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כתובת המייל לשליחת התגובות:
haredimemet@gmail.com
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הרב הגאון ר' יקותיאל איסר הדס זצ"ל
]על פטירתו ,מתוך העתון קול יעקב[1
ביום א' נלב"ע בעיה"ק הרב הגאון המפורסם ר' יקותיאל איסר הדס ז"ל ,הרב ממישד בליטא .מטעם הרבנים
הוכרז להלויה ,וקהל גדול ונכבד נהר אחריה ,ובראש רבני העיר .הספידוהו הרבנים הגאונים :ר' יוסף גרשון
הורביץ ור' יעקב משה חרל"פ והרב הישיש ר' מרדכי זיגל שפירא.
הרבנים הגאונים תארו בדברים חמים את ערך האבדה הגדולה שאבדה ירושלים התורנית והחרדית בפטירתו של
אדם גדול ,שעוד מנעוריו נתפרסם שמו ממדינת ליטא בתור עילוי ,ושמלבד גדלו בתורה וביראת-שמים הצטיין
במידות תרומיות ,ואהבת האמת היתה נר לרגלו ותחבבהו על כל הקהל החרדי התמים שלפניו חנף לא יבא.2
הרב הגאון המנוח למד הרבה ולימד הרבה והעמיד תלמידים גדולי תורה ויראה .הספר שחיבר – בכתב-יד – על
סוגיות הש"ס ותשובות לשואליו ,הפליא גאוני הדור שהיה ,והגאון האדיר ר' חיים סלביציג זצ"ל הפליג בשבחו
מאוד.
בתור רב ואב"ד במישד נהל את עדתו במישד ובימי המלחמה מסר את נפשו כמה פעמים להצלת צעירי ישראל.
בבואו הנה לפני המלחמה עבר דרך גרמניה ושם חבבוהו ראשי היהדות החרדית עד למאוד ,ובהשפעתם אז על
ועד "בתי מחסה" ניתנה לו דירה מתאימה לפי כבודו .בישבו "בבתי מחסה" ובהתפללו שם בקביעות נתקרב
אליו הרה"ח זוננפלד ויכבדהו עד מאד וגם הוא חיבב אותו בתור ממונה ומוהל ואיש נכבד .כשחזר הרב הגאון
ז"ל לאחרי המלחמה לירושלם מצא לפניו עולם הפוך ,כי אנשים בלתי אחראים התלקטו מסביב להרה"ח
זוננפלד ויתחילו לתארו בתארים משונים ונפרזים כדי לחתור על ידו תחת סידורה של הרבנות ולעכר את שלום
היהדות החרדית ,או אז לא נשא הרב המנוח ז"ל פנים גם למקורבו לפנים ,וימצא חובה קדושה בנפשו לגלות
את פני הלוט ולהודיע נגדה העולם כולו את מה שראה בעיניו ,והכיר בעצמו כי המחלוקת המתנהלת בירושלם
על-ידי קבוצת הרה"ח זוננפלד איננה מחלוקת של קנאים ושל חרדים קיצוניים נגד מי שהוא ,כי-אם קטגוריה
של חנפים וצבועים שמשכו את הרה"ח זוננפלד ברישתם ,מחלוקת מתוך פניות ומגמות ידועות נגד רבני וגאוני
וצדיקי העיר ,שגדולתם בתורה ויראה מקורה ,בחריפות ובבקיאות ובדרך המוסר או החסידות עפ"י סדרי גאוני
וצדיקי דור דור ודורשיו בפולניה וליטה ,בניגוד לאלה ששמם מתפרסם על יסודות אשר לא שערום אבותינו
בגמטריאות מגוחכות ,שלפני גאוני וצדיקי פולניה וליטא היו בדחני החתונות מצטיינים בהם ,ובידיעה שטחית
במילי דאגדתא.
מכתביו הגלויים של הרב המנוח ז"ל שנתפרסם בעתוננו עשו בזמנם רושם כביר בכל העולם החרדי ,והועילו
בהרבה לטהר את האויר שהורעל ע"י אורגנם 3של פקידי "בית היתומים דיסקין" .ורבני וגדולי הדור שבחו"ל
שהכירוהו מאז כי האמת נר לרגלו ,אורו עיניהם לקראת דבריו ,והרבה מהם החזיקו לו טובה במכתבי-תודה,
שבהם אמרו עליו :אפילו בשעת כשלונה של ירושלם לא פסקו הימנה אנשי אמנה.4
תמיד היה מצטער ומתמרמר על חילול השם שפקידי "בית היתומים דיסקין" גרמו בירושלים ובעולם כולו.
ביושרו ובתום לבו לא יכל כלכל את המציאות המרה ,שפקידי מוסד אחד בירושלם ,שהוקם על ידי רבני
ירושלים ,ושכל קיומו על נדבות הצבור ,ושפקידים אלה מראש הגבאים ועד לצעיר משרתיו מתפרנסים לרוחה
על חשבונו ,ירשו לעצמם להתריס כל-כך בהציבור וברבניו וצדיקיו ,לסכסך איש ברעהו ולעשות את העיר
כמרקחה זה ימים על שנים באין מכלים.
