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  ב"ה
  הרב ארי יצחק שבט

  בית הרב, המרכז התיעודי
Beit.harav.arishvat@gmail.com  

 בכתב העת "מעשה חושב" ב, בושא "השיויון" הופיע
 

  וחדשיות תעודות חדשות בעין "בחירת שים"? בפועל איך באמת הורה הרב קוק 
  
  

 :1בחירת שים גדשל הראי"ה קוק  המחמירה דעתווהפריעה  פתיע עד כמה התפרסמהלפעמים מ
ומי, בכך לא- ציבור הדתיהמ חלקאו לגח  2את הרב ביחסו לשים, בקרכדרך להיא מוזכרת לפעמים 

או  "כשאים לוחיותם" קוק, אך מיחים את פסקיו המחמיריםי הרב ש"מתיימרים" להיות מעריצ
פער גדול בין הרעיוות לדעתם  םלכך שקיי הביאו דוגמה זאתרבים חוקרים  3.מביכים בכשלום

על חוסר  מכאןמרחיקים לכת להוכיח ואחרים  4,המעשיות הרב, לבין פסיקותיושל "המתקדמים" 
  5שאין ראוי לשמוע לרבים בעייי ציבור.ו, חלילה "יתוק" מהמציאות אפילואו פרגמטיות 

ו דוגמה קלאסים, אמייסטיות של ש, כלל ברזללאותו  תלפכרויים אאסור לבחון את סוגיה בעי
לבחור  שיםזכות ללזכור שבאותה תקופה, ברוב מדיות בעולם לא הייתה  . חייביםהיוםהעולם 

                                                 
מדובר בקשר לבחירות למוסדות השלטון העצמי של היישוב היהודי בארץ ישראל לאחר הצהרת בלפור, שבי"ז בטבת   1

תרע"ט החליטה המועצה הארצישראלית להעיק זכות הבחירה לשים. לעומת הישוב הישן שהתגדו לחלוטין לבחירת 
"ג אלול תרע"ט, הדעות היו חלוקות והחליטו לפות כ- שים, בועידה השיה של המזרחי שהתקיימה בירושלים בין כ"א

לרב קוק ולבקש את חוות דעתו. בתשובתו מי"א בתשרי תר"פ, הביע הרב את התגדותו ב"מכתב גלוי" המופיעה באגרות 
 64, שעל סיכומו חזר שוב בכרוז מכ"ג בתשרי תר"פ, תיק אט119 - 189הראיה ד, סימן תתקפ, ומאמרי הראיה א, עמ' 

מימון, מראשי המזרחי ותלמיד חכם מובהק, בדואר היום, - תיעודי. למרות דברי הרב זצ"ל, פרסם הרב י"ל פישמןבמרכז ה
ה' שבט תר"פ, את דעתו שלא מדובר בשאלה הלכתית, ושההסתדרות המזרחית בא"י איה מתגדת לבחירת שים. בכ"א 

תאימים לרוח רוב העם", אולם בהתחשב "במצב באדר תר"פ החליט מרכז המזרחי  שעל אף ש"חוקי הבחירה... אים מ
הרציי" בו מצא הישוב, מוכן המזרחי למצוא את הדרכים כיצד להוציא לפועל את הבחירות. הרב קוק הגיב וחזר על 

. ראו 194 - 191התגדותו ב"תשובה כללית" מי' ביסן תר"פ המופיעה באגרות הראיה ד, סימן א'כד, ומאמרי הראיה, עמ' 
מרבי ארץ ישראל שהתקיימה בכ"ו ביסן, התקבלה  85סיפת רבים באגרות ד, א'כז, ובאותה אסיפה של הזמה לא

התגדות בדון גד בחירת שים. אמם, למען אחדות הישוב, בסופו של דבר קיבל הרב קוק פשרה שאמם ישתתפו 
גברים, וקולם ייחשב כשי קולות, גם עבור הדתיים בבחירות שתכללה שים, אך יעמידו קלפיות "כשרות", שם יצביעו רק 

- שותיהם. ראו גם אגרות הראיה ד, סימן תתקפד; אוצרות הראי"ה ד, אגרות סימן ד; כרוזי הראי"ה, סימים כז, לט
 - 231מא. על פרטי הרקע ההיסטורי, ראו בהרחבה אצל א' פרקל, "הרב קוק", אציקלופדיה של הציוות הדתית ה, עמ' 

אצל ידידי א'  ;184 - 146האורטודוקסיה הלא ציוית בארץ ישראל, ירושלים תשל"ח, עמ'  –ידמן, חברה ודת מ' פר ;235
  . 204 - 203- , ו165 - 164, 131 - 119ייעודה וארגוה, עמ'  - מורגשטרן, הרבות הראשית לארץ ישראל

, 60 - 39אקדמות כב (תשס"ט), עמ'  מהותן, ייעודן ודרך חיוכן במשת הרב קוק", –הרחיקה לכת ח' קהת, "שים   2
לכתוב על הרב קוק שהוא "כמעט" שוא שים, וכבר השבתי בהרחבה על דבריה, א' שבט, "פרסום ראשון של אגרת הרב 

פרקי הגות וחיוך לכבוד הרב יהודה פליקס  - בדיעבד שהוא לכתחילה", מאורות ליהודה - קוק בושא תלמוד תורה לשים
הערכתו של הרב זצ"ל  . לא רק שהמקורות שהבאתי שם על362 - 343חימי), אלקה תשע"ב, עמ' (ערך: הרב ד"ר משה ר

