הרב אברהם יצחק הכהן קוק  ,רבה של

תרס " ד  -תרע " ד

ו

( 4ס

יפו ,

ו) *

 14~

~

יוסי אבנרי

מבוא
' עצות מרחוק ' הוא שם אחד ממאמריו המוקדמים

של הרב קוק ,

שעניינם דיון יסודי במהות

הלאומיות הישראלית  .הגות זאת  ,שנרקמה הרחק מזירת העשייה הלאומית בארץ  -ישראל  ,הועמדה

במבחן המציאות עם עליית הרב קוק ארצה  ,באביב תרס " ד  .עד מהרה נתברר  ,כי ' עצות מרחוק '
ועצות מקרוב אינן עולות תמיד בקנה אחד .
הלגיטימאציה שהעניק הרב קוק לשיתוף  -פעולה בין חרדים לחילונים בבניין הארץ  ,הועמדה

במבחנים נוקבים  ,אשר לא פעם טפחו על  -פני עיונים מופשטים  ,בהם יגע ליישר את ההדורים

ולגשר במענה  -לשון על משברי  -לב  .ארץ  -ישראל החלה רוחשת פעילות לאומית אנטי  -דתית .
חלוצים שנשאו את נס בניין

הארץ  ,התנכרו

בפומבי למסורת ישראל  .מאידך  ,שלומי אמוני ישראל

שהתכנסו במרכזי ' היישוב הישן '  ,לא זו בלבד שהתנזרו מפעילות משותפת עם החלוצים  ,אלא
קידשו מלחמת  -חרמה על ' היישוב

החדש '  ,אנשיו  ,מוסדותיו

וערכיו .

בתווך  ,בין ישן לחדש  ,על הגבול החוצץ בין המחנות הניצים  ,ניצב הרב קוק  ,אוהד ומסתייג

משני המחנות כאחד  ,מקרב בימינו ודוחה בשמאלו  .שמח בתקומתה ודואב את חילול

קדושתה ,

טווה הרב הגיגים על ארץ  -ישראל גדושת ' אורות ' ' תחיה ' ו ' תשובה '  .אולם מלאכת הקודש של הנסת

הצללים חייבה התמודדות עם חזיונות מהפכניים  ,שאלות שהזמן גרמן  ,בעיות שפתרונן היה כרוך
הן בתשובה הלכתית  -רעיונית ספציפית  ,והן ביצירת מסגרת הגותית  -הלכתית כוללת  ,התואמת את

דפוסי החיים החדשים שנרקמו בארץ  -ישראל .
מגמתו של מאמר זה היא להתחקות  -אחר דמותו ופועלו של הרב קוק כמנהיג בשר ודם  ,הדן
בבעיות העומדות ברומו של עולם  ,לצד התעסקות בנושאים פרוזאיים המטרידים כל בן  -תמותה .

הדיון מתמקד במעמדו של הרב ביפו בשנים תרס " ד  -תרע " ד ; באירועים שחוללו תמורות במעמדו

;

באנשים שעמדו לימינו או כנגדו ; בפרשות שהתרחשו ביפו  ,אך משמעותן העקרונית חורגת מעבר
לגבולות עיר זו  .לא נעלמה מעיני העובדה  ,כי נושאים רבי  -חשיבות כשלעצמם  ,שעניינם ' תקופת
יפו ' של הרב קוק  ,לא זכו לציון הולם במאמר זה  ,מאחר שחרגו מהמסגרת המוגבלת של הנושא .
לרוב צוינו עניינים אלו בהערות המפנות למקורות ביבליוגראפיים משלימים .
45
*

פרק מתוך חיבור לשם קבלת התואר מוסמך  ' ,מסורת וחידוש  :פועלו של הראי " ה קוק ביפו בשנים
תרס " ד  -תרע " ד '  ,שנכתב בהדרכתו של פרופ ' מ ' אליאב  ,אוניברסיטת בר  -אילן  ,רמת  -גן תשמ " א [ להלן  :אבזרי

.

הרב קוק ] .

יוסי אבזרי

יפו על סף העלייה השנייה
הי " ט

ציבור יהודי הטרוגני במוצאו  ,השקפותיו ואורח  -חייו התגורר ביפו בשלהי המאה

וראשית

המאה הכ '  .העיר היתה מרכז תוסס לתושביה הוותיקים  ,החלוצים ויהודי ארץ  -ישראל  ,שנטשו את
מרכזי ' היישוב

הישן ' ,

ושאפו ליצור דפוסי  -קיום שונים  .מאלו שהיו מקובלים במקומות

מוצאם  .י

עם התגברות זרם העלייה  ,משנת תרמ " ב ואילך  ,עלתה חשיבותה של יפו כשער הכניסה הראשי

לארץ  -ישראל  .שינויים דמוגראפיים התחוללו בקהילה היהודית הקטנה  ,שאוכלוסייתה גדלה מכ -
1 , 000

נפש ערב העלייה הראשונה

לכ 5 , 000 -

נפש ערב העלייה השנייה  .יוצאי אשכנז  ,שמנו

אחוז מכלל הקהילה בראשית העלייה הראשונה  ,היוו על סף המאה העשרים
מספר שנים היו רוב מוחלט בקהילה .

כ 50 -

כ 30 -

אחוז וכעבור

2

גידול האוכלוסיה נתן אותותיו בתנופת יצירה מרשימה שאפיינה את פעילותה של קהילת יפו
בתקופת העלייה הראשונה  .כדי לסייע בקליטת עלייה וללמד מלאכה את צעירי הקהילה  ,הוקמה
בשנת

1886

האגודה ' עזרת ישראל ' ( מיסודו של אלעזר

כן נפתחו ספרייה ציבורית  ,בנקים

רוקח ) .

ובתי  -מסחר  .על גבולה הצפוני של יפו נוסדו השכונות נוה  -צדק

ונוה  -שלום

( ) 1887

( , ) 1890

ושנה

לאחר  -מכן נוסד בית  -החולים ' שער ציון '  .בעיר הוקמו תלמודי  -תורה לאשכנזים וספרדים  ,וביוזמת

י ' בלקינד  ,איש העלייה הראשונה  ,נוסד בית  -ספר עברי ראשון  3 .בשנת

1890

הקים ליאון שסיין ביפו

את בית  -החרושת הראשון ביישוב החדש  4 .כעבור שנה התלכדה הנהגת הקהילה בארגון אחד -
ועד הקהילה המאוחדת לאשכנזים וספרדים .
במשך עשר השנים בהן כיהן הרב קוק ביפו הכפילה האוכלוסיה היהודית המקומית את עצמה ,
וערב מלחמת  -העולם הראשונה מנתה

כ 10 , 000 -

נפש  5 .קהילת יפו היתה אפוא נתונה בעיצומם של

תהליכי קליטה  ,צמיחה והתגבשות  ,ומטבע הדברים  ,היו בעיותיו של ציבור זה רבות ומורכבות .
אופיה הפלוראליסטי של הקהילה טמן בחובו קשיים להנהגה

המקומית ,

שנדרשה לתמרן את

פעילותה לשביעות רצונו של קהל מצומצם באוכלוסיו אך רבגוני בדעותיו .

קהילת יפו שוקקת הפעילות ורבת האתגרים ענתה על שאיפותיו של הרב קוק  ,אשר העריך כזכות

את ההזדמנות ההיסטורית ליטול חלק בעיצוב דמותה של חברה יהודית חדשה בארץ  -ישראל .

1

על יפו בשלהי המאה הי " ט ובראשית המאה הכ ' ראה  :א ' יודפת  ,פרקים בתולדות יפו ויישובה היהודי  ,תל  -אביב
 ; 1969הנ " ל  ' ,ועד

: 273 - 233

ביבא -

העיר הכללי ליהודי יפו ופעולותיו בשנים תרע " ג  -תרע " ה '  .ותיקין  ,ירושלים

.

י ' גולדמן  ' ,יפו לפנים והיום ' לוח ארץ ישראל  ,ד ( תרנ " ט ) עמ '

תל אביב תרפ " ו  :ז ' סמילנסקי  ' ,היישוב העברי

תשל " ה  ,עמ '

 ; 78 - 57ש ' טולקוכסקי  ,תולדות יפו ,

ביפו '  ,העומר  ,א ( תרס " ז )  ( ,הוספה ) ,

עמ '

 : 108 - 1א '

.

דרויאנוכ ספר

תל  -אביב  ,תל  -אביב תרצ " ו  :רות קרק  ,התפתחות הערים ירושלים ויפו משנת
חיבור לשם קבלת התואר דוקטור  ,האוניברסיטה העברית  ,ירושלים תשל " ו ; הנ " ל  ' ,הקהילה היהודית ביפו בסוף
 1840ועד

תקופת השלטון העות ' מאני ' קתדרה ,
, 1919 - 1799

2

נקען

16

( תמוז

תש " ם )  ,עמ ' , 24 - 13

מלחמת העולם הראשונה ,

.

ולאחרונה הנ " ל  ,יפו

:

צמיחתה של עיר

ירושלים תשמ " ה .

מ ' אליאב  ,ארץ  -ישראל ויישובה במאה הי " ט  ,ירושלים

 , 1978עמ '

הנדונה  ,ראה אליאב ,

. 313

שם .

, 314

. 498

.

3

על עלייתה והתפתחותה של יפו בתקופה

4

היה זה בית  -מלאכה למוצרי  -מתכת  .על האיש ליאון שטיין ותרומתו להתפתחות התעשייה ביישוב החדש ראה

אביצור  ' ,חלתן התעשייה החדשה בארץ

ישראל '  ,קתדרה 15 ,

( ניסן

תש " ם )  ,עמ '

. 94 - 69

 :ש'

הנ " ל  ,מצבת פילטר

לממציא  :מפעלו הנחשוני של ליאון שטיין ואחריתו  ,תל  -אביב תשמ " ג .
5

נתונים סטאטיסטיים על אוכלוסיית היישוב היהודי בארץ  -ישראל במאה הי " ט וראשית המאה העשרים ראה
אליאב

( לעיל  ,הערה  , ) 2עמ ' ; 498

יודפת  ,ותיקין

( לעיל  ,הערה

.)1

עמ ' . 233

:

 1נ4

. 14

ביה .

עה ' ק

14

-

,

"
יפ

ג4

ף

ן

ןג 4 .
יקיסו '

תיבב ' א ,

הזמנ ה ,

ש

ך

"

לנתשי -
-,

'

י- -
""

4א  (-ש- 1ח -8גש

ועש" ק לסרר י  ,איש ראש לבית אבותיו ד א "

בבוקר

"

ש

' בוא באניה ער ים יפו הנאון הצדיק פאר הזמן

וברחם יצמק הכהן קוק

נ "י

מזמנים את כה " ר להיות נלוה ארגו על
רעף הים בקבלת פני

רנ2ינר הכהן הנזלול
זכינו להאיר אורו על קהלת עדתנו בעהייכ
'

הסביבות .

ד

"

.

ועד

העיר .

- -- -- - - - -

נה4ן 9י

'

 ,חכם בא לעיר

%-

,

%ז

י

"

' יי

.

!'

-

הזמנה לקבלת פניו של הרב קוק
ע

י " די " היי ' " '

רבנות ימו בתקומת הרב נ " ה הלוי
הרב קוק עלה על כיסא רבנות יפו שנתיים לאחר פטירת הרב נפתלי הרץ הלוי ( תרי " ג  -תרס " ב )  .אשר
כיהן כרבה האשכנזי הראשון של

יפו  .הרב הלוי  ,שעלה לירושלים מרוסיה בשנת תרמ " ה  ,שימש

בראשית דרכו בארץ ' מגיד שיעור ' בישיבת ' דגל  -תירה '

בירושלים .

6

התרחבות היישוב היהודי

האשכנזי ביפו ובמושבות הצריכה  ,לדעת ראשי הכוללים בירושלים  ,מינוי רב קבוע  ,שפעילותו

אמורה היתה גם לסייע בהגברת השפעתו של ' היישוב הישן ' בקרב ' היישוב החדש '  7 .בחירת הרב

הלוי ( תרמ " ח ) לא נעשתה על  -פי מידת התאמתו לקהילת יפו ; שכן אורח  -חייה והשקפת עולמה לא
גרייבסקי  ,זכרון לחוככים ראשונים  ,יח ( ירושלים

תרפ " ה )  ,עמ '

51
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6

פ'

ר

בניברק  -ברק
מרדכי בן הלל הכהן  ,עולמי  ,ד  ,ירושלים תרפ " ז  -תרפ " ט  ,עמ '  : 170 - 164ב " צ יאדלר  ,כטוב  -ירושלים - ,
 , 1973עמ ' שב  .לדברי דוד תדהר ( אנציקלופדיה לחלוצי היישוב ובוניו  ,ז  ,תל אביב  , 1947עמ '  , ) 103 - 102לפני

ביבא -

מינויו של הרב נ " ב הלוי כרב העדה האשכנזית ביפו  ,הועלתה אפשרות שהוא-יכהן כסגנו של הרב ש ' סאלנט -
רבה הראשי של ירושלים  -אלא וכצורכי העיר יפו הכריעו את הכף לטובת האחרונה .

יוסי אבזרי

עלו בקנה אחד עם השקפות רבני ירושלים  ,שהרב הלוי נמנה עמהם  ' .למעשה היה הרב הלוי ' רב -

מטעם ' רבני ירושלים  ,ופעל מתוך תיאום עמם  .על מידת האהדה שרחשה לו קהילת יפו ישנן עדויות

סותרות  .לרוב  ,שיבחו אותו החוגים החרדיים ביפו ובירושלים
החדש ' הביע מורת  -רוח מאישיותו ופועלו .

9,

בעוד הציבור החילוני ב ' יישוב

0ן

העובדה כי הרב הלוי לא נבחר על  -ידי קהילת יפו  ,ואף משכורתו שולמה ממקורות  -חוץ  ,וי

הגבירה  ,מחד גיסא  ,את תלותו בפרנסי ירושלים ועוררה הסתייגות בקרב רכים בקהילת יפו  ,מאידך
גיסא .

2ן

וזלזול

גדולתו בתורה לא סייעה לו ברכישת אהדת הציבור היפואי  ,שחלקו הפגין יחס של ביטול
כלפיו  .מ

הרב הלוי הזדהה עקרונית עם גישתם של מנהיגי ירושלים  ,שגרסה כי המגמה להקל בהלכה
תעודד את פריצת כל גדריה  .על כן ב ' פולמוס השמיטה ' הראשון בשנת תרמ " ט נטה לצדד בעמדת
רבני

ירושלים ,

וראה עצמו לוחם ' על דמות היישוב כנגד מגמות החילון שבו ' 4 .י

התחזקות היסוד החילוני באוכלוסיית יפו הציבה בפני הרב הלוי אתגרים  ,שעמם לא היה מסוגל

להתמודד בהצלחה  .הסתייגויותיו מהשינויים שהתחוללו באורח החיים של יהודי יפו  ,בצד פעילותו

8

בטאון היישוב הישן ה ' חכצלת ' מיום כ ' בתמוז תרמ " ח דיווח על נסיבות בחירתו של הרב הלוי למישרת רב העדה
האשכנזית

בתיאור מעלותיו  .כמו  -כן צוין  ,כי משכורתו של הרב הלוי בסך

כיפו  ,והירבה

 600פרנק לשנה

משולמת

מקופת ועד הכוללים בירושלים .
9

ה ' חבצלת '

[

!]

( שם ) מספר  ,כי הרב מצא חן בעזני

הקהילה  ,ויכל

בני העיר נשמעים לקולו '  ,אך קיים חריג  ' :ישנם איזו

פרטים אשר גדולת הרב העיבה את כדור אורם  . . .ולכן הם נוטרים לו איבה ומשטמה '  .כותב

שמעון .

רוקח ( שבדומה לאחיו

היה אף הוא מראשי קהילת יפו

שהוקצבה לרב הלוי על  -ידי ועד הכוללים  .ב " צ יאדלר

האשכנזית )

( לעיל  ,הערה , ) 7

המאמר  ,אלעזר

התלונן על המשכורת הזעומה

הפליג בשבחי הרב הלוי והדגיש בעיקר

את שמרנותו  .לדבריו  ,הרב הלוי ' היה שונא את החדשות מנעוריו '  .על נימת ההערכה כלפי הרב הלוי בחוגי היישוב

הישן ראה גם כאיגרת האדר " ת לרב קוק  ,א " י הכהן
10

קוק ,

אדר  -היקר  ,ירושלים

תשכ " ז .

עמ ' פא .

העיתון ' השקפה '  ,שלחם כיישוב הישן ובאוהדיו  ,מסר את הידיעה הכאה בעקבות פטירתו של הרב הלוי  ,בגליונו
מיום ט " ו כסיוון תרס " ב

:

' המנוח היה ממין הרבנים שלפני ארבעים שנה בעיר קטנה בליטא היה נחשב בוודאי

כמעט פילוסוף  . . .השקפתו על העולם ועל היהודים ועתידם היתה צרה וקטנונית כהשקפת כל הרבנים  . . .מפני

היחס שהיה לו עם הפקידות בענייני היין  ,לא היה יכל להיות מתנגד להיישוב  . . .הוא היה משתדל בפני רבני
ירושלים להטותם לקצת היתרים בענייני עבודת האדמה
מקוראיו אם הפריז בשבחו של הרב

שני ביקורים ממושכים בארץ
הרב הלוי

:

במושבות '  .כותב המאמר מסיים דבריו בבקשת סליחה

הנפטר  .מרדכי בן הלל

הכהן  ,שאמנם

לא חי אז ביפו  ,אך ערך בתקופה הנדונה

והכיר מקרוב את המתרחש בקהילת יפו  ,כתב את הדברים הבאים על

( ) 1891 , 1889

' הרב הנמנה מירושלים היה כאחד הרבנים  ,יהודי בטלן  ,ולא היה האיש אשר יהיה לסמל לתמונה

מרכזית של הרעיון הדתי הישראלי בתוך קהילת אספסוף זאת '  .בן הלל הכהן
11

מלבד המשכורת שקיבל מוועד הכוללים  ,זכה הרב לתוספת הכנסה זעומה מהנהלת היקב
להשגחתו על כשרות היין  .יודפת  ,ותיקין

12

( לעיל  ,הערה  , ) 7עמ ' 167

דרויאנוב ( לעיל  ,הערה

 , ) 1עמ '

( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '

.

בראשון  -לציון  ,כתמורה

. 234

 . 58בין היתר כתב המחבר  ' :לא יפו כחרר בו  . . .יפו שהייתה אז קטנה וענייה

הוצרכה לקכלו '  .בניגוד לכך  ,כתב על הרב קוק  ' :עכשיו באייר תרס " ד בחרה לה יפו רב כרצונה '  .וראה גם בן הלל
הכהן
13

( לעיל  ,הערה  , ) 7עמ '

בן הלל הכהן ( [ לעיל  ,הערה

. 168 - 167
 , ] 7עמ ' ) 167

ציין  ,כי כשנת תרנ " א  ,כשטיומקין היה ממונה מטעם חובבי  -ציון

היו דבריו נשמעים ביפו יותר מדברי הרב הלוי  .כאשר הרב אסר מחולות מעורבים של גברים
התיר  ' ,נפסקה

? 51

14

ונשים  ,ומר

ביפו ,

טיומקין

ההלכה כדברי האחרון ' .
( תשל " ד ) ,

מ ' פרידמן  ' ,למשמעותו החברתית של פולמוס השמיטה '  ,שלם  ,א
בנושא השמיטה ראה גם  :א ' עבר  -הדני  ,תולדות אגודת הכורמיפ  ,תל אביב

ביבא -

עמ '  . 468על הססנותו של הרב הלוי

 , 1967עמ '

 . 85 - 84תלותו של הרב

נ" ה

הלוי בענייני הלכה ברבני ירושלים עולה גם מתוך כתבי הרב קוק  .בספרו ' משפט כהן '  ,ירושלים תשכ " ו  ,עמ ' עט ,
כותב הרב קוק לרב גרשון לפידות כין היתר :

'  . . .ואודיע לכת " ר

-

שמו " ח הגאון אדר " ח ז " ל הודיע

רנ " ה ז " ל כל הוראותיו היו על פי מר " ן הגה " ק ריל " ד ז " ל להלכה ולמעשה . ' . . .