קו האור האחד שהאיר לו בחשכת המחלוקת הזעומה הזאת ,היה בטחונו האמיץ בכוח התורה והיראה ונועם
המידות של רבני ירושלים ,שהוא סוף סוף יפיץ את כל העננים שאינטריגות עלילות מחרחרי הריב מעלות
בשמינו ,וקושטא קאי.

 1
2
 3
  4
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 שנחל בכל מקום5הוא שמח מאד גם על נסיעת רבנו הגדול הגאון רא"י קוק לרחבי הגולה ועל כבוד המלכים
 דיה לפקח את עיני הגולה לראות נכוחה מי ומה הוא ראש רבני ארץ ישראל6 באומרו שהכרת פניו,עוברו
 הכרה זו ושמחתו העצומה לבשורת שובו לשלום של רבנו שליט"א אמצה. וכמה גרועים הם מתנגדיו,שליט"א
.את רוחו גם בימי מחלתו אשר הכריעתו
.כבן שבעים שנה היה בפטירתו
.תנצב"ה
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הגאון רבי יצחק ירוחם דיסקין ז"ל
]על פטירתו ,מתוך העתון 'קול יעקב'[7
באשמורת הבוקר יום ב' ערב-ראש-חודש אדר נלב"ע הרב הגאון ר' יצחק ירוחם דיסקין ז"ל בעקבות מחלת
שושנה בפניו ,שכשהיא לעצמה עברה בשלום ,אבל השאירה רשמיה בחולשת זקנתו שהכריעתו באפיסת
הכוחות.
הרב הגאון רי"י דיסקין היה בנו יחידו של הגאון החסיד מבריסק זצ"ל ,והיה מחונן בכשרונות מצוינים .כוחו
בזכרון ובפלפול של חריפות היה גדול ,ודבריו בפלפול היו משמחים מצד ברקי המצאותיהם .בימי רעננותו היה
גם חרוץ במילי דעלמא .על-יד ידיעותיו בתורה היתה בו גם מדה מרובה של השכלה מודרנית .8הוא ידע את
השפה האיטלקית על בוריה ויקרא את כל מבחר ספרותה העתיקה והחדשה ,גם צרפתית וגרמנית ידע עד כדי
קריאה ודבור .עברית היה כותב באופן מצויין .דבריו היו תמיד קצובים וחצובים ,וספוגים תוכן והמצאה.
בקריירה של רבנות לא דרך מעולם .בהיותו כבר חמיסר לקח לו אביו הגה"ח זצ"ל לאשה את בתו של הגביר ר'
זכריה זלקינד )בטלן( ,קבלן ממשלתי מפורסם ,שעל-ידו נבנה מבצרה של דוינסק בימי שלטונו של הצר ניקולי
הראשון .חותנו זה החסיד והעשיר ,באהבתו את התורה והחכמה ,דאג לחתנו על כל מחסוריו .גם אשתו השניה
אשר לקח אח"כ באומן אשר באוקרינא היתה מבית עשירים ,ויתפרנס גם שם מבלי דאגה משך שנים רבות.
אחרי הסתלקותו של אביו הגאון החסיד מבריסק זצ"ל ואחרי שנפטרה גם אלמנתו הרבנית ע"ה הזמינוהו גבאי
"בית היתומים דיסקין" לבוא ירושלימה ולנהל פה את מוסדו של אביו זצ"ל .9בהעתרו לההזמנה ובבואו הנה
מיהרו גבאי המוסד הזה – שהראשון בהם היה אז הרה"ח זוננפלד – להרגיש בעקביות הנהלתו החזקה,
ובהתנחמם קשרו עליו מלחמה מרה עד מאוד ,שהגיעה עד לכדי עלילת-דברים ועד כדי ירידה לכבודו ולשמו.
הרה"ח זוננפלד שטמהו ורבהו אז כל-כך עד שבצר לו כבר ענד את צרורותיו ויעמוד הכן לנסוע חזרה לרוסיה.
אלא שברגע האחרון עמד לו התמצעותם של רבנים גדולים מירושלים 10ועמהם הרב הגאון מוהרצ"פ פראנק,
של הגאון הרידב"ז זצ"ל מצפת ,ושל הגאון מוהר"ח סלביציג זצ"ל מבריסק ,והם שעודדו את הגאון מוהר"ש
סלנט זצ"ל להתערב )למרות חולשתו בימיו האחרונים( להגנתו ולהצלת עמדתו בתור מנהל "בית היתומים
דיסקין".
בהתבסס עמדתו ובסדרו מחדש את הנהלת "בית היתומים" שם את כל מעיניו בארגונו ובהפרחתו של המוסד
הזה ,אשר כל ימי היות כוחותיו איתו נהלהו בסדר ובמשטר ,שנלוו בהצלחה יתרה ,וברכה היתה לרגליה של
הנהלה זו אילולא שמעשה שטן הצליח ,ועם הפסקת מלחמת התבל הפקידים הצעירים של "בית היתומים
דיסקין" בתאוות שלטונם הרו והגו מזימה בלבם להחל תעמולה לשם שימת עטרת הרבנות הירושלמית על שכם
מנהל מוסדם הרב הגאון הרי"י דיסקין ז"ל ,וכשפגשה תעמולה זו בהתנגדות עזה מצד כולל אונגריה בראשות
הרה"ח זוננפלד וממוני הכולל יצאו אז במחאה נמרצה ובדברים בוטים כנגד הרב הגאון רי"י דיסקין ז"ל,
והרבנים הגאונים בתי דין הצדק שליט"א לא תמכו גם הם בידו ,אז השתמשו הפקידים הצעירים כבר בחולשת
זקנתו להכניס רוגז וכעס בלבבו ולקשור בשמו מלחמה כלפי רבני העיר ,מלחמה מעין המלחמה אשר טעם הוא
בזמנה את טעמה מצד הרה"ח זוננפלד ,ושרבני העיר אלה הצילוהו אז הימנה.
