
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  הההה""""שבת הראישבת הראישבת הראישבת הראי
 שר�התורה�ורועה�ישראל,�מרא�דארעא�דישראל,�פנינים�מתורתו�של�הצדיק�והחסיד

  

�ל"רבי�אברהם�יצחק�הכהן�קוק�זצ �

  פרשת
 

  שופטים
  

ן מספר  ו   38גלי
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 אורות הפרשה
  

ּוָבאָת�ֶאל�ַהֹּכֲהִנים�ַהְלִוִּים�ְוֶאל�ַהֹּׁשֵפט�
�].ט,�יז�[ֲאֶׁשר�ִיְהֶיה�ַּבָּיִמים�ָהֵהם �

� �

כהן דן על פי ראיות שמברר , נראה לי"
ושופט על פי כוח המשפט בהכרה , דבריו

. דוגמת סימנים וטביעת עין בחושים, שלימה
חריף  ".)יות ידהור(וזהו מה שאומרת הגמרא 

 –" מתון ומסיק", כהן] זהו בחינת [–" ומקשה
  . ברוח משפט והכרה, שופט] זהו בחינת[

כי ,  מסימנאוהנה בחושים טביעת עין עדיף
וטביעת עין עוסק , גדר הסימן להרחיק השקר

היה דורש כתרי אותיות , ורבי עקיבא. באמת
שהמלוכה היא הכנעה של השקר , :)מנחות כט(

ומשה . וזהו הכתר, וגבר האמת, מתהאתחת יד 
, ה ידע עצם האותיות בגדר טביעת עין"רבינו ע
יש לך : "על כן אמר. דהיינו גוף האמת, ולמעלה

שיותר , "?אדם כזה ואתה נותן תורה על ידי
 שבעפר יסודם ושקר –נאות לפני בני אדם 

  שםואומרת. [ הדרך להרחיק השקר–סובבם 
 כך עלה ,שתוק: ה"אמר לו הקב] "הגמרא

שבחינת המחשבה שהיא למעלה , "במחשבה
רק , ואין מקום לשקר, שם לא יגור רע, מכל

, וראוי להנתן תורה בשלימות. ידיעת האמת
מובא , ק"מכתי, ה"מרן הראי[" מעצם מקור הוויתה

 . ]282' עמ' ה"שיחות הרצי'בספר 

 על כס  נתקבל לכהן פאר, שנים שלשים ושלשבןה בהיותו "בשנת תרכ
  .הרבנות במוסקבה עיר הבירה של רוסיה בימים ההם

בתקופה זו . כמעט עשרים שנה שימש רבי חיים ברבנות העיר מוסקבה
חיים '  כיהן רלאחר מכן. חיזק ותיקן בעיר הרבה מאד מעניני היהדות הנחוצים

 במשרה זו . יחד עם אחיינו הגאון רבי חיים מבריסקין'כראש ישיבת וולוז
 כרב ואז נבחר לשמש, סגירתה של הישיבה בידי השלטונותום שימש עד י

  .'יעליסאווטגראד'ו' קאברין'בערים 
מתוך כונה להתגורר בה בשארית , ו עלה לירושלים"בסוף ימיו בשנת תרס

יתברך בלא טרדות ' חייו כאדם פרטי היכול לישב על התורה ועל עבודת ד
 ראשי העדה את עינם בבקשם מיד עם בואו נתנו בו, אולם. תציבוריווהפרעות 

להפצרתם ניאות רבי חיים לעמוד . 'ממנו לעמוד לעזרתם בהנהגת צבור יראי ד
,  עם פטירתו של רבי שמואל סלנט רבה של ירושלים, ולאחר שלש שנים,לעזר

  ל" זהעלון מוקדש לעילוי נשמת דורון בן יוסף
 

 ה   "אורות הראי
  ל"ון רבי חיים ברלין זצא והגא"ה קוק זיע"מרן הראי

 אורות המועד
        חודש אלולחודש אלולחודש אלולחודש אלול

  

  ):'ציץ אליעזר'בעל ה(ל "סיפר הגאון רבי אליעזר יהודה ולדינברג זצ
ה " בסמוך למרן הראיועמדתי, 'מרכז הרב'התפללתי בישיבת , בראש חודש אלול, פעם אחת"

