקש את 
שם שלא ידחה כי כ הרב חזן השיב לו". לפנות לרב חזןשפנו אליו ובקשו ממנו 
שיעורו  את באייר למועד מאוחר יותר כך גם לא ידחה' את הנחת התפילין של ו

הלא , באייר למועד מאוחר יותר ומלבד זאת' העוסק ביחס הנכון של יהודים לה
" חג"באייר הוא ' לים שיום אידם של הציונים בה"לשיטתם הכוזבת של החרד

ר משה "ת" .(מגילה לב: )אין מקום כלל לבקשה זו שהרי בהדיא שנו רבותינו
יום הלכות פסח בפסח תיקן להם לישראל שיהו שואלין ודורשין בענינו של 

וכיצד זה יבקשו חלילה מהרב חזן לעבור , "הלכות חג בחגהלכות עצרת בעצרת 
 ...ה"על תקנת משה רבנו ע

כי הוא משמש שליח לרבנים חשובים שפנו אליו  באשר לטענת דובר העיריה
השיב הרב חזן כי רבנים חשובים אינם זקוקים לפקידי עיריה על מנת לבקש את 

יכולים לפנות ישירות אליו ולהסביר מדוע יש צורך לדחות את  בקשותיהם והם
  יא.השיעור למועד אחר

הגבאי  -לים לבעל האכסניא עצמו"כנסיון אחרון לבטל את השיעור פנו החרד
הדבר היחיד : "הלה השיב להם בפשטות. "אור המאיר" ס"הראשי של ביהכנ

ע יוסף למנוע "ס הוא בקשה של הגר"שימנע את ההרצאה של הרב חזן בביהכנ
דת "שספר , לים ליצחק דדון מישיבת מרכז הרב"להם פנו החרדבצר  .יב"אותה

שיחוש , יגג"מדיר שינה מעיניו מאז צאתו לאור לראשונה בשנת התשס" הציונות
 .ס"כשהם מספרים לו את הדרישה שהציג בפניהם הגבאי של ביהכנ, לעזרתם

...דדון נזכר בחבר שאולי ממנו תבוא הישועה

                                                           
  

 .למותר לציין ששום רב ל  פנה  לינו בעקבות השיחה עם דובר העיריה  
יב

י המ רגנים   " ת השיעור הוצע להם עלים למנוע "יצויין כי ל ורך כל נסיונותיהם של החרד  
 .סירבו לכך בכל תוקףלהבי  נציג שלהם ולערוך  ת השיעור כקבוצת דיון  ך הם 

  
"  תחלת  הי "הוצי  ל ור  ת שני חלקי ספרו " דת הציונות"מסגרת מלחמתו כנגד ספר ב  

ביודעו ז ת הפיץ יצחק דדון יחד עם ". דת הציונות"שבהם  ין ולו תשובה  חת ענינית לנ מר ב
ר  מר לו כי ד שקרים  ודות הספר ו ודות המחבר וביניהם השקר כי המחב"עוד חבריו מרבני הצה

 ".מזרחי"קבל רשות מגדולי ישר ל לשקר כדי להציל  נשים מה



 

מלוח  על ידם זמן קצר לפני שנתלשה לים"המודעה שעוררה  ת זעמם של החרד
המודעות



 ...לא לחינם הלך דדון אצל ששון

יצחק דדון ידע היטב כי כדי למנוע את שיעורו של הרב חזן הוא צריך מכתב 
וכיון שאינו יכול להוציא מכתב " דת הציונות"חריף עד כמה שניתן נגד הספר 

זה לכל הפחות ינסה להוציא מכתב שכ ,ע יוסף עצמו"הגרכזה מתחת ידי 
אברך , יעקב ששון' הר -ממישהו הקרוב אליו בצורה כלשהי ואז נמצא הפיתרון

 .ע יוסף"נכדו של הגר...ירושלים וגםבבית המדרש יחוה דעת בשכונת הר נוף ב

לים מצא יצחק דדון את "יעקב ששון אינו משתייך לחוגי החרד' על אף שהר
יעקב ששון שכן לשניהם ' המשותף שיוביל לשיתוף פעולה עמו מצד הר המכנה

לדדון . ל"הגאון רבי משה מרדכי הלוי שולזינגר זצוק: משותף ושמו" אויב"יש 
ומומחיותו לאורך עשרות " דת הציונות"מ לספר "כאבה מאד הסכמתו של הגרמ

ה באשר לעבודה זר" ליצנותא דעבודה זרה"ק ב"שנות הרבצת תורה בארה
, בפרט( אותה הכיר מקרוב על בשרו" )מרכזניקית"לית בכלל וה"לית והחרד"הד
שולזינגר כדרכה של תורה כלפי  מ"מששון כאבה הביקורת שהשמיע הגר' רול

כל מה שהיה צריך יצחק דדון הוא לקשר עד כמה שיותר את מחבר . ע יוסף"הגר
' שותיו של הראת השאר כפר יפעלו רג. מ שולזינגר"עם הגרמ" דת הציונות"

הוא תלמיד של " דת הציונות"ששון כי מחבר ' רדדון ספר ל, ואכן. ששון
כמובן שלא . והרגשות החלו לזרום החוצה ולהפוך למילים ידמ שולזינגר"הגרמ

להיראות כפועל  המתיימר להורות הוראה לרביםיעקב ששון כאברך ' יאה לו לר
ח באשר לדברים "ולכן לבש איצטלא של מחאה על ביזוי ת גרידא על פי רגשות

כדי להסוות  ,כ"כ. ה קוק"בענין יחס גדולי ישראל לראי" דת הציונות"שהובאו ב
את היותו שלוחו ושותפו של יצחק דדון הוא העמיד פנים כאילו נשאל אודות 

שבו הוא משיב לשאלות " הלכה יומית"באתר האינטרנט " דת הציונות"הספר 

                                                           
 

יד
היכרותי הר שונית עם . הלו י והייתי זוכה להיות הקטן שבתלמידיו -שקר של  היה ול  נבר   

  הפנה  ותי  ליו "ח  לעזר שולזינגר שליט"ל החלה  חרי ש חיו הרה"מ שולזינגר זצוק"הגרמ
ו שנטל על עצמו  ת מל כת הדפסת "בנסיון לעוזרני למצו  הסכמה לספר ל חר שפנחס ר ובן הי

מ "עם הסכמתו של הגרמ. תו דרש הסכמה על הספר כתנ י למימון ההדפסה וההפצההספר והפצ
  ומיד הו  התקשר "ג דני ל זר שליט"הרה"  ור דוד"ל ניגשנו לר ש ישיבת "שולזינגר זצוק

בטענות (  ל פנחס ר ובן)וכשב ו  ליו . לפנחס ר ובן ו מר לו להדפיס  ת הספר לל  כל שהות
  וגם הו  "רבי יעקב ישר ל לוגסי שליט ג"ש ל שוב  ת רבו הרה על נתינת יד להדפסת הספר

למדתי " דת הציונות"בשעת כתיבת הספר . השיבו שימשיך בהדפסת והפצת הספר לל  כל חשש
 שר לד בון לבנו ) ל"ר הג ון רבי שמעון גב י זצ"בנתניה בר שותו של מו" תפ רת למשה"בכולל 

ל "צ  ב  ש ול זצוק"מתלמידיו המובהקים של מרן הגרב( נלקח מ יתנו לגנזי מרומים בה י שת 
 . עודד וחיזק ו ף השתמש בו בדרשותיו לציבור הרחב, ו ף הו  שמח בצ ת הספר ל ור



" דת הציונות"האם הרב הגאון שמע על הספר " :כתשובה לשאלהו, טוכהבהל
:הוא פרסם באתרו את הדברים הבאים "?ואם כן מה הוא חושב עליו

. נתחבר על ידי אדם אשר אין בו דעת, "דת הציונות"ספר ! שלום רב: תשובה"
והוא משער השערות , ה קוק אינן נכונות כלל"כי כל הטענות שכתב נגד הראי