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רוגז זה הוא שקרב אותו הפעם על הרה"ח זוננפלד ולא ידע כעס מעצור כלותו חציו בצבור כולו בתתו את ידו
 שבה עטרו את הרה"ח זוננפלד בכתב אשר ערכו לו ויחתמו לו פקידי,גם הוא להפיקציה של "רבנות" כביכול
 ולא זכר עוד את דברי המרירות אשר כתב הוא בעצמו,11"בית היתומים דיסקין" הם ונשוי הנוצרית די האן
."בזמנם עליו ושנתפרסמו כבר ב"קול יעקב
 של הרב12עם התגברות חולשתו כן הוסיפו הפקידים הצעירים להבעיר את המחלוקת ולהשתמש בה בשמו
הגאון רי"י דיסקין ז"ל ומכיון שנתנה פעם רשות למשחיתים כבר לא הבחינו ולא שעו עוד גם אליו בעצמו
בצערו אשר הצטער אח"כ על הדרכים המסוכנים שבהם הלכו מאז פקידים אלה לחורבנה של ירושלים ולהריסת
.מצבה של היהדות החרדית ולנוול שמה הטוב
צערו זה התבטא לאחרונה גם על מעשה הנבלה האחרונה שנעשתה ע"י בנו ואחיו של פקידו הידוע משה בלויא
 אלא,13משה-ישראל והשליכם עליו כלי מים מגזוזטרת הישיבה אהל-בהתנפלותם על ראש הרבנים לארץ
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 ]כ[שנתקבל.שנחנק צער זה ברפיון זקנותו ובחדר אשר היה כלוא בו מבלי לצאת ולבא עוד זה ימים על שנים
מ"אגודת הרבנים החרדים" באמריקא המכתב לשמו בדבר מעשה זה ובדרישה לפטור את הפקידים החצופים
. וישימו על התשובה את תוי חתימתו מבלי שאול את פיו,השיבו עליו הפקידים האלה עצמם מה שהשיבו
משמעת שהיתה חופפת עוד על-עם פטירתו של הרב הגאון רי"י דיסקין ז"ל נסו הצללים האחרונים של מוראת
. ה' ירחם. הסכנה הצפויה מפניהם לעמדתה של היהדות החרדית גדולה עכשיו ביותר.פינת הפקידים האלה
אבדה גדולה אבד "בית היתומים דיסקין" ואבדה גדולה אבדה ירושלים התורנית בפטירתו של הרב הגאון רי"י
.דיסקין ז"ל
 וילדי הת"ת ובית, קהל גדול מאד.מטעם "הרבנות הראשית לארץ ישראל" הוכרז להלויה ובטול מלאכה
ישראל הגאון רא"י קוק וכל חברי הרבנות- השתתף בהלויה גם ראש הרבנים לארץ.היתומים בראש נהרו אחריה
.הראשית לא"י הרבנים הגאונים שליט"א
הספדים נערכו ע"י הרב הראשי הרב הגאון כמוהר"י מאיר והגאון ר' איסר זלמן מלצר מסלוצק ועוד רבנים
.ודרשנים רבים
. תנצב"ה.כבן שמונים ושבע שנים היה במותו
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ט' שבט תרפ"ג
[(]מכתב הגרי"א הדס לגרי"י דיסקין )א
(מכתב גלוי )א
.לכבוד הרב הגאון וכו' מו"ה יצחק ירוחם דיסקין נ"י שלום וברכה
ידי מתי-בימים האלה נתעוררו רבני ונכבדי עיקת"ו לשים קץ לשערוריית המחלוקת אשר ללהב יצאה על
מספר של אנשים המתלבשים בעו"ה ]בעוונות הרבים[ במעטה היראה וממיטים שואה על עיר קדשנו והמחוזות
 ועיני כולנו רואות וכלות, על ידי מחלוקת ממארת זו ירד קרן תוה"ק וכבודה פלאים.בין ברוחניות ובין בגשמיות
.כי החופשים ופורקי העול מתגברים ועושים חיל והולכים ונבנים על חורבנם של היראים
באספה גדולה מסלתה ומשמנה של היהדות החרדית שהיתה בבית הרב הגאון וכו' מו"ה דוב אברומוביץ נ"י דנו
הרבנים הגאונים דעיר קדשנו על מצב איום זה ומצאו שאין עצה ואין תרופה אחרת להעלות ארוכה לשברה של
 שאין לפניה שום מגמות מפלגתיות,היהדות החרדית כי אם בכינוסם של כל המוני החרדים להסתדרות אחת
ושום פניות אישיות לשם כי אם כשמה כן היא "הסתדרות הקהילות שומרי התורה" לשם הגנה חזקה ומאוחדת
.על עניניה ועל עמדתה של היהדות החרדית באה"ק