לשים ולשיות מדברות בעד עצמם, אלא להגיד שהמושג "שאה" בכלל שייך לרב קוק, ובפרט כלפי חלק מעם ישראל, לא 
יכול להיות מדויק, "כשמסתכלים באמת בצד הטוב של כל אחד ואחד, מתאהב האדם על הבריות בחיבה פימית, ואיו 

ערפלי טוהר, עמ' קז; "האהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל", מדות הראיה, צריך להזדקק לשום אבק של חופה", 
, המצייר היטב ובהתחשבות מכובדת את גישתו המעריכה, 253 - 248האהבה א. כך גם אצל רוזק, ההלכה הבואית, עמ' 

את הרב קוק "בקצה , שממקם 185העמוקה והמורכבת של הרב כלפי שים. ראו דברי ידידי ר"י שרלו, רשו"ת הדיבור, עמ' 
  של הקצה" בושא היחס לשים ומוכיח מפסיקתו גד בחירת שים. 

; מ' ששר, "עשור 505- , ו501 - 502הוראי, "הערות לדרכו של הרב קוק בפסיקה", תרביץ "ט (תש"ן), עמ'  רמ"צראו   3
  . 349 הרב קוק, עמ' השראה וסמכות במשת - ון, המקור הכפול- ; ר"י בןלקתדרה", הארץ, כ"ד אדר ב תשמ"ו

; א' 72- ו 49; י' אברי, מסורת וחידוש: פועלו של הראי"ה קוק כרבה של יפו, עמ' 498 - 505הוראי, שם, עמ'  רמ"צ  4
ארצי, יסודות חדשיים בפסיקתו - שלום ועוד, מובאים אצל ח' בן- אישב' שבייד, א' ; 162-161רביצקי, הקץ המגולה, עמ' 
א' רוזק, וראו אצל  ,3 - 2ת תואר ד"ר לפילוסופיה, מוגש לאויברסיטה העברית, תשס"ג, עמ' של הרב קוק, חיבור לקבל

, מבחין בין תקופת הרב ביפו, שם הקל למשל בהיתר 7 - 5ארצי, שם, עמ' - יצוין שח' בן. 24 - 19עמ' ההלכה הבואית, 
יבה בשבת ובבחירת שים, כביכול מתוך המכירה ובשמן שומשומין, לבין בהיותו הרב הראשי, שם לדעתו החמיר הרב בחל

מגמתיות, שהרבות הראשית תתבסס כ"בית דין מוסכם באומה כולה", ומקובל גם על החרדים. השוו דברי ידידי הר"א 
, וכן אצל ר"י הלכתיים במשת הרב קוק", המעין, יסן תשע"ה, שחלק עליו בחריפות- וסרמן, "על שיקולים הלכתיים וחוץ

  . 298' בן ון, שם, עמ
ראו יחזקאל כהן, "המחלוקת בין הרבים קוק ועוזיאל זצ"ל על מתן זכות בחירה לשים", הפיה: ספר זכרון שם, ו  5

פלדמן), כפי שפרסם בדואר - בשם ר' בימין (יהושע רדלר 54, ובמיוחד שם, עמ' 62 - 51לפיה רפל, ירושלים תשמ"ט, עמ' 
מימון, דואר היום, א' אייר תר"פ, "בעיי איסור  - "ב באלול תרע"ט; הרי"ל פישמןהפועל הצעיר, כ ;היום, א' בסיון תר"פ

Mystic in a  -Y. Mirsky, Rav Kookוהיתר [...] שאל את הרבים, אבל בעיי החיים שבשוק, עליהם לשאול אותו"; 
Time of Revolution, New Haven 2014, p.165 .  
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ועד  מהפועל הצעיר( , הן אצל הדתיים והן אצל הציויםלחדד שהושא תפש חשובבוסף,  6.ולהיבחר
באותו מצב, הסיכויים  7אם החברה בארץ תהיה תחת המרות הרבית או לא. , כאבן בוחן)ז'בוטיסקי

   8ביותר. זעיר בעד בחירת שים היהבזמו רב הראשי יהיה שה
מבחית אך  9דאי היה סובר אחרת,ואם היה הרב קוק חי היום, בוש מסברההיו כבר רבים שטעו 

  . ברורים הביא לכך סימוכיןתמיד יש להיזהר מהשערות כאלה, אלא אם כן יתן להיושר, 
שמצאתי  בושא מוכרות- ועדויות לאישות דווקא משום כך ראה שחשוב לפרסם כמה תעודות 

לעולם לא סבר הרב קוק שיש איסור ש :הבהרה חשובהמרכז התיעודי בבית הרב קוק, שיש בהם ב
אכן בדיעבד ו תמיד היה "מחובר" גם לתמוה המליאה ולשיקולים כלליים,בושא בחירת שים, ו

[הבאו את הדברים לפי סדר כרוולוגי,  .השלים הרב קוק עם בחירת השים והבין ש"אין דרך אחרת"
  ].וההדגשים אים במקור

  