וטוב היה לו לאותו , קוצר דעתו ודעת רבותיו בכדי לבזות את הרב קוק לפי
והיה , ונוח לו שלא היה חוזר בתשובה כלל, מחבר אילו נתהפכה שלייתו על פניו

נשאר בקילקולו שלא יערך עדי עד לעומת הקילקול שהביא עתה לעולם על ידי 
נו רבותינו וכבר הודיעו. וכל המבזה את החכמים אין רפואה למכתו. ספרו

ואין ספק בדבר שהקדוש ברוך הוא . כי אין לו חלק לעולם הבא.( בסנהדרין צ)
שהיה סולם , לא יחרש על כבודו של הרב קוק, דחס על כבודו של צורבא מרבנן

ואף . וכל גדולי התורה העריכוהו עד מאד, מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה
וגם מרן רבינו . היה תלמידו ז אוירבך"והגרש. ש אלישיב מכבדו עד מאד"הגרי

וידעו , כי כל אלה הכירוהו, א מגדלו ומעריכו אין קץ"עובדיה יוסף שליט
וידועה לשון הגאון . גם אם באיזה עניני הנהגה לא הכל הסכימו עמו, גדולתו

והמחבר דת , "א"הוד כבוד מרן שליט"אשר כתב לו , חזון איש במכתבו אליו
והאמת כי זה . חורש רעה בכל עת מדנים ישלח, הציונות הטה דבריו לדרך זרה

אשר למד תורה , אפרוח אשר לא נפקחו עיניו, המחבר קשה עלינו כספחת
וממנו , והשקפה מפי מבזה תלמידי חכמים המתלוצץ מן החכמים בדרשותיו

בדברי , עד שנתגדל יותר ונעשה תלמיד המחכים את רבותיו, למד וכן עשה
אשר הוא מרבה דברים כנגדו בדברי , ה קוק"איליצנות כנגד רבן של ישראל הר

. במשנאיו ושב יעקב ושקט ושאנן ישראל' עדי יאנף ה. שקר שאין להם שחר
 .אך תקצר היריעה והזמן גם הוא, ועוד הרבה יש להאריך בדברים אלה

 .(כ"ע) ."שאסור לקרות בספר הנזכר כי דינו כשאר ספרי מינות, קנצי למילין

כדברי המחבר עצמו " דת הציונות"הדברים המובאים בששון מציג את ' הר
למרות שהדברים הם דברי גדולי ישראל עצמם ומרשה לעצמו גם לספר לקוראי 
תשובתו אצל מי למד מחבר הספר למרות שאינו מכיר כלל את המחבר ולא פגש 

בהיותו חכם בעיניו הוא לא מתיעץ עם אף אחד . מעולם או שוחח עמו בו
לא טורח לדבר עם , וא חורץ את דינו של המחבר והספרמרבותיו לפני שה

דינו כשאר "מורה כמו המחבר ולברר עמו את הדברים לפני שכותב האשמה ח
                                                           

  
כל המתבונן ב ופי הש לות והשו לים ב תרו יבחין כי  תרו הו  המקום ה חרון בו יש לו .  

 .בו ל  נוגע לשו לים ב תרו כללעל כל הכתוב " דת הציונות"ו" דת הציונות"ש לה  ודות 



ד "מחשובי הדיינים בביה)י סילמן "ומתעלם גם מהסכמתו של הגר "ספרי מינות
רגשותיו  מוליכים אותו כבהמה . טזלספר( א"של הגאון רבי נסים קרליץ שליט

ן עד שללא משים הוא שם עצמו ללעג מעבר לעובדה י יצחק דדובבקעה אחר
 .שמתגלה כצבוע שפל וכפוסל במומו

ששון המתיימר להורות הוראה לרבים בישראל לא טורח לגבות את ' הר
האשמותיו החמורות ולו בראיה אחת ומעבר למה שפוער פיו כנגד כל גדולי 

כשלהבדיל )קוק ' גד הרהדורות שמפיהם ומקולמוסם יצאו הדברים החמורים כנ
הם טרחו גם טרחו לגבות את האשמותיהם בראיות ברורות , יעקב ששון' הרמ

ע "ל שהגר"מכתביו וממעשיו כפי שעושה בארוכה רבי יוסף ידיד הלוי זצוק
הוא ( ל"זצוק ע עטיה"יעקב ששון הוא תלמיד תלמידו הגר' יוסף סבו של הר

ל ומגדיר אותו "וי שולזינגר זצוקפוער פיו גם כנגד הגאון רבי משה מרדכי הל
וזאת בשעה שמדובר " מבזה תלמידי חכמים המתלוצץ מן החכמים בדרשותיו"

לרגל הקמת רשת כוללים )ש אלישיב מתייחס אליו במכתב "בגאון מופלג שהגרי
הנני בזה לברך ולחזק ידי העוסקים בהקמת רשת : ל"בזה( על שמו ולזכרו

הגאון י תורה על שמו ולזכרו של ידידי לאברכים עמל" משמר הלוי"כוללים 
ובודאי יהיה , ל"המופלא צדיק יסוד עולם רבי משה מרדכי הלוי שולזינגר זצוק

האי גברא רבא ממעתיקי השמועה שמסר נפשו זה לעילוי נשמתו הטהורה של 
ופעל גדולות לחיזוק עמל התורה ושקידתה והרבות , לגדור גדר ולעמוד בפרץ

 "...א"הטהורה המסורה מרבותינו גדולי הדורות זיעדעת בדרך ההשקפה 
                                                           

טז
 .ד"בס, ח"   דר ס"ה יום  ור לכ"ב:ל"וז  

' וישנו בלבול גדול בדעות והשקפות גם  צל החרדים לדבר ה, שחושך יכסה  רץ, הנה בדור הזה
וגם בהיכלי הקודש פנימה ישנם לצערנו בחורים  שר נמשכים  חרי דעות והשקפות של כחי 

ומעט  שר ישכילו לבררה כר וי ולכן נתתי , גדול בבירור ה מת עד ל חתישנו צורך , ועוצם ידי
 שר בשפה " דת הציונות"   שר שמו יקבנו "שליט... ... שמחה בלבי בר ותי בספרו של הרב 

ל "ומבקשי דעת ימצ ו בו  ת בת קולם של רבותינו גדולי ישר ל זצ,  ת קול ה מת, ברורה ידבר
ובוד י יבי  תועלת גדולה לטיהור  -ם מה נעלמו מעיני רבים   עם הרבה ידיעות שמשו"ושליט

 .הלב והמח מהשפעות פסולות ומהימשכות  חרי דעות שהכפירה מעורבת בהם

  שדבריו יתקבלו בציבור ולהוצי  עוד ספרים "ג המחבר שליט"ו סיים בברכה  שר יזכה הרה
 .חשובים ומועילים

יהוד  סילמן, ובזה ב תי על החתום                                              

 



בבית  הנוכחיים וגם מרבותיו, ששון לבזות גדולי ישראל גרידא' אך לא די לו לר
דת "עם יציאת חלקו השני של  ,ח"בשנת תשס. חכם הוא בעיניו ,מדרשו הוא

נרתם אברך משכונת הר נוף לסייע בהפצת הספר באיזור מגוריו וכחלק " הציונות
 "יחוה דעת"וע זה רצה להניח כמות של ספרים למכירה בבית המדרש מסי

יעקב ' הרבית המדרש בו לומד , א"בראשותו של הגאון רבי דוד יוסף שליט
ד יוסף מן האברך כי הוא מכיר את המחבר הזמין את שנינו "כששמע הגר. ששון

ה ד יוסף ציין בפגישה כי הוא בעצמו נתן את הספר לכמ"הגר. אליו לפגישה
ממכריו על מנת שידעו את האמת ואת דעתה של תורה ונתן את אישורו למכור 

ולכתוב שהדבר נעשה  שותואאת הספר בבית המדרש יחוה דעת שבר
 .יזבהמלצתו

היה עליו לעזוב מיד את בית המדרש יחוה דעת מאחר , ששון תשובתו שללפי 
" הכשיל"בבית מדרשו ואף " ספר מינות"שראש בית המדרש נותן אישור למכור 