 הכואבים והנאנחים באמת ובתמים על,ההחלטה הזאת מצאה לה הד אדיר בלב כל יראי ה' האמיתיים והישרים
 ונזדרזו לתת את ידם להסתדרות, וכולם שמחו על הכנוס הזה כעל שלל רב.מצב עיר קדשנו המושפלת עד עפר
.זו בחפץ לב ובשמחה של מצוה
אפס – כאשר בכל דבר נעלה ונשגב הנוגע ביחוד לחזוק התורה והיהדות – ניצב גם פה השטן להיות לפוקה
צעירים ובראשה הפקידים הצעירים של בית היתומים העומד תחת הנהלת- וזה מקרוב יצאה להקת,ולמכשול
16
היתומים האברך משה בלוי- וסופר בית15היתומים האברך רפאל קצנלינבויגן-כבוד תורתו ה"ה מלמד בית
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ומתנפלים תחת שמות גלויים ונסתרים על גדולי וגאוני וצדיקי אה"ק ומבזים את התורה באופן סולד את הלב
 וכל האמצעים כשרים בעיניהם עד כי בוש לא יבושו להתיצב בשער ולהעליל,ואת הנפש של כל החרדים בעם
ישראל" עומדת או תעמד בזמן מן הזמנים תחת רשותו של "ועד העיר" או- כי "הרבנות הראשית לארץ17עלילות
תלוי ואיננו עומד תחת רשותו- במקום שהכול יודעים שהמוסד הדתי העליון הזה הוא בלתי,"ה"ועד הלאומי
הדין לערעורים )עי' ספורנו על הפסוק- וכיוצא בעלילות אלו על בית,והשפעתו של שום ועד ושל שום מוסד
 על ועדת היועצים )שכידוע כל תפקידה היא של מועצה על הסדור המשרדי החיצוני,(ואתה תחזה שבתורה
אם- וכו' וכו' – וכל העלילות הללו לא באו כי18בלבד( ועל שאלת מלוי מקומו של הגאון ר' יונה ראם זצ"ל
.להחזיק במחלוקת ולחתור חתירות תחת יסודה של הסתדרות היראים
 נערץ ונכבד הוא.דברי חרפות ובוז של צעירים כאלה וכאלה לא יגרעו מכבודם של גאוני ומאורי אה"ק דבר
 מראש.19 שכולם רואים בהם חומה בצורה לכל דבר הנוגע לחזוק התוה"ק,כבודם על פני כל היראים האמיתיים
.ולא בסתר נלחמה הרבנות הראשית נגד זכות הבחירה לנשים בועד הלאומי; נלחמה בחרוף נפש ובכל עוז
 היא שנלחמה נגד. נגד אשורי נישואין אזרחיים וגם יכלה,הרבנות הראשית היא שנלחמה כלפי הממשלה
 והיא שלא הזניחה את גובה תפקידה להגן על שמירת שבת,השארת הקדשותינו בידי כהני הדת האישלמית
נפש- הנציב העליון( – והיא שנושאת במסירת.מ. בכל פנות חיינו )עי' למשל גם הודעתו הרשמית של ה20קודש
. ואת צביונו של "ישראל סבא" בכל עז והדר, ומרימה את קרן התוה"ק בגאון,את דגל התורה והיראה ברמה
 וכל יצר מחשבות לב הלבלרים הללו היא אפוא רק,מכבודם של רבני אה"ק לא יגרעו דברי הפלסתר ולא כלום
 על זאת אפוא ידוו.כך עמלו בה מייסדיה-זאת להפיל קטגוריה ולערער את אושיות הסתדרות היראים אשר כל
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הדווים ,והקהל החרדי נרגז כפעם בפעם נגד הנהלת בית-היתומים שנתהפכה בזמן האחרון למקל-רועץ,
ושפקידיה הצעירים עומדים בראש מפיחי קריה ומשביתי שלום העיר.
ובחוסי על כבודו ועל כבוד המוסד שעליו פרנסת כת"ר ,ובדוני את כת"ר לכף זכות ,שקרוב לשמוע שאין לו
ידיעה ברורה מהנעשה אחורי גבו ,21ע"כ אמרתי לצאת ידי שמים ולהעיר את אזני כת"ר על הנחיצות שבדבר
לפקוד על הפקידים הצעירים שיחדלו מזר מעשיהם אלה ויקדישו את זמנם ומרצם לטובת בית היתומים ,ובלי
להתערב במה שאינו מחוג תפקידם ,ולבלי לתת ידם למחרחרי ריב ומדון והורסי אושיות עמדת החרדים.
אקוה שכבוד-תורתו יכיר בצדקת דברי ,שהם הוד קולו של כל הקהל החרדי וישים לבו הטהור לסדר את הדבר
יפה שעה אחת קודם ,ובזה אחתום בברכת וברב תודות למפרע.