לי שהרב הגאון

הרב אברהם יצחק קוק  ,רבה של יפו

כמפקח על הכשרות  ,שיוו לו תדמית של משגיח הפורש כנפי השגחתו על נושאים החורגים מתחום
טיפולו .
במאבקו בחילוניות המתגברת ניסה לשלב את הוועד הפועל של ' חובבי ציון ' ביפו  .בשנת תרנ " א
השתדל למנוע ריקודים מעורבים  ,ובתרנ " ד פעל נגד הצגת המחזה ' שולמית ' ביפו .
האשימוהו  ,יחד עם י " מ פינס  ,בנסיון למנוע את העלאת המחזה ' זרובבל ' ברחובות .

הלאומי  -חילוני במושבות " ,

נלחם בחינוך

שינויים באורח החיים
בית  -תלמוד  -תורה

הרב הלוי

ונאמר כי ניצל את זכותו למתן הכשרים כאמצעי לכפיית

של ' היישוב החדש '  ' .י

' שערי  -תורה ' ,

6ן

5ן

בתרנ " ה

אולם יש לציין את פועלו של הרב הלוי בייסוד וטיפוח

וכן את סיועו להקמת בית  -החולים ' שער  -ציון ' ביפו .

]9

למרות הביקורת שנמתחה על הרב הלוי  ,הוא נהנה מהערכת מרבית הציבור ביפו  .עדות לכך היא
מינויו לראש ועד הקהילה הראשון מטעם האשכנזים  ,שנוסד ביפו בשנת תר " ן .

נראה  ,כי בתקופה

20

הנדונה עדיין היתה לציבור החרדי ביפו השפעה מרובה מזו שלמחנה הלאומי  -חילוני  ,ולכן נתאפשר
מינויו של הרב הלוי לתפקיד הנ " ל  .על פעילותו של הרב הלוי במושבות אין עדויות רבות  ,וכן לא
ברור מה היה יחס אנשי המושבות כלפיו  .י2
עובדה נוספת הראויה לציון בהקשר למעמד הרב הלוי ביפו  ,היא פרשת יחסיו עם בני קהילת
חב " ד ביפו  ,שנתערערו בסוף שנות התשעים  ,עד כי חסידי חב " ד מצאו לנכון למנות לעצמם רב
ושוחט נפרד .

22

הרב הלוי  ,שהוכר כגדול בתורה  ,צנוע באורח  -חייו וענוותן ביחסיו עם הבריות  ,נעדר כריזמה
אישית  ,החיונית להצלחתו של מנהיג  .הוא שירת נאמנה את קהילת יפו והמושבות בהתאם

י'

קניאל .

היחסית בין היישוב הישן והחדש בתקופת העלייה הראשונה

דוקטור  ,אוניברסיטת בר  -אילן  ,רמת  -גן

תשל " ח  ,עמ ' ; 40

והשנייה  ,עבודה

לשם קבלת התואר

ש ' שבא ( הו עיר הו אם  ,תל  -אביב

מספר  ,כי הרב הלוי הורה להכריז בשבת בבתי  -הכנסיות על האיסור לחזות בהצגה

תשל " ז ) 208 - 206 ,

' שולמית '  ,וכן הודיע

כי לא

יערוך חופה וקידושין במקום שיש חשש למחולות מעורבים  .אירועים מסוג זה יצרו לרב הלוי תדמית שלילית

.

בעיני הציבור החילוני ביישוב החדש  .נראה כי תומכי הרב היו חרדים לתדמיתו  ,וב ' חבצלת ' ( י " ר בשבט

תרנ " א )

כתב ישראל גאטמאן  ,מראשי קהילת יפו  ,כי הרב הלוי הוא ' שונא לרוח הקנאות  ,רק בשובה ובנחת ובסבלנות לכל
הכיתות ינהל עדת ישראל ביפו . . .

האמור

לעיל .

 ' .מאושרת

היא העיר יפו שזכתה לרועה נעלה כזה החובב ציון באמת '  .לאור

מביע הכותב את תדהמתו על כי מספר פורקי  -עול מפיצים דיבות על הרב .

קניאל  ,שם  ,עמ ' . 42 - 41

שם  ,עמ '

. 206

שם  ,עמ ' . 194 - 193

פ ' גרייבסקי  ,לעיל .

הערה  ; 6חבצלת  ,י " ס באדר ב ' תרמ " ט  :ב ' חבצלת ' מיום ב ' שבט תרס " ב מצוין חלקו של הרב

הלוי בסיוע למוסדות  -חסד ביפו  .תדהר ( לעיל  ,הערה

ביפו ולפעילותם

התקינה .

.

אליאב ( לעיל הערה  , ) 2עמ '

החבצלת

(כ'

)7

מדגיש את סיוע הרב הלוי להקמת מוסדות  -ציבור וחסד

בתמוז

תרמ " ח )

; 314

חבצלת  ,י " ג בתמוז ור " ח מנחם  -אב תר " נ .

כותב  ,כי הרב הלוי ' כמעט כל עתותיו נתונים לעניני הקולוניסטים בהמושכות ' .

מדברים כלליים אלו קשה להסיק מסקנות לגבי קשרי הרב הלוי עם המושבות .
הרב הלוי שנמנה עם מחנה ה ' מתנגדים ' ואוהדי הגר " א  ,פרסם כעת כהונתו ביפו סידור עם פירוש הגר " א  ,עובדה
שעוררה תרעומת בין חסידי חב " ד המקומיים  .לימינו של הרב הלוי עמד ש '
( , ) 1922 - 1863

רוקח ,

ממנהיגי קהילת יפו

יליד ירושלים שהשתקע ביפו בשנת  . 1884מחמת כבודו ותקיפותו כונה

הש " ר  ,תואר שיש

שדרשוהו לשבח ויש שדרשוהו לגנאי  .דברים מפורטים על ש ' רוקח ראה  :ציון לנשמת ש  .רוקח ז " ל  ,יפו תרפ " ג

א ' רמבה  ' .ישראל רוקח קברניטה של אומה '  ,רמת  -גן

רב קהילת

חב " ד ביפו היה שניאור זלמן סלונים

 , 1969עמ '

מחברון .

. 219 - 218

;

ו5 :

יוסי אבנרי

להשקפותיו

23 ,

.

אך  ,כאמור לא תאמו דעותיו את הלך  -הרוח החילוני שפשה בקהילה  ,ושני הצדדים

לא השכילו לגשר על  -פני הפער שחצץ ביניהם .
ראשוניותו של הרב הלוי ביפו היתה בעיקר מבחינה זמנית  ,ולא הותירה בעקבותיה כל חותם

ייחודי  .ביצור מעמדה של רבנות ' היישוב החדש ' נעשה על  -ידי הרב

קוק  ,שאמנם נסתייע בתשתית

שהניח קודמו  ,אולם עיקר עיצובה של דמות הרבנות ביפו וב ' יישוב החדש ' הוא פועל  -יוצא של
אישיותו ודרכי פעולתו .

הרב אברהם יצחק הכהן קוק עלה לארץ  -ישראל באביב

תרס " ד  ,בשנתו הארבעים  ,כשמאחוריו

קרוב לעשרים שנות כהונה ברבנות ובהנהגת הקהל בעיירות זומל ובויסק ברוסיה .
אישיותו הבלחי  -שגרתית  ,גדלותו בתורה ובחכמה

24

והגותו המקורית היקנו לו מעריצים בכל

שדרות הציבור  .פעילותו הציבורית חרגה מהזיקה הקהילתית המצומצמת והתפרשה על  -פני מיגוון
נושאים אקטואליים שנגעו לכלל ישראל .
שלושה מחשובי מאמריו באותה עת

25

גישתו הייחודית לנושא הלאומיות היהודית  ,לה הקדיש

הוציאה לו מוניטין בקרב חוגים חרדיים  -לאומיים  ,ככללם

26 ,

הציבור הדתי ב ' יישוב הישן ' וה ' חדש ' בארץ  -ישראל ,

27

ופילסה בפניו דרך לקראת כהונת רב ' היישוב

החדש ' .

קבלת המנים לרב קוק
ביום

ו'  ,כ "ח

באייר

תרס " ד  ,הגיע

הרב קוק ליפו  ,ונתקבל בהתלהבות כללית על  -ידי נציגי

שיצאו לקדם פניו בחוף ימה של יפו .
הישן ' ,

והן זו של ' היישוב

העיתונות העברית בארץ  -ישראל  ,הן זו של ' היישוב

28

קידמה בברכה את הרב אשר קבע את משכנו בשכונת נוה  -צדק .

לחגיגיות המאורע נתלוו אקורדים צורמים

23

כאות תודה על

היישוב ,

החדש '

0,

'

שאיפשרו לרב לעמוד כבר בראשית צעדיו בארץ -

.

.

פעילותו לטובת הקהילה הוגשה לרב הלוי במלאות שלוש  -עשרה שנה לכהונתו ביפו  ,תעודת -

הוקרה חתומה על  -ידי נכבדי העיר  ,בהם גם אנשי היישוב החדש  .מסמך זה נמסר לי על  -ידי הרב נפתלי הרץ

הלוי ,

של הרב הנ " ל  ,ועל כך נתונה לו תודתי .

נכדו
24

29

בשנת תרמ " ח  ,לאחר שכבר פרסם מספר

.

הקובץ התורני  -ספרותי ' עטור  -סופרים ' שנועד

מאמרים  ,ערך הרב את

ללבן בעיות אקטואליה מתחומי ההלכה  ,המחשבה והחברה  .ככתב  -העת השתתפו גדולי הדור  ,בהם הרב נפתלי

צבי יהודה ברלין  .בשנת
25

תרנ " א יצא בוורשה לאור ספרו ההלכתי הראשון של הרב קוק  ' ,חבש

רכינר  .הגאון ר ' אליעזר גורדון זצ " ל  .תל  -אביב
26

פאר ' .

,

רוחני
זיקה יתירה היתה לרב לענייני חינוך  .טרם עלייתו ארצה הוצע לו מינוי כר " מ ( ריש  -מתיבתא ) ומשפיע
ז'
בישיבת טלז  .הוא הציע מסגרת  -לימוד חדשנית בישיבה  ,בה יכללו לימודי תנ " ך  ,מיסטיקה ופילוסופיה  .ראה
תשכ " ח  ,עמ '

' תעודת ישראל ולאומיותו '  ,הפלס  ,א ( תרס " א )  ,עמ '
( תרס " כ ) ,

עמ '

.

: 532 - 530 464 - 457

' אפיקיפ

סג  -סז .

: 228 - 223 , 161 - 154 , 94 - 89 , 52 - 45

בנגב '  ,שם  ,ג ( תרס " ג ) .

.

עמ '  ; 722שם ד

' עצות

( תרס " ד ) ,

מרחוק '  ,שם ,

עמ '

ב

, 80 - 73 , 26 - 19

. 144 - 138
27

הרב ע " י הכהן קוק ז " ל סיפר ( בראיון

.

מוקלט ) כי  ,י " מ סלומון היה השדכן העיקרי בין קהילת

גם  :א " י הכהן קוק  ,איגרות  ,א ירושלים
אביב
28
14ען
29

מ " צ נריה  ,שיחות הראיה  ,תל -

רחצ  -רצט .

( תשל " ט ) .

קבלת  -הפנים תוארה בידי ש " א הכהן  ,עת  -מול  ,ד ,
תרצ " ג  ,עמ ' כח ; ש ' שבא ( לעיל  ,הערה  , ) 15עמ '  ; 224חבצלת  ,ח ' בסיוון תרס " ד ; השקפה  ,ה ' בסיוון תרס " ד .
24

ה ' השקפה '

ראה
30

תשל " ט  ,עמ '

תשכ " כ  ,עמ ' שע

( להלן הרב קוק

 ,איגרות ) :

יפו לרב קוק  .ראה

:

( שם )

עמ '  ; 9פ ' גרייבסקי  ,מגנזי ירושלים  ,ירושלים

העטיר שבחים על הנאום העברי שנשא הרב למחרת בואו בבית  -המדרש ' שערי תורה '  .וכן

חבצלת  ,ח ' בסיוון

תרס " ד .

ה ' השקפה ' מי " ג בסיוון תרס " ד דיווח על מחלוקת כדבר התפקיד שמילא ש ' רוקח בהכאת הרב לעיר  .היו

שהתלוננו  ,כי העובדה שלא נועצו בדעת הציבור בעניין מינוי הרב  ,עלולה לגרום בעיות בעתיד  .בעיה נוספת

,

שמעון רוקח ושותפיו

,

י כנ ו .

-- --- - -- ------ - ---- ---

;

הנורש
כל

',

כיני

,,,

חעם ' ש ' ברזל לבנין  ,פה ' צנקה ,
ככוננה לתפירה  ,כנורות  ,שעונים ,
משקפים  ,כגבעות קש וצמר ,
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ממכתבו של שמעון רוקח  -מראשי קהילת יפו  -לרב קוק  .שנשלח בסיוון תרס  -ג  ,כשנה לפני עליית

הרב  .הכותב מייעץ לרב כי בדרכו לארץ יעבור דרך פריס ויפגש עם אישים שונים העשויים לסייע לו
בכהונתו כרבה של יפו

ישראל על טיבה של קהילת יפו

המפולגת  ,שנתלכדה לשעה

קלה כדי להפגין את רחשי אהדתה

וציפיותיה בפני הרב החדש  .בניגוד לרב הלוי  ,לא זוהה הרב קוק עם פלג מסוים בחברה היפואית .

התייחסותו החיובית למחנות החסידים והפרושים כאחד עוררה תקוות  ,כי אכן תבוא אל קיצה
המחלוקת שפילגה את קהל אשכנזי יפו בתקופת קרב הלוי .

ן3

זיקתו להשכלה כללית ולשפה העברית

העניקה לרב אשראי בקרב משכילי יפו החרדים והחילוניים כאחד .

32

שהועלתה ( השקפה  ,ה ' בסיוון תרס " ד ) היתה  ,כי הרב הסב אכזבה לחלק מן הציבור בסיורו הראשון ביפו  ,בכך

שלא ביקר בתלמוד  -תורה  ,שם ציפו לו תלמידים וקהל רב  .הכותב ייחס את הדילוג על התלמוד  -תורה ליוזמת

אחד ממנהיגי יפו  ,שגרם במעשה זה ' להעיב מעט על שמי השלום '  .כך שורבב הרב מיד עם בואו  ,וללא ידיעתו ,
לפוליטיקה הקטנונית של עסקני יפו .

5

31

השקפה  ,ה ' בסיוון וי " ג בסיוון תרס " ד  .וכן ראה עדויות בני התקופה  ,ר ' שלמה רוהלד  ,מזכיר בית הדין ביפו

32

(נריה [לעיל  ,הערה  , ] 27עמ ' שיג ) .
מימון ( שם  ,עמ ' ק ) .
השקפה  ,ה ' בסיוון תרס " ד .

ח ' ליפש " ן

( עורך ) ,

"

שבחי הראי " ה  ,ירושלים תשל " ט  ,עמ ' פ )  ,וכן הרב י " ל

4

()

)

יוסי אבנרי

הנהגת ' היישוב הישן ' מיהרה  ,ביוזמת הרב אברהם דוד רבינוביץ תאומים

( האדר " ת ) ,

להודיע

לחברת יק " א  ,כי הרב קוק הוסמך לטפל בכל בעיות ההלכה שתתעוררנה במושבות  ,והביעה אמון

בלתי  -מסויג ברב החדש  ,בהצהירה בפומבי  ' :אנו וכל בית  -ישראל סומכים עליו ומחזיקים ידו בכל
תוקף ' .

3

'

השבועות הראשונים לכהונת הרב הוקדשו להתארגנות והיכרות עם החברה המקומית

ובעיותיה ,

ולסיור במושבות הסמוכות ליפו  .לא חלף זמן רב והגיעה עת  -מבחן ראשונה לרב .

מיספד הרצל
כחודשיים לאחר עליית הרב קוק ארצה נפטר ב " ז הרצל  .מותו הפתאומי הישרה אבל כבד על
היישוב החדש לכל חוגיו  ,שרבים ממנו ראו בהרצל ובתנועה הציונית ישות בלתי  -נפרדת  .אחת

מאספות האבל שנערכו לזכרו התקיימה בבנק אפ " ק ביפו  ,בנוכחות הרב קוק  ,נציגי התנועה הציונית
בארץ  -ישראל וראשי היישוב המקומי  .באמצעות אירוע בלתי  -צפוי זה יכל הציבור היהודי בארץ -
האדר " ת  -ר ' אליהו ישראל  ,ובעיקר בני היישוב החדש  ,לעמוד על טיבו של הרב החדש  ,ובעיקר על יחסו לתנועה
דוד רבינוביץ  -תאומים
הלאומית .

( תר " ג  -תרס " ה ) ,

חותנו של

עוד קודם לעלייתו היתה אהדת הרב קוק לתנועה הציונית מסויגת .

הרב קוק  ,ממנהיגי

34

הוא נמנע מליטול חלק

היישוב הישן אשר תמכו בפעילותה  ,וביקר את אופיה החילוני  .יחס דומה גילה כלפי הרצל  ,שאת יוזמותיו לשיפור מצבו של
במינויו של הרב קוק

העם היהודי העריך  ,אך שלל את השקפותיו על מהותה הרעיונית של התנועה הציונית  ,ודחה את

חזונו על ייחוד החברה היהודית החדשה העתידה לצמוח בארץ  -ישראל .
יחס דו  -ערכי זה לציונות ולמנהיגה השתקף בתוכן ההספד שנשא הרב באספה
למעשה ,

האמורה ' .

3

אין מדובר בהספד אישי במובן המקובל  .בהספד לא צוין  ,ולו פעם אחת  ,שם הנפטר .

דומה  ,כי לולא ידענו שבהרצל הדברים אמורים  ,היינו סבורים כי בפנינו אך מסה קצרה על
משמעותה הדתית של הציונות  .לגופו של עניין  ,לא היה חידוש משמעותי בדברים אלו  ,שהשתלבו
במסכת רעיונותיו הקודמים .

36

ההעזה היתה  ,כפי שיובהר להלן  ,בעצם העובדה שהרב נאות להופיע

בטקס ' ציוני ' .
ההספד להרצל לא יובן

כהלכה ,

ללא עיון באחת האיגרות הראשונות ששלח הרב מיפו  ,ובה

מוצגות הסיבות שהניעוהו להספיד את הרצל .