ואת  כמה אנשים בקריאתו וכל עוד לא עושה זאת חושף בכך את צביעותו
 ."כבוד התורה"אדישותו כלפי פגיעת ראש בית המדרש בו הוא לומד ב

 "עונג שבת" במוסף, שנות קיום למדינה 06תה השנה במלאת באו, יתר על כן
ע יוסף "ואחד מכלי מבטאו העיקריים של הגר ס"מיוחד של בטאון תנועת ש

קיום שנות  06המוקדש לנושא  (ח"באייר התשס' מיום ב) "יום ליום" לרבים
חמשה עמודים כשחלקו " הציונות דת "המדינה הוקצו לראיון עם מחבר ספר 

 .יח"דת הציונות"הראיון לקוח מן ההקדמה לספר  העיקרי של

                                                           
יז
ד יוסף לגבי הספר היתה שכד י  ולי לתת  ותו לכתיבה "היתה לגרהערת הביקורת היחידה ש  

ש ולי  י שיה  נקי מכל שמץ של נימה  ישיתכד(  "ולך שליט' והציע  ת הסופר הר)לגורם חיצוני 
לגבי המוב  בספר  ודות . לל  להשמיט שום עובדה מהספרחריפות הדברים  ך  משפיעה על

 !!מדיליהה ל  העיר מ ומה ו ף הוסיף על דברינו "ובנו הרצי ה קוק"הר י
יח

ובמחברו בפולמוסים שונים שהיו להם " דת הציונות"עוד לפני הכתבה נעזרו במערכת העיתון ב  
ד במסגרת תכנית רדיו של הרב "ובשנת  תשס. ו  חרתעם קור ים בעלי נטיה דתית ל ומית כזו  

" דת הציונות"ל ספר " ירח הרב בניזרי  ת מו" קול הנשמה"שלמה בניזרי בערוץ קירוב הרחוקים 
הרב  ברהם חזן במשך שלש תכניות רצופות כשבשניה שבהן שהיתה סמוכה ליום מותו של 

גם . )ל גדולי ישר ל  ליו ו ל דעותיוה קוק נתבקש הרב חזן להסביר למ זינים על יחסם ש"הר י
על הדברים ומלבד " להגיב"תכנית זו העלתה  ת חמתו של יצחק דדון שבקש שבוע ל חר מכן 

ל בכינוי "ק רבי משה בלוי  זצוק"חרפות וגידופים שבמהלכם כינה  ת נשי   גודת ישר ל ב רה
" צדיק"ירים רבותיו כבה בשעה ש ת ה ת יסט המשומד תי ודור הרצל מגד" )צורר היהודים"
מ ז שיצ  הספר ל ור ההזמנה המרוכזת הגדולה , כ"כ. ל   מר כלום"( נשמה פל י פל ים"וכ

   ליה "ג ר ובן  לבז שליט"בר שותו של הרה"  ור החיים"י ישיבת "ביותר של הספר נעשתה ע
 .עבור תלמידי הישיבה" דת הציונות"הוזמנו מ ה ספרי 

 



וכן לאחד מרבותיו בעבר הגאון ) ששון' ל הועבר לידיעת הר"לאחר שהמידע הנ
, והבין שנתפס בצביעותו, "(אור ישראל"א ראש ישיבת "רבי יגאל רוזן שליט

ובהאשמותיו חסרות הבסיס שבדיוק ההיפך מהן עולה מדברי , בשקריו, בפחזותו
, קוק' ל ושאר גדולי ישראל בדורו של הר"רבי יוסף ידיד הלוי זצוקמרן הגאון 

, ולאחר שנמצא פוסל במומו גם ביחס להאשמתו אותנו בביזוי תלמידי חכמים
ואז הוסיף ששון עוד , היה זה ברור כי הנכד  ינסה לתפוס מחסה תחת כנפי סבו

דת הספר בתגובה לתשובה שלכם בנושא: ל"שאלה באתרו ותשובה בצידה וז

הוא רק מנסה להשפיע על  למה דיברתם נגד המחבר לתי היאשא, "הציונות
זה היה לא הכרחי , אם אתם לא מסכימים איתווגם, יהודים בהשקפה חרדית

 לתקוף אותו ככה בגלוי

תשובה

 שלום רב

, המזרחי וגרורותיולנגח את', הא: מטרות' חיבר ספר לג, אותו שהזכרת בדבריך
דברים והם. ברבים את האיסור של שירות לאומי וכיוצא באלה הדבריםולפרסם 

י"להביא מדברי הגר', הב. מבוררים שטוב לפרסמם להציל רבים מעוון
( אשר הוא כינה עצמו לפי שמותיהם ככל הנראה)א וסרמן "והגר טייטילבוים
ולהציג דבריהם בחדא מחתא עם דברי הגאון , וחסידי אותו הדורשהיו גאוני

ולא , ובאמת שאין הדבר כן, אחד הוא כאילו הכל דבר,ושאר גדולי הדור, א"חזו
. דברי כל ספר שנתחבראך אין זה מענינינו להשיב על, מיניה ולא מקצתיה

רבי אברהם יצחק הכהן קוק אישיותו של הגאון היא הצגת, ומטרתו השלישית
בזיון תלמידי שומעה וכל. ועל זאת אין אנו יכולים להחריש. יטבאור שלילי מאד

להחריש ועל כן לא יכולנו בשום אופן. חכמים ואינו מוחה עתיד ליתן את הדין
מפני שחששנו בעצמינו להלכד , ולשקוט על שמרינו בשומעינו דבר רע זה

שמעיז פניו שוב ושוב לדבר סרה  ,פורץ גדר ישכנו נחש, המחבר הלזבעוונו של
 .ואוי להם למחזיקים בידו, מעשיווי וי לו על , אלהיםולהלעיג במלאכי

                                                           
יט
ששון ' כל מי שיקר   ת ספר דת הציונות יר ה כי  ת שתי מטרות הספר ה חרונות שציין הר 

הו  בדה מלבו ו ין להן זכר בספר ובפירוש הוזכר בספר כי היו גם גדולי ישר ל שהעריכו  ת 
הערכה שנבעה בעיקר ( לצד הסתייגותם הברורה מדעותיו והשקפותיו)ה קוק ב ופן חיובי "הר י

וכפי שיוכח בספר בפני עצמו שיעסוק , ומעשיו, כתביו, תם המל ה ב שר ל ישיותומחוסר ידיע
  .ויחס גדולי ישר ל  ליו, והשפעתו עליה" מזרחי"זיקתו לתנועת ה, ה קוק"בהרחבה בסוגית הר י







ל רבני אשר רובם המכריע ש, ה קוק"ראיאטו יודע הוא מי הוא זה הגאון
אשר ביקרו את  וגם מאלה,וצמאים למוצא פיו ,ירושלים היו ששים לקראתו

ומכבדים אותו ואת היו יודעים מגדולתו, ואף היו מקורבים לעדה החרדית, דרכו
הגאון ,גאונים וחסידים אשר בארץ המה', והם המה אנשי ה. מעשיו דרך כלל

ששימשו אצלו ), ת בית ישראלרבה של שכונ, ל"המופלא רבי שמשון פולנסקי ז
, א"ש אלישיב שליט"הגרי, א"טמרן הרב רבינו עובדיה יוסף שלי,הבהורא

והרב , היה מעריכו עד אין קץ, (ועוד, ל"י פישר ז"הגרי,א"ש ואזנר שליט"הגר
וזה הגאון לא היה , "הלמדן של ירושלים"בחיבה וכינהו, קוק השיב לו כגמולו

, ש פולנסקי"כי הגר, א"הגדול שליטסיפר לנו הגאון רבינו. מבני הדור שלנו
והוא . 'במלחמות הן"ה במילה ממש את לשונות הרמביודע היה בעל פה מיל

