
קרה קורה יקרה

חוברת קנאית שקראה לשרוף את ספרי הראי"ה קוק, 
נכחדה כשעותקיה נשרפו כולם

| מנחם רהט

לא ייאמן כי יסופר: ספרי 'אורות' של 
הראי"ה קוק, שנחשבים היום לתשתית 
היהדות,  מחשבת  ללומדי  בסיסית 
הוגדרו עם פירסומם לראשונה לפני 99 
שנה, בשנת 1920, כספרי כפירה ומינות 

שיש לבערם בשריפה מן העולם. 
קוק  הראי"ה  שכשפירסם  מסתבר 
שנכתב  'אורות',  ההגותי  ספרו  את 
לדברי תלמידיו ברוח קודשו הנשגבה, 
ע"י  ובשמחה  בברכה  הספר  התקבל 
שהסתופפו  והקהילות  הרחב  הציבור 
חרדיות.  קהילות  ובהן  הנהגתו,  תחת 
קצרי  קנאים  קמו  גם  הספר  כנגד  אך 
דעת וצרי עין, שביקשו עילה להילחם 
הנערץ  הרב  של  הכריזמטית  בדמותו 
לתפוס  והחליטו  החלוצים,  ואוהב 
טרמפ על הספר, על מנת לקעקע את 
דמותו האהובה של הרב שנתחבב על 

כל שדרות העם. 
כנגד  פלסתר  חוברת  חיברו  הקנאים 
שופר',  'קול  ושמה  'אורות'  הספר 
שבה הביאו בצורה מסורסת ומקוטעת 
מתוך  ומשובשים  חלקיים  משפטים 
במהופך  שיתפרשו  מנת  על  'אורות', 
מדעת כותבם ויציגו אותו ככופר בעיקר 
דופי  להטיל  נועדה  החוברת  (רח"ל). 
בכל כתבי הרב, על מנת שהרבנים ידונו 
החוברת  בשריפה.  לכליה  ספריו  את 

1920-תר"פ.  היינו  החיצונים',  מספרי  'להבדל  בשנת  אור  ראתה 
מחבר החוברת לא חתם שמו עליה, אך רמז לגבי שמו מופיע בשער 
ירושלמית  למשפחה  בן  נודע,  קנאי  זה  היה  כי  ונראה  החוברת, 
שהיה  מצאצאיו,  אחד  כי  מספרת,  הירושלמית  האגדה  שורשית. 
לימים חבר כנסת, עלה על קברו של הראי"ה וביקש בדמעות שליש 

ובתחנונים את מחילתו על הביזיון שגרם לו אחד מאבותיו.  
מחבר כתב הפלסתר  לא הסתפק בגידופים ובכזבים שהעלה על 
הכתב, ופנה לרבנים שונים בארץ ובעולם בבקשה שיצרפו כתבי 
הסכמה לספר הגידופים – וחלקם אמנם נענו ברוב תמימותם, אבל 
אחר כך ביטלו את החתימה. על מנת לזכות בחתימתם של רבנים, 

ניסח הכותב את התקפותיו על הראי"ה 
בלשון רכה יחסית, שאותה הציג בפני 
את  החריף  יותר  מאוחר  ורק  הרבנים, 
הניסוחים, שנועדו לפגוע באישיותו של 

הרב קוק.
ירושלים,  מרבני  שניים  למשל  כך 
שהיו בידידות אישית עם הראי"ה קוק, 
בפניהם  שהוצג  לאחר  לחתום  התפתו 
החוברת.  של  ראשוני,  מרוכך,  נוסח 
רק לאחר שחתמו על מכתב ההסכמה 
בחוברת  הטון  את  הקנאים  החריפו 
כנגד  וגידוף  חירוף  דברי  והוסיפו 
הבלתי  רוחם  על  שעלה  ככל  הראי"ה, 
נאצה  מכתבי  זייפו  ואף  מרוסנת, 
בחתימת רבנים, כמו למשל הרב אליהו 
דוד רבינוביץ-תאומים (האדר"ת) שהיה 
בהערצתו  ונודע  הראי"ה  של  חותנו 

העצומה כלפיו.
החוברת המתועבת ראתה אור באלול 
מחלוקת  של  אש  והבעירה  תר"פ 
לחוברת  שנה.  מאה  שלפני  בירושלים 
קמו מיד מתנגדים שניצבו לימינו של 
נחמן  רבי  הגאון  למשל  כמו  הראי"ה, 
שלמה גרינשפאן זצ"ל, שכתב: "מעולם 
לא ראיתי כתב פלסתר כזה. הדבר הזה 
הרעיש את כל עירנו. הרב ישראל חיים 
דייכעס החליט לצאת במחאה נמרצה 

כנגד התנפלות מגונה כזו". 
רבי צבי פסח פרנק, שהיה לימים רבה 
של ירושלים, כתב אז דברים חריפים על 
הקנאים "שנתלבשו במסווה הצביעות ומכריזים כי מקנאים המה 
קנאת ה' ומשתמשים רק בשמות הזקנים לסמא העיניים וכל מבין 
רואה כי לא נוכח האמת דרכם, משתמשים בכתבי פלסתר להרבות 

מחלוקת בישראל". 
הראי"ה עצמו כתב אז לבנו הצעיר צבי יהודה, שחוברת הנאצה 
לא תרתיע אותו מללכת בדרכו הנודעת: "הציבור היה תוסס מפני 
הנבלה של החוברת 'קול השופר' של מחרחרי הריב, אבל לא פעלה 
כל השתדלותם להצר את הצעדים של דרך הקודש שאנו הולכים 

בה, כי אם להרחיבם בעזרת ד'". 
שגיונות  על  ירושלים  רבני  של  דעתם  גברה  דבר  של  בסופו 
הקנאים וכל העתקי החוברת הועלו באש, 
עד כי נוצר הרושם שלא נותר לה שריד, 
כך שזממם של הקנאים התהפך על פניו: 
ספרי 'אורות' זכו לתפוצה רחבה, וחוברתם 
נדונה לכליה.  בירושלים נתפרסם אז דבר 
מיתתו החטופה של אחד האחראים לחוברת 
הנאצה, והדבר נתפרש בפי הציבור כעונש 

על עוון ביזויו של מרן הראי"ה. 
לפריט  אותה  הפכה  החוברת  שריפת 
בספריה  אפילו  המציאות.  יקר  אספני 
הלאומית אין עותק ממנה. אך בימים אלה 
נתגלה עותק בודד של 'קול שופר' במצב 
טוב, בבעלות פרטית, והיא תוצע למכירה 
ביום א' הקרוב בבית המכירות הפומביות 

ברנד בבני ברק, לכל המרבה במחיר.

שער החוברת 'קול שופר' – היחידה ששרדה
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