33

34

35

הרב קוק  ,איגרות  ,א  ,עמ ' שעו

אבזרי  ,הרב קוק  ,עמ '
ההספד מובא

;

37

נראה  ,כי המכתב בעל הנימה האפולוגטית שוגר

השקפה  ,כ " ז בסיוון

תרס " ד .

. 71

במלואו תחת הכותרת ' המספד בירושלים '  ,סיני  ,מז ( אלול

תש " ך )  ,עמ '

שכז  -שלא  .וכן מאמרי

הראיה  ,ירושלים תש " ם  ,עמ ' . 99 - 94

56

. ) 26

36

רעיונות אלו השתקפו בשלושת מאמריו ב ' הפלס ' ( לעיל  ,העהה

37

איגרת זאת  ,שלא פורסמה בקובץ איגרות הרב  ,ונמסרה לי על  -ידי הרב צ " י הכהן  .קוק  ,היא אחת  .האיגרות
הארוכות שכתב  ,וחשיבותה רבה בעיקר לנוכח העובדה  ,כי מתקופת תשעת החודשים הראשונים לכהונת הרב

ביפו פורסמו אך איגרות בודדות  .האיגרת הנ " ל חושפת את הקושי המשמעותי הראשון בו נתקל הרב  ,שבועות
ספורים לאחר בואו ארצה  ,ויש בה כדי למלא חלק מהחלל הריק הקיים לגבי המידע על ראשית צעדיו בארץ -

ישראל  ,לרבות גישתו העקרונית לנושא יחסי חרדים  -חילוניים .

.

הרב אברהם יצחק קוק רבה של יפו

בעקבות ביקורת שהוטחה ברב על השתתפותו באספה הציונית .
הנפשיים  ,בהם

38

הוא חושף טפח מעוצמת הלבטים

היתה כרוכה פעולה רבנית כה שגרתית לכאורה כהספד  .הרב הבין  ,כי עצם נוכחותו

באספה ציונית  ,ועל אחת כמה נשיאת הספד  ,עשויים להתפרש לא רק כביטוי של רחשי אהדה
לנפטר  ,אלא גם  ,ואולי בעיקר  ,כתמיכה בתנועה הציונית  .הדילמה כפניה ניצב  ,היתה הימנעות
מהספד תוך הסתכנות בשיבוש היחסים עם הציבור החילוני מייד בראשית דרכו כרב ביישוב

או נשיאת הספד תוך חשיפה עצמית לביקורת החוגים החרדיים האנטי  -ציוניים .

החדש ,

39

ההכרעה אמורה היתה להוות מעין פשרה  .ההספד יינשא  ,אולם תכנו ינוסח באופן העשוי למנוע
ביקורת מצד חוג זה או זה .
שלושה נימוקים העלה הרב להצדקת הופעתו ונאומו בטקס האזכרה

:

א.

קיים צורך חיוני בהידברות  ,ריעות ויחסי  -סובלנות עם הציבור החילוני בארץ  -ישראל .

ב.

השבת פני נכבדי יפו ריקם עלולה היתה לגרום ביזוי הציבור ומנהיגיו  ,וסיכול כל סיכוי
להשפעה חיובית של מעמד היהדות ביפו ובמושבות .

ג.

40

נשיאת ההספד היתה הזדמנות פומבית נאותה להתוויית דרך לתנועה הלאומית .

ספק הוא אם הציבור שהאזין לרב ירד לסוף דעתו ; מכל מקום  ,הציונים באו על סיפוקם בעצם
הופעתו ולא דקדקו בתוכן

ציוני .

דבריו ,

ן4

בעוד החרדים האנטי  -ציונים פסלו את עצם השתתפותו בכנס

42

בדומה למקרה הנדון  ,הביע הרב בשנת תר " ע נכונות להשתתף בחגיגות  -היובל במלאות חמישים
שנה להולדת הרצל  .בתשובה למזמיניו כתב הרב  ' :הנני מוכן למלא את דרישתם בכל רגשי אהבת
אחים משותפים בשאיפה לתחיית האומה על
שלזינגר  ,מנהל בית  -הספר הדתי

' תחכמוני ' ,

ארצה ההיסטורית ' ' .

4

כמו  -כן המליץ בפני ד " ר נחמל

לשתף את בית  -ספרו בחגיגות ליובל הרצל  ' :אי  -אפשר

לנו להרבות פירוד לבבות  ,והכרח הוא שבית ספרנו יקח גם הוא חלק ' .

44

כבמיספד

הרצל  ,עמדה גם

עתה לנגד עיני הרב השאיפה לאחדות ישראל  ,אלא שהפעם נשמעו דבריו החלטיים

38

גליון ה ' השקפה ' מי " ד באב תרס " ד  ,דיווח על כרוז שפורסם ביפו נגד הספד הרצל  ,וכן ראה

יותר  ,נטולים

:

צ " י הכהן קוק ,

לשלושה באלול  ,ירושלים תרצ " ח  ,עמ ' סו  .שם נאמר  ,כי הרב קוק נשא את ההספד  ' ,למרות כמה מבני ירושלים
שציערוהו וקנטרוהו על זה  ,ורצו להפריעו מזה '  .עם זאת ראוי לציין  ,כי ההתנגדות למספד לא ציינה את עמדתה

הרשמית של הנהגת ירושלים  .הרב ש ' סלאנט לא התנגד לעריכת הספד להרצל בבית  -הכנסת ' החורבה ' ( ראה
אליאב  ,לעיל  ,הערה

,2

עמ '

 , 358והערה

 . ) 142על  -פי דיווח ה ' השקפה ' מכ " ד בתמוז תרס " ד  ,שלח הרב סלאנט

מברק  -תנחומים לווינה  .גם י " מ פינס נשא דברי הספד לזכר הרצל  ,באזכרה שנערכה במוצא ( גליה ירדני ,

העיתונות העברית בארץ  -ישראל  ,תל  -אביב תשכ " ט  ,עמ ' . ) 232
39

אספת  -אבל לזכר הרצל שכונסה בבית  -הכנסת ' החורבה ' בירושלים  ,פוזרה לאחר שקנאים אנטי  -ציונים עוררו
מהומה במקום  .י ' ניסנבוים  ,עלי חלדי  ,ירושלים תשכ " ט  ,עמ '

40

בין היתר טען הרב באיגרתו  ,כי שיבוש היחסים בינו לבין פרנסי יפו יזיק למוסדות  -צדקה ולתלמוד  -תורה ,
שראשי הציבור הציוני מסייעים

41

. 237

באחזקתם .

ה ' השקפה ' מי " ד באב תרס " ד ציין  ,כי הנואמים בהספד הותירו רושם עמוק  ' ,מתוכם נשארו בהזיכרון איזה
ביטויים יפים של הרה " ג

קוק . ' . . .

למעשה  ,מבחינת עקרונותיו  ,גילה הרב עקביות בדעותיו על

התפשרותו היתה ויתור לשעה קלה על ענןין ' טפל ' שהזמן

גרמו .

הציונות .
.

42

לדברי הרב כאיגרת הנ " ל  ,חלק מאנשי היישוב הישן ' גילו פנים בדברי שלא ככונתי ותלו בי בוקי  -סריקי ' .

43

קוק  ,איגרות  ,א  ,עמ ' שלה  .הרב אמנם השתתף בטקס האזכרה ( ראה  :האור  ,טו באייר תר " ע ) וקרא לציבור

הרב

לשוב לאלתר אל ערכי היהדות .
44

שם  ,עמ '

שלו .

וש
~

יוסי אבנרי
אותה מבוכה שאפיינה את גישתו באותו הספד  .בהתנהגות הרב בפרשת המיספד

העתידים לחזור להבא
א.

יש מספר מאפיינים

:

הרב לא נכון היה לבטל דעותיו בפני ההשקפות הרווחות בקרב חלק מציבור הקנאים של
' היישוב הישן ' הירושלמי .

ב.

הוא לא נגרר לתגובות פומביות על גילויי  -דעת שהופצו נגדו  ,וניסה לצמצם את ממדי הסכסוך .

ג.

בנושא השנוי במחלוקת הביע דעתו במירב הזהירות  ,כדי למנוע החרפת מתחים  .מתינותו גבלה
לעתים במה שנראה כטשטוש  -עמדות  ,והוצג לבסוף כנטייה לפשרנות .

תחומי  -פעולה
מיספד הרצל היה הראשון בשורת אירועים  ,שמשמעותם  ,מבחינת הרב קוק  ,חרגה מתחום
התרחשותם המוגבל .

קודם לבירור פרשות מרכזיות נוספות בחייו ביפו  ,נסקור בקצרה את שגרת פעילותו  ,שעל רקעה
יזכו הנושאים שיידונו בהמשך ליתר בהירות  .העובדה כי התכנים וההיקף של מישרת רבנות יפו
והמושכות לא הוגדרו פורמאלית  ,הותירה בידי הרב קוק מרחב  -תמרון ניכר  ,שסייע לו בפרישת
פעילותו מעבר ליעדים המצומצמים והספציפיים המקובלים כשגרת תפקידו של רב מקומי .
למעשה ,

לא היה נושא בעל ערך בחיי היישוב החדש שבו לא גילה מעורכות במידה רבה או

מצומצמת .

הוא היה מעורה בסבך הבעיות הכרוכות בהנהגת הקהל ביפו ובמושבות  ,ולא פעם מצא

עצמו ,

אם ביוזמתו אם ביוזמת אחרים  ,מעורב אישית בנסיונות להשתית את מוסדות השלטון המקומי על
אדני הצדק  .חלק ניכר מזמנו ייחד לטיפוח מערכת החינוך הדתי ביפו ובמושבות  .מלבד סיועו
למוסדות החינוך החרדיים

הקיימים  ,הוא

ייסד ביפו ישיבה השונה במסגרת  -לימודיה מהישיבות

המסורתיות שפעלו בחוץ  -לארץ וב ' יישוב הישן '  .הרב שקד על הרבצת תורה

ברבים ,

בשיעורי

מחשבה והלכה  ,שעם מאזיניהם נמנו לא רק בני הציבור החרדי  .הוא פרסם בתקופה הנדונה ספרים
ומאמרים  ,שחלק ניכר מהם נועד להגביר את ההבנה בין המחנה החרדי למחנה החילוני .

45

הרב נטל

חלק באירועים ובטקסים מרכזיים של היישוב החדש ביפו לצד מנהיגי העיר  ,כולל נציגי העלייה
השנייה .

46

הוא סייע למפעלים ציבוריים  ,כגון בית  -הכנסת  -אורחים .

47

ביתו שימש בית  -ועד לדיון

בכל ענייני הקהילה  .רבים מבני הציבור הדתי שעלו בתקופה זאת ליפו  ,עשו את ראשית דרכם

בארץ  -ישראל בביתו .

48

מבקרים ועולים שהגיעו לארץ  -ישראל נפגשו עם הרב  ,שראה בהקבלת פני

הבאים ליפו חלק מתפקידו .

?272

אף בנושאים בטחוניים הביע דעתו .

49

50

. 162 - 129

45

אבנרי  ,הרב קוק  ,עמ '

46

הרב קוק השתתף בהנחת אבן  -פינה לבית מרכז בעלי  -מלאכה יחד עם אישים כד " ר בוגרשוב וי ' שפרינצק  .ראה

47

האור  ,כ " ז בניסן תרע " ב  .הכתב ציין  ,כי מבין הנאומים שהושמעו  ,הצטיין נאומו של הדב קוק בתוכנו ובסגנונו .
וכן ראה האור  ,ט " ו כאייר תר " ע  ,שציין את נאום הרב קוק לרגל מלאות חמישים שנה להולדת הרצל  .המוריה ,
כ " ג בתשרי תרע " ד דיווח על נאום הרב בעת טקס למלאות עשר שנים לקיום משרד אפ " ק ביפו .
השקפה  ,כ " ח בכסליו תרס " ה .

48

49

ר ' אריה לוין  ,שלימים כונה ' רבם של האסירים ' סיפר על עלייתו לארץ  -ישראל ופגישתו הראשונה עם הרב קוק .
ידיעות אחרונות  ,ג ' אלול תש " ך ( . ) 26 . 8 . 60

ראה דרשת הרב קוק בפני קבוצת חרדים גדולה שבאה לבקר בארץ  -ישראל  ,המוריה  ,ב " ה באייר תר " ע  ,וכן א '
בר  -טורא  ' ,הרב שיק מס " ר בארץ  -הקודש ומדבר בזכות העברית '  ,עת  -מול ג ,

50

:

הרב קוק  ,איגרות  ,א  ,עמ ' ריו

;

2

( כסליו

תשל " ח ) ,

עמ '

ארכיון תל  -אביב  ,ספר הפרוטוקולים של קהילת יפו  ,תרע " ג  -תרע " ה  ,עמ '

. 21
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זו

יוסי אבנרי

פעילותו היתה כרוכה גם באי  -הנעימות של קיום מצוות ' הוכח תוכיח '  .הוא פעל ללא הצלחה
יתירה כנגד נגע חילול  -שבת שפשה ביישוב החדש בכלל וביפו בפרט  .בשמירת קדושת השבת
הסתמל והתמקד עיקר המאבק על שמירת צביון החיים היהודי ברשות הרבים  ,ועל כן מובנת

רגישותו להתגברות הגילויים הפומביים של חילול  -שבת  .כבר בשנת תרס " ה פרסם קול  -קורא  ,בו
גינה את יושבי בתי  -הקפה בשבת  ,את המאחרים לסגור עסקיהם בשבת ומפריעים ' את ההרמוניה
הנעימה והקדושה ' של השבת .
סייעה לשיפור המצב

;

ן5

כן תבע לא להפליג בסירות בשבת .

אדרבה  ,התרבו חילולי  -שבת וחג

57

פנייתו הפומבית הנרגשת לא

והרב עמד אין  -אונים כנגדם  .מלבד

53 ,

השפעתו המוסרית  ,לא היה בידו כל אמצעי לצמצום חילולי  -שבת ביפו ובמושבות  ,שחלקם נעשה

מתוך נהייה אחר אורח  -חיים חילוני  .ניגודי ההשקפות הבסיסיים בין הרב לפלג החילוני ביישוב
החדש  ,בכל הנוגע לאופיו של יישוב זה  ,יצרו שורה ארוכה של נושאים בתחומי החינוך והחברה
בהם ביקר את עמדות היישוב החדש  .כדוגמות לכך ניתן לציין את יחסו ל  :משפט השלום העברי ' ,
לגמנסיה ' הרצליה '  ,לעבודה עברית  ,לשמירה עברית ועוד .

54

גידולה של הקהילה היהודית ביפו גרר בעקבותיו הרחבה גיאוגראפית של תחומי פעילותו של
הרב קוק  .הפרוור ' אחוזת  -בית '  ,ששימש מקור  -גאווה לבני ' היישוב החדש '  ,הרשים אף את
שהגה הקמת שכונה דומה לציבור חרדי .

55

בניית בית  -כנסת ,

57

כגון הקמת מקווה ,

6

'

הרב ,

הקשרים עם ' אחוזת  -בית ' הצטמצמו לטיפול בנושאי
התקנת

עירוב ' ,

5

דת ,

דאגה לצניעותן של בנות תל  -אביב59

וכיוצא באלה עניינים הקשורים באופן מסורתי לתפקיד הרב  .יחסו הדו  -ערכי ל ' אחוזת  -בית ' ביטא
את יחסו לכלל ' היישוב החדש '  :הערצה לתעוזה ולתנופת העשייה  ,בצד חרדה לשימור אופיה
היהודי מקורי של

' אחוזת  -בית ' .

משתכניו של הפרוור החדש גילו אדישות לדאגת הרב בנושא

הנדון  .כך  ,למשל  ,הערים ועד השכונה עיכובים רבים  ,עד שמצא לנכון לשלם עבור הוצאות התקנת
העירוב .

60

נראה  ,כי למרות האתגר שמצא הרב בתפקידו  ,הוא חש מדי  -פעם מועקה  ,עקב העובדה כי

הציבור אשר בקרבו פעל אינו מסוגל לרדת לסוף דעתו  .בדכדוכו כתב על החברה היפואית  ' :אין עם
מי להשיח לבב  ,לא מזקנים לא מצעירים שיוכלו להגיע עד קרוב לנקודת חפצי  ,וזה מיגעני הרבה '  .י6

עתותיו של הרב קוק חולקו בין יפו לבין המושבות  ,בהן מצא כר נרחב לפעולה בנושאים

הלכתיים הקשורים במצוות התלויות בארץ  ,בנושאי חינוך  ,חברה  ,משפט  ,ארגון  ,הנהגה ורבנות .

הרב  ,שהגה חיבה יתירה למושבות  ,שסימלו בעיניו את ארץ  -ישראל המתנערת מאבלותה
51

ושממונה ,

הרב קוק  ,איגרות  ,א  ,עמ ' רעד  -רעה .

עמ ' שלו .

52

שם  ,ב

53

ראה עדותו של ר ' אשר ריבלין  ,שבחי הראיה ( לעיל  ,הערה  , ) 31עמ ' צח  ,ועדותו של תדהר  ,שם  ,עמ ' קה ( במקרה

;

שמציין תדהר  ,סייעה ביקורתו המיוחדת של הרב למנוע המשך
54

חילול  -שבת ) .

פירוט נושאים אלו ראה אבנרי  ,הרב קוק  ,בפרקים הנוגעים בדבר .

קוק  ,איגרות  ,ב  ,עמ ' קעה .

55

הרב

56

שם  ,עמ '

57

שם  ,עמ ' קעז  .בחגיגה להנחת אבן  -הפינה לבית  -הכנסת החדש  ,שבנייתו נתעכבה זמן ממושך  ,הכריז הרב  ' :כאן

קלח ,

קעז .

היישוב החדש מודיע ומיסד כלפי כל המלעיזים  ,יש לנו חלק ונחלה באלוקי ישראל '  .לשלושה באלול ( לעיל ,
הערה  , ) 38עמ ' כב ; שבחי הראי " ה ( לעיל  ,הערה  , ) 31עמ '

)( 0
58

ארכיון תל  -אביב  ,תיק . 706

59

הרב קוק  ,איגרות  ,ב  ,עמ '

60

ארכיון תל  -אביב  ,תיק . 106

61

הרב

קוק  ,איגרות  ,א  ,עמ '

רכד .
קכח .
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מזומנות ,

אישור הרב קוק על כשרות אתרוגים
ייי

"

ןס

4

בייל

כדי לעמוד מקרוב על המתרחש בקרבן ולחוות דעתו בענייני דיומא

-

שהעסיקו את המתיישבים  .תיאור שגרת פעילותו של הרב מורה  ,כי המטלות בהן נשא גדשו את

סדר  -יומו והשקיעוהו ראשו ורובו בטרחם ומשאם של בני  -קהילתו  .במסגרת פעילות זאת התרחשו
אירועים אחדים המסמלים ציוני  -דרך חשובים במעמדו של הרב .

בזינוי חכם באשי בימו
לאחר ש21

שנות כהונה  ,בהן בלטה דמות הרב כאישיות דומינאנטית בקרב ' היישוב החדש ' ביפו

ובמושבות  ,נקטו חלק מעסקני יפו יוזמה  ,שניתן היה לפרשה כפגיעה בכבודו של הרב ובמעמדו .
בשנת תרע " א הגיעו כמה מנכבדי ' היישוב החדש ' ביפו למסקנה  ,כי ראוי למנות חכם

לקהילה שצרכיה היומיומיים חייבו קשרים תכופים עם המימשל העות ' מאני  .מינוי אישיות

באשי ,

מרכזית ,

שבידיה יופקדו סמכויות מעשיות וייצוגיות המתייחסות למגעים שבין הקהילה היהודית לראשי
המימשל

העות ' מאני  ,נועד

ליעל ולפשט את מערכת יחסי היהודים עם השלטונות  ,לסייע לשיפור

ביטחון הציבור היהודי ולתרום להעלאת יוקרתה של הקהילה .
62

67

בן  -יהודה הדגיש את חשיבות המינוי מבחינת התחרות בין יפו לירושלים על מרכזיותן בחיי יהודי ארץ  -ישראל
( האור  ,כ " ב בחשוון

תרע " ב ) .