ה קוק "הגראיהיה מכבד מאד את, ועל אף הכל, ח זוננפלד"היה מיודד עם הגרי
והיה ידידו המובהק של תלמיד חבר של. והחשיבו לאחד המיוחד בגדולי הדור

מרן רבי צבי פסח פראנק , רבן של רוב גדולי דורינו, ה הלא הוא רב רבנן"הגראי
ואין הוא יודע שגם . אשר זה המחבר לא מתירא להטיח דברים גם בו,ל"זצ

לשואלים בדבר ( פ פראנק"להגרצ)שולח ומפנה אליו הגאון הרב מבריסק היה
איך שבירושלים של אותם הימים היו , ראיהולמפורסמות אין צריך. זו הלכה' ה

ושתו של אשר תחת אדרת קדמתפללים רוב התלמידי חכמים בבית הכנסת אחוה
המובהק של והוא היה תלמידו, שהיה חסיד קדוש, ל"פ זצ"מ חרל"הרב הגרי

רב הסמינר הישן, א"צבי כהן שליט' ג ר"שמענו מפי הרה. ה קוק"הראי
משגיח , א"שסיפר לו רבו הגאון הצדיק רבי גדליה אייזמן שליט, בירושלים

מפני שעל ידי , היה לומד בישיבת מרכז הרב, כי בצעירותו, תורהישיבת קול
ובאותן השנים היה נושא . כל אשרות העליה לארץאותה הישיבה סודרו לו

ג אייזמן לביקורים בביתו של "הגרוכשהיה מגיע. מ חרלפ"דברים בישיבה הגרי
שדיבר בדברי תורה י שיאמר לו מה"היה מבקש ממנו הגר, י אברמסקי"הגר

פתיים אך למחסורודבר ש. מפני שהיה שמח מאד בדבריו, פ"מ חרל"הגרי
 אשר יכלה הזמן והמה לא יכלו, להאריך עוד מענינים אלו

אויה לנו איך שבדורינו גבר כל כך ', הטיח דברים בקדושי ה,וזה המחבר שזכרת
שבאמת הוא בז לכל )מכת חנפים ואפיקורסים שיקומו צבועים, ההסתר פנים

שראל ולא נעשה עמהם וקדוש בילבזות גאון, (תלמיד חכם שאינו סובר כמותו
.מאומה

 



עשו כמה מקנאי ירושלים עסקני אגודת,כי לפני דור אחד, ונסיים בפרט אחרון
ל בתוך שחוקם "י קוק לשריפה רח"ודנו את הגרא, פוריםישראל הצגת
כפי שיראה כל )מעריצו של הרב קוק , מלצרהגאון רבי איסר זלמן. והתהוללותם

כעס מאד על , (ה"פטירת הראיה שנדפסו אחר"רואה בהסכמותיו לספרי הראי
ולא ארכו . בוויצא בהפגנתיות מבית הכנסת שהיו, אותו מעשה משוגע של אלה

נשרפה למוות אשתו של אותו עסקן , ג לעומר של אותה השנה"בל, הימים
עד , ובאו עליו עוד יסורים קשים ומרים, ואחר זמן נפטר בנו. מהרב קוקששחק

ויצא מן העולם , ה"הוא ועשרה מחביריו לקברו של הגראיועלה שנכנע לבבו
שביקר , כי העיד בפנינו תלמיד חכם אחד, נזכירובדרך אגב. )בעל תשובה

, הכל מחולל, ה"סביבות קברו של הראיוראה שם בכל, לאחרונה בהר בזיתים
, בריך הוא תבע ביקריהדקודשא, מלבד קברו של אותו צדיק, שבור ומנותץ

 .כעהיום ואין שטן ואין פגמאז קבורתו ועדדתומצבתו עומ

, א"רבינו הגדול שליטכי דיברנו היום עם הגאון מרן, עוד ברצונינו להוסיף
לדבר כנגד והשיבנו שבלי ספק איסור גמור הוא, כאוסיפרנו לו על ספר הנזכר

לא רק אדם: וכה השיבנו, ושאלנו אותו אם הרב קוק היה אדם גדול. אותו צדיק
שהיה מתנגד )כי הגאון רבי יהודה צדקה , והוסיף. אלא צדיק יסוד עולם ,גדול

שהיה שנה , סיפר לו, (ובודאי שלא היה שייך למזרחי, לבחירות כנודעאפילו
ואמר , י קוק"והכיר שם את הגרא, הרב ביום שמחת תורהאחת בישיבת מרכז

זה היה , א"וחזר על הדברים גם מרן שליט!כבצבאות ממש' זה היה מלאך ה, לו
 !צבאות ממש' מלאך ה

                                                           
כ
ל  הצליח למצו  ולו " דת הציונות"כי נגד , יעקב ששון מנסה לרגש  ת הקור ים בסיפוריו' הר  

מ לנידון "ל ו ין שום נפק"וגם על סיפוריו  לו יש הרבה מה להשיב  בל  כמ) חת  טענה ענינית
כל מה שמוב  , ושוב" דת הציונות"דידן כי  ין בכל הסיפורים הללו סתירה ולו למילה  חת ב

ה קוק הם דברי גדולי דורו ול  דברי מחבר הספר כך שכל טענותיו בזה "לגבי הר י" דת הציונות"ב
הלכות  יסורי )בספרו " חפץ חיים"כ מרן ה "מש' ועיי. ישר ל ול  נגד יו ל  לחנןהם נגד גדולי 

ויש לנו , ו ינו עושה רעה ל דם בחינם, כי תלמיד חכם מסתמ   ינו מגנה( ב"ס' כלל ז, רכילות
   .הו  רכילות של שקר, על כן ההולך ומספר עליו דבר זה לעְוָלה, לתלות שכדין עשה מה שעשה

כ 
ה ם חושש הו  שמ  . עליו" מספר לו"ע יוסף  ת הספר  ל  "לגר מר הששון ל  יעקב ' הר  

ע יוסף ל  " ו שמ  הגר! ?ד יוסף" ם יר ה  ת הספר יסכים עם הנ מר בו בדיוק כמו בנו הגר
ור ה  !? שר בספר ורק נכדו ה ברך הצעיר הוכשר לכך" מינות"לעמוד על דברי ה" חכם"מספיק 

 .וף הקונטרסהוספה חשובה לענין זה בס
כב

  ב תר בו הו  "צ מוצפי שליט"ה קוק כותב הגרב"בתשובה לש לה  ודות היחס לספרי הר י  
ובישיבת פורת (  ל"הג ון רבי סלמן מוצפי זצוק)כי בספרית  ביו ( 595' ש לה מס)עונה לש לות 

מעניין מ ד . ולכן  ינו מכירם ו ינו יכול להתייחס לש לה ה קוק"יוסף בה למד ל  היו ספרי הר י
י ר ש הישיבה רבי יהודה צדקה "ה קוק לישיבת פורת יוסף ע"מדוע ל  הוכנסו ספריו של הר י



דבריו אינם צריכים שכל, א"והנה מלבד דעת קדשו של מרן רבינו הגדול שליט
, כגא"שליטיוסף שלום אלישיב' עוד יש בידינו הקלטה מבית הגאון ר, חיזוק

וביקש שייפנו למפיץ הספרים הללו לדרוש ממנו , המדבר קשות מענין זה
.נביא את כל לשונו מה שדיבר מענין זה, בדבר ואם יהיה צורך, ממעשיושיחדל

 

התומכים והמחזקים וכל, על כל אלה המבזים את החכמים' ויהי רצון שידון ה
בהבלי ויחזרו בתשובה אלה הטועים. כי ענשם נאה להם ונאה לעולם, את ידיהם

ושקט , והנוטים אחר הקנאות הבזויה הבאה מנטיית הלב בעצת היצר, העולם

                                                                                                                                           
י צדקה "מה גם שסיפור זה  ירע בהיותו של הגר".  ות ממש-צב' מל ך ה"ל   ם העריכו כ"זצוק