 :, ח' אייר תר"פ(עורך: איתמר בן אב"י) עדות א' אלמליח, דואר היום . 1

באסיפת לא תקבל  10הרב קוק בכבודו ובעצמו אמר להרב פישמן (מימון), כי שום איסור

והוא רואה בזה יד ההשגחה העליוה שלא הרבים ביחס להשתתפות האשה בבחירות 

  .11תקבל שום איסור

  
 12אגרת תשובה "בפקודת" הרב קוק ממזכירו רמ"א רלב"ג, י"ח באייר תר"פ . 2

 14בשפיה, 13וכו' כש"ת מוה"ר חיים דוב שו"ב[בתורה ויראה] כבוד הרב המופלג בתו"י 
  שליט"א, 

                                                 
, ובשווייץ רק בשת 1944וים בושא, בצרפת התחילו שים להצביע רק בשת תש"ד/למשל, בארה"ב היו באותה שה די  6

, שראה הרב קוק בשהותו בשוייץ, שיתן לקיים חברה ומדיה 345עמ' המקור הכפול, ון, - יפה העיר ר"י בן .1971תשל"א/
 מודריות מתוקות, בלי החידוש של בחירת שים שעשוי לדעתו להזיק למשפחה היהודית.

; א' רוזק, ההלכה הבואית, עמ' 247); א' רוזק, הרב קוק, ירושלים תשס"ז, עמ' 1א' פרקל ומ' פרידמן (לעיל הערה   7
  ).5; מירסקי (לעיל הערה 38בין רציוליזם למיסטיקה, עמ'  - שלום, הרב קוק- ; ב' איש247 - 246

יפו, להתיר - אביב- , סבר הרבצמ"ח עוזיאל, שכיהן אז כרבה הראשי של תל1רבים הזכרים לעיל הערה ה 85לעומת   8
לשים לבחור ולהיבחר, ראו שו"ת משפטי עוזיאל ד, חושן משפט סימן ו, אך אף הוא לא פירסם את תשובתו ברבים עד 

ולא רציתי לפרסמה ולהורות בשאלה זאת שת ת"ש, וטורח לציין: "תשובה זו כתבתי בשעתה לשם ברור הלכה לעצמי, 
, מצאתי לטוב לפרסמה משום יגדיל תורה", ובדומה לכך ראו ששאלה זאת פתרה מאליההלכה למעשה, אולם עתה אחרי 

. ראו גם הרי"י וייברג, שו"ת שרידי אש א, סימן 209 - 192גם הר"ח הירשזון, שו"ת מלכי בקדש ב,  הובוקן תרפ"א, עמ' 
החפץ  חיים, הרח"ע גרודז'יסקי, ורבי א"י אוסרים, לעומת הרד"צ הופמן, תשובתו מתורגמת לעברית קלט, שמביא ש

, שהתיר לשים לבחור, אך לא להיבחר. אך מסכם בעל השרידי אש שאיו רוצה 290 - 286בספר הקיבוץ בהלכה, עמ' 
פלפול כי יש בזה טעמים יותר עמוקים", כי בטעמי המתגדים "יש לדחות ולפלפל, אבל אין תועלת ב להיכס למחלוקת,

הסכמו כולו, שבחירת השים " (בדומה לדברי הרב עוזיאל לעיל); שם, סימן קו, "מ"מ יח הדבר לזמן שיבוא ויכריעו"
... לכן בודאי מן הראוי למוע ככל האפשר... אבל אין להפר את היא גד מהג ישראל וגד המוסר הישראלי בחיי הציבור

  והאחדות ...".  השלום
; ר"מ רוטברג, 61, הערה 137הרב יעקב אריאל, "האישה בעידן המודרי לאור ההלכה, טללי אורות יג (תשס"ז), עמ'    9

; ידידי הר"מ צוריאל, בשבע, 118 - 109בחיה מחודשת של שיטת הראי"ה, צוהר, עמ'  - "מעורבות שים בחברה הדתית
, http://www.yeshiva.org.il/ask/15117; הר"א מלמד, שם. לעומתם, הר"ד ליאור, 5/11/12, כ' בחשון תשע"ג, 518גליון 

, סובר שאסור עד היום 235 - 230סובר שמותר היום לשים להצביע מטעם "עת לעשות לה'", והר"ש אביר, בת מלך, עמ' 
  לאשה להיבחר לכסת.

 ראו גם בהמשך בעדות במקור 10.6 
166-), עמ' 1, וכן בספר המזרחי (י' סיון תר"פ), ואצל מ' פרידמן (לעיל הערה 235), עמ' 1מובא אצל פרקל (לעיל הערה   11

. אף הרצי"ה קוק, שיחות הרב צבי יהודה (ערך: הר"ש 51, ואצל שבתי טבת, קאת דוד ב, תל אביב תש"מ, עמ' 165
  .הקפיד לא להשתמש במלה "אסור", ציין שהראי"ה זצ"ל 38 אביר), בת מלך, עמ'

לרב קוק היו יותר חריפים בהתגדותם מאשר הרב עצמו.  שמסביביצוין שכפי הראה, וכפי שמצוי לעתים קרובות, אלה 
 למשל, מצאתי בסיכום דברי המזכיר הכללי של הרבות הראשית, הרב שמואל אהרן ובר (שזורי), באגרת למזכיר הראשי

לממשלת ארץ ישראל של המדט מתאריך י' אב תרפ"ז, שדורשים לתקן את התקון של הבחירות, שישו את המוחים 
'בוגר', יש להגבילו רק על 'זכר' ולא על 'קבה'. כבר הודעו כמה פעמים שלעולם לא סכים (כך!, א.ש.)  כדלהלן: "המוח

