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  תולדות חייו ודברי תורתו 
 מרא דארעא דישראל, שר התורה ורועה ישראלשל 

  

  רבי אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל

  "צריך להגיע לשורש האחד 
  של הדעות המחולקות"

נפטר  )תשע"גג' תמוז ( בשבוע שעבר
ר ל, מחבר הספרט זצ"יהרב יהושע נויב

במאמרים . ''שמירת שבת כהלכתה
 ו אתסקרוהרבים שפורסמו לזכרו, 

דמותו את רק מעט הזכירו תולדות חייו, 
, זצ"ל אהרן נויבירטד"ר הרב  –אביושל 

, אך בימינו בדור הקודםהיה מפורסם ש
  זכרו נשכח.

בדברים שלהלן נספר על דמותו של הרב 
מרן אהרן נויבירט, ועל הכרותו עם 

  הראי"ה קוק.
בשנת  יהנולד בהונגרהר"א נויבירט 

חינוך תורני  שם קיבלבצעירותו ו תרמ"ב,
יראה ב. ספוג בתורה והחשובותבישיבות 

הגיע לבית המדרש לרבנים מיסודו של 
הרב ד"ר עזריאל הילדסהיימר זצ"ל 

את לימודי החול סיים בברלין. 
 אחרלבאוניברסיטה שבברן בשוויץ. 

לברלין ועבד  שקיבל תואר 'דוקטור' חזר
כמה חודשים בבית דינו של הרב ד"ר 
עזרא מונק ז"ל. אחר כך שימש בהוראה 

שם בתור  ואף שימש ,בקהילת מגנצא
השתתף  כמו כן .מורה לדת בגימנסיות

  בכל מעשי בית הדין שפעל במקום. 
ם במשך שנות חייו פרסם הרבה מאמרי

תורניים והשקפתיים, בשבועונים 
ובירחונים של היהדות החרדית בגרמניה. 

הראשונים שלו, בשנת אחד המחקרים 
על (בשפה הגרמנית) תר"ע, היה ספרו 

מהות הצום אצל היהודים בניגוד למושג 
זה אצל האומות. ספר זה זכה 

  להתעניינותו של הקיסר וילהלם השני. 
לאחר כשבע שנים במגנצא עבר 
להלברשטט, ושם היה מנהל 'קלויז' של 

  לומדי תורה, ומסר שיעורי תורה.
בזמן הקמת ממשלת הנאצים בגרמניה, 

שאר כאחד מיחידי הרבנים בברלין, נ
בברחו  לשם עבר שנים מספר קודם לכן.

הגיע הרב נויבירט  ת הנאציםמאימ
להולנד, ושם כיהן כשש שנים ברבנות. 
אחר גמר מלחמת העולם עלה ארצה, 
ונתקבל לרב באחת השכונות ביפו. לאחר 
מספר שנים עקר את מקומו לבני ברק, 

  . (תשי"ח) ושם ישב עד סוף ימיו
 'ישראל ושבתו'פרים שכתב: בין הס

 'המשפחה בישראל ויעודה' ,)תשכ"ד(
  שט"ז).ת(
  

  "דעות"כלל גדול בענייני 
 בנושאהרב נויבירט  עסק בשנת תרס"ז

בעקבות . ''מהות הצום על פי היהדות
 לכתובחשב מחקר מקיף שערך בנושא 

. והנה החומר שלמד מתוך ספר ולפרסם
אצלו מספר שאלות רוחניות  תעוררוה

 לפני ןבנושא זה, והוא החליט להציג
 תם ימים ביפו, אשר ישב באוקוק הראי"ה

  .ושמעו הגיע עד מעבר לים
נשתמר בידינו מכתב התשובה של זכינו ו

בנוגע לתוכנית הראי"ה, ובו דברי שבח 
, וגם בירור חשוב הנ"ל ספרה להוצאת
 הצומות והתעניותהספר:  נושאמאוד ב

  . על פי היהדות
גרת הקדים הראי"ה הקדמה יבתחילת הא

"ענייני הנוגעת לסוגיות רבות בחשובה 

למוד את למאוד חשוב  .דעות"אמונות ו
משנתו ב יסודבאשר היא  ההקדמה הזאת,

  .של הראי"ה
אנו מביאים כאן את החלק העיקרי 

כרך א'  'הראיה אגרותנדפסה ב'אשר [האיגרת מ

 הקלת הקריאה וההבנהלמען ו ,איגרת עט]
  .סימני פיסוק נצרכיםהוספנו 

  

  "כל כוח שואף 
  להתרחב יותר מגבולו"

  ב"ה, עה"ק יפו ת"ו, י"ב תמוז תרס"ז.
ד החכם הנכבד מוהר"א נייווירט לכבו

  , שלו' וברכה.חיהשי
ד שמחתי ומאמכתבו הנכבד הגיעני. ו

הלב  לראות, כי בחר בספר המעסיק את
ד וומאוהרגש בעמקי התורה והעבודה, 

על  לתיוחפצתי להגיה אור כפי מיעוט יכ
. אבל אני טרוד כל שאלותיו בהרחבה

 גדול כעת, ומוכרח אני להשיב, בקיצור
נמרץ, רק הלכות פסוקות, כפי המבורר 

  בלבבי בקצרה.
  