בכבוד וידידות
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ט"ז שבט
[(]מכתב הגרי"א הדס לגרי"י דיסקין )ב
(מכתב גלוי )ב
.לכבוד הרב הגאון וכו' מו"ה יצחק ירוחם דיסקין נ"י שלום וברכה
לפני שבועים מצאתי החובה בנפשי לעורר את כת"ר על הנחיצות להזהיר מצדו את הפקידים הצעירים של "בית
היתומים דיסקין" המלמד והסופר ה"ה משה בלוי ורפאל קצנלבויגן שיחדלו ממעשה הנרגנות ובזיון התורה
 שהם מביאים בזה לכל קיומו של הצבור החרדי22 ושלדעתי חוץ מהחורבן,שהשקיעו את עצמם בו זה כמה
 הרי,24 דקיימי עלן ככסלי לאוגיא23 והכוח הניתן על ידי זה להסטרא אחרא להגדיל את כוח החופשים,בירושלם
 ושהוא מקור פרנסה גם להם, המחזיק יותר ממאה יתומים.היתומים-הם עלולים לגרום גם נזק גשמי לקופת בית
.לגם לכת"ר ולכל הגבאים הנכבדים שיחיו
 וכבר נרגש שנוי דמינכר. דברי היוצאים מן הלב נכנסו ת"ל ]תודה לאל[ ללבבו הטהור,והנה לשמחת לבבי
 שבמקום שעד עתה היו מגלים את פרצופם במצח נחושה,באופן ההתנפלות של הפקידים הצעירים הנזכרים
והיו חותמים את שמותיהם בגלוי על כל העלילות הנמבזות שהיו בודים על גדולי וגאוני התורה והיראה
 שכבר לא יעשו,פלסתר- נשתנה עכשיו העניין לטובה שמאמריהם באו כבר בלי שם ובצורת כתבי,המפורסמים
.שום רושם על כל מי שמוח בקודקודו
תורתו שיואיל לעמוד-אולם לקיים דברי חז"ל "המתחיל במצוה אומרים לו גמור" הנני מוסיף לבקש את כבוד
 ולהזהיר את פקידיו הצעירים שיחדלו מזר מעשיהם לגמרי,25ידו דבר ולא חצי דבר-על המשמר ולהוציא מתחת
 לא יטפלו דברים אשר לא כן על.וללמד לתועים בינה שיכירו את ערכם ולא יתלבשו באצטלא שאינה שלהם
 ולמה,נפש בעד כל קוץ וכל תג מדברי תוה"ק-אספה גדולה שהשתתפו בה כל גדולי אה"ק ונלחמו במסירת
 ומכל, כגון בענין הגדול של "התאחדות הקהילות שומרי תורה" בירושלם,יכניסו את ראשם בעניינים ציבוריים
דין- ופסק,הדין לערעורין- והנה שאלות כאלה כענין בית,שכן בעניני דת והוראה הנוגעים לרבנים ולגדולי תורה
הפלסתר הצעירים מאיר-דין של תורה )כגון כותבי- ומסירה לערכאות את המסרב לקיים פסק,שלא בפניו
 שהתריזו פניהם ברבנים ועמדו במרדם ובסרובם עד הסוף( אילולי היו עולות על,27 ויוסף הופמן26סמניצר
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תורתו היה עמו בודאי שהייתי שמח לשאת ולתת עמו בדבר-השולחן לפני עשר שנים בשעה שכוחו של כבוד
תורתו היה מודה על האמת והיה מפרסם בעצמו את צדקת הנהגתה של "הרבנות הראשית- ובודאי שכבוד,הלכה
28
ישראל מרן הגאון הצדיק רא"י קוק שליט"א- וכמו שהעיד במכתבו על ראש הרבנים לארץ,"לארץ ישראל
תורתו יגער את ידי- לזאת עצתי אמונה שכבוד,לב ירדה החולשה- ועכשיו שלדאבון,29שכל עשיותיו לשם שמים
תורתו בפני קהל ועדה- ולחזור בפניהם את מה שהיה מרגלא בפומיה דכבוד,פקידיו מלעסוק בשאלות כאלו
 ואם בימים מקדם היה,30שזה שנים רבות שלא היו כרבנים אלה בירושלם לגדלותם בתורה וביראה ובהוראה
-כמה-אחת- על,31חיים בין של ביתו ובין של אחרים-תורתו מריץ אליהם את כל השאלות בענייני אורח-כבוד
תורתו עתה לצוות לפקידיו הצעירים שעליהם לדעת שבכל דבר שיש לו רק איזו-וכמה שחוב קדוש על כבוד
ידם- וחזקה על רבני ירושלם שלא יוציאו מתחת,לאל על מי לסמוך-שייכות שהיא לדת ולהוראה יש לנו תודה
 וכאשר יודע גם אני כי טעמם ונמוקם עמם וממקום קדוש יהלכון מדברי הראשונים,דבר שאינו מתוקן
.והאחרונים ז"ל
תורתו ישים לבו הטהור לדברי הצודקים היוצאים מלב נשבר על שבר היראים ועל חלול כבוד-ובתקוותי שכבוד
 והנני מתכבד לחתום בכבוד וידידות,רב- אקצר גם הפעם ואומר שלום וישע.התורה
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ל' שבט
[(]מכתב ר' יוסף כהן לגרי"א הדס )א
.מכתב גלוי
. הרב ממישד,לכבוד הרב הגאון המפורסם מוה"ר יקותיאל איסר הדס שליט"א