- מה לכך, הרבים פישל רוזר ואורי סגל המבורגר הוציאו כרוז בלתילזכות הבחירה לשים, כי זהו גד תורת ישראל". בדו
במרכז התיעודי, עם שמו של הרב קוק  24ומתן (!) בושא, מי"ח שבט תרפ"ח, תיק גל- מתפשר כלל המתגד אף לכל משא

 ת תר"פ, שהרי כבר בתרפ"ה כבר הפסיק הרב להתבטא בפומביראה על סמך דבריו משוסס למעלה (כפי הגד בחירת מת
שים), אך הם היו מספיק ישרים ששמותיהם היו אלה החתומים באותיות גדולות על הכרוז. אף הרב חרל"פ התגד יותר 

  .27בחריפות בושא מאשר רבו הרב קוק, בהמשך הערה 
  .456הגלויה עם תשובתו של הרב קוק כפי שכתב על ידי מזכירו, מצאת במרכז התיעודי, תיק אט  12



 3

, מיום י"א אייר דא, הי בפקודתו על מכתב כת"ר אל כבוד רביו שליט"א שלו'. בתשובה
שליט"א לכתוב לכ"ת: פה סדרו שתהייה לחרדים בחירות מיוחדות ובקלפי המיוחדת רק 

לחרדים, עפ"י האופים של החלטת אספת הרבים. ועכשו, אחרי הבחירות, כשיבוררו 
ים, איך חרים של החרדים, בכל העדות והמפלגות, בהיתאספו ויטכסו עצה בהסכם של הרב

או דרכים עם הבחרים שלהם, כשיוותרו על השתתפות השים,  להיאחד אוומה לעשות, 
אין לו מה להודיע לכם [=לעת עתה] לע"ע  15ואת התוצאות בטח תדעו אי"ה.מזה.  אחרים

מהלך העיים  יותר. את המודעות המודפסות מצדו שלחו לכת"ר אתמול. ומזה ידע ג"כ את
ציון וירושלים בב"א, וביאת גואל צדק משיחו,  שהי' אצלו. בכבוד ובברכה, וזכה לבין

 המזכיר 16בב"א, בפקודת מרן הגאון שליט"א, מחם אייזיק רלב"ג,
  

על  איו "טורק את הדלת"ואפשרות של "דרכים אחרים" הרב קוק מעלה עולה מכאן שכבר מראש, 
ולה עם הבחרים על ידי שים (השוו עם מה שמובא על ידי אחרים בהערה ל שיתוף פעמשא ומתן ש

גוריון והרב קוק כדי לדאוג - ממקורות אחרים ודע לו עד כמה עמלו הרב מימון, ד' בן .)11
שהדתיים/חרדים של ירושלים כן ישתתפו באותן בחירות, כי הימעותן הייתה עשויה להתפרש על ידי 

מסוימת בפי פרעות הערבים בפסח יהודית  כיעה/הרת בלפור, וכסיגהעין בהצ- האגלים כחוסר
עבודה והפועל אחדות ה(צחון גדול למפלגות הציויות הכלליות יהתוצאות של  וכשהתברר 17.תר"פ

, ולא להתפלג ותבוסה למפלגות החרדיות והמזרחי, הביו שאין ברירה אלא לשתף פעולה 18הצעיר)
 .רכים אחרים" הזכר כאןשזה, בסופו של דבר היה ה"ד

 
   :, כ"א תמוז תרפ"ה(עורך: איתמר בן אב"י)  דואר היום . 3

בושא והשיב, "חפץ אי בכל לבי ששי הצדדים ימצאו הדרך הכוה [הרב קוק] שאל 
  19ושתהיה אחדות. הפרוד יכול רק להזיק.

  
  :א' באייר תרפ"ו -עצת רבי ארץ ישראלופרוטוקול של מ . 4

, מובא 1סוף עמ'  20ל מועצת רבי ארץ ישראל מישיבתם בא' באייר תרפ"ו,בסיכומי הפרוטוקול ש
  זצ"ל, בסוף דיון בשאלת ההתחשבות בסמכות השלטוי של המדט הבריטי:קוק בשם מרן הרב 

  
  א' דר"ח אייר תרפ"ו

  מדיון בו תבקשו להגיב להצעת הממשלה המדאטורית על חוקה עבור הרבות הראשית
  ובר]- שזוריש"א הרב המזכיר, דו של סיכום ראה בכתב יה[

  
הגראי"ה: מעולם לא מצאו זאת לפגם שהרבים יקבלו תקף ממשלתי. אף הכהן הגדול היה 

שמעון (ה)צדיק יצא  22ולא חשבו למום כ"א אם היו עושים זאת בשוחד. 21מתאשר ע"י המלך.