כלל גדול אומר לכבודו, שההשקפה 
כמו  יני אמונות ודעות,יהיותר מאירה בענ

לצאת מהחוג ינים נשגבים, היא יבכל ענ
 הצר, שבו נמצאים שיטות מחולקות,

ומבטלות אלו את אלו, הצוררות זו את זו 
 א עד מרום הפסגה, שמשם נשקפותוולב

, איך שכולן עולות רשןוכל הדעות בש
רחות ולמקום אחד, ורק שינוי תנאים בא

ובמצב הנפשות הוא המחלק  החיים
  ביניהן. 

 והחוקר המיושב, המשתמש בשכל ישר,

  זצ"ל מרן הראי"ה קוק
  רבי אהרן נויבירט זצ"לו

 אורות הראי"ה
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העלון יוצא לאור ע"י ארגון 'אור האורות' להפצת תורת 

  "ה קוק זיע"אהראי
  

reiyyaa@gmail.com  

054-3082238  

 il www.yeshiva.org.ניתן לקרוא את העלון גם באתר: 

  עלון במייל מדי שבועניתן לקבל את ה

מצורף לרגש בהיר ונכון, ידע איך 
להוקיר כל דבר בערכו, ואיך לשלב כל 

במצב כזה, שכל אחת תשלים את  דעותה
, אפילו במקום סרון שיש בחברתהיהח

  כחולקות זו על זו.  שהן נראות
ליונה, הנובעת זאת היא ההשקפה הע

"הכולל  תית,קית האמומההכרה האל
   .ללם יחד"ול וכוהכ

וצריך בזהירות לחלק בין הצעה כוללת 
להעמיק אל חקר כל  זאת, שהיא יודעת

ל רגש כפי אחת מהדעות, ולהוקיר כ
הקרה,  עומק שיוויו, ובין הסבלנות

רוחני הבאה מתוך מה שאין העולם ה
 זאת האחרונה .תופס מקום בנפש

מוכרחת היא לסגת אחור מפני האורה 
וברק החיים, והראשונה תגדל ותפרה 

במעלה יותר גדולה, עד אשר  תמיד
תמלא הארץ דעה את ד', שאז "לא ירעו 

ם מילוי בכל הר קדשי", וע ולא ישחיתו
העושר המדעי והרחבת כל שיטה 

י השלום המקור חולפרטיה יהיה גדול כ
  .המאגד את כולם

  
אנו רואים  ונשוב עתה אל התענית.

 בעינינו, שהעולם כולו, ביחוד עולם
החיים, הוא משתכלל, לא ע"י חיבורי 

ואחד פועל  ל אחדכחות מצומצמים שכ
ע"י התחברות של  י אםגבולו, כ על

שואף להתרחב יותר  ל אחדככחות, ש
שואף כן, וכשהם  ם כןג מגבולו, וחברו

את חברו  ל אחדפוגשים זה בזה דוחק כ
כאלה  ועוצרו, וע"י התגוששויות

. זה נוהג בין בטבע ה חזיון החייםומתהו
 מרי, בין אפילו בטבע השכליוהח

והמוסרי. וזהו אור זיו חסד החיים, 
סוף בכל -המתמלאים תמיד ממקור אין

סבבים חיים, בין עד שהם מ צדדיהם,
דחקם יבהתגברם והתפרצם, בין בה

חות הגופניים והכ ל פי זהוהעצרם. וע
של האדם הם צריכים להיות בריאים 

דה יהמ ומלאים, לא רק ע"פ אותה
י שההגבלה המוסרית דורשת אותם, כ

 דה יותר חזקה מזה. כן צריךיבמ אם
להיות כשהעולם הוא כתיקונו. אותו 
 המותר של ההתגברות הגופנית, באופן