על מטרת המינוי ראה גם בן הלל הכהן ( לעיל  ,הערה

, )7

ד . 162 - 159 ,

מישרת החכם באשי היתה מינוי פורמאלי מטעם השלטון העות ' מאני  .ובערים ומחוזות נוספים כתורכיה משנת
 , 1835ובירושלים בשנת  . 1841למישרה יכול היה להתמנות רק נתין עות ' מאני  .על כן מועמדותו של הרב קוק ,
שלא היה נתין עות ' מאני  ,כלל לא באה בחשבון  .על מישרת החכם באשי ראה
הכוללת " בירושלים בתקופה העות ' מאנית '  ,קתדרה  ( 13 ,תשרי תש " ם )  ,עמ '

:

י ' ברנאי  ' ,מעמדה של " הרבנות

. 70 - 56

ראוי לציין  ,כי בשנת תר " ס

מונה באופן בלתי  -רשמי הרב חזקיה שבתאי לתפקיד סגן  -חכם בא21י ביפו  .ראה  :חנה רם  ' ,הישוב היהודי ביפו
למן המחצית השניה  .של המאה השמונה  -עשרה עד לשנים הראשונות של שלטון המנדט הבריטי '  ,חיבור לשם

קבלת התואר דוקטור  ,אוניברסיטת בר  -אילן  ,רמת  -גן תשמ " ג  ,עמ '

. 246

ן

!)

רחוב בוסטרוס  ,יפו

1910

תומכי המינוי החדש נסתייעו ברב יעקב מאיר  ,רבה של סלוניקי  ,אשר הבהיר באופן חד  -משמעי
את עמדתו החיובית בנדון ואף סייע בפועל להגשמת הרעיון .

63

הרב מאיר ביקר בארץ  -ישראל בקיץ

תרע " א וישב בראש אספה שזומנה על  -ידי ' ועד העות ' מנים הזמני ' כדי לדון במינוי חכם באשי .

64

במהלך הדיון הדגיש הרב מאיר את גודל הנחיצות של תפקיד חכם באשי ביפו  ' ,שיהיה לפה בין
העדה והממשלה ' ויגן על זכויות יהודי יפו .

65

חיזוק לטיעוניו מצא הרב מאיר בשתי עובדות

.

תמיכת הרב חיים נחום החכם באשי הראשי של האימפריה העות ' מאנית במינוי .

66

:

א.

ב  .הרב מאיר

טען  ,כי מצא בקרב הציבור בארץ  -ישראל ' התעוררות ' בעד המינוי המוצע  .דובר אחר באספה היה
מרדכי בן  -הלל הכהן  ,שהודיע על החלטת באי  -כוח המושבות ונציגים מיפו לתמוך במינוי .
נ6

מ ' בן הלל הכהן  ,ספר שמות  ,ירושלים תרצ " ח  ,עמ '

. 118 - 117

67

החלטת

מדבריו עולה  ,כי שני האישים המרכזיים שפעלו

למען המינוי היו הוא עצמו והרב יעקב מאיר  ,שלאחר הדחתו ממישרת החכם באשי בירושלים בשנת תרס " ז זכה
במישרת החכם באשי של סלוניקי  .ב ' הפועל הצעיר '  ,כ " ז באלול תרע " א מסופר  ,כי יש אומרים שהרב יעקב
מאיר  ,חשק לקבל את מישרת החכם באשי ביפו ובמושבות  ' ,אלא שהרבנות האשכנזית של מקומות אלה לא
הסכימה  ,פחדה פן יפחת האוטריטט שלה ' .
64

מוריה  ,י " ד באב תרע " א  .באספה  ,שכונסה במלון ' קמניץ ' ביפו  ,השתתפו רבים מתושבי יפו  ,אשכנזים וספרדים ,
שתמכו כרעיון מינוי חכם באשי .

2נ ()

שם .

65

שם ,

66

מועמדו של הרב חיים נחום היה הרב ישראל פורת מירושלים ( שם ,

67

בן הלל הכהן ( לעיל  ,הערה

ביפו . . .

,7

ד  ,עמ '

) 162 - 159

. ( OW

מציין  ,כי ' לא לחזרתו של החכם באשי היו צריכים היהודים

תורתו של הרב קוק היתה מספקת גם בשבילם  ,גם בשביל בני המושבות '  .המחבר  ,שקשר את עיתוי

המינוי עם הכוץת החוקה החדשה בתורכיה ( אף  -על  -פי שמאז הכרזת החוקה חלפו כשלוש

שנים ) ,

טען  ,כי

' עשרה קבים מכשולים שהעשוב היהודי סובל מהם  ,תשעה באים בגלל היעדר אדם שיהא יוצא ונכנס אצל

הרב אברהם יצחק קוק  ,רבה של יפו

האספה היתה למנות ועד זמני שיפעל בשיתוף עם ועד העיר למינוי חכם באשי  .סמוך למועד קיום
האספה האמורה נתקיימה פגישה בין הרבנים קוק למאיר .

68

.

סביר להניח  ,כי בין יתר הנושאים שנדונו בפגישה הבהירו שני הרבנים זה לזה את עמדותיהם
המנוגדות בעניין מינוי חכם באשי .

69

מטבע הדברים עוררה הצעת המינוי חששות בלב הרב קוק .

יצירת תפקיד רבני בכיר  ,שסמכויותיו המעשיות אינן מוגדרות בבירור  ,ומבחינה פורמאלית מעמדו
עדיף על מעמד רבן של יפו והמושבות  ,עשויה להוות רקע למחלוקות אישיות ולאווירה ציבורית

עכורה  .תומכי המינוי  ,שהיו ערים להתנגדות הצפויה מצד הרב קוק  ,ניסו לשכנעו כי התפקיד נחוץ

לטובת הכלל  ,וכי אין כל כוונה להצר את צעדיו  .אולם הרב קוק  ,שלעתים הרחיק לכת במחילה על

כנודו האישי  ,גילה הפעם התנגדות תקיפה  ,והתמיד בהסתייגותו מהמינוי גם לאחר בחירת הרב
עוזיאל כחכם באשי .

70

במאמר שפירסם מרדכי בן הלל הכהן לאחר בחירת הרב עוזיאל  ,ניסה להרגיע את הרב קוק
בהדגישו  ,כי ' הבוחרים ישתדלו להסיר ' מעל הרב החדש את ' עול הרבנות '  ,כך שישא רק בעול ' דרה -

ארץ ' .

ן7

נראה  ,כי המאמר לא השיג את מטרתו  ,והרב קוק לא נתרצה  .פנייתם של ד " ר רופין ומרדכי

בן הלל הכהן באופן אישי אל הרב בדרישה להימנע מהערמת מכשול בדרכו של הרב עוזיאל  72 ,לא
עלתה יפה .

73

באיגרת  -תשובה ששיגר הרב קוק אל הרב עוזיאל  ,כתגובה על בקשת האחרון לזכות בברכת הרב
קוק על הצעת

מינויו  ,דחה הרב את

הבקשה .

74

מתוכן המכתב עולה  ,כי הרב קוק הגיע להסכמה  -על -

תנאי עם הרב יעקב מאיר ביחס למינוי  .התנאים נועדו למנוע השגת גבולו של הרב קוק שטען  ,כי
' הענין היותר עיקרי הוא  . . .שכת " ר [ שכבוד תורתו ] נכנס לגבול הקרוב לעסקי רבנות '  .למעשה ,
ההגבלות שהרב קוק רצה להטיל על נושא מישרת החכם באשי רוקנו מכל תוכן את מעמדו של
האחרון  .בין היתר הציג הרב את הדרישות הבאות

:

' רק שדבר לא יהיה לכת " ר עם ענייני הרבנות

בדברים הנוגעים לדיני תורה ולדת היהדות בעיה " ק ובמושבות  ,ואסור לו להתעסק בכל אלו כי אם

הרשויות העותמאניות '  .בנוגע לסמכותו הפורמאלית של הרב קוק טען הכהן  ,כי ' הרב קוק  . . .בנוגע לאחינו
נתיני רוסיה לקח לעצמו גם את הרבנות הרישמית  ,אבל כל זה היה מעושה  ,והיה חסר הסדר משרדי גם בנוגע

להנתינות הרוסית ' .
68
69

מוריה  ,לעיל  ,הערה

. 64

בארכיונו של הרב צ " י הכהן קוק מצויה איגרת מיום כ " כ בתשרי תרע " ב  ,שנשלחה על  -ידי הרב קוק לרב עוזיאל ,
ממנה משתמע  ,כי הרבנים קוק ומאיר הגיעו להסכמה מסויגת בעניין מינוי חכם באשי  .ראוי להדגיש  ,כי עוד טרם
נעשתה בע = ת מינוי חכם באשי לאקטואלית הביע הרב באיגרת לרב איזיק הלוי את פקפוקו מהתועלת העתידה

לצמוח לאשכנזים ממינוי זה  ,שאינו אלא מינוי פקיד שרמתו התורנית אינה גבוהה  .הרב קוק  ,איגרות  ,א  ,עמ ' יב .
70

בן הלל הכהן ( לעיל  ,הערה

 , ) 7עמ '

. 162

בין היתר כתב המחבר  ,כי הרב קוק טען

יצרתי  ,ואין אני רוצה לוותר גם על חלק

:

' את הרבנות יפו וגלילה אני

ממנה ' .

תרע " א .

71

מוריה  ,כ " ד באב

72

ש ' דון  -יחיא  ,הרב בן  -ציון מאיר עמיאל  ,חייו ומשנתו  ,ירושלים תשט " ו ,

עמ '  , 47מציין כי

השליחים שפנו אל

הרב קוק שיתן הסכמתו למינם המוצע היו ר ' בנימין וד " ר רופין  .המחבר כלל אינו מזכיר את התנגדותו החריפה
של הרב
73

וי ()

קוק .

בן הלל הכהן ציין ( לעיל  ,הערה  , 7עמ '  , ) 162כי הוא ועמיתו לשליחות הזהירו את הרב קוק מפני תוצאות
התנגדותו  ' :הזהרנו אותו מפני מריבה בתוך העדה  ,אבל הרב היה באחת  ,משרת חכם באשי של יפו והמושבות
היא הגושפנקא שהוא יצר אותה  ,ואך לו  .לבדו היא ' ( שם  ,עמ '

74

האיגרת הנ " ל מצויה בארכיונו האישי של הרב ע " י הכהן קוק . .

. ) 170

יוסי אבנרי

ברשותי  ,ושזה יהיה חוזה כתוב ומאושר בינינו  ,וכמובן בהסכמתו ואישורו של הוועד

דפה ' .

הרב

סיים בתקווה  ,כי תנאים אלו ימולאו  ,ואז ניתן יהיה לעבוד מתוך שיתוף  -פעולה  ' ,וכל אחד ידע לחזק

את כוחו של משנהו לכבוד ה ' יתברך וכבוד תורתו ' .
למרות ההתנגדות התקיפה שגילה הרב קוק  ,בא משבר המינוי לקצו  ,שעה שנוכח כי המינוי הוא

בגדר עובדה מוגמרת  .ייתכן  ,אם כי אין לכך הוכחות  ,שהוא נשתכנע לבסוף שיש צורך ממשי
במינוי  .מכל מקום  ,בביקור הנימוסין שערך הרב עוזיאל בבית הרב קוק בבואו

האחרון  ,ובכך החל הנסיון הממושך של דו  -קיום בשלום בין שני הרבנים

פעם על  -ידי חיכוכים מביכים ומכאיבים לשני הצדדים  .כמנהגו

76 ,

בעבר  ,נהג

ליפו 75 ,

נתפייס

נסיון אשר הופרע לא -

הרב קוק במתינות  ,לבל

תתלקח בעטיו מחלוקת ציבורית סוערת  ,אך לא תמיד ניתן היה הדבר למניעה .
עדות למתח ששרר בין הרבנים מצויה בתעודות ארכיוניות ובאיגרות הרב קוק שטרם ראו אור .
כך  ,למשל  ,באיגרת משבט תרע " ב ביקר הרב קוק את הרב עוזיאל על כי כינס אספה בעניין שאינו

נוגע ליחסים עם הממשלה  ,ללא ידיעתו והסכמתו .

77

כעבור שנתיים  ,בשבט תרע " ד  ,שיגר הרב קוק

שני מכתבים לרב עוזיאל  ,בהם קבל על כי החכם באשי משתמש בכותרת ' משרד הרבנות ביפו '

בטפסיו הרשמיים  ,וזאת ' ללא ידיעה והתיישבות דברים יחד  ,כמנהגנו להיות הולכים שלובי יד בדרך
השלום ' .

78

הרב קוק טען  ,כי מעשה זה הוא הפרה של ההסכם בכתב ובעל  -פה שהיה ביניהם  ,וביקש

את הרב עוזיאל לבקרו בהקדם  ,כדי לישר את ההדורים ' באופן שלא תצא שום הפרעות שלום  . . .על
החלקה של עבודת הקודש  ,שהננו יחד עובדים עליה כל אחד לפי

דגלו '

79 .

במכתב השני בעניין זה

גברה נימת ההתמרמרות בדברי הרב קוק  ,אשר כתב  ' :שאל יהיו הדברים נקלים אצל כ " ת  ,ואל יעליב
את כבוד התורה וכבוד הצדק והיושר הראוי לכל ישרי

לב  ,וביותר

לעומדים בראש הנהגה נכבדה

בישראל ' .
אף לרב עוזיאל היתה עוגמת  -נפש מרובה משיבוש היחסים ביניהם  .בראשית תרע " ג הגיש הרב

עוזיאל מכתב  -התפטרות לוועד העיר ליהודי יפו .

80

בדיון שנערך בישיבת הוועד הפועל ביום

בחשוון תרע " ג מסר יושב  -ראש הוועד  ,מר י " ל אבוהב  ,כי הרב עוזיאל

י"א

' אינו מרגיש את עצמו בתור

רב רוחני של עדת הספרדים  ,בהיות שאין להם בית  -דין  ,החברה  -קדישא של הספרדים אינה מסודרת
וכדומה '  .י 8מדיוני ועד העיר בקיץ תרע " ג

עולה ,

היחסים בין הרבנים קוק ועוזיאל  .מכל מקום

כי פרשת ההתפטרות היתה קשורה במערכת

 ,הוועד

החליט לדחות את התפטרות החכם

באשי ,

75

דון  -יחיא ( לעיל  ,הערה

76

בנאום הכתרתו בבית  -הכנסת ' קהילת  -יעקב ' ביפו ציין הרב עוזיאל את קורת  -רוחו מההזדמנות לעבוד לצד הרב

; 49 , ) 72

בן הלל הכהן ( לעיל  ,הערה

, )7

. 162

קרק והביע תקווה כי ' עצת שלום תהיה בינינו '  .דון  -יחיא ( לעיל  ,הערה

 , ) 72עמ '

. 51

77

ארכיון תל  -אביב  ,תיק

78

שני המכתבים הם מתוך איגרות הרב קוק שלא פורסמו  ,האיגרות שמורות בארכיונו האישי של הרב צ " י הכהן

64

חטיבה

,1

מיכל

,2

מסמך מס ' . 50

קוק .
79

שם  ,שם  .מהדברים האמורים ניתן להסיק  ,כי שיתוף  -הפעולה בין הרבנים היה מושתת על הסכמים אישיים בכתב

ובעל  -פה  ,אלא שכדרך כל הסכם  ,במשך הזמן  ,ננקטו על  -ידי שני הצדדים פעולות שפורשו כחריגה מרוח
ההסכם  .בחשוון תרע " ד מתח סופר בית  -דינו של הרב קוק ביקורת על הרב עתיאל  ,על אשר סידר במשרדו גט בין
בנרזוג אשכנזים  .באיגרת נאמר  ' :צוה עלי מרן הגאון שליטא להביע בשמו מחאה עזה  . . .ובטח יזהר שלא

54

תקרינה עוד מקרה כזה '  .ארכיון תל  -אביב  ,תיק המועצה הדתית  ,מסמך מס '
80

ארכיון תל  -אביב  ,ספר הפרוטוקולים של קהילת יפו תרע " ג  -תרע " ה  ,עמ '

81

שם  ,שם .

. 15

4נ .

הרב אברהם יצחק קוק  .רבה של יפו

והירכה לשבח את הרב עוזיאל  ' -מי יודע אם נמצא איש שנהיה מרוצים ממנו כך כמו שאנו
ממנו '

מרוצים

2.

'

כן הוחלט למנות שני נכבדים ספרדים  ,שיסדירו את הבעיות שהעלה הרב עוזיאל

במכתבו .
פעם נוספת עלתה פרשה היחסים בין הרב קוק והרב עוזיאל על שולחן דיוני ועד העיר בעת
משבר השחיטה בקיץ תרע " ג  .בישיבה  ,בה השתתף גם החכם באשי  ,התרעמו חברי הוועד על
האיסור שהטיל הרב קוק על שחיטת הספרדים .

3

'

בלהט הדיון טען יושב  -ראש הוועד  ,מר י " ל

אבוהכ  ,כי ' האשכנזים מביטים על החכם באשי כעל רב מטעם שברוסיה  ,ואינם חושבים אותו לרב

דתי  ,ומבלי ספק אין לנו הרשות לקרוא את הרב קוק לרב העדה ' .

84

לדבריו הצטרף בתקיפות רבה

ד " ר י " ל מטמון  -כהן שקבע  ,כי ' הוועד צריך להודיע שביטל כל מיני פרטנזיות של קוק שהוא רב
העדה  ,הראש הרוחני הוא החכם באשי ' .
אב " ד [ אב  -בית  -דין ]

קוק את התואר

בישיבה הנ " ל הוחלט  ,כי

85

ורב ביפו

ובמושבות '

6.

"

' לא יכתבו במכתבי הוועד להרב

בפרוטוקול מצוין  ,כי הרב

בישיבה  ,לא נכח בעת קבלת החלטה זאת .

שהשתתף

מן הראוי

לציין ,

כי כצד גילויי העימות שבין הרבנים קוק

ועוזיאל ,

המצביעות על שיתוף  -פעולה בין השניים במיגוון רחב של ענייני ציבור
כשרות
ומוסר ,

ושחיטה 88 ,
ן9

עוזיאל ,

פסקי  -הלכה בבעיות גיטין וקידושין

89 ,

87 ,

נמצאות גם עדויות

החל מנושאי דת  ,כגון

וכלה בדאגה לענייני סעד

99 ,

חינוך

בחירות למוסדות הקהילה וביטחון  ~ .שיתוף  -הפעולה בתקופה הנדונה לא היה מאולץ

נימה של כבוד והערכה הדדית עולה מן ההתכתבויות בין שני

;

האישים  ,אשר חתרו למטרות

משותפות  ,והתקריות השונות לא פגמו במירקם היחסים החיובי שנשזר ביניהם .