לאחר התפילה . ם נוראיםמתפלל בניגון של ימיוכששמעתי קולו בתפילתו שמתי לב לכך שהוא , ל"זצ
נך יודע וכי אי:  בפשטותענה לי אותו תלמיד. ןהענייניגשתי אל אחד התלמידים ושאלתיו לפשר 

   .!"'אלול זה אלול'שאצל הרב 
ירח אלול הבא עלינו : "ה בצורה קצרה וקולעת"כותב הראי, בהסברת עניינו של חודש מיוחד זה

החודש החותם את מערכי השנה , ראלית מיני אזהחודש המעודד את הנשמה הטהורה היש, לטובה
" לכל אסירי התקווה ולכל כמהי ישע ופדות,  יהיה למעיין ישועה ולמקור ברכה–העומדת לעבור 

  . ]מט' ג עמ"ח', ה"אגרות הראי'[
ואף כתב , המתעצמת בימים קדושים אלו, ה עסק רבות בביאור עניינה של התשובה"מרן הראי

  . העוסק בבירור ענייניה והליכותיה של התשובה', אורות התשובה': ספר עמוק ומאיר ושמו
הוא מבטא את ההכרח לשחרר את , ה בערב יום הכיפורים האחרון שלו"במאמר שכתב מרן הראי

אוצרות עזוז "ולהציגו באור הנכון של , "חולשה ורפיון, דלדול"מהמושג המסולף של , רעיון התשובה
  ":ףכוח יוצר פורה ושוט"של , "וחיל

, אמנם ישנם דברים רבים המעכבים את התשובה. התשובה היא המפתח הגדול של הגאולה"
 ציור התשובה המקושר עם –היא המושג המסולף , והמעכב הראשי ביותר ממידת התשובה הכללית

  . עם חולשה ורפיון והנמכת החיים, דלדול נפש
, עכב הוא את התשובה הכלליתאבל יותר מכך מ, פוגם גם בתשובת היחיד, ציור לא אמיתי זה

, שהתשובה האמיתית של כל ישראל היא חזיון כביר, והננו חייבים לגלות את הרז הזה. תשובת הרבים
בכל הערכים , פורה ושוטף, המפעים רוח נעלה של כוח יוצר, המוסיף אוצרות של עזוז וחיל, רב אונים

  . בעוז צור ישראל, הרוחניים והמעשיים שלנו
, אלא מתוך אוצר נשמת הכלל כולו, לא נובעת מנפשות בודדות מרוסקות,  הזאתהתשובה החיה

ונשמת ישראל השלמה מוכנה בזה לשוב לאיתנה . מתוך כנסת ישראל המאחדת בקרבה את כל אבריה
   .]אלול', ה"מועדי הראי'מובא ב. ה"תשרי תרצ' ח', היסוד'[" כימי קדם

  
  

, ין' וולוזה בישיבת"בשבועות הקודמים סיפרנו על לימודיו של מרן הראי
  . ל" זצב"ועל קשריו המיוחדים עם רבו ראש הישיבה הגאון הנצי

,  גדלותו בעבודה ויראת שמיםאת, הזכרנו את שקידתו המופלאה בתורה
שהיו למדים ממנו תורה , שמתוך כך זכה להערצה מיוחדת מצד חבריו בישיבה

  .ומוסר
, ל" זצןהגאון רבי חיים ברלי, ב"השבוע נספר על בנו בכורו של הנצי

והשתתף עמו בהנהגת , ה במשך עשרות שנים"שהיה בקשר חם ואוהב עם הראי
  . הישוב היהודי בארץ

  
        תולדות חייו תולדות חייו תולדות חייו תולדות חייו 

ב לאביו רבי נפתלי צבי "שבט שנת תקצ' נולד ביום ברבי חיים ברלין 
  . ין'ראש ישיבת וולוז) ב"הנצי(יהודה 
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 . עזרו לנו להמשיך ולהגדיל את התפוצה! כל תרומה חשובה לנו �

יר''''העלון יוצא לאור בסיוע  ִרי ִשׁ ירַדּבְ ִרי ִשׁ ירַדּבְ ִרי ִשׁ ירַדּבְ ִרי ִשׁ        ––––' ' ' ' ַּּּּדּבְ
סניף . הדוכן שלך לספרי קודש ומוסיקה יהודית

  . תחנה מרכזית ירושלים: ראשי
 .0524797380: פלאפון

מסירות תוך   בתפקידו והוא נשאענייני הציבורהטילו עליו ראשי העדה את כל 
   .נפש רבה עד יומו האחרון