 מצאתי בדבריו.את מכתבו הגלוי הראשון והשני להרה"ג ר' יצחק ירוחם דיסקין נ"י קראתי ושניתי בתשומת לב
האמיתיים והצודקים קצת קורת רוח להרגיע מעט את ליבי אשר כסיר ירתח על השערוריה הגדולה מאין דוגמתה
 שלהקת צעירים קלי הדעת והיראה התקוממו פתאום כאיש אחר והתלבשו,אשר קמה ונהייתה לעינינו בעי"ק
 הם מתנפלים על רבני ירושלם השכם והערב בדיבות נמבזות ובעלילות33 ובצביעות נוראה,32במעטה היראה
 ומחר יעיזו פניהם, היום בושו לא יבושו להעליל על גדולי הרבנים ומורי הצדק שהתמכרו להחופשים.שפלות
 באופן שהתמימים העומדים. ובשם מתקנים בדת," בשם "רבנים מטעה"מ,"לכנותם בשם "חרדים מתונים
 כי פה עומדים רבני,אופן לצייר להם ציור נכון ממצב הדברים כמו שהוא- לא יוכלו בשום34בריחוק מקום
 ועמהם כל הקהל, גאונים וצדיקים שמסרו את נפשם על התורה ועל היראה,ירושלים הנושאים בעבודת הקודש
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החרדי הגדול ,ומנגדם קבוצה קטנה של פקידים צעירים מבית-יתומים דיסקין ,והם הם שמכנים עצמם פעם
בשם "חרדים קיצוניים" ,פעם בשם "ועד העיר האשכנזי" ]הישן[ ,פעם בשם סניף "אגודת ישראל" ,ופעם בשם
מערכת "עיתון חרדי" ,והרואה ומביט בעין חודרת יבחין מיד כי כל השמות הללו אינם אלא של מין בריה אחת,
כסנינא השש ושמח בגונין שלו ,35ויוצא מבית היתומים דיסקין ,עד שהמוסד הזה ,שהיה לפנים לשם ולתהילה,
נתהפך לבית-חרושת לעזי פנים שבדור 36ולאגרופה של חנופה.37
אפס לדעתי ,אותם הדברים שהדרת-גאונו כותב להרה"ג רי"י דיסקין נ"י ש'יוציא מתחת ידו דבר ולא חצי דבר'
נימא הדרת-גאונו לנפשיה ,שלא די כלל וכלל בכתיבתו לגבאי ומנהל בית היתומים בעצמו .והנני אומר גם
להדרת-גאונו" :המתחיל במצוה אומרים לו מרוק" ,38ועליו החובה להרים כשופר קולו ולפרסם את החנפים
בכל תפוצות הגולה ,למען יראו כי אין כאן לא חרדים ולא קיצוניים ,כי-אם אנשים צעירים רחוקים מיראה
ומחזיקים גם בכל מיני בתי-ספר שאסרו רבותינו 39כמו אוילנה די רוטשילד ,דורש-ציון ,40ועוד .כי איככה נוכל
וראינו בזיופים נוראים שכאלה ובאובדן כבוד התורה ולומדיה וכבודה של היהדות החרדית בארץ-ישראל אשר
באו פריצים ויחללוה.
וזאת ישים נא הדרת-גאונו אל ליבו ויראה עד היכן הדברים הגיעו .הימים נזדמנתי עם עובר אורח מאנגליה,
ובלב קרוע ומורתח סיפר לי על אלפים ורבבות כתבי הפלסתר השמים את שם היהדות החרדית לשמצה,
והיוצאים כחתימת שנים מחברי משלחת המלשינות לנורטקליף ,ה"ה ראובן שלמה יונגרייס 41ומשה ליב
ברנשטיין ,גבאי בית היתומים דיסקין ,כתובים זרגונית ואנגלית בכל לשון של חירופים וגידופים כלפי רבני
ירושלם בכלל ,ונגד כבוד מרן ראש הרבנים הגאון הצדיק רא"י הכהן קוק שליט"א בפרט ,בדברים שתצלנה
אוזניים לשמוע .וסוף דבריהם וכמידתם לבקש כספים לשם מוסדות שאנו יודעים היטב את טבעם ,כגון קופת-
רבנים ,ת"ת לבנות החרדים ,וכדו'.
נגד התעללות כזאת לא די בדברים שבינו ובין גבאי בית-היתומים ,ועל הדרת-גאונו לפנות בקריאה ישרה
לגדולי הרבנים ידידיו ומוקיריו שבכל המקומות ,בליטה ,באנגליה ,בגרמניה ,באפריקה ,ובאמריקה ,ושהם
ישפיעו להשיב את תעודת המוסד היקר והחשוב בית-היתומים כבראשונה ,ולהסיר סוף סוף את חרפת פקידיו
הצעירים מעל ארצנו ועמנו.
וזכות התורה והמצוה שתתגלגל בזה על-ידי זכאי תעמוד לו ,ועיניו תחזינה בעמוד הכהן לאורים בב"א.
בכבוד וברכה
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]מערכת עתון קול יעקב[:
הרב הגאון ר' יקותיאל איסר הדס ,הרב ממישד ,קיבל השבוע ביקורים מאנשים רבים ונכבדים שבאו להביע לו
את רגשי תודתם על המכתבים שהוא כותב להרה"ג ר' יצחק ירוחם דיסקין על אודות פקידי בית היתומים דיסקין
והתנפלויותיהם על רבני ירושלם.