93

המחלוקת בין הרב קוק לרב יוסף צבי הלוי
נראה  ,כי אחדות ישראל  ,שהיתה אבן  -יסוד בהגות הרב קוק ופועלו  ,לא ניתנת היתה להגשמה בנקל .
לא זו בלבד שלא הצליח להשכיל שלום בין האישים היריבים והסיעות המפולגות  ,אלא אף הוא

שם .

82

שם ,

83

על הרקע לאיסור ראה הרב קוק  ,איגרות  ,ב  ,עמ ' ר  ,רא  ,רג  -רה  .באותה תקופה נפתח אטליז של שחיטה ספרדית
לבהמות גסות  ,ואשכנזים החלו לקנות שם  .הרב אסר זאת על האשכנזים בגלל מנהגי שחיטה שונים בין
האשכנזים

84

לספרדים .

ספר הפרוטוקולים ( לעיל  ,הערה

85

שם ,

86

שם ,

שם .
שם  .עיון

 , ) 80עמ '

. 137

בספר הפרוטוקולים של קהילת יפו מלמד  ,כי לרב היו חיכוכים חריפים עם ועד העיר  .לעומת זאת ,

אין בספר זה עדות ליחסים מתוחים בין הוועד לבין הרב עוזיאל  .ייתכן שניתן לפרש זאת בכך  ,שהרב עוזיאל
נראה  ,בצדק או שלא בצדק  ,מתון יותר בהשקפותיו מהרב קוק  ,והיה קל יותר למצוא שפה משותפת

עמו .

כ " ג בחשוון תרע " ב .

87

החרות ,

88

הרב קוק  ,איגרות  ,א  ,עמ ' ר  ,רכס  ,ש  ,קבה

ארכיון הרב צ " י הכהן קוק  ,איגרת

89

ארכיון יפו  ,שם  ,מסמך

90

הרב קוק  ,איגרות  ,א  ,עמ ' קלא ,

; 63

;

ארכיון יפו

;

תיק הרב קוק  ,מסמכים
מי " ב באלול

, 62 , 58 , 54 , 40

. 64

תרע " ג .

קלה .

91

שם  ,עמ ' פט

92

הרב קוק  ,איגרות  ,א  ,עמ '

93

בדברים שאמר הרב עוזיאל לזכר הרב קוק בישיבת  -אבל לאחר מות האחרון הוא ציין בין היתר  ' :כשנקראתי

;

ארכיון יפו  ,תיק הרב קוק  ,מסמכים מס '

, 26 , 24

. 65

קנ .

בשנת תרע " א לכהן כרב כיפו  ,נמשכתי אליו בהערצה והוקרה  . . .קיבלתי ממנו הדרכה לא רק בענייני הלכה ,

אלא גם בשאר עניינים כהנתי ממנו  . . .בכל פעם שביקרתיו  ,יצאתי ממנו מלא שפע '  .אצ " מ )/9 / 180 ,ע .

)111

יוסי אבנרי

עצמו נקלע לעימותים שעירערו את מעמדו  .אחד הסכסוכים החריפים שפילגו את הקהילה היפואית
היה המאבק שהתנהל בשנת תרע " א על היתר שחיטתו של השוחט היפואי האשכנזי אליהו .

מחלוקת זאת  ,שרקעה היה לכאורה הלכתי מובהק  ,לא נעדרה אלמנטים פוליטיים ואף זכתה
לסיקור מקיף בעיתונות  ,שכדרכה  ,אגב מסירת מידע והערכתו  ,ליבתה את אש המחלוקת  .ראשית
המאבק נעוצה בסירוב אחד השוחטים לקבל את תקנות השחיטה של הרב קוק ; בתגובה אסר הרב את
שחיטתו ופירסם מודעה פומבית בנושא זה .

94

כעבור יום פירסם הרב יוסף צבי הלוי 95מודעה

פומבית  ,לפיה אין להטיל ספק בכשרות שחיטתו של השוחט הנ " ל .

96

מחלוקת פומבית זאת בין הרבנים פגעה ביוקרת הרבנות בכלל ובכבוד הרב קוק בפרט .
שכונה ' הריב בין הרה " ג קוק

והלוי ' .

לסכסוך ,

נשתרבבו גורמים פוליטיים  ,שבעטיים אנו מוצאים את

ש

שמעון רוקח מתייצב לימין הרב הלוי  ,אף כי בעבר נמנה עם חסידי הרב קוק ומילא תפקיד מכריע
בהבאת הרב מבויסק ליפו .

98

הרב י " צ הלוי הואשם על  -ידי מתנגדיו בחרחור ריב ובחתירה תחת מעמדו של הרב קוק

99 ,

אשך

חזר והדגיש  ,כי האיסור שהטיל ' אינו מפני כבודי  ,כי אם מפני שלא קיבל [ השוחט ] את התקנות
הנחוצות לשמירת הכשרות ' .

00ן

תומכי הרב הלוי פירסמו הודעה  ,לפיה הרב י " צ הלוי אינו זקוק

להסכמות הרב קוק  ,וכי מעולם לא היה הרב לוי כפוף לרב קוק  :אדרבא  ,הרב הלוי נהג

ברוחב  -לב ,

ר ' יוסף צבי הלוי  ,רב כשניאות לכך שהרב קוק יכהן כרבה של יפו  ,וזאת עשה בתנאי שהרב קוק לא ישיג את גבולו
היקב בראשון לציון  ,בנו בהוראות איסור
של רבה הראשון של

יפו .

נפתלי הירץ הלוי
(

תרע  -תש " ט )

שן

והיתר  .י0ן

94

החרות  ,ט " ז בטבת

95

הרב יוסף צבי הלוי

בתקופת הסכסוך ניסו שני הצדדים להשפיע על דעת הקהל המקומית .

תרע " א .

המודעה פורסמה בחוצות יפו בי " א בטבת תרע " א .

ליטא -

( 1874

1960

תל  -אביב )  ,חניך ישיבת סלבודקא  ,עלה לארץ  -ישראל בשנת תרנ " א ,

קורב על  -ידי הרב נ " ה הלוי שהשיא לו את בתו  .הרב יוסף צבי הלוי המשיך לימודיו אצל הרב מרדכי גימפל יפה
ביהוד ובישיבות ירושלים  .משנת תרנ " ו סייע לחותנו בתפקידי הרבנות  ,וכאשר נפטר הרב נ " ה הלוי שימש חתנו
כממלא  -מקומו עד עליית הרב קוק  .בין הרבנים נ " ה הלוי ויוסף צבי הלוי לא היה כל קשר משפחתי קודם  .הם

הסכימו במשותף לעברת את שמם לשם הלוי  ,מאחר ששניהם התייחסו אל שבט לוי ( שמו הקודם של הרב נ " ה

הלוי היה וויידנבאום ושמו הקודם של הרב י " צ הלוי היה קלמנס )  .היו שראו ביוסף צבי הלוי ממשיך טבעי לכהן
ברבנות יפו  ,אך רוב פרנסי יפו התנגדו לכך  .הרב קוק נמנע מלאשר סופית את עלייתו ארצה  ,כל עוד לא הוסדר

בכבוד מעמדו של הרב י " צ הלוי ( שיחות הראיה  ,שם  ,עמ ' רצט ,

96
97

98

. ( DW

כאשר מונה הרב קוק לרבה של יפו  ,מונה

הרב י " צ הלוי כאב בבית  -דינו של הרב קוק  .ראה פרטים נוספים תדהר ( לעיל  ,הערה

, )7

מהדברים האמורים מסתמכים על ראיון עם הרב נ " ה הלוי  ,בנו של הרב יוסף צבי

הלוי .

עמ '

. 355 - 354

חלק

החרות  ,ט " ז בטבת תרע " א .

המוריה  ,כ " ד בטבת
על

תרע " א .

תפקידו של ש ' רוקח בסכסוך ראה המוריה  ,שם  .עצמאותו הפוליטית של הרב קוק  ,שבוטאה בעיקר באי -

הזדהות עם הפלגים היריבים ובאי  -נכונותו לתמוך ללא סייג בש ' רוקח שמעמדו ביפו התערער באותה עת  ,גרמה

לצינון היחסים בין הרב לרוקח  .מצב זה סייע להתקרבות בין רוקח לרב הלוי  .החרות ( ט " ז בטבת תרע " א ) רמז על
אינטריגות שונות  ,שגרמו לעימות בין הרבנים קוק והלוי  .חומר נוסף על הגורמים הפוליטיים בסכסוך זה ראה

האור  ,י " ס בטבת תרע " א

;

שם  ,ב ' בשבט

:

תרע " א .

כ " ד בשבט תרע " א .

99

החרות ,

100

שם  ,שם  ,וכן שם  ,כ " ד בשבט תרע " א .

101

שם  ,שם  .ב ' השקפה ' ( ג ' בכסליו תרע " א ) כתב אחד המשתתפים בפולמוס  ,כי ' אמת הדבר כי הרב קוק לא הובא

על פי דעת כל בני יפו  ,חצי העיר נהרו אחרי הרה " ג רי " צ הלוי '  .רמז ליחסים הלא  -תקינים בין הרבנים קוק וי " צ

66

הלוי נמצא סמוך לראשית תקופת כהונת הרב כיפו  .ה ' השקפה ' ( י " ר בכסליו תרס " ה ) ציין את כישוריו של הרב
קוק  ,וסיים בכותבו כי כבודו של הרב הלוי במקומו מונח  ,ויש להותיר בידו מישרה שתאפשר לו להתקיים

ככבוד .
102

העיתונות

בארץ  -ישראל הירבתה לדוש בנושא  ,ובין היתר פורסמו דברים חריפים נגד הרב קוק ( החרות  ,א ' באור

הרב אברהם יצחק

קוק .

רבה של יפו

באספה רבת משתתפים  ,שכונסה כיפו בטבת תרע " א על  -ידי תומכי הרב קוק  ,הוחלט לשגר אליו
03ן בעקבות אספה
משלחת של נכבדים ולהתנצל בפניו על עוגמת הנפש שנגרמה לו עקב הפרשה .
זאת נערך מיפגש בבית הרב קוק  ,והוחלט על הקמת ועד דתי שימנה עשרה חברים  ,ובידיהם תופקד
ההשגחה על מכלול ענייני הדת ביפו .

04ן

]

סכסוך ממושך זה  ,בו היו מעורבים מרבית עסקני יפו הסתיים ב ' הםכם  -שלום '

שבין החתומים

05 ,

עליו היו ש ' רוקח  ,י ' אבוהב  ,מ ' שנקין והרבנים קוק וסלונים  .הסדר זה נועד לאחד את כל השחיטה
תחת רשות

אחת  ,שבה שותפו

נציגי הגורמים השונים הקשורים בנושא זה  .הדים לחיכוכים נוספים

בין הרב קוק לרב הלוי  ,נתגלו כחודשיים לאחר משבר השחיטה בוויכוח שפרץ בין השניים על ענייני
גיטין וקידושין .

06ן

ראוי להדגיש  ,כי סכסוך השחיטה האמור לא היה הראשון ולא האחרון בו נטל חלק הרב

קוק ,

למעשה כמשך כל התקופה  .עוד לפני בוא הרב היתה תסיסה מתמדת סביב נושא זה  ,שמלבד
משמעותו ההלכתית היה כרוך בענייני ממון ( תשלום לשוחטים  ,מס

הבשר ) ,

ונוצל לא אחת על  -ידי

עסקנים שונים לצבירת כוח והשפעה  .לחילוקי הדעות שאליהם נקלע הרב קוק עם הרבנים עוזיאל
וי " צ הלוי  ,היה רקע אישי וענייני .

הדגשת מחלוקות אלו עלולה ליצור רושם מוטעה  ,לפיו ניווט הרב קוק את פעילותו בין סערה
,

ציבורית אחת לאחרת  .למעשה  ,היו פרשות אלו אירועים יוצאי  -דופן  ,אך בעלי חשיבות להבנת
מעמדו של הרב קוק  .ממקרים אלו מתברר  ,כי קמו עוררין על סמכותו  ,וכי אף רב בשיעור קומה
מוסרי כשלו  ,אינו יכול למלט עצמו מעימותים ציבוריים .

על כס המשמט
סמוך לדעיכתן של המחלוקות האמורות מצא עצמו הרב קוק  ,פעם נוספת  ,במרכזה של ביקורת
ציבורית .

בשנת תרס " ט  ,שנת היווסדה של העיר העברית הראשונה  ,נתוסף ליישוב החדש מוסד ציבורי רב -

ערך  ,והוא ' משפט השלום העברי '  .עוד בתקופת העלייה הראשונה עלה הרעיון להקים בתי  -דין של
היישוב החדש  .הגשמת הרעיון הוחשה בעקבות גלי העלייה שהחלו להגיע ארצה בשנת תרס " ד .
התגבשות ציבור ניכר שניתק עצמו ביודעין מדפוסי החיים המסורתיים ושאף ליצור חברה

חדשה ,

תרע " א ; שם  ,ג ' אדר תרע " א )  .הרב קוק הוצג כחסר כושר  -החלטה  ,בלתי  -יציב בדעותיו ונתון בקלות להשפעות

:

' אפשר מאוד להטותו לכל הצדדים  ,ואת אשר הוא החליט היום הוא מבטל מחר ' ( שם  ,א ' באדר תרע " א ) .
103

מוריה  ,כ ' בטבת תרע " א ; האור  ,י " ס בטבת תרע " א  .הנואמים באספה ראו בפרשת השחיטה חלק ממשבר כללי
בו שרויה קהילת

104

יפו .

שם  ,שם  .החברים שנבחרו היו  :אליעזר מירקין  ,זאב גרינוולד  ,הרב שמואל דב רזניק  ,דב וילנסקי  ,יוסף ליפש " ן ,
ישראל חבם  ,יוסף אייזנר  ,דב בלומברג  ,אברהם יעקב טיקוצינסקי  ,יצחק ויסלר  .בראש הוועד עמד הרב קוק
וכסגנו מונה הרב ש ' סלונים  ,רב העדה

105

נוסח

החסידית .

ההסכם מבטא פשרה בין הצדדים ומלמד על ההיבטים הפוליטיים של הסכסוך  .כל פרטי ההסכם  ,שכלל גם

סעיף הדן בבחירות חדשות לוועד העיר  ,ראה
106

:

מוריה  ,כ " א באדר

67

תרע " א .

מוריה  ,כ " ח באייר תרע " א  .הרב נפתלי הרץ הלוי  ,בנו של הרב יוסף צבי הלוי  ,המעיט בחשיבות המחלוקת שבין

הרב קוק לבין אביו והדגיש  ,כי בין השניים שררו יחסים קורקטיים  ,והשניים העריכו איש את עמיתו ( ראה מכתב

ההסכמה של הרב קוק לספרו של הרב יוסף הלוי  ,הוראת שעה  ,ירושלים תרע " ג ) .
הרב יוסף צבי הלוי ' איש בריתי וגבר עמיתי  ,הרב הגאון החריף ובקי . ' . . .

בין היתר כינה הרב קוק את

הרב קוק בשנות כהונתו ביפו

חייבה יצירת מערכת משפטית שתשקף את נורמות החיים החדשות  .הקמת ' משפט השלום העברי '
היתה אפוא צעד הכרחי בתהליך כינונה של החברה החדשה 07 .י מראשיתו היה מוסד זה למורת רוחו
של הרב

קוק  ,שראה

בו זרוע נוספת לצד החינוך העכרי החילוני  ,המאיימת על ציביונו הדתי של

היישוב החדש  ' .משפט השלום ' היה מעין משקל  -נגד לא רק למשפט התורכי והקונסולארי  ,אלא גם

לדין  -תורה של בית  -הדין הרבני שבראשות הרב קוק  .פסקי הרב קוק בענייני היישוב השתרעו על  -פני

מיגוון רחב של נושאים  ,מלבד בעיות גיטין וקידושין שהיו נתונות בלעדית בידי בית  -דין  -צדק .
ההזדקקות לפסיקת הרב סייעה לשמירת קשר מתמיד בין הרב לבין המושבות ותרמה לחיזוק מעמדו
והגברת השפעתו ביישוב

החדש 08 .י

לאור זאת  ,אין לתמוה על יחסו השלילי של הרב לרעיון ' משפט השלום '  ,שנראה לו כחותר תחת
מעמדו האישי  ,וכמערער את אושיות המימסד הדתי ביישוב החדש  .לדברי הסופר ש " י עגנון ,

מזכירו הראשון של ' משפט השלום '  ,היה הרב אחד הגורמים  -לפחות בעקיפין  -להקמת מוסד
107

על

ייסודו של ' משפט השלום ' ראה  :א ' רופין  ,פרקי חת  ,תל  -אביב תש " ז  ,עמ '

השלום העברי  ,תל  -אביב

 , 1964עמ ' ; 68 , 27 - 23 , 15 - 13

; 61

פ ' דיקשטיין  ,תולדות משפט

מ ' אלון  ,המשפט העברי  ,ירושלים תשל " ג  ,עמ '

עגנון  ,מעצמי אל עצמי  ,ירושלים תשל " ו  ,עמ ' . 189 - 187

; 77

ש" י

אשר לסיבות שהביאו להקמתו של מוסד זה הושמעו

דעות שונות  .רופין טען ( שם  ,שם )  ,כי ההבדלים בנתינותם של יהודי ארץ  -ישראל היקשו על בירור תביעות
משפטיות  .דיקשטיין מציין ( שם  ,עמ '

, ) 27 - 23

כי היוזמה להקמת ' משפט השלום ' יצאה מצד העולים כעלי

ההכרה הלאומית  .לדעתו קיים קשר רעיוני בין שנת יסוד תל  -אביב והקמת ' משפט השלום '  .מרדכי בן הלל הכהן

( לעיל  ,הערה

עקש

 , 7עמ '  ) 187כתב על ' משפט השלום '  ' :זאת

היתה בקעה לאומית מיוחדת שהתגדר בה היחטוב עוד

קודם המלחמה  ,והשתדל לעשות מזה חטיבה עמדה לאומית '  .נוסף לתחושה הלאומית  ,יש להדגיש את
העובדות הבאות  :א ) רתיעת הציבור מפני התדיינות בערכאות עות ' מאניות  .ב ) השיפוט הקונסולארי חל רק על

חלק מהיהודים  ,ואלה התפצלו בין הקונסולים השונים  .ג ) ירידת קרנו של השיפוט הרבני בעיני בני ' היישוב
החדש ' .
108

על ההשפעה שהקנה מוסד שיפוטי לעומדים בראשו  ,ראה א ' רופין  ,שם ,

שם .

.

הרב אברהם יצחק קוק רבה של יפו

זה  .לדבריו  ' ,כל מי שהיה לו דין כבית דינו של הרב היה תמה על פסקיו של

בקי בעסקים

הרב  ,עד שאמר

כשלנו ' 99 .י

לן

ההסתייגות בציבור מפסקי הרב קוק הגיעה לשיאה בעקבות משפט

אין הרב

' הרלינג  -קיסר ' .

י

קיימת אי -

כהירות כאשר להגדרתו הפורמאלית של הפורום בפניו נערך דיון משפטי זה  ,י1י אך ברור כי בין
המשתתפים היו נציגים מ ' משפט השלום '  ,והמשפט התנהל בנשיאותו של הרב קוק  .לאחר כשלושה
רצופים ,

שבועות של דיונים

אישיותו של הרלינג .