  . לעולם האמתל "זצחיים ברלין '  נסתלק רג"סוכות תרעחג הב בער
לאחרונה נדפסו מתשובותיו . פ"על הגדש" אמרי חיים"ספר מכתביו נדפס 

  ".נשמת חיים"ת "בשו
הוא היה .  היה גאון עולם מופלא בבקיאות ובעמקותרבי חיים ברלין

ה  ואהבת התורה שבערה בקרבו כאש לוהטת הית,מפורסם בשקידה בתורה
עד שנתפרסם כבר בצעירותו כגאון גדול ובקי נפלא במרחבי שני , לשם דבר

  .התלמודים ואף בפסקי הראשונים והאחרונים
  

        הההה""""חיים עם הראיחיים עם הראיחיים עם הראיחיים עם הראי' ' ' ' קשריו של רקשריו של רקשריו של רקשריו של ר
ה אצל "בעת לימודו של הראי, ין'ה החלה כמובן בוולוז"הכרותו עם הראי

  . חיים' אביו של ר) ין'ראש הישיבה בוולוז(ב "הנצי
, ה"לראי וכהמשך להערכה הגדולה שרחש אביו,  אישית זומתוך הכרות

. בכבוד גדול) שהיה צעיר ממנו בעשרות שנים(ה "חיים ברלין לראי' התייחס ר
של ו האדירה והנדירה בתורה ובעבודה חיים היה מודע לגדלות' כמובן שר

  . ה"הכהן הגדול מאחיו מרן הראי
  

        ה ה ה ה """"חיים עומד לימין הראיחיים עומד לימין הראיחיים עומד לימין הראיחיים עומד לימין הראי' ' ' ' רררר
  :ה"מקורבו של הראי, ל"מספר רבי יהושע מאיר רייכמן זצ

ויחסי , ד לקהילת יפו והמושבות"ה אב"בימים ההם היה מרן הראי"
. ידידות ואהבה נקשרו בינו לבין ראשי העדה בירושלים ומנהלי מוסדותיה

ל "יחד עם הגאון רבי חיים ברלין זצ, ל"שמואל סלאנט זצ' הגאון הישיש ר
ה את ההשגחה "מסרו לידי הראי, ת הרבנות הירושלמיתשבא לעזרתו בהנהל

בידיעה כי הם מוסרים , "להקים שם עולה של תורה"הרוחנית על המושבות 
לא , ץ"מם כל רבני ירושלים וחברי הבדי וע–והם שניהם , אותה לידיים נאמנות

כל המכתבים . עשו דבר מענייני הכלל מבלי להימלך תחילה ברבה של יפו
מלאים הערצה והכרה בגדלותו , מירושלים בענייני הכללשנשלחו אליו 

פך ח מוסיף הגאון רבי חיים ברלין נו"ועל אחד המכתבים משנת תרס, וצדקותו
, ירבו כמוהו בישראל, אין מזרזין אלא למזורז': ליתרון אהבה, ץ"על דברי הבד

  . ]קלב' עמ' ה"חיי הראי'[" 'וביחוד הכהן הגדול מאחיו, וכהנים זריזים הם
קרה פעם אחת שהגיעו כמה , ה כרבה של יפו"בעת כהונתו של הראי

 אנשיהםהם בחרו באחד מ. ץ משלהם"יעל וביקשו להקים בדיאנשים בני בל
ניסו להטעות את הציבור שכביכול הוא כ "ועי, 'רבה של יפו 'וכינוהו בתואר

פרסמו מייד , כשהגיע השמועה על כך לרבני ירושלים.  של יפוהרב האמיתי
בתוספת דברי , דעת מחאה והוקעה מטעם בית הדין האשכנזי בירושליםמו

  :וזה לשון המודעה. אזהרה שחתמו עליה שלושת גדולים תקיפי ארעא דישראל
ר אברהם יצחק הכהן "לכבוד הרב הגאון הגדול הצדיק המפורסם מוה"

  . א"ד דיפו והמושבות תובב"אב, א"קוק שליט
דשים שבא איש אחד וכי זה איזה ח, וק יפ"שמענו תלונות בעלי בתים דעה

רב מיפו 'ם שנה את עצמו ביליפו ועשה לו אגודה מאיזה בעלי בתים וכ
שיבוא איש לעיר ואם , וצועקים חמס על הנבלה הגדולה הזאת. 'וסביבותיה