צריך הוא להיות הולך ע"י איזה  הגון

עמל המכשיר את המוסר העליון, זהו 
והמצות, שכדי להעמיק את  עמל התורה

ע את ערכם חזק בחיים, ורישומם, ולקב
דברים העוצרים בעדם,  וקאויש להם ד

בין מצד החברה, בין מצד הרעיון 
יפה, ובזה הוא  האנושי טרם שנתבכר

  משלים את תעודתו. 
באופן כזה שלא  ם כןא גהאדם לא נבר

שיזהר מן החטא,  י אםלו, כוכ יחטא
התשובה  ישוב. –ואם ישגה ויחטא 

חיים -התעוררות ם כןבעצמה היא ג
נפלאה. בכללות המציאות, ההתעסקות 

גם היא בנין  של ההריסה שלצורך בנין
מובן הדבר, שאדם  ל כןתקרא. ע

 חותיו הם מלאים יותר מכל הצורךושכ
שת לפעולה, יותר מהנדרש לו להרג

החיים הישרים ולעבודה נדרשת, עד 
עמל הדרישה והעיון לא יספיקו  שגם

דתם יחות על מולהעמיד את הכ
התענית היא חובה  הראויה, לאיש הזה
רוב לפי תכונת  ל פיקדושה, נדרשת לו ע

וק"ו לפי מצבו  ,ם כןמצבו החומרי ג
ה הפראית של יהמוסרי. רק הנטי

יוסיף עוד  הזלילה תסבול מעט מזה, וזה
חן על המבוקש של התענית. אבל לוית 

ערך  בזה כל חלקי הגוף והנפש יוסיפו
מץ מסודר. זוהי התענית וויופי, וגם א

  המפוארת בפי חכמי תורה. 
בזמן שהעולם לקוי מובן, ש ממילא

חות הנם מחוסרים, ע"י קלקולי ווהכ
התרבות הפגומה, עד שלא  המנהגים של

ח יותר על ודי שלא נמצא באדם שפע כ
י מעשה ועבודת עיון, כ תהנדרש לעבוד

עוד חסר לו הרבה מההכרח, אז  אם
. הוולא למצו התענית לחטא התהי

תעניות הצבור, שאנו מחזיקים לזכרון 
  ממין זה. ם כןרבן, יש בהן גוהח

חסרון העבודה הלאומית, שאוכלת 
חות והרבה בחיי אומה סדורה, גורם שכ

יקבצו באומה בכללה, והתיקון  מיותרים
המוסרי הנובע מהם הוא להריקם ע"י 

כרון, ילז ם כןג תענית, שנועדה
חות המיותרים לרעה ומוש בכישהש

"והיה  שרנו הכללי,וגרם לאבד את א
ף וחליל וגו' ואת פועל ד' לא יביטו" ות

  וגו'.

כללתי במאמרים קצרים את יסודי ...
השקפותי על השאלות האמורות 

. ויסלח לי על בוד תורתוכ במכתב
לי להרחיב הדברים  י אפשרקיצורי, כי א

  כעת מפני טרדתי הרבה.
ואומר שלו' וברכה, כנה"י ונפש דוש"ת 

  באהבה,
  ".הק' אברהם יצחק ה"ק

  

  לרומם שם ד' "
  "ע"י חכמי לב מלומדים

 איגרתיום, שלח הראי"ה הבאותו עוד 
 הוב ,לתלמידו ד"ר בנימין מנשה לוין

. מתוך תייחס למכתב אל הרב נויבירטה
רב נויבירט היה חבר האיגרת נראה שה

החרדים בקבוצת הלימוד של 
המשכילים בברלין, אשר גם רמב"ל 
לוין היה חבר בה, ומסתבר שבהמלצתו 

רב נויבירט לפנות של רבמ"ל החליט ה
ולשטוח לפניו את שאלותיו  אל הראי"ה

  . הרוחניות
  והנה האגרת לרבמ"ל:

  

  ב"ה, עה"ק יפו ת"ו, י"ב תמוז תרס"ז."
וחמדת לבבי, הרב החכם  ידיד נפשי

מו"ה בנימין מנשה לוין  מלא תוי"ר
  שליט"א.

  שלו' שלו' אין קץ. 
ד נצטערתי על אשר עכבוני מניעותי ומא

ומה גם כי ברכתי  ב לידידי,ומלכת
עצורה בלבבי למועד אשר בא 

, [=לאוניברסיטה] לאוניווירזיטעט
לרוממות קרן אורה,  שיהי' להצלחה,

למעלתו, לתורה וישראל בע"ה. גם עתה 
י ד, ואומא דוהנני מוכרח לקצר מא

  לי כעת להאריך כפי חפץ לבבי.  אפשר
 ם כןלתי גווהנה מפני הטרדות לא יכ

שי' כראוי,  להחכם נייווירטלהשיב 
ורשמתי בקצרה. בטח תדברו בזה, 

חכמים טהורי לב אוהבי ד'  בקיבוץ
יראיו וחושבי שמו ב"ה, ותעמידו דבר 

ד אשמח בכניסתכם ומא מהעל בוריו. 
לנו בדור זה העבודה הנחוצה  ל דברע

ולהניף ברמה דגל  מאד, לרומם שם ד'
כמי לב מלומדים חע"י ישראל, 
  ...".תכסיסיים