פירסם בית  -הדין את תוצאות

בית  -הדין ,

החקירה ,

אשר הטילה צל כבד על

שמלבד הרב קוק מנה שישה שופטים נוספים  ,סירב לציין

במסקנותיו את דעתו של הרב קוק  ,שלא עלתה בקנה אחד עם דעת כל יתר השופטים

2 .ח

השופטים היתה  ,כי צירוף הסתייגויותיו של הרב לפסק  -הדין נוגד את דעתם והכרתם

עמדת

הפנימית ,

ואילו הרב התנגד להצטרף לחוות הדעת של עמיתיו ללא פירסום הערותיו  .במצב עניינים זה פורסם

פסק  -הדין ללא חתימת הרב  ,שישב כאמור בראש בית  -הדין המיוחד .
לא רק מסקנות הרב עוררו התמרמרות בקרב השופטים וחלק מהציבור  ,גם התנהגותו במהלך

המשפט עוררה תרעומת בקרב השופטים  ,עקב מה שנראה בעיניהם כעמדה חד  -צדדית לטובת מר
הרלינג  .אחד השופטים טען  ,כי הרב קוק ששימש כשופט  ,שאף למעשה להגן על הנאשם .

לדבריו ,

' סנגוריה זאת של הרב היתה מרגיזה אותנו  . . .כי עין בעין ראינו שאיפה מצד הסניגור לטהר את
השרץ בק " נ טעמים  ,ויהי
' משפט

109

השלום ' ,

מה ' .

13י

אינה תואמת את

עגנון ( לעיל  ,הערה

 , ) 107עמ '

קביעת עגנון  ,לפיה פסק  -דינו של הרב גרם במישרין להקמת

המציאות 4 .ין

אולם  ,אין להתעלם מכך  ,כי בני הדור קבלו על חוסר

 . 187מעניין  ,כי בעניין

' משפט השלום ' גילה

ש " י עגנון יומרות של היסטוריון

וטען  ' :כדאי אולי לשים לב לדברי  ,שאני בלבד נותרתי מאותו דור שהיה עד לאותם המעשים . . .
כל המבקשים לדעת על מעשינו בארץ לפני מלחה " ע הראשונה '  .ממהלך הדברים יתברר  ,כי דווקא

בנושא זה

האור  ,י " א באייר תרע " ב ; החרות  ,י " ב באייר תרע " ב  .הרלינג  ,יליד ורשה  ,עלה לארץ  -ישראל בשנת

היה

ירוויחו מסיפורי

לוקה דיווחו של ש " י עגנון בחוסר  -דיוק .
110

מאנשי ' היישוב הישן ' בירושלים  ,בעל בית  -מלון ועסקן ציבור  .ראה תדהר ( לעיל  ,הערה

 , ) 7ו  ,עמ '

, 1905

. 2581

הרלינג

הואשם על  -ידי מר קיסר באחריות לפעילות לא  -מוסרית במלונו  ,ובעושק ילדים שלהם היה אמור להעניק את
חסותו תמורת כספים
111

שקיבל .

מדברי ש " י עגנון ( לעיל  ,הערה  ) 107עולה  ,כי הדיון נוהל בבית  -דינו של הרב קוק  .בעיתון ' האור ' ( י " א באייר
תרע " ב )  ,נאמר  ,כי הרב קוק הזמין לדיון משפטי את מרדכי בן הלל הכהן  ,א ' ברלין  ,י " ל אבוהב  ,ש ' רובינשטין ,

ש ' אשכנזי ויעקב שרתוק  ,שהיו חלקם נציגי ועד העיר וחלקם נציגי ' משפט השלום '  .ב ' החרות '

( י " ב באייר

תרע " ב ) נאמר  ,כי הרב קוק שיתף פעולה עם נציגי ' משפט השלום '  ,והדיון נערך בנשיאותו  .וראה בן הלל הכהן

( לעיל  ,הערה

,)7

ד  ,עמ '

. 198 - 197

דיקשטיין ( לעיל  ,הערה

,

 , 107עמ ' ) 27

מסכים עם דברי עגנון  ,לפיהם נערך

המשפט מחצן למסגרת ' משפט השלום '  .ראה גם עדותו 2ל יעקב שרת  ,שבחי הראיה ( לעיל  ,הערה  , ) 31עמ '
.

קז  -קח  .לפי עדות
112

זאת  ,צירף הרב את נציגי ' משפט השלום ' לדיון במעמד של שבעת טובי העיר .

הרב קוק הכיר בחומרת המעשה  ,אך תבע לנהוג במידת הרחמים כלפי הרלינג  .ראה על כך דברי יעקב שרת ,

שבחי הראי " ה  ,שם  .עגנון טוען ( לעיל  ,הערה

( לעיל  ,הערה
113

בן הלל הכהן

, ) 107

כי הרב הסתייג גם מפסק  -הדין  .וכן נראה מדיווח האור

 , ) 110המביא את פסק -הדין במלואו .
(לעיל  ,הערה  , ) 7עמ ' . 198 - 197

אולם הנ " ל מציין  ,כי יעקב שרתוק  ,אחד השופטים  ' ,לא כיחד תחת

לשונו את הערצתו לסנגור מצוין זה  ,ולהשתדלותו הנובעת מלב מלא אהבה וחמלה להצדיק את האיש  ,אשר  .לפי
הכרתו הפנימית של הרב שמו לו עלילות דברים על לא
114

ק

עוול ' .

עגנון  ,לעיל  ,הערה  . 107לדבריו  ' ,פסק דינו של רבנו  . . .הביא את משכילי יפו להרהר אחר רבנו ופסקיו  ,עד

שגמרו שאי אפשר לסמוך על רב שכזה ופסק שכזה  .נמנו ביניהם לעשות בית משפט שלום  .מיד עמדו עסקני

יפו . . .

ועשו בית משפט שלום '  .אם מתייחסים דברי עגנון למשפט זה  ,הרי הם מוטעים  ,מאחר שמשפט הרלינג -

קיסר התקיים בשנת תרע " ב  ,בעוד ' משפט השלום ' החל לפעול כבר בשנת

()

תרס " ט .

~

רחוב בשכונת נווה שלום

( שבזי

),

מן השכונות

היהודיות הראשונות ( יחד
עם נווה

האחדות בקרב רבני

צדק )

יפו  ,על העדר סמכות

להוציא לפועל

פסקי  -דין  ,ועל

פסקי -דין שתוכנם מעורר

תמיהה  ,באיזו מידה מעורים הדיינים במציאות .
הדים פומביים לביקורת כלפי אמינות שיפוטו של הרב עולים גם ממכתביו של משה בן אפרים
גיסין מפתח -

תקוה 5 .מ

בשנת תרס " ט  -תר " ע שימש הרב קוק בורר בסכסוך מסוים בין ותיקי פתח  -תקוה וצעיריה  .גיסין
טען  ,כי למרות הוויתורים הרבים שכפה פסק הבוררות על הצעירים  ,הם נאותו לקבלו  .אולם  ,הם לא

היו נכונים לאמץ פירוש חדש של הרב קוק לפסק הבוררות  ,שהוא עצמו פסק בעבר  -פירוש

אשר ,

לדעתם  ,לא היה מוצדק וסטה מפסק הבוררות המקורי  .על רקע זה הוטחו האשמות חריפות נגד הרב
קוק .

הכותב ,

שייצג את עמדת צעירי פתח  -תקוה  ,טען

לתקנה  ,ושאם לא יתקנוה  ,תמיט עלינו שואה ' .

6ח

:

' יצאה שגגה מאת הרב  ,שגגה שאפשר

הכותב דרש  ,כי לפסק  -דינו של הרב יהיה פירוש

חד  -משמעי  ,אחרת ' לא יהיה כוח לדינם של ישראל '  .הרב קוק הואשם על  -ידו  ,כי הוא
השלום בידיים '  .את מכתבו  -השני סיים גיסין בדברים הבאים

:

' מהרס את

' אנו מקוים שיבוא דור צעיר חדש

ובריא  ,אשר יקים לו שופטים אמיתיים  ,שופטים נאורים שיחיו עם דורם ויבינו את זמנם  . . .ועד אז
נהיה אנו עצמנו

שופטינו '  .לין

משפט  -בוררות זה ומשפט ' הרלינג  -קיסר ' מהווים דוגמאות לאי  -שביעות  -רצון מן השיפוט
הרבני  ,שנשתררה בקרב ' היישוב החדש '  .אם ברב קוק דברים

אמורים 8 ,ין

קל וחומר בשאר

הדיינים ,

שמלכתחילה לא היו מקובלים על ציבור זה .

עיון בהיבטים הציבוריים של המשפטים האלה מורה  ,כי לא ניתן לנתק את היחס הביקורתי כלפי
! 15

מצעיפי פתח  -תקוה  ,שהסתייג מההנהגה הוותיקה של המושבה  .ביתו ופרדסו היו פתוחים בפת חלוצי העלייה
השנייה  ,שזכו לעידוד חומרי ורוחני מצדו  .פרטים נוספים עליו ועל בני משפחתו  ,שאף  .הם היו מעסקני פתח -

70

תקוה  ,ראה תדהר ( לעיל  ,הערה

, )7

ב  ,עמ ' 9נ. 840 - 8

117

האור  ,כ " ד במנחם  -אב תר " ע .
שם  ,כ " ו במנחם  -אב תר " ע .

118

על שבחים לכושר שיפוטו של הרב קוק מפי איש ההשוכ החדש  ,ראה תדהר ( לעיל  ,הערה

! 16

 , )7עמ ' . 68

הרב אברהם יצחק קוק  .רבה של יפו

פסקי הרב קוק במשפטים הנדונים מבעיית היחסים בין ' היישוב החדש ' ל ' ישן '  .הרב  ,שמלכתחילה
היה מקובל כבורר ושופט על כל הפלגים היריבים

ביישוב  ,נקלע

במהלך עבודתו השיפוטית

לעימותים בין נציגי שני המחנות  .בשני המשפטים הנדונים הואשם הרב קוק בנטיית חסד לנציגי
' היישוב הישן ' 9 .ין ביקורת זאת פגמה במעמדו בקרב היישוב החדש  ,ותרמה להתרבות הפונים
ל ' משפט השלום '  .מירב עוגמת הנפש שנגרמה לרב קוק עקב הקמת ' משפט השלום ' נעוצה
20ן הוא לא
בעובדה  ,שפסקי  -הדין שנפסקו במוסד הלאומי החדש  ,לא היו מעוגנים בהלכה היהודית .
התעלם מהביקורת שהוטחה כלפי דין  -תורה  .הוא דחה את ההאשמות בדבר ' שטחיות ידיעה בהויות

העולם '  ,י2י והחריע מפני פגיעה במשפט היהודי  ' ,שזהו הדבר היותר חשוב מכל רכושנו
והנכבד ביותר לקיומנו בתוך עם חי ' .

הרוחני ,

22ן

חרדת הרב לשיפוט הרבני לא התבטאה בהתנגדות תקיפה לייסוד ' משפט השלום '  .למעלה

מזאת ,

למרות ההסתייגויות המובנות ממוסד זה  ,היו מקרים בהם שיתף בית  -דינו של הרב קוק פעולה עם
' משפט השלום ' .

3

"

בחינה מפוכחת של המציאות הינחתה את הרב להתייחסות מתונה כלפי נושאים

רגישים  .שלילה מוחלטת של ' משפט השלום ' על  -ידי הרב עלולה היתה לסבכו בעימות עם הנהגת
' היישוב החדש '  ,שעמדה מאחורי המוסד השיפוטי שזכה לפופולאריות רבה ביפו ובמושבות 24 .י
הסיכויים להצלחת המאבק בגוף חדש זה נראו פחותים מן הסיכונים הכרוכים בקיומו  ,מה גם שלא
היתה עילה ספציפית למאבק ב ' משפט השלום '  ,שהתרכז בעיקר בתביעות אזרחיות  ,ולא טיפל

בנושאי אישות  ,כגון גיטין וקידושין  ,שנותרו בתחום סמכותו הבלעדי של בית  -דין  -צדק  .הקמת
' משפט השלום ' ופעילותו הדגישו את חוסר הסיכוי שבהתמודדות ישירה של הרב קוק עם התמורות
הרבנות  ,שהאמון בה

המתחוללות ביישוב החדש  ,והבליטו את הפיחות במעמד

הלך והצטמצם .

מערכת היחסים עם הנהגת הקהילה
' משפט השלום ' לא היה הגורם הבלעדי בתקופה הנדונה ששימש עילה לביקורת כלפי הרב קוק  .אף
בתחומי פעילות הקשורים ישירות לענייני דת והנהגה נמתחה עליו ביקורת .

119

ראה

:

האור  ,כ " ד במנחם  -אב תר " ע  .גיסין פנה בשאלה אל הרב קוק

משפט הרלינג  -קיסר כתב ש " י עגנון ( לעיל  ,הערה

 , 107עמ ' , ) 188

:

האשמות אלו ציערו

5מ

' אפשר נפל עליך פחד ירושלים ? '  .לגבי

כי חלק מאנשי יפו טענו  ,כי הרב קוק פסק כפי

שפסק ' מפני שנתכוון לרפוס על אנשי היישוב  . ' Twlnאגב  ,ראוי לציין  ,כי כיישוב הישן בירושלים כונסה אספת -
מחאה נגד מסקנות שופטי בית  -הדין היפואי בעניין הרלינג  -קיסר ( האור  ,י " א באייר
120

דיקשטיין ( לעיל  ,הערה
ביסודותיו ללא צביון

121

 , 107עמ ' ) 15 - 13

מציין

:

תרע " ב ) .

' משפט השלום העברי חרת על דגלו את חידוש המשפט העברי

דת " .

הרב קוק  ,איגרות  ,א  ,עמ ' רכא  -רכב  ,רבד  -רכו  .איגרות אלו דנות במשפט התורה ודיני ערכאות .

רכה .

122

שם  ,עמ '

123

היו מקרים בהם נתבקש הרב קוק לאשר פסקי  -דין של ' משפט השלום ' ( דיקשטיין  ,לעיל  ,הערה

 , 107עמ '

. ) 25

בנושאים בהם היה עניין משותף לבית  -דין  -צדק ולמשפט השלום  ,נתקיימו דיונים מקבילים בשני המוסדות
המשפטיים ( אצ " מ ,
 , 107עמ ' ) 77

] / 2 / 542

ספר הפרוטוקולים של משפט השלום  ,עמ ' סו  ,קמא ,

מציין  ,כי בתקופה הראשונה לקיומו של ' משפט

קמב ) .

השלום '  ,לא הסתייגו ממנו

אלון ( לעיל  ,הערה

בתי  -הדין הרבניים .

124

דיקשטיין ( לעיל  ,הערה

125

לאור העובדה  ,כי בתקופה הנדונה היה הרב שרוי בפולמוס בנושא השחיטה עם הרב י " צ הלוי ואוהדיו  ,ייתכן

 , ) 107עמ ' , 25

71

. 26

שחלק מהתלונות נגדו לא פורסמו כתום  -לב  ,אלא במגמה להביכו  .מכל מקום  ,מתשובות הרב קוק מתבררת
אמיתותה של הביקורת  .על התלונות ראה

:

החרות  ,י " ב  .בכסליו תרע " א  ,וכן המוריה  ,ז ' באייר תרע " א  ,שם

פורסמה תלונה חמורה על הרב קוק  ,בעניין הנראה לכותב כאוזלת  -ידו של הרב במניעת התפשטות נגע חילול

יוסי אבזרי

את הרב  ,אשר היה מודע לקיום בעיות מכאיבות בקהילתו  ,אך  ,לדבריו  ,אין בכוחו להתגבר על
המכשולים הללו ללא סיוע  .להערכתו  ,התמקדו בעיות יהודי יפו בשנת תרע " א בארבעה נושאים

א.

בתחום החברתי

:

העדה היפואית מפולגת בין סיעות יריבות .

מצב השחיטה עדיין אינו תקין  ,ומחללים את השבת בפומבי .

ב.

בתחום הדתי

ג.

בתחום החינוכי

ד.

בתחום המוסרי  :בתי  -בושת נפתחו ביפו  ,וחלקם מנוהל בידי יהודים .

:

26 :ן

:

' החינוך הדתי עזוב ורטוש ביחס לחלק גדול

מילדינו ' 7 .מ
8

"

הרב הודה  ,כי נסיונותיו לשיפור המצב לא עלו יפה  .על כן הוא קרא בדחיפות לכינוס ' אספות
תמידיות ' בביתו  ,לשם התייעצות וקביעת הנחיות מעשיות שתסייענה לביצור התיקונים

הנחוצים .

הרב פנה לאנשי הרוח ביפו בקריאה לתרום את חלקם למאמצים הנעשים לאיחוד הקהילה  ,עד
שתהא עדת ישראל ביפו ' סמל האחדות והשלום הלאומי ' 29 .י בעיותיה של יפו לא נפתרו לאלתר  ,ואף

אחדות הקהילה לא היתה בהישג יד  .אדרבה  ,הרב קוק  ,שרעיון אחדות האומה היה נר לרגליו בכל
פעילותו  ,הוצג לא פעם כגורם הזורע פירוד בקהילה  .ועד העיר נזקק לעתים מזומנות לדון בבעיות

השבת  .בעל המאמר קובל  ,כי בתל  -אביב נגרם חילול שבת על  -ידי השקיית גינות בשבתות ומועדים  .ועד תל -
אביכ פירסם מודעה להימנע מכך כדי לקמץ במים  .הכותב מחה  ,על כי נזקקים לתירוץ כזה כדי למנוע חילול
שבת  .בין היתר הוא כתב

:

' שואל אני את רבנו  ,במה אתה מתעסק ולמה אתה

אלה  ,ואין דבר עומד בפני הרצון . . .
כי עוד נר הדת לא כבה ביפו ' .
126

127

128

לפחות על רבנו לאסוף אספה כללית  ,ולמחות נגד זה  ,וידע העולם היהודי ,

החרות  ,שם .

שם ,
על

שם .

פעילות הרב לביעור הנגע המוסרי ראה עדותו של ד ' תדהר  ,שיחות הראי " ה ( לעיל  ,הערה

נמצא בארכיון הרב צ " י הכהן קוק מכתב הקורא לציבור לפעול נגד
על מאבקו של הרב עוזיאל בנגע זה ראה ספר הפרוטוקולים של
129

',

 , ) 27עמ '

צו  ,כן

ה  .א  , .שכפי הנראה שיכן בביתו בית  -בושת .
ועד העיר יפו ( לעיל  ,הערה  , ) 50עמ ' . 133

החרות  ,לעיל  ,הערה . 125

תלמידי הכתות א '  -ג ' של בית  -הספר ' תחכמוני

72

מחשה ? . . .

הרבה יש לעשות נגד

אשר הרב קוק היה בין יוזמי הקמתו

הרב אברהם יצחק קוק  ,רבה של יפו

הקשורות בענייני

שחיטה 30 ,י

ומובן כי בתור רב העיר נמצא הרב קוק מעורב בדיונים אלו  ,שכפי

שיתברר להלן  ,לא תרמו להעלאת קרנו .
מבין כל אותם קשיים שהתעוררו יצוין עימות חריף אחד שאירע בשלהי שנת תרע " ג  .ועד העיר
הכללי ביפו שאף לרכז בידיו את הטיפול בכל הנושאים הציבוריים של הקהילה המקומית  ,כולל
פיקוח בנושאי דת  .ן3י על רקע זה אירעו חיכוכים בין הוועד לבין הרב קוק .