ביום רביעי בא אליו ה' רפאל קצנלנבויגן ויבקשו שלא יוסף לפרסם את מעשי פקידי בית היתומים דיסקין ,ולא
יתנפלו גם עליו באורגנם .הרב הגאון גער בו בנזיפה וציוה לגרשו מהבית ,כי אין לו עסק עם מבזי ת"ח שדינם
מבואר בשולחן-ערוך.
כפי הנשמע עשו דבריו של הרב הגאון רי"א הדס רושם נמרץ גם על לב הרב הגאון ר' יצחק ירוחם דיסקין,
והפקידים הצעירים שרויים בדאגה שלא יפסק לתת לאורגנם את התמיכה מקופת בית היתומים ,שעליה הוא
מתקיים.
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ז' אדר
]מערכת עתון קול יעקב[:
עד כמה גדול כוחה של מחלוקת...
 ההתנפלות האחרונה שבאה בצורת מאמר ראשי באורגנם של פקידי בית היתומים דיסקין נגד משרד הרבנות,
עשתה רושם עגום מאוד על כל החוגים החרדים ,המרגישים עלבון נורא בזה שפקידי אחד המוסדות של ישובנו
הישן לא ירתעו לאחור גם מפני עלילות שריח מלשינות נודף מהן )בענין תעודות הנסיעה לאמריקה( ,והכל
מתוך תאוותם להתנפל על רבני ירושלם במסווה החרדות שהעטו בה את עצמם .בייחוד חרה לחרדים התכסיס
שהם משתמשים בו לחפות דברים בכלל ,מבלי לציין את הפרט ,למען לא יוכלו לענות להם כחשם בפניהם.
מצין הדבר שבאותה ההתנפלות רבים פקידי בית היתומים גם את ריב כהן הדת האישלמית )הקדי( בטענה על
הרבנים "המשתמשים בזכות ההקדשות שלא עפ"י הק' ]הקדי[" ...כל זה בא כדי לחזק את תעלוליהם על-ידי ה'
בן ציון ידלר ,המקבל ,כפי שמודיעים ,פרס חודשי מקופת בית היתומים דיסקין ,למנוע את גבאי מוסד אחד
מלעשות ההקדש עפ"י דתוה"ק בפני הרבנים.
 המכתבים הנלווים להרה"ג רי"י דיסקין מאת הרה"ג ר' יקותיאל איסר הדס עושים רושם נמרץ על כל הקהל
החרדי .גם התמימים בעם כבר נפקחו עיניהם ותמהים על עצמם איך הלכו שולל במשך שנה שלמה מלראות
נכוחה כי כל השמות המצלצלים; "ועד העיר האשכנזי" )הישן(" ,סניף אגודת-ישראל"" ,צעירי אגודת-ישראל",
מערכת "קול-ישראל"" ,קופת רבנים"" ,עזרה לחלוצי החרדים"" ,ת"ת לבנות החרדים" ,הם כולם כאחד אך ורק
כינויים ושינויי שמות להנהלת "בית היתומים דיסקין" שפקידיה מסתתרים תחתם ואורבים מאחריהם להתנפל
על רבני ירושלם .החרדים בעם רואים בפרסום זה של הדברים כהוויתם צעד הכרחי להציל את כבוד התורה ואת
כבוד ירושלם החרדית מידי התנפלות שכל כוחה ועוזה היה הצבע החרדי שהפקידים הצעירים התחכמו לתת לה
ע"י שמשתמשים תמיד בשם "אגודת ישראל".
מובן שפקידי בית היתומים דיסקין נרגזים מאד על הדבר הזה ,ומנסים בינתיים להגדיל את התנפלויותיהם כדי
להבעית את הקהל החרדי התמים .בערב-שבת-קודש העבר הכריז המלמד רפאל קצנלבויגן ברבים לפני הדלקת
הנרות ,כי מעתה יקדישו את אורגנם להתנפל אחד אחד על כל מוסדות הישוב הישן העומדים בקשר אהבה
וכבוד הראוי למשרד הרבנות הראשית לארץ-ישראל ולנשיאו ראש הרבנים הגאון רא"י קוק.
מודיעים שכתוצאה מהמכתבים הגלויים ,אע"פ שמשתדלים להסתירם מפניו ,הביע הרה"ג רי"י דיסקין את דעתו
נגד הפקידים המקדישים רב שעתם ומרצם לאורגנם ,ונגד התמיכה שהוא מקבל מבית היתומים.
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]מכתב הגרי"א הדס לרי"י דיסקין )ג([
מכתב גלוי ג.
לכבוד ידי"נ הרה"ג מו"ה יצחק ירוחם דיסקין נ"י שלום וברכה.