 ברך צעיר והרבה  ברכים צעירים וכשרוניים התרשמו לחיוב מדמותו הנר ית לעינים של 
, כ בזיקנותם עמדו על מהותו הפנימית כמו שעמדו עליה גדולי דורו מלכתחילה"ה קוק ו ח"יהר 

כ "כ .ל"י צדקה זצוק"י ר ש הישיבה הגר"מה שמסביר  ת  י הכנסת ספריו לישיבת פורת יוסף ע
מתלמידיה הותיקים של ישיבת פורת יוסף כי בהיותו בישיבה קבל ( שבת י)ספר לי הרב יוסף שני 

פעם כפרס על הצטיינותו בלימודים  ת הזכות לדרוש לפני בני הישיבה במסיבת חנוכה 
ל חר הדרשה ". חבש פ ר"ה קוק בספרו "שהתקיימה בישיבה ובדרשתו שילב דברים שכתב הר י

כ ן בפורת יוסף : "י  חד מרבני הסגל בצורה חד משמעית"י הישיבה ושם ננזף ענקר   ל משרד
 "!.ה קוק ול  מבי ים דברים מדבריו ומכתביו"ל  מזכירים  ת הר י

כג
עם צ ת חלקו השני של הספר . ששון ב יום דמגוגי נוסף  ם כי ל  מקורי' כ ן משתמש הר  
גם הו  במסוה )ן גרינגרס לחבל בהפצתו ניסה  ברך מרמת בית שמש בשם בנימי" דת הציונות"

תחת ידיו ובמסגרת מ מציו לפעול נגד הספר ניסה להוצי  מ( ה קוק"של ד גה לכבודו של הר י
ש  לישיב ל  נתן בידו  פילו מעטפה ריקה וכדי "הגרי. מכתב נגד הספר ל"ש  לישיב זצ"של הגרי

. הו  ל  מפרסמה" טובו"שברוב  "הקלטה"להסתיר  ת בושתו עושה עצמו מ ז כ ילו יש בידו 
בבני ברק לעורר מהומה סביב דוכן הפעילות של " לב ל חים"ט הגיע לכנס השנתי של "בשנת תשס

ש "וכש מרו לו שיגש למחבר הספר וי מר  ת דברו  מר כי יש לו פסק מהגרי, " זמרך בל מים"
 ינם עושים רושם על  כשר ה שדבריו, כ" ח.  מות של המחבר'  לישיב ה וסר עליו להתקרב לד

דעת "  והושיט לנו  ת הטלפון כדי שנשמע בעצמנו  ת "ג דב יפה שליט"הציבור התקשר לרה
ד יפה ו מרתי לו כי  ני עומד מ חרי כל מלה שכתובה "נגד הספר והצגתי עצמי בפני הגר" התורה

ט משהו מן ו ם יש לו השגה כלשהי על הנ מר בספר שבעטיה יש לתקן  ו להשמי" דת הציונות"ב
ד יפה בקש  ת מספר הטלפון שלנו ומ ז ועד "הגר. הספר נשמח לשמוע ולתקן  ת הצריך תיקון

,  גב". דת הציונות"כתיבת שורות  לה ל  פנה  לינו עם הערה  ו השגה כלשהי על הנ מר ב
ולהכנס לישיבה " דת הציונות"בחור דתי ל ומי שהחליט לחזור בתשובה בעקבות קרי ת ספר 

ל בקונטרס  שר גם הו  מתרברב בר יון לעיתון "הנ" )מרכז הרב"י חבר ליצחק דדון מ"עהופנה 
כדי שישמע כמה ( ש  לישיב"כי בידו הקלטה של הביקור  צל הגרי" מעייני הישועה"לי "הדת

. ש  לישיב מתנגד לספר"ובתוך דבריו  מר לו כי  פילו הגרי" דת הציונות"מחבר ספר " מסוכן"
גם הו  מרמת בית )הפנה  ותו לחבר של בנימין גרינגרס בשם ישר ל וילק  כשבקש הוכחה לכך

ש  לישיב  ך כשנש ל על ידי הבחור מדוע ל  "וילק סתר  ת דברי דדון ב שר לדברי הגרי(. שמש
ש  לישיב שיקר במצח נחושה ו מר כי בנו של "הזמינו  ת מחבר הספר להכנס עמהם לגרי

. שקר מוחלט שניתן לבירור לל  מ מץ) ותנו לבו  וסירבנו  הזמין(  ברהם  לישיב' ר)ש "הגרי
ש  לישיב ל  סיפרו לנו כלל כי התביישו של  הצליחה מזימתם ורק "על ביקורם  צל הגרי

כ כשישר ל וילק סיפר על כך כמסיח לפי תומו לידיד שלי מרמת בית שמש והלה "חדשיים  ח
שיתף וילק פעולה עם " חרדי"היותו לכ ורה  למרות.( העביר  לי  ת המידע נודע לי דבר הביקור

יצחק דדון ממרכז הרב וז ת על  ף שידע כי משמעותו של שיתוף פעולה זה עלולה להיות 
 . היש רות של בחור דתי ל ומי ב פילת דעותיו הכוזבות



מפני שהדברים , ואין אנו רוצים להכנס לפולמוס בזה. אין מחרידבושאנן
וגם עושים , וצריך לחזור ולהשיב שנית, על דברינוגוררים אחר כך תשובה

. על כן די בזה. 'ונשכחו תהלות לאל יתשכבר שקעו, פרסומת לדברים הללו
תר נאריך יו, דברי מחאה בזהויש מקום לעוד, אולם אם נראה שלא די בדברינו

 .הלכה יומית,בכבוד רב .'רת הבעז

 ...קול ששון וקול שמחה

דת "יעקב ששון ובדבריו נגד ' למרות נסיונו של יצחק דדון להשתמש בר
כדי למנוע את הרצאתו של הרב אברהם חזן ברחובות התקימה " הציונות

בסופו של דבר . ס"ס כשציבור רב ממלא את ביהכנ"ההרצאה כמתוכנן בביהכנ
ששון פורסמה מספר ימים אחרי שכבר התקיימה ההרצאה ' הר תשובתו של

כל כלי "ה "ששון סייעו לנו לחוש שוב את הבטחת הקב' ויצחק דדון וחבירו הר
 ". 'יוצר עליך לא יצלח וגו

מדיר שינה מעיניהם באשר " דת הציונות"ד אשר ספר "הצה "רבני", עם כל זה
 ייעקב ששון כמוצא' חושף הוא את פרצופם האמיתי עטו על תשובתו של הר

שלמה אבינר הקריא את התשובה בתכנית הרדיו השבועית שלו ' הר. שלל רב
' ומציג את הדברים של הר...( ומשקר כמובן)כשהוא מקדים " רשת מורשת"ב

אליעזר מלמד ' הר". דת הציונות"נגד ע יוסף "הגרשובה שכתב יעקב ששון כת
בית "עה מבטורו השבועי בעיתון בשבע ציטט את הדברים כתשובה שהגי

כשבפעם הראשונה הוא מעז לכתוב במפורש את שם  כד"ע יוסף"הגר מדרשו של
ואט אט התפשטה השמועה אל מרחבי התקשורת הדתית  כה"דת הציונות"הספר 

 ...לאומית לגווניה

יעקב ששון ופחזות שאינה מתאימה כלל לבן ' חוסר שיקול דעת מינימלי של הר
תורה וכל שכן למתיימר להורות הוראה לרבים הפכו אותו בין רגע לשותף מלא 

מעבר להכשלותו החמורה בהוצאת שם )להחטאת הרבים של הציונות הדתית 
חזור בו ל הובא לידיעתו והוצע לו ל"שגם לאחר שכל הנ, והכואב מכל(. רע

                                                           
  

ע יוסף  ו בית מדרשו שווים משהו בעיניו בה בשעה " ליעזר מלמד מעמיד פנים כ ילו הגר' הר  
ע יוסף עצמו פוסק כי דעותיו של חיים  מסלם הם דעות כפירה ו פיקורסות ו סור "הגרשכש