חרדה אחזתנו ... ויקח לו עטרה לעצמו, שיש שמה רב גאון ומפורסם, בישראל
אשר ... להפקירא ומורי הוראה למרמס' קא תורתו ההשת, משמועה רעה כזאת

  . 'ז נאמר ארור משיג וגו"וע, זה מעשה רשע
כ מצאנו חובה בנפשנו להזדקק לזה ולאסור איסור על הוראה של איש "ע

  . [...]שאסור לכל בר ישראל לסמוך על הוראתו, ל"הנ
, ו"באנו על החתוך הבתי דינין דמקהלות האשכנזים פרושים וחסידים הי

  ". ו"א קדישא תדפה קרת
ובתחתיתו מופיעה , ת הדיןילמכתב זה נוספו חתימותיהם של רבני ב

וכך הם . ורבי חיים ברלין, ז"רידבה, הוספה מהגאונים רבי שמואל סלאנט
כי , נבהלנו ונשתוממנו למשמע הדבר הרע הזה, אנחנו החתומים מטה: כותבים

ז נגד רב גדול ובפרט להעי, יקרה דבר כזה בעיר חשובה מערי ארץ הקודש
' ה אברהם יצחק הכהן קוק שיחי"ה הרב הגאון המפורסם מו"ה, דפקיע שמיה

ז באריכות "בהמשך המכתב כותב הרידב". ק יפו והמושבות"ד דעה"הגאב
הנשר " שהעיזו להרים ראש כנגד דברים חריפים ביותר נגד בני בליעל אלו

  . ]ברצ' עמ' ה"חיי הראי'[ ה קוק" מרן הראי–" הגדול והאדיר
  

        השתתפות בהנהגת הציבורהשתתפות בהנהגת הציבורהשתתפות בהנהגת הציבורהשתתפות בהנהגת הציבור
חיים ' השתתפו פעמים רבות ר, מתוקף מעמדם כראשי הישוב היהודי

. ה בסידור העניינים שעמדו על סדר יומו של הישוב היהודי בארץ"והראי
   :כדוגמא לכך נביא את המקרה הבא

 ורבה של 'ם"יד רא'ס "בעמח( הרב אהרן מנחם מנדל הכהן ,באותם ימים
במכתב . לאסוף את רבני הדור כדי לחדש את הסמיכה, עה העלה הצ)קהיר

ז "אם אראה לפני חתומים הגאון הרידב": שכותב לו רבי חיים ברלין הוא כותב
או , שמסכימים לקול הקריאה הזו מכבוד מעלתו, א"א והגאון קוק שליט"שליט

אז הרי לא יהא אפשר לי להיות בכלל מי שחביריו נמנו לדבר מצוה ולא נמנה 
  .]מה' עמ' ם"יד רא'מובא בספר [" םעימהואהיה מוכרח לתת גם ידי , םעמה

  
        """"הכהן הגדול מאחיוהכהן הגדול מאחיוהכהן הגדול מאחיוהכהן הגדול מאחיו""""

, חיים ברלין' ה לר"במשך השנים הייתה התכתבות ענפה בין הראי
  .ובמכתביהם הם דנים בעיקר בענייני הנהגת הציבור

את גודל הכבוד וההערצה בהם חיים אנו למדים ' מתוך מכתביו של ר
' ואלו הם מקצת התארים בהם מכתיר ר. ה קוק"לי ישראל לראיגדוהתייחסו 

  :עוד בזמן כהונתו כרבה של יפו והמושבות, ה"חיים ברלין את מרן הראי
והיא , הרב הגאון ויראתו קודמת, כבוד ידיד נפשי, רב חביבא ורב כהנא"

ממני ידידו נאמן בברית ... א"ת מורנו אברהם יצחק קוק שליט"כש, החותמת
האי גברא רבא : " ובאגרות נוספות] אגרת לב'ה"אגרות לראי'[" לב ונפשאהבתו מ

עין , והוא כהן לאל עליון, הרב הגאון הנאדר ומהולל בתשבחות, יקירא וחביבא
הרב הגאון חריף ובקי , ידיד נפשי. "]שם אגרת לד[" לתורה ולתעודה, העדה

, לה על גביהםוכתר שם טוב עו, מוכתר בכתר תורה וכתר כהונה, ונאדר בקודש
מוקירו , ככל לבבו וכלבב אוהבו וידידו... ו"מורנו הרב יצחק הכהן קוק הי