                                                                                                                                                 
תש"ד), ולד בפיסק ומצאצאי הר"ח מוולוז'ין, היה ממייסדי - השו"ב משפיה, תרכ"ה :ים דב קטור (כוההרב חי  13

  שפיה, כיהן כשו"ב ומוהל של המושבה והאזור, וכן כמשגיח הראשי ביקב בזכרון יעקב.
  . SamariaShefeye, nearכתוב: שפיה אצל זכרון יעקב, ובאגלית:  ,בכתובת היעד שבצד השי של הגלויה  14
בשלב מסוים תבעו החרדים שאספת הבחרים תהיה מורכבת משי בתי בחרים, של הצבור הכללי ושל הקלפיות של   15

. בסופו של דבר, שם ),11(לעיל הערה קאת דוד גברים, ושכל החלטה בכסת ישראל תצטרך לעבור את שי הבתים, 
ולות בקלפיות של הגברים ייספרו כשתי קולות, גם עבור התפשרו שיהיו קלפיות פרדות לאותו בית בחרים, ושהק

  שותיהם.
רבי מחם אייזיק רלב"ג, המזכיר האישי של הרב קוק זצ"ל במשך כחמש שים. היה תלמיד חכם שהוסמך על ידי רבי   16

הרב חיים יעקב ירושלים: רבי מחם תן אויערבאך, רבי שמשון אהרן פולוסקי, רבי יחיאל מיכל הורביץ, והיה כדו של 
שפירא, אב"ד בירושלים. רמא"ר סע מירושלים לארה"ב בשת תרפ"ה בשליחות הרבות הראשית לארץ ישראל, וכיהן 

 תר"ד), כיהן כרבה של קרית היובל בירושלים.- שם עשרות שים ברבות. בו, הרב יהוסף גדליה רלב"ג (תרפ"ז
  .169 - 168, ופרידמן, עמ' 52 - 51ראו קאת דוד, עמ'   17
  .170פרידמן, עמ'   18
מיסן תר"פ,  "[...]  ,אגרות הראיה ד, סימן א'כגמבין מהיגי המזרחי, ראו בימה דומה באגרת לאחיו הרש"ח קוק,   19

ארבעת ההצעות של  הערתך [על בחירת שים] הוא דבר המובן מאליו, שהרי אילמלא שאלתי לא יצאתי גם אז בדון זה."
  מצאות במרכז התיעודי.בושא,  הרש"ח קוק

שזורי (ובר), ראש לשכתו של מרן הרב, שהיה לו כת"י מאוד עגול  "אשלפי כתב היד, שמדובר בסיכומי הר ראה  20
  ומובהק.

תוספות, יומא יב ע"ב, ד"ה כהן גדול, על פי הירושלמי ויבמות, סא ע"א. השוו רמב"ם, הל' כלי המקדש ד, טו, על פי   21
זצ"ל בין המקורות בכך , שמיוי הכהן הגדול הוא בידי הסהדרין. ויתכן שמיישב כאן הרב קוק תוספתא סהדרין ג, ד

הסהדרין, אך באישורו של המלך. ראו הר"מ פיישטיין, שו"ת אגרות משה, חו"מ א, סימן מה, המיישב  ל ידישמיויו ע
אילן, משטר ומדיה בישראל עפ"י התורה ב, - לב; רצ"י בר–בדרך אחרת, והשוו לר"ב ז'ולטי, תורה שבעל פה כ, עמ' כו

  קטו.–פרק כא, סימים קיד
  יבמות, שם, שיהושע בן גמלא שילם כסף רב למלך כדי להיות כהן גדול.  22
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 ועד הלאומיהו אין או מצהירים באספתו שום הכרה על 23אלכסדר מוקדון.[=בפי] ע"כ גד 
. אבל אם הממשלה באה ומציעה לו ועד, והיא רוצה לחיב אותם שבחר ע"י שיםההוה 

וכאשר עשו עליו להתחשב עמו  ,שלא תוכל לתת תקף להרבות כ"ז שלא באים עמו בדברים
לו ושאיו  אעפ"י שאיו מרוצה 24,חז"ל שהלכו למטרויתא שתשתדל לפי גדולי רומי

  25כ"א חלק מפלגתי. לאומירואים בוועד ה
  

שעשה בשיתוף בחירת המוסמכת כלומר, בדיעבד אין ברירה אלא לשתף פעולה ולקבל את ההחלטה 
  26שים, כשם שעשו חז"ל, שעזרו במומחים בושא, גם אם מדובר בכרים וגם שים.

  
 :12עיתון "התור" א' (עורך הר"י פישמן מימון) בטבת תרפ"ו, עמ'  . 5

באו  27העם והולך לבחירות,- עת מצד המזרחים שהוא מו[ו]תר על משאלהד- כשתפרסם גלוי
ודברו אתו ארוכות וקצרות  28לביתו של ראש הרבים בשם המזרחי, הרב פישמן והרב גולד,

  .אין דרך אחרתוראש הרבים אמר בעצמו למהלי המזרחי כי להמזרחי  ,בידון זה
איסור על הבחירות באו לביתו  כשודע אח"כ שמפרסמים [אחרים, א.ש.] בשם הרב קוק

ודברו אתו עוד הפעם על דבר  30והרב אסף 29בשם המזרחי: הרב פישמן, הרב אוסטרובסקי,
המצב. הרב קוק הודיע להם כי באו והודיעו לו שחפצים לפרסם את מכתבו להמזרחי 

שתפרסם לפי מספר שים [בשת תר"פ גד בחירת שים, א.ש.] ואיו יכול למחות [אך 
א.ש.]. חברי המזרחי הודיעו  31ה שיפרסמו את התאריך שיביו שלא מדובר בפסק חדש,הת