מלמד מתעלם מהור תו זו לל  כל חשש ו ילו כשנכדו קובע ז ת ' עיתונו של הר ,לתת להן במה
 .כפסק מחייב לכל דבר ביר ת הרוממות בצביעותם מתיחסים לזה" דת הציונות"כלפי 

לספר ברמיזות כדי שתלמידיו ל  יבינו על  יזה ספר מדובר ויגלו עד  ז היה תמיד מתייחס   כה
 .חלילה עד כמה רבם הינו מחטי  הרבים ובעל דעות כוזבות ו פיקורסיות



למנוע את יציאת הקונטרס לרשות הרבים בחר להקשות את , ובכך, ולהתנצל
להפצת דעות כוזבות " תנא דמסייע"ערפו ולהמשיך להיות חכם בעיניו ו

והחי יתן . ומסוכנות שכבר גרמו חורבן ליהדות בכלל ולבני עדות המזרח בפרט
י הדורות ולא אל לבו ללכת בעקבי הצאן ולהיות נאמן לדברי רבותינו גדול

מיני  ושאר" דובר החצר"ו" ק"משב" "נין"ו" נכד"יתיירא ולא יחת מפני אף 
כי בראש ובראשונה מיוחסים אנו ליעקב אבינו מיוחסים ומקורבים למיניהם 

איש האמת ולמשה רבנו אשר נתן לנו תורת אמת וכל המשנה ומחניף למשנים 
ר כבודו  למיניהם הרי הוא כיוצא בהם ועתיד ליתן על כך את הדין ואז יּומ 

 .המדומה והרגעי בעולם שכולו שקר בבושת פנים נצחית בעולם שכולו אמת

 

ומספר " בשבע"לי "יעקב ששון בעיתון הדת' עם דברי הר" חוגג" ליעזר מלמד ' הר: בתמונה
ד "ועל החיזוק שמקבלת עובדת רשעותו מביהמ" דת הציונות"של מחבר  "רשעותו"על לקור ים 
 יעקב ששון' כשהר ה ידידנו  ת העיתון ובו דברי הר. יעקב ששון' י נכדו הר"ע יוסף ע"של הגר

מגדולי חוקרי הספרות התורנית בדורנו ומהעורכים ) ל"לשכנו הג ון רבי דוד צבי הילמן זצוק
ר ה בחלק )הוסיף הלה בכתב ידו  (ם"של כתבי הרמב" תי פרנקלשב"הבכירים של מערכת מהדורת 

ס דת הציונות כי זיכהו המקום " מור נ  לידידך מח. רב' לשכני הטוב שלו(: "העליון של התמונה
 ".להרתיח  ת שונ ינו של  מצ ו  ף מלה  חת לסתור דבריו חוץ מקללות וחרפות וגידופים



 !בקונטרס' הוספה חשובה להערה כא

וכארבע ( ל"ע יוסף ז"סמוך לפטירתו של סבו הגר)ד "מרחשון התשעבחדש 
שנים אחרי ההתרחשות המתוארת לעיל בקונטרס העלה יעקב ששון את צילום 

למותר לציין שצילמו מבלי ידיעתו ולא )הוידאו של הביקור שעשה אצל סבו 
לאחד מאתרי הנייעס והרכילות המכונה ( נטל ממנו כלל רשות לפרסם הדברים

ונפגעו להגיב לדברים והגבנו י אנשים שהציצו "ונתבקשנו ע" יכר השבתכ"
 :ל"בזה

כיכר "ה אתר "ראשית כל אציין שלא ראיתי את ההסרטה כי ב! שלום וברכה
ונאסר " נתיב"הוא מהאתרים החסומים לכניסה עבורי בהיותי מנוי של " השבאב

ועצם ( ל ביניהם"זצ ע יוסף"וכמדומני שגם מרן הגר)י כל גדולי דורנו "בכניסה ע
כדי למכור  "כיכר השבת"כמו  כסניההולך לא זה העובדה שמי שצילם סרטון

שם את מרכולתו מעידה על עצמה יותר ויותר כי מי שעשה זאת יודע שאין 
חד "בסרטון זה מאומה וכל הדברים הנכוחים שכתבנו נגד יעקב ששון בקונטרס 

מה שכן . נשארו יציבים ואמיתיים כפי שהיו קודם הפצת הסרטון" שמיה ששון
ה "טון ואליה בעזידוע לי ונשלח אליי במייל הוא הכתבה שהוצמדה לסר

ל "מרן פוסק הדור רבי עובדיה יוסף זצוק: התבטאות מפתיעה": ל"אתייחס וז
ה קוק כמוקצה "איבמשך שנים נחשב הר". צבאות' ך המלא: "ה קוק"על הראי

רבנים רבים יצאו נגד דעתו והשקפתו כמי שהיה מייסדה , בתוך המגזר החרדי
כיכר "תיעוד וידאו שהגיע לידי ב, אך לא עוד. של הציונות הדתית בארץ הקודש

". צבאות' מלאך ה"ה קוק "ל מכנה את הריא"ע יוסף זצ"נראה מרן הגר" השבת
יש , סבא: "נגש ואומר לסבא הגדול, רבי יעקב ששון, בקטע הוידאו נראה נכדו

הספר ', דת הציונות'הוא עשה ספר שקורים לו , אחד קוראים אותו אברהם חזן
כותב על הרב קוק ציטוטים של כל מיני רבנים נגדו , קהזה כולו מלא נגד הרב קו

בוודאי , כן: "ע יוסף השיב"מרן הגר". ?הרב קוק היה אדם גדול, ומסית נגדו
חכם יהודה צדקה . הוא היה צדיק יסוד עולם. אסור לדבר עליו. היה אדם גדול

הוא אמר . הוא היה רוקד, הרתו תהיה עושה שמח, פעם למרכז הרבהלכתי אתו 
חכם יהודה  כו,צבאות' מלאך ה', צבאות' מלאך ה'( כ-י. ה קוק"איעל הר) לי
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" 'מל ך ה"כ ב ופן כללי קוקה "הר י י צדקה הכתיר  ת  ישיותו של"ברים משמע כי הגרמהד  
של  משמשוהכותב היה  .ד"תשע ,ירושלים)  "ו שטרית שליטשל הרב  ליה' רבנו' בל בספר 

שפעם  מר לו , ועוד סיפר לי רבנו: "הבי  המעשה בה י לישנ  (ע יוסף במשך תקופה  רוכה"הגר
ו מר , פ"ק עם הרב חרלהרב צדקה שהיה נוכח בשמחת בית השו בה והיו רוקדים שם הרב קו



הרב יוסף ידיד היה מאוד : "הנכד רבי יעקב ששון..". צדקה לא היה מהמזרחי
זה  דלא כל מה שאומר חכם יוסף ידי. ידעתי, ידעתי: "ע יוסף"מרן הגר". נגדו

אני חושב " :ל ואמר"ע יוסף זצ"בהמשך דבריו חזר הגר". הלכה למשה מסיני
  .כזכ"ע ".אדם ירא שמיים, צבאות' הרב קוק היה מלאך ה

שנים והיה מספיק  4עצם העובדה שלמרות שהדברים התרחשו לפני  .א :ובכן
זמן ליעקב ששון לפרסם את הדברים בחיי סבו ולא עשה כן ורק אחרי פטירתו 
הוא מוציא זאת החוצה לאתרי הרכילות מראה שהוא יודע שאין בדברים אלו 
ממש כלל ולא יתפעלו מהם אלא עמי הארצות הנוברים באתרים אלה אשר 

ע יוסף "האבל על פטירת הגררגשות י ניצול "בד נרצע לרגשותיהם ועשכלם ע
דת "ל יוכל ששון יחד עם חבריו הולכי הרכיל לנסות להשפיע נגד "זצוק

אי אפשר  .ב. כדי שבושתו ההולכת ומתפרסמת בעולם התורה תקטן" הציונות
, הוא לא מראה לסבו את ספר דת הציונות. שלא לשים לב לפחדנותו של ששון