הגאון האדיר . ]אגרת לז[" הכהן הגדול מאחיו. "]אגרת לו[" רצוף אהבה, ומכבדו
, ועל כל ישראל יהיה אורו, ולפני שמש ינון שמו וזכרו... שמו כן תהילתו

. ]אגרת מא[" ו ויראתו עד העולםהרצוף אהבת תורת, כברכת מכבדו ומוקירו
  . ]אגרת סו[" מופת הדור, איש חי רב פעלים" .]אגרת סב[" הכהן הגדול"

        

        הרבנית בתיה מריםהרבנית בתיה מריםהרבנית בתיה מריםהרבנית בתיה מרים
כהמשך לדברים שכתבנו בשבועות הקודמים על הקשר המיוחד בין 

המשלימות את התמונה על , נוסיף את העובדות הבאות, ב"ה לנצי"הראי
  .ה"ב לבין הראי" הנציו שלבין משפחתהמיוחדת  הקרבה

היא . הייתה הרבנית הצדקנית מרת בתיה מרים, ב"אשתו השניה של הנצי
 ואחותו של בעל ,)ב"גיסו של הנצי ('ערוך השולחן' בתו של הגאון בעל הייתה

כשהיא צעירה ממנו , ב"בגיל חמישים התחתן עמה הנצי. 'תורה תמימה'ה
,  דבר באותם הימיםםדמותה המופלאה בצדקות הייתה לש. בשלושים שנה

  .על כךוסיפורים רבים מעידים 
ה רבה של "ובאותו הזמן היה הראי, ג"ג שבט תרצ"הרבנית נפטרה בכ

מיד כשנודע על פטירתה הכריזה הרבנות הראשית על ביטול . ארץ ישראל
כדי , קהל רב התאסף ליד ביתה. ובכל השכונות הודיעו על ההלוויה, מלאכה

, ה נשא הספד נרגש על הרבנית"מרן הראי. ת הדגולהלחלוק כבוד אחרון לרבני
כשהגיע מסע ההלוויה לשכונת מאה . ל"ז מלצר זצ"ולאחר מכן הספידה הגרא

 הרב מאיר -בנה של הרבנית , נשאו דברי הספד הרב אוסטרובסקי, שערים
ה הלך אחרי המיטה יותר "מרן הראי. ל ועוד"הרב איסר שפירא זצ, ברלין

מתוך [בדרך נסגרו כל החנויות לאות אבל . דל כל הזמןמשעה וקהל המלוים ג

  .]בעלה של נכדת הרבנית בתיה מרים, ל"י של רבי שאול ליברמן זצ"כת
  

העדיף , פ שהיה רב ספרא"אע, ל"רבי מאיר ברלין זצ,  בנה של הרבנית
וכך זכינו , ה שהוא ינסח את נוסח המצבה של קברה"מרן הראי לבקש את

  :מעטו המבורך של הרב, ין'שיותה של הרבנית מוולוזלהערכה תמציתית על אי
, קרת התכונותיייי/ רבת הדעת, פארת בנותתתתת –אשת החיל , רוכת הנשמהבבבב"

  . טתה שכם ואוזן שומעתהההה –בגבורה ואיל 
דעה לכלכל יייי/ וחה המריא למרומי הקודשרררר –נצר גאון , משפחת רםממממ

  .  ובגודשיבמילו, פעלות צדקממממ –במישרים ובאון 
בתו של , ל"מרים ז-מרת בתיה, הצדקת המפורסמת, ת הגדולהה הרבני"ה

ערוך 'בעל , ק נובהרדוק"הגאבד, ל"מרן מיכל הלוי אפשטיין זצ, הגאון האמיתי
רבן של , מאור הגולה, שהייתה עזרתו מקודש של רבינו הגדול', השולחן

העמק 'בעל , ה"ב זצוקללה"מרנא ורבנא רבי נצי, צדיק יסוד עולם, ישראל
שיחות 'מובא ב[" ה"תנצב, ין'מ במתיבתא רבתא דוואלאז"ד ור"אב.. .'שאלה

  . ]קט'  עמ'ה"הראי
 

  
�א�"ה�זיע"בשבוע�הבא�נספר�על�קשריו�של�מרן�הראי �

�ל"יק�מבריסק�זצ'ים�סולובייצעם�הגאון�רבי�חי �
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