שום איסור, ולא מחה עכשו לו כי הם רוצים לפרסם כי ראש הרבים הרב קוק לא פרסם 
הרב גד זה. במקום גדולתו של הרב הראשי תגלה גם חולשתו, ובאשמת איזו מחרחרי ריב 

מו במקומות שוים לאסור את הבחירות ולהכיס הרשה הרב להשתתף בש ,ובהשפעתם
גד  להלחםפירוד למרות מה שהוא בעצמו כששאלו אותו חברי המזרחי: האם צריכים 

. אתם יודעים את חלילהארגון הישוב בשביל ששים משתתפות בבחירות, עה ואמר הוא: 

                                                 
  יומא, סט ע"ב.  23
  ראש השה, יט ע"א; תעית, יח ע"א.  24
ל פי הצעת הציב הרברט סמואל, מעיין לציין בהמשך שם דברי הרב זצ"ל בוגע לחלוקת התקציב מהמסים לחיוך ע  25

  לזרם דתי ובלתי דתי, "אחו עמוד כעמוד ברזל שלא לתת אף פרוטה של חושת מהמסים לחוך בלתי הדתי".
- ראו דברי ידידי הרי"ה הקין, שו"ת בי בים ב, סימן א, שמביא מקור זה בהקשר של ההפגות גד ברה"מ בשות ה  26

גם אם אים רבים, הם אלה שצריכים להכריע (כדעת הרי"ד סולובייצ'יק וכשיוי דעתם , שהמומחים לדבר, 1980תש"מ/
של הר"מ פיישטיין, הר"י קמיצקי, והרי"א הקין, לעומת גישת הר"פ טייץ ודעתם הקדומה של חלק מהרבים ה"ל, 

  וחלק מאגודת הרבים החרדים, שהעדיפו גישה של שתדלות שקטה.
, שבשלב מסוים חשבו החרדים והמזרחים שיתן לקבל, בעזרת המפלגות הספרדיות 184 - 791 , עמ'ראו פרידמן  27

רוב לשיטתם גד בחירת שים דרך "משאל עם", עד שפרסמו כמה מרבי ירושלים, הרצ"פ פרק, הרי"מ  רים ועוד,והאיכ
אל העם, כי לדעתם אין על מה חרל"פ, הר"פ ברשטיין ועוד, שהם שוללים מכל וכל גם את האפשרות של קבלת הכרעת מש

לדבר אף פעם על בחירת שים. עמדתם, שלא הייתה מתואמת עם המהיגים הפוליטיים שלהם, השמיטה את השטיח 
לציבור הרחב עד כמה החרדים הקיצויים מתעקשים גד כל  וכיח, והמתחת כל אפשרות של פעילות פוליטית בושא

ירה הפוליטית. הביו רבים שהישוב החדש בארץ ישראל לא ייבה בדרך זאת בזבמו"מ ויתור, ושאי אפשר לעבוד איתם 
פעולה הדדי. אף היעדרותו של שמו של הרב קוק, ראש הרבים, מרשימת הרבים הללו, הייתה אחדות ושיתוף של חוסר 

זה את  "להחריב בשבילוכפי דבריו כאן, יש מקום להידברות בושא, "שתיקה רועמת" שהתפרשה בצדק, שלדעתו 
  .הישוב, חלילה וחלילה"

. היגר לארה"ב בשת תרס"ז 17תשט"ז) ולד בפולין, והוסמך לרבות בגיל - הרב זאב גולד (קראבצ'יסקי, תרמ"ט  28
להימלט מהגיוס הרוסי, ושימש שם ברבות, ושם "איגלת" את שם משפחתו לגולד. הוא היה בין המייסדים ואף כיהן 

בברוקלין, אחת מהישיבות הראשוות בארה"ב. הרב גולד כיהן כיו"ר הקק"ל בארה"ב והיה כשיא ישיבת "תורה ודעת" 
, וכדרשן מוכשר, משת תרפ"ו קיבל מיוי מהראי"ה 35פעיל במזרחי מאז תרע"ג. הוא עלה לארץ בשת תרפ"ד בגיל 

ות הראי"ה ו, ראשון לציון , פרסמתי אגרת של הרב קוק בושא, אוצרלהסתובב בין היישובים לחזק את עייי היהדות
היה בין מייסדי הישיבה בכפר הרא"ה, וחבר בההלת הסוכות. בשת תרצ"ב קרא לחזור  רז"ג. 378 - 376תשע"ו, עמ' 

לאמריקה וכיהן כשיא המזרחי, וחזר לארץ בתרצ"ה לכהן כיו"ר המזרחי העולמי, ואף היה מבין חותמי מגילת 
  העצמאות.

בתר"ע סמך להוראה בידי ר' חיים ברלין ו, 11תש"ז)  עלה ארצה בגיל - אירי (תרמ"והמ- ר' משה אוסטורבסקי  29
והראי"ה, אז רבה של יפו. כיהן כרבה של עקרון שבע שים, החל מתרע"ב. בתרע"ח היה ממייסדי "המזרחי" בארץ ישראל 

מקום המהל, ר' אליעזר ממייסדי בית המדרש למורים של המזרחי בירושלים, שם שימש ממלא  בתר"פ היה .ומראשיה
יעקב ליפשיץ, ומורה לתלמוד עד פטירתו. בתרצ"א החל לשמש ראש המחלקה לארגון הקהילות בארץ ישראל מטעם הוועד 