הוא מסתפק בשאלה כללית . א לא מראה לו גם את מחאתו נגד דת הציונותהו
ע יוסף "הגר מה שאומר .ג. ביודעו כי אין לו טענה וחצי טענה נגד דת הציונות

ל כי לא כל מה שאומר חכם יוסף ידיד הלוי הוא הלכה למשה מסיני מראה "זצ
מראה לו את  ל שידע כי אם נכדו לא"ע יוסף זצ"על חכמתו הרבה של הגר

המחאה ולא מראה לו את הספר דת הציונות הרי שואל הוא כדי לקנטר ואולי גם 
 המצולם כ בחומר"ע יוסף שנכדו מצלם אותו וירצה להשתמש אח"ראה הגר

שאם באופן כללי לא כל דבר שיוצא  בעצמו קל וחומר דוןואמר לו כך כדי שי
סב עם נכדו אינה  ו ששיחה פרטית של"מפי חכם הוא הלכה למשה מסיני ק

אבל הנכד בטפשותו לא  ,הלכה למשה מסיני ואין ללמוד ממנה למעשה כלום
עם החומר כדי להציל את  "כיכר השבת"המתקרא  הבין ואץ רץ לביב השופכין

                                                                                                                                           
י "שתי ורו של מרן הגר, והיינו". בקדושתם ובצדקתם, הרב צדקה שהם נידמו לו למל כי השרת

ובוד י שהתפעלות " למל כי השרת נדמו לו"צדה היה תי ור של  ותו מעמד בלבד ורק  מר ש
דור נגד י ידיד הלוי וש ר גדולי ה"מריקוד  ין בה לדחות התיחסות ענינית הלכתית  של הגר

ניתן לר ות מספר הבדלים בין גירסת הדברים כפי ,  גב) .ה קוק ומעשיו" ישיותו של הר י
ע ש ין "בפנב  ליהו שטרית מה שמלמד שנ מרו ליעקב ששון ובין גירסת הדברים כפי שנ מרו לר

 (. ו להבי  מהן ר יה מוצקה כלשהי" הלכה למשה מסיני"לר ות בדברים  לה 
  
כז
בו שו ל הנכד יעקב ששון  ת סבו  ם טוב עשה כשמחה כנגד הדברים ] ת המשך הסרטון  

לו כלל  ת מח תו ו ינו יודע  ע יוסף משיבו ש ינו יכול לומר  ם טוב עשה כי ל  הר ה"והגר
מה שסותר  ת כל , כיצד מחה ב ופן שיוכל להתייחס לעצם מח תו  ם טובה הי   ם רעה

מעשהו של יעקב ששון שהרי ל  ב   ל סבו  ל  כדי לקבל הצדקה למח תו ויצ  בידים ריקות 
לחסוך יעקב ששון שרצה ' כנר ה לבקשת הר"... ]כיכר השבת"כבר ל  ציטטו ב[ כלעומת שב 

 [[מעצמו בושות נוספות



שלא מבוסס על סרטונים אלא )" חד שמיה ששון"עצמו מהבזיון שגרם לו הקונטרס 

ע "הגר. ד. (אחת מהן כבר כמעט שנתיים על ראיות מוצקות נגד ששון שלא השיב אף על
ל דבר באופן כללי ולא התייחס ספציפית לתשובתו של הגאון רבי יוסף "יוסף זצ

ידיד הלוי וגם אם היה מתייחס ספציפית לתשובתו הרי כל זמן שלא סתר את 
דבריו ודאי שדברי הגאון רבי יוסף ידיד הלוי שרירין וקיימין גם אם הם לא 

ודאי כ "כ .ובודאי שפירסומם לא הופך שום ספר לספר מינות סיניהלכה למשה מ
שתוקף תשובה הלכתית מנומקת של מרן רבי יוסף ידיד הלוי הוא הרבה יותר 

ל "ע יוסף זצ"הגר .ה. קוק בשמחת תורה' מתוקף של התפעלות מריקוד של הר
זו מן לאור עובדה . קוק' ת שלו פעמים רבות את פסקי הר"מזכיר בספרי השו

קוק יביא לראיה את ' ע יוסף על גדלותו של הר"הראוי היה שכשנשאל הגר
ע יוסף לא מזכיר אפילו ברמז הערכה "והנה הגר. 'את פסיקותיו וכד, תורתו

קוק והראיה היחידה שהוא מוצא להראות על ' אישית כלשהי לתורתו של הר
' רתו של הרואם מישהו שמכיר את תו. גדלותו היא הריקוד שלו בשמחת תורה

קוק מתעלם מתורתו כשהוא מדבר על גדלותו ופונה להתפעלות מריקוד שלו 
בחדש מנחם אב  .ו. קוק הרבה יותר משבח' בשמחת תורה הרי זה גנות לר

עובדיה  התקשר אלינו אדם שהציג עצמו כתלמיד ישיבת חזון (ג"תשע) האחרון
י יוסף "בשיחה שמסר הגרהוא ספר ש. ל"ע יוסף זצ"הגר י יוסף בנו של"של הגר

בישיבה בענין הברית החדשה של לפיד ובנט הוא השתמש בספר דת הציונות 
לאחר שהועברו אליו . ששאל ממישהו ובקש מהתלמיד להשיג עבורו את הספר

חד "רבי יוסף ידיד הלוי בצירוף הקונטרס מרן הספרים יחד עם הקונטרס של 
י יוסף את הספרים רצה "א הגרהתקשר אלינו ואמר כי אחרי שקר" שמיה ששון

ולשלוח אלינו אבל עצר את עצמו מחמת שחשש כי  כחמיד לכתוב הסכמה
הסכמתו על הספרים תוביל להתרחקות של רבים מהציבור הדתי לאומי מספריו 

וכששאלתי את התלמיד מה אמר  .ולכן לא כתב בסוף הסכמה" ילקוט יוסף"
: י יוסף אמר בהאי לישנא"לגבי הקונטרס של רבי יוסף ידיד הלוי השיב כי הגר

ואמר לי  כט"פשוט לי שאבא לא הכיר את דבריו אלו של רבי יוסף ידיד הלוי"

                                                           
כח

יצחק יוסף עצמו שמץ של ידיעה ' חשוב להדגיש כי בקשת ההסכמה היתה לפני שהיתה לנו ולר  
ל  היה עולה על דעתנו .  ודות מועמדותו לתפקיד הרב הר שי של הרבנות החילונית הר שית

י המדינה "עו לקחת הסכמה מרב ר שי שנבחר "ח( ישמרנו שגם בעתיד ל  ניכשל בזה' וה)
והדברים  מורים ב ופן עקרוני מצד מהותו . )הציונית עוקרת התורה ומינויו  ינו כלל כדין תורה

   ו כל רב "יצחק יוסף שליט' ול  כטענה  ישית כלפי הר" רבנות ר שית"של הגוף המכונה 
 .( חר בעבר  ו בהווה" ר שי"

  
ת ש רית יוסף "של שו' ה של חלק דהכיר רק  ת הגירס  הר שונ ע יוסף"הגר ו ין לומר כי  
 יביע ת"בשו קוק כי' ל לגבי הר" שר בה ל  מופיעה התשובה הנ"(  וצר החכמה"הנמצ ת במ גר )



ואולי זה )ע יוסף על כך "עוד התלמיד שישנו סרטון של ששון שואל את הגר
ע נשאל על ידי ששון אם "סיפר לי שמיד שהגראך ( הסרטון שהופץ באינטרנט

כ בא לשאול "אתה קודם עושה מעשה ואח: "טוב עשה שמחה נוזף בו ואומר
או שצילם שוב כדי ) .ואת זה כנראה חתך ששון מהסרטון" ??אם טוב עשית

 (.שלא יורגשו הדברים

יעקב ששון חשפה עוד שקר נוסף ' י הר"כ חשוב לציין כי חשיפת הסרטון ע"כ
ל שלו ושל שאר רבני "יצחק דדון ממרכז הרב המצטרף לשקרים הנוספים הנ של