32ן

ועד העיר הכיר בזכות

הרב לאשר או לפסול שוחטים  ,אך לא ראה כמובנת מאליה את הזכות  ,שעליה עמד הרב בתוקף

לקבוע את מידת מהימנותם הדתית של

הקצבים 33 .י עמדת הרב

,

בנדון זה נתפרשה על  -ידי חלק מאנשי

ועד העיר כהפרעה לעבודת הוועד  .חבר הוועד  ,ד " ר י " ל מטמון  ,אמר באספת הוועד מיום ט " ז תמוז

תרע " ד  ,כי צריך ' לקרוא את הרב קוק למשפט השלום  ,בעד זה שהוא בתור פקיד הוועד יפריע את
עבודת

הוועד ' 34 .י

החומרה שבדברים מבחינת הרב קוק נעוצה בעובדה  ,כי היחס אליו היה כאל פקיד רגיל  ,הכפוף
להוראות ועד חילוני המצר את צעדיו אף בתחום הדתי  .בוועד היו חברים אחדים שהציעו להתדיין

עם הרב קוק בבית  -משפט השלום על הגדרת התחומים שבסמכותו  .הצעה זו  ,שנסיון להגשמתה

היה עלול להביך את הרב ואת כלל העדה  ,לא מומשה  ,מאחר שלא היתה מקובלת  ,כפי הנראה
דעת

 ,על

רוב חברי הוועד  .אך עצם הרעיון לדון בסמכויותיו מלמד על מידת ההסתייגות מהרב קוק

בקרב חלק מאנשי הוועד .
העימות הוחרף עוד כשנה קודם  -לכן  ,בעקבות האיסור שהטיל הרב קוק על שחיטת הספרדים .
על רקע זה נערך דיון סוער בישיבת הוועד ביום י " ס בתמוז תרע " ג .

35ן

הנואמים הדגישו  ,כי היה על

הרב קוק להיוועץ בוועד לפני שפרסם מודעה הגורמת לפירוד בעדה  .בישיבה לא נשמעו כל דברי

סנגוריה על הרב  .יתירה מזו  ,הוא הוצג על  -ידי אבוהב כגורם הנלחם בוועד  .בין יתר הטענות
שהועלו כנגדו נאמר  ,כי מעשהו יגרום לייקור הבשר ולפירוד בעדה  ,בעיקר בקרב משפחות
מעורבות ( ספרדים ואשכנזים ) שלא תדענה כיצד לנהוג .

36ן

הוועד פנה ליתר הרבנים לפעול להסרת

האיסור  .בישיבות נוספות של הוועד ( י ' באב  ,ה ' באלול תרע " ג ) הועלתה השאלה  ,כיצד לכנות את
הרב  ,לאחר שהספרדים הודיעו במכתב לוועד שאינם מכירים ברב קוק בתור רב הספרדים  .אבוהב

טען  ,שבאופן פרטי יכול כל אחד לכנות את הרב כרצונו  ,אולם חייב להיות לו כינוי רשמי  ,והוא
סבר כי אין לקרוא את הרב קוק ' רב העדה '  .כאמור

הרב קוק במכתבי הוועד בתואר ' אב " ד ורב ביפו

לעיל  ,הוחלט באותה

ישיבה  ,שלא להכתיר את

וכמושבות ' 37 .י

הדברים האמורים מעידים על הידרדרות היחסים בין הרב להנהגת יפו לשפל שהכביד על הרב

130

ראה ספר הפרוטוקולים של קהילת יפו  ,לעיל  ,הערה

131

שם  ,עמ '

. 46

132

שם  ,עמ '

133

שם  ,עמ '

. 127
 . 128הרב

. 50

קוק הורה לשוחטים לא לשחוט עבור אחד הקצבים  .אנשי הוועד טענו  ,כי הרב קוק רשאי

לפסול שוחטים אך לא קצבים  ,או לפחות עליו לתאם את פסילת הקצב עם

הוועד .
וקן

שם .

134

שם ,

135

שם  ,עמ '

. 131 - 130

136

שם  ,עמ '

, 134 - 133

137

שם  ,עמ ' . 137

. 138 - 137

ד " ר מטמון טען  ,כי ' לעניינים דתיים יש לספרדים רב מיוחד  ,לחסידים  -מיוחד  ,ולפרושים -

מיוחד ; כל זמן שלא תהא אספת רבנים והם יבחרו אב " ד  ,אין אנו מכירים שום רב שיקרא את עצמו בתור אב " ד ' .
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מכתבו של הרב קוק לראשי הציבור בארץ  ,בעקבות ההתנגשות בין יהודים וערבים במלון ' ספקטור ' ביפו ,
בליל פורים

תרס " ח ( ) 1908

הרס אברהם יצחק

קוק .

רבה של יפו

בשגרת פעילותו  .הוויכוח חרג מתחומי בית  -הוועד ונדון ברשות הרבים מעל דפי העיתונות .

"

בעקבות ההאשמות החריפות שהוטחו ברב על פגיעתו באחדות הקהילה 3 ,י הוא מצא לנכון
לפרסם הסבר פומבי לצעדו .

39ן

בדבריו הדגיש את שאיפתו לאחדות ישראל ואת אהדתו לבני העדה

הספרדית  .אלא שהגלות הממושכת גרמה לשינויי מנהגים בין העדות  ,וכל יהודי חייב להקפיד

במנהגי אבותיו  .הרב העיד  ,כי מעשהו היה חובה
לכללות האומה והגוי כולו '
ציין ,

49 .ן

באיגרות נוספות ששיגר לאישים שונים כדי להבהיר את

כי חילוקי  -דעות הלכתיים אינם תופעה

הומנית בכללות
והתגבשות ,

' שעשיתיה בלב מלא אמון ואהבה בלא מצרים

שלילית ,

עמדתו ,

אלא ' עושר של הרוח המתקבץ בצורה

היישוב היהודי בארץ  -ישראל מצוי בעיצומם של תהליכי קליטה

האומה '  .י4ן

ובסופו של דבר עתידות המסורות השונות להתמזג  .במקרה הנדון האיסור שהוטל

הוגבל רק לעדה האשכנזית .

2

'י

אין בכך כל דבר יוצא  -דופן  ,מאחר שבכל קהילה מעורבת אין

האשכנזים נוהגים לאכול משחיטת בהמות של הספרדים  .ביפו חרגו האשכנזים ממנהגם בגלל
מחירו המוזל של הבשר משחיטת הספרדים  ,ועל תופעה זאת מצא הרב לנכון להתריע במודעתו

הפומבית  .להערכתו  ,אמנם השיג גילוי  -הדעת שפרסם בנדון את מטרתו  ,ו ' רק מבני פריצי עמנו
קמו נגדה  ,בטענה שהיא נגד ה אח דות הלאומית ' .

43

י

הבדלים בהלכות שחיטה היו גם בתוך העדה האשכנזית עצמה  ,בין חסידים

ופרושים 44 .י

כל עוד

קיימו החסידים שחיטה נפרדת  ,עמדו בעינם חילוקי  -הדעות בין המחנות  ,ומתוך כך נמצא הרב קוק

מעורב בסכסוך  .הוא לא סמך ידו על שחיטת החסידים  ,אך העיתונות שדיווחה על נסיונותיו להגיע

להסדר ציינה  ,כי

' הרב בחכמתו הרבה החליש את המחלוקת  ,עד אשר כמעט נשכחה '  .נראה  ,כי

אמנם הצליח הרב קוק לאתר סכסוך זה  ,והיחסים בין הפרושים לחסידים ביפו לא חזרו עוד למצב
המעורער ששרר בתקופת הרב נ " ה הלוי 45 .י
בנושא השחיטה אירעו עלן  -אף הקמת ועד
.
המחלוקות
ן
ראוי לציין  ,כי

פרשות

למנוע
ן
דתי  ,שאמור היה

כאלו  .סכסוכי השחיטה היו אך ביטוי לבעיה עקרונית  ,שעדיין לא באה על פתרונה .

הטיפול במכלול נושאי הדת עדיין לא זכה למיסוד  .רשויות שונות ואישים שונים פעלו כתחום זה
ללא תיאום ולעתים תוך ניגוד אינטרסים  .נעדר גוף מוסמך בעל סמכויות ביצוע  ,אשר הנושא הדתי

יהיה בתחום סמכותו הבלעדי  .הרב קוק לבדו לא יכול היה לשאת בנטל זה  ,וועד העיר  ,שטיפל

במיגוון רחב של נושאים  ,לא תמיד פעל בענייני דת תוך תיאום עם הרב קוק .
על רקע זה הגה הרב קוק הקמת גוף ציבורי מיוחד שיעסוק בענייני דת בלבד .

כי מוסד זה

,

46ן

הנחתו

היתה ,

שיעמוד תחת השגחתו הבלעדית  ,יתרום לייעול שירותי הדת שיינתנו ליהודי יפו .

מלבד זאת  ,יצמצם המוסד את מעורבות החוגים החילוניים  ,ששלטו בוועד העיר  ,בענייני דת  .כדי

למנוע חששות מצד ועד העיר הכללי  ,הודיע הרב כי הוועד הדתי יטפל רק בענייני דת  ,ואין מצדו

138

' שגגת רב '  ,החרות  ,כ " ג בתמוז תרע " ג .

142

שם  ,עמ ' רטז .

139

הרב קוק  ,איגרות  ,ב  ,עמ ' רג .

143

שם  ,שם .

תרס " ז .

140

שם  ,עמ '

רד .

144

השקפה  ,כ " ח בחשוון

141

שם  ,עמ ' רה .

145

השקפה  ,י " ח בטבת תרס " ז .

146

מוסד זה כונה לעתים ' הוועד הדתי ' ולעתים ' ועד כשרות '  .לא נתברר לי בוודאות אם המדובר באותו מוסד ,
שכונה בשני שמות  .במקורות נמצא כי קיים גוף בשם ' ועד הכשרות ' עוד לפני הקמת ' ועד דתי '  ,וכן נמצא כינוי
זה גם לאחר הקמת ' הוועד

הדת " .

75

יוסי אבנרי

כל מגמה להצר את צעדי הוועד הכללי 47 .י אשר לתקנות הוועד  ,שחוברו על  -ידי

הרב  ,ופרסומן

בעיתונות גרם לביקורת מצד אנשי הוועד הכללי  -הבהיר הרב  ,כי תקנות אלה הן בגדר הצעה
בלתי  -מושלמת  ,שהודלפה לעיתונות ללא ידיעתו .

48ן

הוועד הכללי חייב עקרונית את רעיון הוועד

הדתי  ,אך דרש להמתין עד שיארגן בחירות הוגנות לוועד הדתי ולוועד הגשמי .

49ן

רעיון הוועד הדתי זכה לתאוצה בשנת תרע " א בעקבות פרשת השוחט אליהו  .באותה עת נמצאו

הרב קוק ואנשי הוועד הכללי בחזית אחת נגד ש ' רוקח ותומכיו  ,שסייעו בידי הרב יוסף צבי הלוי .
כאספה כללית של יהודי יפו שנערכה בט " ו באב  ,ובה נכחו מרבית תומכי הרב  ,הוחלט בין

היתר ,

על ייסוד ועד דתי שיטפל בכל ענייני הרבנות והשחיטה  .עם חברי הוועד הדתי נמנו גם חברים

.

כוועד הכללי  .בגילוי  -דעת משותף של הוועד הכללי והוועד הדתי נאמר  ,כי כל ענייני העיר
השייכים לדת נחתכים בידי הוועד הדתי  ,ואין ועד העיר רשאי להחליט בהם מבלי הסכמת הוועד

הדתי  .תקציב הוועד הדתי ימומן על  -ידי העברת חלק מהכנסות הוועד הכללי לוועד הדתי

5ן

עקרון העצמאות של הוועד הדתי היה לפי רוח הרב קוק  ,אולם תלותו הכספית בוועד הכללי פגמה
למעשה בעקרון זה

;

שכן בלי תמיכה כספית לא היה כל סיכוי לוועד הדתי להתקיים  .במשך הזמן

נתברר  ,כי מערכת היחסים בין הוועד הדתי לבין ועד העיר הכללי לא היתה אידילית  .חילוקי  -דעות
בנושאים כספיים וסמכותיים העיבו על היחסים בין שני המוסדות .

הרב קוק ניסה לפשר בין שני הוועדים  ,שהסתכסכו מייד לאחר הקמת הוועד הדתי  .הוא הכחיש
הכללי  .ן5י

את האשמות הוועד הכללי  ,כי הוועד הדתי ניסה מייד לאחר הקמתו לארגן מרידה בוועד

לדבריו  ,מוסד הרבנות אינו זקוק ל ' גיבוי ' הוועד הדתי  ,אלא להיפך  -הוועד הדתי זוכה בפעולתו
לעזרת הרבנות  ,אשר בתפקידה ' איננה מתגדרת בשום אופן רק בענייני הדת לבדם ' .

52ן

הרב קוק

הדגיש  ,כי שני הוועדים קרובים ללבו באותה המידה  ,ואין הוא מאמין בהאשמות לפיהן לוועד
שמעון רוקח
( ) 1922 - 1863

הדתי ישנן שאיפות לשלוט בעיר .

לדעתו כל העימות בין הוועדים מיותר  ,והוא נגרם על  -ידי

' אינטריגאנטים ' שאינם דורשים את שלום העיר  .ייתכן שהביקורת שהשמיע הרב קוק מדי  -פעם נגד

ועד העיר  ,יצרה תחושה בקרב חלק מאנשיו  ,כי הוא מעדיף את הוועד

הדתי 53 .י

החיכוכים

הממושכים יצרו משבר  -אמון בין הוועד הדתי בראשות הרב קוק לבין הוועד הכללי  .עיון

תר " ע .

147

האור ה ' ו  -ח ' באלול

148

בין היתר נקבע בתקנות  ,כי יושב  -ראש הוועד הדתי יהיה הרב הכללי לעיר ולגליליבכך רצה הרב לבסס רשמית

ומעשית את מעמדו בצמרת ההירארכיה של ' כלי  -הקודש '

ביפו .

תר " ע .

149

האור  ,ח ' באלול

150

שם  ,ז ' בשבט תרע " א  .ועד העיר החדש  ,שנבחר בשנת תרס " ט  ,קבע עם התמנותו סדרים חדשים  .בין היתר
הוחלט  ,כי הוועד ישלם משכורת לרבנים

151

הרב

קוק  ,איגרות  ,ב  ,עמ '

152

שם ,

שם .

153

מוריה  ,כ " א בחשוון תרע " ד

ולשוחטים .

ראה גם

:

הצבי  ,כ " ח בתשרי

תר " ע .

כח .
;

שם  ,כ " ט בכסליו תרע " ד  ,נאמר כי מאחר שאנשי הוועד הכללי לא הקציבו סכום

מספיק להוצאות הכשרות  ,זימן הרב אספה בביתו כדי לארגן איסוף כספים פרטי למטרה זאת  .באיגרות  ,ב  ,עמ '
רלד מציין הרב קוק  ,כי הוועד הכללי התחייב כ ' תעודה של חרזה ' משנת תרע " א לספק את העניינים הדתיים

76

כראוי  .וכן ראה  :שם  ,עמ ' רם  -פנייתו התקיפה של הרב קוק לוועד הכללי  ,בדרישה להקצבת תשלום נאות
לצורכי החזקת הכשרות  .הוא דרש לבצע תשלום זה  ,גם אם יהיה הדבר על חשבון עיפים אחרים בתקציב .
חמישה נפוליאון לחודש ,
דרישות אלו נתקלו בהתנגדות הוועד הכללי  ,שטען כי הקציב לענייני  -דת בסך  -הכל ~
ומסכום זה משתלמת גם משכורת הדיינים  ,אשר לדעת הוועד חייבים גם להשגיח על הכשרות  .הטענה החוזרת

בדיונים הקשורים בנושא הדת כוועד הכללי היה  ' :הרבנים צריכים לדעת שהם פקידי העיר '  .ספר הפרוטוקולים

של ועד העיר יפו ( לעיל  ,הערה

 , ) 50עמ '

. 140 - 139

הרב אברהם יצחק קוק  .רבה של יפו

בפרוטוקולים של ישיבות הוועד הכללי מהשנים תרע " ג  -תרע " ד מלמד על שיתוף  -פעולה כין

הוועדים  ,אך גם על מתיחות ששררה לעתים ביחסים שבין הרב קוק לוועד
הוועד

הכללי 54 .י

הכללי הוא שקבע ושילם את משכורת הרבנים ( להוציא סכום מצומצם שניתן על  -ידי

ועד הכוללים בירושלים לרב קוק ולאלמנת הרב נ " ה הלוי )  .הוא אף סייע במימון דמי  -שכירות ביתו
של הרב

קוק ' ,

5ן

שבו שכן בית  -הדין  ,וכן שילם את משכורת הדיינים  .חברי הוועד  ,שכפי הנראה

רצו להגביר את זיקת הרב לוועד  ,החליטו כי הכסף שהוא מקבל מירושלים יועבר אליו דרך קופת
ועד העיר 56 .ן בתיאום עם הוועד הגיע הרב קוק להסדר בעניין סידור פנקסי נישואין וגיטין  .גם
57ן כקרב חברי הוועד כירסם
בענייני מינוי כלי  -קודש כשוחטים ומשגיחי  -כשרות התערב הוועד .
חשד מתמיד  ,שמא הרב פולש לתחום סמכותם  .שעה שהרב קוק נטל תחת חסותו נדכן שהבטיח

לבנות מקווה בתל  -אביב  ,ראו בכך חלק מחברי הוועד השגת  -גבול 58 .י עינם של אנשי הוועד היתה
צרה בוועד הדתי ; הם ראו בו מכשיר בידי הרב קוק להרחבת תחומי פעילותו מעבר לענייני

דת 59 .י

הוועד הכללי השתדל לא להחריף את היחסים עם הרב קוק יתר על המידה  ,וזאת מתוך הערכה כי

מצב הוועד ישתפר  ,אם יזכה לתמיכת כלל הרבנים  .הוועד החליט להיפגש עם הרבנים כדי לרכוש
] 60

את תמיכתם בפעילותו  ,אך עד כמה שהדבר אמור ברב קוק  -לא זכה הוועד להצלחה יתירה .
דווקא ערב צאתו את ארץ  -ישראל השתבשו היחסים בין הרב קוק לבין הוועד הכללי  .אנשי הוועד

הטיחו בו האשמות חמורות בדבר אי  -נאמנות וחתירה תחת מעמד הוועד  .אבוהב האשים את הרב
קוק  ,כי עם התקרב מועד הבחירות לוועד העיר  ,הוא זימן בביתו פגישה חשאית במטרה לפגוע
במעמד הוועד הנוכחי וכסיכוייו להיבחר מחדש .

ן6י

בישיבת הוועד שהתקיימה בט " ו בתמוז תרע " ד הציג החבר מ ' שינקין שאלות אחדות בנוגע
לרב קוק  ,שהתמקדו בעיקר בנסיון לעמוד על מגמותיה של האספה שזומנה כביתו  .שינקין תמה

,

אם אמנם כונסה האספה לדיון בענייני דת בלבד  ,מדוע לא זומנו נציגי הספרדים  ,החכם באשי

ונציג מוועד העיר  .מדבריו עולה  ,כי השיחות בבית הרב קוק נסבו על ענייני ועד העיר  ,ועל הצורך
בתיקון תקנות חדשות לבחירת ועד העיר .