  הלאומי, ובתפקיד זה, היה ממקימי הרבות הראשית.
צק וטלז, ועלה תשי"ד) היה רב, היסטוריון ומשפטן. למד בישיבות סלו- אוסובסקי, תרמ"ט(שמחה אסף פרופ' הרב   30

ברסיטה העברית, שם אף כיהן כרקטור יוימד בסמיר למורים של המזרחי ובאלארץ בשת תרפ"ב. בירושלים ל
אף כיהן כשופט בהרכב המקורי של בית המשפט מתוך כך ו ,האויברסיטה. היה בקי בתורת הגאוים ובמשפט העברי
  היה חבר בית דין הכבוד של ההסתדרות הציוית העולמית.העליון. באשר למזרחי, ייצג את התועה בוועד הלאומי ו

  כן כתב הרב במפורש, ראו באוצרות הראי"ה (לעיל הערה 1).31 
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את  דעתי. אי מצטער מאד מה שתו רשות לשים להשתתף אבל להחריב בשביל זה
  ...חלילה וחלילההישוב, 

  

הרב 32לא הביע הרב את דעתו בושא. בשת תרפ"ה ,ואכן, לעומת הבחירות בשת תר"פ . 6

  עמ' רלירושלים תש"ו, ספר המזרחי, "תולדות המזרחי והתפתחותו", , מימון

לא היתה וחה מסעיף זה [בחירת שים] שגרם לפירוד הדעות [של הרב קוק] י גם דעתו כואם 
) להכריחו, 33, ואע"פ "שקאים" ידועים השתמשו בכל האמצעים (וגם בלתי כשריםוהלבבות

לא הסכים הוא [הרב קוק] להכיס שוב  - תתף באספת הבחריםשכי יאסור על החרדים לה

  ...פירוד בישוב

לא לצאת מ"כסת ישראל" בשום פים יצוין שהתעקשותו של הרב קוק להמשיך את שיתוף הפעולה ו
הרבים, אך בכך שמר הרב לא רק על עיקרון אחדות ישראל גדולי חריגה ביותר בין  הייתה ,הרשמית

   אלא גם על הרלוטיות של הרבות הראשית בעיי הציבור והההגה הלאומית.
אב - במסיבת הפרידה מהציב העליון לורד פלומר במחם כהאירוע מביהרב אף הגיב בחריפות ל

הספרדי, קטע את הואמים פעמיים להביע את התגדות  תרפ"ח, שהרב יעקב מאיר, הרב הראשי
הספרדים ואשי אגודת ישראל לחוקה של כסת ישראל שהעיקו האגלים ליהודי הארץ, משום ושא 

, פלדמן]- [רדלר , אלא אף טרח לפרסם ראיון עם ר' בימיןשם בחירת השים. הרב קוק לא רק הובך
   34ר להיפרד מכסת ישראל בגלל הושא.שלמרות שאף הוא מתגד לבחירת שים, אסו

  , מראשי הפועל המזרחיראיון עם ר' משה קלכהיים . 7
  

שה שקיים קודמי בתפקיד בבית הרב, ידידי הרב ד"ר יוחאי  25- סדרת ראיוות מלפי ככחלק מ
ר' משה  התראיין הכירו אישית את הרב קוק (וביתיים הלכו לעולמם),עוד ש זקי העםרודיק, עם 

רמ"ק כיהן כחבר במועצת עיריית ירושלים מטעם הפועל המזרחי, ובתוקף תפקידו פגש  35.קלכהיים
  לפרקים עם הרב קוק.

  
היו בחירות לקהילת ירושלים, א) - (תר"צ 30-31 רמ"ק: אח"כ היה דבר מאוד מעיין, בשת

  .רחיהמזל אתה יודע שהרב יצא גד בחירות שים ואי בחרתי מטעם הפוע
 כי אי שמעתי שהרב התגד.[לתפקיד בוועד העיר של ירושלים, א.ש.] אכס  לאזאת - אי בכל

אי כס אליו ושאלתי: "תגיד לי, אי בחרתי מטעם הקהילה, אם יש איסור מצד ההלכה אז 
  אי אתפטר אם הרב יפסוק".

  : למה שתתפטר?הרב יוחאי רודיק
  בחרו... אמרתי לו: "מה לעשות"?ש : אבל אם יש שיםרמ"ק

אומר לי: "הרי אין הלכה פסוקה שיש איסור, היו הרי שים גדולות, זה [הרב קוק] אז הוא 
  לא הבעיה, הבעיה היא מבחיה אחרת: 

הבית, הבעל עסוק בפרסה והיא צריכה לחיוך הילדים, - אי רוצה ששים תהייה עקרות
והבים יהיו  ברגע שהיא תהיה עסקית ציבורית, הבעל יבוא הביתה ולא תהיה לו ארוחה

ואתה לך תילחם  ,הפקר זהו הרס המשפחה ולכן אמרתי. אבל אתה בחרת מטעם הפועהמ"ז
אין זו על עייים דתיים ואי ותן לך את ברכתי, ואי אומר שאתה יכול, זה מה שאי אומר, 

  ".הלכה פסוקה
  ישבתי שעה ארוכה איתו והוא הסביר את כל הצדדים.