שהרי מהסרטון מוכחים בפשיטות . ל"ל בקשר להתרחשויות הנ"ד הנ"הצה
 :ובצורה חד משמעית שני דברים

" ת הציונותד"מחאתו של נכדו נגד  כלל על עצם ע יוסף לא ידע"שהגר .א
ום הסרט מספר לו הנכד על כך מעשה ורק לאחר מכן בשעת ציל בשעת ומחברו

  .לראשונה

ע יוסף לא ידע כלל מה תוכן המחאה וגם כשנכדו שואל על כך הוא "שהגר .ב
.לא מציג בפניו כלל את נוסח המחאה

לא נותר לראות אלא כיצד גם דברים כה פשוטים טורחים במרכז הרב  ,כעת 
לסלף ולטשטש תוך בדיית שקרים מוחלטים כדי להציג מציאות שקרית 

הבה ונראה כיצד מציג יצחק דדון את  .ומעוותת בעיני חניכיהם וקוראי דבריהם
לי כשהוא מתראיין בנושא זה בבטאון "בפני הציבור החרד ל"הנ הדברים

 :ל"לי מעייני הישועה וז"החרד

נחשף הרב דדון גם לראשי העולם ' דת הציונות'בעקבות מאבקיו במחבר הספר 
לאחר שיצא ..."תורתו וגדולתו, החרדי שהעריכו ומעריכים מאוד את הרב קוק

ה משום שמחברו ידע שאם "שכל כולו כנגד הרב קוק והרצי' דת הציונות'הספר 

                                                                                                                                           
 וד י שהו ' רפו' בעמ' ד חלק יוסף ש רית ת"שו מדברי  הבי ( ' ' סי מ"חו)' ט חלק  ומר

 ב וצר הנמצ ת הר שונה בגרס  כי) (הנמצ ת במ גר היברובוקס) השניה המל ה מהגירס 
ד כיון שבתשובתו ל  הזכיר מרן רבי יוסף ידיד הלוי כלל  ת שמו "ולענ (.'רפו' עמ כלל  ין החכמה
המל ים מחשבות מינות ודעות " )מחשבתיים"קוק והדבר ניכר רק מהציטוטים מכתביו ה' של הר
ר ה ]  "למשמשו הרב  ליהו שטרית שליט שכן  מר מפורש ע יוסף"שבהם ל  עסק הגר( כוזבות

ל  שהו  , עוד  מר לי רבנו: "ל"וז' מו' בעמ( ד"תשע, ירושלים) 'רבנו'בספרו של הרב שטרית 
וכן  "[ בל בספרים של הלכה הו  קור ,  והב לקרו  בספרים של השקפה של הרב קוק

בר בתשובה הלכה למעשה ותימה י שמדו" עפ)תשובה זו בחלק הדרשות  הבי ' ל של חלק ד"המו
ה "ע יוסף  ו שר ה ול  ידע שהדברים  מורים כלפי הר י"ייתכן ול  ר ה ז ת הגר( מדוע עשה כן

 .קוק



הוא פוגע בכל הציונות הדתית , הםופוגע ב, הוא שומט את הקרקע תחתם
הוא יודע שהם היחידים שהוציאו בצורה מסודרת את . לשעליהם היא נשענת

לאחר שיצא . ולכן הוא משקיע כל כך הרבה אנרגיה בדבר הזה, תורת הגאולה
כיצד יש להתייחס לספר זה ושם ' הלכה יומית'באתר  נשאל הרב עובדיההספר 

', דת הציונות'ספר : "בשמוא "שון שליטהרב יעקב ש ,השיב נכדו של הרב
ה קוק אינן "כי כל הטענות שכתב נגד הראי. נתחבר על ידי אדם אשר אין בו דעת

והוא משער השערות לפי קוצר דעתו ודעת רבותיו בכדי לבזות את , נכונות כלל
ונוח לו שלא , וטוב היה לו לאותו מחבר אילו נתהפכה שלייתו על פניו, הרב קוק

והיה נשאר בקילקולו שלא יערך עדי עד לעומת , בתשובה כלל היה חוזר
וכל המבזה את החכמים אין רפואה . הקילקול שהביא עתה לעולם על ידי ספרו

...". כי אין לו חלק לעולם הבא .(בסנהדרין צ)וכבר הודיעונו רבותינו . למכתו
בו ניגש הנכד עצמו אל הרב עובדיה ובפגישה מצולמת שאל את ס מאוחר יותר

הוא היה איש : "מה דעתו על הרב קוק והאם מותר לבזות אותו ענה הרב עובדיה
ל היה אצל הרב קוק "הרב יהודה צדקה זצ. אלוקים קדוש אסור לדבר עליו

והוא לא היה מהמזרחי ולא קרוב . צבאות' וכשחזר אמר לי שראה מלאך ה
רבנים הרי יש וכששאלו את הרב עובדיה ". ממש' אליהם אבל ראה מלאך ה

מתוך )...". לא כל מה שהם אומרים זה הלכה למשה מסיני: "אמר, שיצאו נגדו
ראה  406גליון , "מעייני הישועה"עורך שבועון , ראיון של יצחק דדון למשה מאירסדורף

 (ע"תש

נאמרו " דת הציונות"ששון נגד ' הקורא את הדברים לתומו בטוח כי דברי הר
לא ידע כלל ע יוסף עד יום מותו "גרע יוסף בה בשעה שה"של הגר" בשמו"

וגם על עצם מעשה המחאה ידע רק לאחר מעשה ובפירוש השיב  מתוכן הדברים
כל זמן שלא ראה את  לנכדו כי אינו יכול להצדיק את מחאתו או להסכים עמה

 .הדברים כלל

שלמה ' כמו הר" ]מרכז הרב"זו דרכו של השקרן יצחק דדון וחבר מרעיו מ
יעקב ששון בשידור חי ברשת מורשת ' מכתבו של הר אבינר שהקריא את

כ הוא מנסה לפסול אחרים במומו "ואח!!"[ ע יוסף"תשובה שכתב הגר"כ
ולהפיץ עדות שקר לפיה מחבר דת הציונות הודה בפניו כי קבל רשות לשקר כדי 
                                                           

ל
יצחק דדון נותנת מענה לכל התמהים מדוע  נו עוסקים בצורה נרחבת הוד ת בעל דין זו של   

דת "המעמיד היחיד של , יצחק דדון קוק שכן כמו ש ומר' ישר ל לר ביחס השלילי של גדולי
לי להמשיך לדבוק בעבודה זרה הציונית ו ביזרייהו על כל "בימינו הגורם לציבור הדת" הציונות

 .קוק ותולדותיו' הנזק והחורבן שגורמת דביקות זו הינו הר



ומה טיבו ... יראה הקורא וישפוט מי המשקר. להציל אנשים מהציונות הדתית
נזקקים לשקרים וכזבים כדי להציגו כדמות  ותלמידיהם מידיוקוק שתל' של הר

לי התמים שבולע בשקיקה כל שקר של רבותיו "חיובית בעיני הציבור החרד
 .הכזבנים בלי לטרוח לבדוק כלל מתוך בטחון שרבותיו מספרים לו את האמת
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 (ל וכתובת לפניות ראה בתחילת הקונטרס"דוא. )מענה לשאלותולקבל 

 חלקים' ב" דת הציונות"ספר     לאומי                         בנושא שירות קונטרס 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        בענין יחס -"חזון לבם ידברו"קונטרס                קונטרס בנושא שערורית הגיורים המזויפים
 ה קוק"א לראי"מרן החזו                    לישראלר "ל בחיפוי הרה"הנערכים בצה

 



                                                                                                                                בנושא -"כהניה חמסו תורתי"ספר                             בענין יחס מרן-"מראה כהן"ס קונטר
 ה קוק ויחס גדולי ישראל אליו"הראי          .                               ה קוק"לראי" חפץ חיים"ה

 

 

 

 

 