62ן

מרבית הדוברים בישיבה הסתייגו מהאספה בבית הרב

קוק  .חלקם מיתן את ביקורתו בטענה  ,כי הרב מטבעו נוטה לשלום ואחדות  ,אך הוא ' נתפס

לפעמים ע " י הסובבים אותו  ,שיש להם פוליטיקה שלהם  ,ונגרר אחריהם לעשות צעדים שאינם

! 54

המתיחות נשתירה בעיקר שעה שנדמה היה  ,כי הרב חורג מסמכויותיי  .מקרים מעין אלו לא היו תכופים  ,אך

כשאירעו  -ניכר היה רישומם בישיבות
155

ראה  :ספר הפרוטוקולים של ועד העיר יפו ( לעיל  ,הערה
כללה

7

נפוליאון לחודש מקופת הוועד ,

הוועד טען  ,כי משכורת זאת אינה
156

שם  ,עמ ' . 32

157

שם  ,עמ '

. 46

שם  ,עמ '

, 69

158
159
160

שם  ,עמ '

161

ו 25 -

 , ) 50עמ '

. 29

משכורתו החודשית של הרב קוק בתרע " ג

נפוליאון לשנה מקופת ועד הכוללים בירושלים  .אחד מחברי

מספקת .

וכן הרב קוק  ,איגרות  ,ב  ,עמ ' קלז  -קלח  ,רפד .

הפרוטוקולים  ,שם  ,עמ ' . 115

ספר

162

הוועד .

77

. 155

החרות  ,י " ח בתמוז תרע " ד  .בידיעה נאמר  ,בין היתר  ,כי בבית הרב קוק ' עובדה תכנית למלחמת הבחירות ' .
ספר

הפרוטוקולים של ועד העיר יפו ( לעיל  ,הערה

 , ) 50עמ '

. 214 - 211

את תשובת הרב לשאלה זאת  ,לפיה הוזמנו

נציגי הוועד אך לא הופיעו  ,דחה שינקין באומרו ' חס אני על כבוד הרה " ג  ,אכל נאלץ אני להעיר  ,כי לא נכונים

דבריו ' ( שם  ,עמ '

. ) 212

יוסי אבנרי

בית הרב קוק בשכונת נוה צדק ( רחוב אלרואי

מתאימים כלל וכלל לטבעו ולערכו ' .

63ן

,9

פינת רחוב אחוה

) 21

ההערכה היתה  ,כי הרב

קוק ,

שנכשל בעצת ידידיו

הזוממים פירוד בקהילה  ,יחזור בו כשיווכח כי הוטעה  .הוועד התלבט לגבי הצעדים שראוי לנקוט
כנגד אותה אספה  ,שנראתה כמאיימת על קיומו .

64ן

מבחינת הרב קוק היה כל הדיון האמור לא -

רלוואנטי  ,מאחר שכעבור מספר ימים הוא יצא לחוץ  -לארץ  ,וחזר רק לאחר סיום מלחמת  -העולם
הראשונה .

מעורבות הרב בענייני הוועד לא היתה אירוע חד  -פעמי  .למעשה עוד בשנת תרס " ז פעל הרב

להקמת ועד כללי חדש  ,לאחר שחלק מחברי הוועד הקודם התפטרו  .במקרה דנן התערב הרב
בהליכים לבחירת ועד  ,מתוך מה שפורש על  -ידו כדאגה לענייני העיר ולאחדותה  .הרב קבע נוהלי

בחירות מפורטים  ,ולא שכח להדגיש  ,כי הוועד  ,לכשיבחר  ' ,יהיה יחד עם הכוח הרבני הנלוה עמו
מצדנו

בעהי " ת  ,המוסד הנושא את דגל השלום

והיהדות ' ; '

6ן

היינו  ,עוד בתרס " ז ראה הרב קוק

במוסד הרבנות גוף הנהגתי שווה  -ערך לוועד הכללי  .עם בחירת הוועד החדש הוא בירך על
163

,2

שם  ,עמ '  . 214דעה דומה על הרב הביע מרדכי בן הלל הכהן ( לעיל  ,הערה

 , ) 7ד  ,עמ '

. 171

לדעתו  ,חולשת הרב

קוק היתה בכך  ' ,שהיה נוטה להיכנע אל תחת כל השפעת חוץ  ,אפילו של משפחתו  .באופן זה לא היה מעולם
תקיף בדעתו  ,ורבנות שאין עמדה תקיפות  ,אינה ולא כלום  . . .בגלל הדבר הזה אין הרב קוק איש מלחמה  ,וגם לא

ע

~

תוכל להישען עליו בשעה

מכרעת ' .

164

אחד הדוברים בישיבת הרועד סיפר  ,כי באספה בבית הרב קוק התפארו שידיחו את הוועד עוד לפני

165

הרב קוק  ,איגרות  ,א  ,עמ ' גה .

הבחירות .

הרב אברהם יצחק קוק  ,רבה של יפו

המוגמר  ,והביע נכונות שהוועד יטפל בענייניה הכספיים של הרבנות 66 .י נראה  ,כי לא העריך
 ידיבאותה עת את מלוא המשמעות הפוליטית העלולה להיווצר עקב מימון פעולות הרבנות על
הוועד  ,שהיו
אנשי
גוף חילוני  .כפי שנתברר עד כה  ,לא נתגלגלו העניינים בכיוון שצפה הרב
מעמדם בהנהגת
קוק .של
.
אמורים להיות שותפים לרב קוק בהנהגת

הקהל  ,נתגלו

כקנאים לדומינאנטיות

הרב

הקהל היפואי  .הם דחו על הסף כל נסיון להתערב בתחום שנראה להם כ ' נחלתם ' הבלעדית .
באורח
קוק הוכר אמנם כמנהיג  -ציבור ביפו  ,אך הוא נותר מנהיג בודד  ,שמעולם לא השתלב

אורגאני בצמרת הפוליטית היפואית .
במשך שנות כהונתו ביפו בא הרב קוק במגע  ,במידה זו או אחרת  ,עם מרבית פרנסי הציבור
 ישראל .היפואי  ,שחלקם עתיד היה לשמש כעבור זמן בתפקידים בכירים בהנהגת היישוב בארץ
קורקטיים  ,והצטמצמו

יחסים אלו היו

בדרך  -כלל בנושאים המשותפים בהם טיפלו הרב

ועמיתיו

להנהגת הקהל .
ראויה לציון מיוחד פרשת היחסים שבין הרב לבין שמעון רוקח  ,ממנהיגיה הבולטים של
קהילת יפו  .אישיותו התקיפה  ,מצנו הכלכלי האיתן ויוזמותיו הברוכות בהקמת מוסדות שונים
הרץ
בעיר  ,היקנו לרוקח את מעמדו המרכזי בקהילה היפואית  .הוא פעל יד ביד עם הרב נפתלי
 .התגברות
הלוי  ,ולאחר מותו מילא תפקיד מכריע במינויו של הרב קוק לרבה של יפו והמושבות
העלייה החל משנת תרס " ד חוללה תמורות דמוגראפיות ורעיוניות ביישוב

היפואי ,

שנתנו

אותותיהן גם בהרכב הנהגת הקהילה  .במסגרת שינויים אלו נתרופף מעמדו של שמעון רוקח  ,אשר

סבר נטעות  ,כי ניתן להתמיד בשלטון  -יחיד גם בנסיבות החברתיות החדשות  .בבחירות שנערכו

לוועד יהודי יפו בשנת תרס " ט  ,איבד רוקח את כתר ההנהגה  ,אך הוא סירב להשלים עם תכוסחו
הפוליטית  ,וחתר תחת מעמדו של הוועד החדש  ] 67 .לעומתו  ,הביע הרב קוק אמון בוועד החדש
68ן האחרון נמנע מפגיעות ישירות
שנבחר כאורח חוקי  ,והסתייג מיוזמות רוקח להפלת הוועד .
דת
בכבוד הרב קוק  ,אולם בעקיפין פעל להצרת צעדיו  ,תוך שהוא מערב נושאים פוליטיים בנושאי
70ן
וחברה

69 .י

העיתונות שתמכה ברב קוק  ,האשימה את ש ' רוקח כנסיון לפגוע במעמדו של הרב .

קשה לעמוד על מידת הדיוק בהאשמות אלו  ,אך ברור כי היחסים בין הרב קוק לשמעון רוקח
בתקופה הזאת היו משובשים לחלוטין  .בנסיון לשקם יחסים אלה  ,שיגר אליו הרכ קוק מכתב
נרגש  ,ובו פנייה לנטוש את הוויכוחים ביניהם ולדאוג לשלום העיר  .בין היתר כתב  ' :אל ידאיב את
העסק
רוחי ובשרי החלש וכואב כדברי קטנות אשר לא לכך נוצרנו  ,שרעפי ידכאוני בדבר כל
ן7ן

השפל הלזה
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שם  ,עמ '

.

 . .יעשה נא למען זיכרון אהבתנו מאז . ' . . .

ע.

167

ראה

:

האור  ,י " ט בטבת  ,ב ' בשבט ,

168

ראה

:

הצבי  ,כ " ח בתשרי תר " ע

169

;

תרע " א .

החרות  ,כ " ז בטבת תרע " א

;

האור  ,י " ט בטבת

תרע " א .

אלא

ראה  :מוריה  ,כ " ד בטבת תרע " א  .הכותב מציין  ,כי סכסוך השחיטה ( עם הרב הלוי ) אינו על רקע הלכתי ,
ביוזמת ש ' רוקח  ,שרצה להלום בוועד החדש ולשלוט ברב קוק  .כן ראה  :החרות  ,ט " ז ו  -כ " ג בטבת תרע " א .
המחלוקת ' .על
בגליון האחרון לימד אחד הכותבים סנגוריה על רוקח  ,וטען כי לא רוקח עמד מאחורי הקלעים של
נגד
 הרסכך העירה מערכת העיתון  ,כי אמנם לרוקח שמורות זכויות רבות  ,אולם אלו לא מתירות לו פעולת

החלטותיו של איש גדול
170
171

החרות  ,כ " ז בטבת

כרה " ג האב " ד ריפו והמושבות  ,אשר כל מה שהוא עושה הוא לטובת

השלום ' .

תרע " א .

איגרת מיום אדר כ ' תר " ע מתוך ארכיון הרב קוק  ,נמסרה לי על  -ידי בנו  ,הרב צ " י הכהן קוק  .בנדון זה ראה הרב
קוק  ,איגרות  ,א  ,עמ ' שכח  -שכס  ,פנייה מאופקת יותר של הרב קוק אל רוקח  .בארכיון הרב קוק מצויה איגרת

71
~

יוסי אבנרי

איגרות אלו  ,החושפות את המתיחות ששררה בין הרב קוק לש ' רוקח  ,מלמדות עד כמה רגיש
היה מעמדו של הראשון בין הכוחות הפוליטיים השונים שפעלו באותה עת ביפו  .אי  -הסתגלותו
של הרב קוק לכללי המשחק

הפוליטיים  ,שתבעו

תמרון מתמיד וחמקני בין הסיעות  ,באופן שתנוח

דעת הכול  ,גרמה למצב בו קומם הרב כנגדו פעם סיעה זאת ופעם סיעה אחרת .
אשר לשמעון רוקח  ,נראה כי למרות החיכוכים שאירעו ביניהם  ,רחש כלפיו הרב קוק הערצה

שבוטאה בין היתר בדברי  -הערכה לזיכרו 72 .י מתוך הדברים האמורים עד כה מסתבר  ,כי רוקח לא
היה המנהיג היחיד עמו נקלע הרב ליחסים מתוחים  ,אלא שכאן נשאה היריבות מטען רגשי עמוק
בשני הצדדים .

סיכום
הרב קוק נתקבל בבואו לארץ בתרועות תושביה של יפו  ,אשר התלכדו לשעה קלה כדי להביע
אהדתם לרב החדש .
במשך שנות כהונתו של הרב קוק ביפו  ,הצטמצם בהדרגה מחנה תומכיו  .ויכוחים בנושאים
נוספת  ,בה רומז הרב לרוקח  ,כי ענייני הקהילה עשויים להתנהל בהצלחה גם ללא עזרתו  .בתקופה בה השתבשו

יחסי הרב קוק וש ' רוקח  ,תמך האחרון במינוי הרב עוזיאל כחכם באשי ביפו  .ראה  :ציון לנשמת רוקח  ,יפו
תרפ " ג עמ ' . 27
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ציון לנשמת רוקח  ,שם  ,עמ '

, 25 - 23

קהילת תל  -אביב  -יפו ( אצ " מ 15 ,

הגדול רב

המנהיג . . .
ביתו של שמעון

רוקח ,

על כיפתו שנשקפה
למרחוק

ao

העלילה . . .

 . 85 - 83באיגרת ששלח הרב

) /) 323 /

בכ " ג באדר

תרפ " ב למר יעקב גולדמן  ,מראשי

שיבח הרב את היוזמה להוציא לאור ספר לזכר ' אשר פעל בחייו האיש

לטובת היישוב בא " י ולטובת ייסוד

העדה  . . .ביפו . . .

כראים הם מפעליו ומסירותו של

הזה שיימסרו לדורות  ,יהיה רוחו הכביר וחפצו האמיץ לבניין ולסידור

ציבורי . . .

למופת

לרבים ' .

הרב אברהם יצחק קוק  ,רבה של יפו

רעיוניים ,

פוליטיים

,

חינוכיים ודתיים בהם היה מעורב כירסמו באהדה הכללית שממנה נהנה

בראשית דרכו  .יפו הפכה בתקופה הנדונה למרכז הפעילות הציונית

בארץ  -ישראל  ,שנעשתה ברובה

המכריע על  -ידי ציבור חילוני  ,בחלקו אף אנטי  -דתי  .באותה תקופה התפתחו ביפו ניצני תרבות
לאומית חדשה  ,שהתאפיינה בחילוניותה  .ביפו נוסדו מוסדות ' היישוב החדש '  ,אשר מלכתחילה לא
נועדו לפגוע בערכים דתיים כלשהם  ,אך עצם הקמתם ביסס את החברה על ערכים חילוניים .
כדוגמה ישמשו מוסדות כ ' משפט השלום ' וגמנסיה

' הרצליה ' ,

או מוסדות פוליטיים כמרכזי -

מפלגות ומערכות  -עיתונים ששוכנו ביפו .
עם התגברות היסוד החילוני ביפו הלכה ופחתה האהדה לערכי היהדות  .בעקבות גלי העלייה
השנייה התחזק עוד יותר מעמדו של הציבור החילוני  .קשה היה לרב קוק לפעול למען שמירת
צביונה היהודי של יפו  ,שעה שהציבור הדתי העומד מאחוריו הלך ופחת .

התנגדותו למינוי חכם באשי  ,עימותים עם הספרדים על רקע השחיטה  ,מחלוקתו עם שמעון

רוקח וסיעתו  -כל אלה כרסמו במעמדו בציבור שלכאורה היה חייב כולו לתמוך בו  .לא פעם
עולה

הרהור  ,שמא

לא נקט הרב עמדות די תקיפות  :מאידך גיסא  ,בחינת המציאות מורה  ,כי היתה

מידה רבה של ריאליזם באי  -נקיטת עמדות בלתי  -מתפשרות .
הרב קוק  ,שנמנע מכל פעולה או אמירה של הזדהות סיעתית  ,נותר בעתות מצוקה ללא תומך .
מרבית הציבור היפואי רחש לו אהדה  ,אולם זו לא בוטאה בתמיכה לה היה זקוק  .גישתו
האינדיבידואליסטית של הרב מנעה התגבשות מחנה ציבורי קבוע סביבו  .הוא מעולם לא התייצב

כתומך בקבוצה מסוימת  .עובדה זאת  ,שניתן לפרשה כמקור לחולשה פוליטית  ,עשויה גם להבהיר
מדוע בכל זאת נהנה הרב קוק מאהדה בחוגים רחבים .

מעמדו הרשמי הבלחי  -מוגדר של הרב קוק ועליונותו הרשמית של החכם באשי היוו בעתות
מחלוקת נקודות  -תורפה שצמצמו את אפשרויות תגובתו של הרב קוק  ,ופגמו בכבודו  .הוא לא ניהל

מאבקי  -יוקרה  ,והמחלוקות שהיה מעורב בהן היו מבחינתו ' לשם שמים '  .אך כדרכן של

מחלוקות ,

אף לאחר שיושבו  ,הן מותירות בעקבותיהן מישקע מריר היוצר אווירה פחות נינוחה בעת קיום

מגעים בין הצדדים בעתיד  .אין להסיק מן האמור כאן  ,שכאילו היתה כהונת הרב ביפו מסכת
ממושכת של תקלות  .לאמיתן של דבר  ,היו אלו אירועים בודדים בשגרת עמל יומיומית  ,שמוקדה
בנסיון להטביע את חותם היהדות בדמות היישוב היהודי  .למקרים אלו נודעת חשיבות בחשיפת
מעמד הרב בעיר  ,בבחינת יחסי הכוחות בינו ובין יתר בעלי התפקידים בקהילת יפו  ,בקביעת מידת

השפעתו ומגבלותיו  ,ובתיאור ניצני המאבק על דמות היישוב היהודי המתחדש בארץ  -ישראל .

הרב קוק לא הצליח לבלום את תהליך החילון המזורז של יפו ותל  -אביב  .למעשה  ,מלכתחילה
היתה השגת מטרה זאת כמעט בלתי  -אפשרית  .המעט שיכול היה קוק לעשות  ,הוא לחזור ולהדגיש
את ערך השמירה על הצביון היהודי הפומבי בעיר  .אם בנושא זה לא יכול היה הרב לזקוף לזכותו
לן בשנים אלו
הישגים  ,הרי לגבי נושא הכשרות הוא הביע את שביעות  -רצונו מהשיפור שחל במצב ' .
נקבעו כללים לגבי מימון הוצאות הרבנות  ,אשר פעילותה הצטמצמה בתקופה זאת בעל כורחה
בטיפול בנושאי דת

; 74ן

והיה בכך משום תקדים לעתיד לבוא .

8

~

רלד .

173

הרב קוק  ,איגרות  ,ב  ,עמ '

174

הרבנות והרב אינם היינו  -הך  .הרב קוק  ,כאמור  ,השתדל להרחיב את סמכויותיו  ,ואמנם פעל מחצן למסגרת
הצרה של הרבנות  ,אך גם צעדיו הוצרו במידה

רבה .

יוסי אבנרי

לכאורה נראה  ,כי בתקופה הנדונה קשה לזקוף לזכות רבנות יפו הישגים מרשימים ; אולם עצם
העובדה  ,כי בלב היישוב החדש פעל רב המקובל על מרבית התושבים  ,המעורה ככל ענייני העיר
ומאזין לרחשי לבה של עדתו  -היוותה הישג  ,ושימשה גורם ממתן ומפשר ביחסי הציבור החילוני

והחרדי ביפו  .בתקופה זאת נוצרה תדמית של רב רצוי לקהילה עירונית ארץ  -ישראלית  ,אשר חלק
ניכר מאוכלוסייתה אינו חרדי .
בפועלו נבלם הרב קוק לא אחת הן מסיבות אובייקטיביות והן מחמת התנגדות חלק מתושבי יפו
ליוזמותיו  ,או התנגדותו ליוזמותיהם  ,מה שאין כן לגבי אישיותו הקורנת  ,שהותירה רישומה אף על
מתנגדיו .
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