  
  סיכם ר"מ קלכהיים את דברי הרב קוק אליו כך: 36ו,בזכרוותיבהזדמות אחרת 

                                                 
  .337פרקל, עמ'   32

  כמפורט במקור 33.4 
   .ט- עמ' ח, ההד, 165 - 164מורגנשטרן, עמ'   34
ר במועצת עיריית ירושלים, ואף זכה תש"ו) היה מראשי הפועל המזרחי ומטעמה היה חב - ר' משה קלכהיים (תר"ח 35

בעיתור "יקיר ירושלים". הוא היה אביו של הרב עוזי קלכהיים זצ"ל, מחבר אדרת אמוה, באר מגד ירחים, ולזכרו יצא 
 .92ספר ישועות עוזו. הראיון ערך בשת תש", בהיות רמ"ק כבן 

36   Bzyhttp://bit.ly/2iVR 'כתבו על 64, עמ "ות "פרקי חייםהזיכרו ."ת תשו,  ידי רמ"ק בסביבות שוהוקלדו ע"י ב
 שהפו אותי למקור זה. ,ר' חיים קלכהיים, בתמוז תשס"ה. הי מודה לידידי אלי שוימר ואשתו ורית (לבית קלכהיים)
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, אך בעסקות הציבורית של מבחית ההלכה אפשר למצוא היתר ,אין כאן שאלה של הלכה
האישה מסכים את שלום הבית. הרב הוסיף, שהוא מאחל לי הצלחה בעבודתי בוועד 

  .הקהילה, לחזק את הכוח הדתי לתועלת כל היהדות הדתית
 

שעלתה סוגיית (!) דות הללו לא היו אמורות להפתיע אותו כי כבר עשרים שה לפי אמם, כל התעו
  הביע הרב קוק את דעתו ה"ל:כבר , שת תר"פאותה בחירת שים ב

   81, (בסביבות שת תר"ס), עמ' 37גזי ראיה, "השגות על חוברת 'אור לישרים'" . 8
] ג"כ , א.ש.1899תר"ט/ ומה שלקחו חלק בו [באסיפת הקוגרס הציוי השלישי בבאזל

מפי לט שאין הדבר ראוי אחרי ישוב הדעת, יוח אם, ו'השים, זוהי שאלה שראוי לדון עלי
, מ"מ אפשר שישמעו ויקבלו, אין בזה שום איסור[דין תורה] חוקי הציעות, אע"פ שע"פ ד"ת 

  .אין הדבר כדאי לעשות ממו עיקר גדולבכל אופן 
, אז כפי 1900, החוברת המדוברת יצאה לאור בוורשה תר"ס/הללו רבלמרות שאין תאריך על דברי ה

הראה, ההשגות של הרב זצ"ל היו סמוך לתאריך, ובתקופה מוקדמת יחסית, אפילו לפי עלייתו 
לארץ. על כן יש לדייק, שמראש שיטתו הייתה שלמרות שרואה הרב פגם בהשתתפות השים, כבר 

  כל אופן אין הדבר כדאי לעשות ממו עיקר גדול".הודה הרב ש"אין בזה שום איסור... ב
 

- ולעומת חוסר, אצל רביםלעומת התחושה הרווחה ששהבאו, מהתיעוד החדש תברר : הלסיכום
 את הפרגמטיות של הרב תדווקא מחדד "בחירת שים" סוגייתאחרים, הרבים רוב הגמישותם של 

להיראות, יהודית ה ידמ כהכיצד צריה" "לכתחילההבחתו העקרוית בין הפרשה מדגישה את   .קוק
 לא להורות איסורדווקא תמיד  ◌ׁ שהביאו, העם ואחדות "בדיעבד"שיקולים וספים כלליים  של לבין 

עם בחירת ) 34- ו 27 ,8, 1(לעומת רוב הרבים האחרים, לעיל הערות , ואף להשלים בדיעבד בושא
  38."אין הדבר כדאי לעשות ממו עיקר גדולכי " ,שים

  

                                                 
ריסק, הר"ד פרידמן מקרלין, הרוגוצ'ובר הר"י ציוית, הכוללת דברי הר"ח סולובייצ'יק מב- על רקע החוברת האטי  37

רוזין מדויסק, האדמו"ר מלובביץ הרש"ד שיאורסון, והרב הראשי של לודון הר" אדלר, ראו בהרחבה אצל י' שלמון, 
 - 78. השגותיו המפורטות של הרב זצ"ל מובאות בגזי ראיה, עמ' 38 - 36הקדמה לספר שיבת ציון, ירושלים תש"ח, עמ' 

82.  
קלו, –ראו הרצי"ה קוק, "ישראל של בדיעבד וישראל של לכתחילה", לתיבות ישראל א, ירושלים תשל"ט, עמ' קלה  38

לוהים בהיסטוריה" - שה'בדיעבד' של האדם הוא ה'לכתחילה' של הקב"ה. הרחבתי על המוטיב המרכזי הזה של "פעילות א
בדיעבד שהוא – ב קוק בושא תלמוד תורה לשיםבמשת הרב, לפעמים אף גד דעת הרבים, במאמרי "איגרת הר

, וראו שמוה קבצים ב, ל, ובהשוואה לערפלי טוהר עמ' טו; רמ"צ ריה, מועדי הראיה, תל אביב )2(לעיל הערה  לכתחילה"
  הארץ לא שואלים שאלות.- עדיף מה שלפעמים עמידייק הרב קוק שקיג, על פי סוכה, מג ע"ב, ש- תש"מ, עמ' קיב