שמחתי לראות שגם דברי במכתב הגלוי ב' )גליון י"ט( לא החטיאו את מטרתם ת"ל ,ובפחדם של פקידי בית
היתומים דיסקין הצעירים ה"ה המלמד והסופר רפאל קצנלינבויגן ומשה בלוי מפני כבוד-תורתו שלא יוציא
גזרת כליה על אורגנם ,ושלא יפסיק לחיותו מקופת בית היתומים ,מנסים הם את כוח עזותם וחוצפתם,
ומתנפלים גם עלי כדובים שכולים כדי להסיח את דעתנו ואת דעת הקוראים מעצם הדבר שעליו אני עומד ומעיד
את תשומת לב כבוד-תורתו .כגבר אשר עברו יין מגבבים הם טיח ותפל בדברים אשר אין להם שחר ואין להם
כל קשר הגיוני ,ואשר כל השומע יצחק להם ,כי כל קורא נבון הלא כמוני ישפוט:
א .עפ"י רוח התורה והמצוה מוטב לו לאדם להקרא עני ושנורר כל ימיו וללון בד' אמות של הלכה
ולקיים בעצמו "ויששכר באהלך" מלקבל בערך חמישים לי"ט לחדש מקופת יתומים בשעה שכמה
מאות יתומים בודדים בירושלם ללא מחסה והולכים ונדחים לידי מחנכים זרים לרוח ישראל ,ולא יפה
אמר שלמה בחכמתו" :טוב פת חרבה ושלוה בה מבית מלא זבחי ריב"?
ב .בענין האחים הרה"ג וינוגרד זצ"ל הלא יזכר כבוד-תורתו שלא אני בלבדי חתמתי על אותו הכתב כי-
אם ביחד עם הגאון הר"ח ברלין זצ"ל ,ויבדל לחיים כבוד-תורתו נ"י ,והכתב-יד עודנו שמור בחתימת-
ידי שלושתנו ,ומה מקום לבוא בטרוניה עלי?
ג .השאלה על דבר מספר התושבים במישד ע"י רבנותי ,ויחסהּ לשקוד ולסלנט ואפילו לתחנת הרכבת
סלקין הלא היא שאלה גיאוגרפית הנוגעת ישר לממשלת ליטא בלבדהּ ,ואין למלמד וללבלר בית
היתומים להתערב בה) .כבר ידועה התוכחה שהוכיחה אשת המלמד את בעלה שלא רצה לפגוש את
חילי נפוליון בכלים מלאים ועל-כן מילא וניפץ כל היום מדליו .ותאמר לו אשתו שלא טוב הוא עושה
בהתערבו בעניני ממשלות .משל זה הוא גם דוגמא על כל התערבותם של פקידי בית היתומים בענין
הרבנות( .ועכ"פ לדעתי אין שאלה זו נוגעת אפילו כמלא נימא לעצם הענין .בית היתומים דיסקין לא
צריך בשביל כך להיות בית חרשת לעזי פנים שבדור ,ולאגרופה של חנופה ,ולנהל על ידו תעמולת-
מחלוקת בירושלם נגד גדולי הרבנים.
ד .כמו כן לדעתי אין זה נוגע להענין אם לא הייתי רב במישור ,וכאשר נמצאים עוד ת"ח וזקנים שמעולם
לא היו רבנים ובכ"ז הם מנסים להתערב בעניני צבור ,או אם באמת הייתי רב במישד וכאשר תעידינה
ת"ל פעולותי בעיר זו בימי המלחמה וגם בימי הכיבוש הגרמני שלא נסעתי לי למשל לאחת המושבות
על חשבון כמה מאות דינרי זהב מדמי יתומים ,אלא נשארתי על עומדי עם בני עדתי והצלתי
בהשפעתי ת"ל כמה אחינו-בני-ישראל ממות לחיים ממש ,בשעה שמצד זה השבתי לשואלי דבר בדבר
ד' זו הלכה ,וכאשר ראו גדולי הדור בחו"ל ובירושלם את חיבורי הגדול בשו"ת ויהללוהו.
הנה כי כן כל דברי הזלזולים הללו לא עשו עלי שום רושם כלל וכלל .וכאשר יעיד ע"ז גם המלמד רפאל
קצנלנבויגן בעצמו שבא אלי והראה לי בחוצפתו את כתב הפלסתר שיפרסמו נגדי באורגנם באם לא אפסיק את
חליפות המכתבים שבינינו בענין התנהגותם של הפקידים הצעירים ,ואני לא שמתי אליו לב על חוצפתו ועל
שקריו וציויתי תכף-ומיד לגרשו מהבית כראוי למבזה ת"ח ,ושלדעתי אסור להסתכל בפניו ,42וכידוע שראיה כזו
פוגמת בנפש ר"ל .43אותי לא יבעתו הפקידים הצעירים הללו במאומה ,ואני קורא על עצמי מוטב שיכנס חץ-
לשונם בי משיכנס בלב רבני ירושלם וגאוניה וצדיקיה להפריעם ח"ו מעבודתם עבודת הקודש אשר על כתפם
ישאו ,ולכן עצור במלין לא אוכל מלהעיר עוד פעם את תשומת לב כבוד-תורתו אל הנחיצות הגדולה להזהיר את
הפקידים הצעירים של בית היתומים דיסקין ולהסביר להם בכל לשון שהם שומעים את תעודתו של בית
היתומים כפי שנתייסד על-ידי הגאון החסיד מבריסק זצלה"ה ,להשגיח על היתומים ולגדלם לתורה ולתעודה,
ולא שהפקידים יעשו מלאכת ד' רמיה ויהיו שקועים ראשם ורובם בעניני מחלוקת ובחידושי עלילות והסקופי
]?[ זיופים חדשים לבקרים נגד רבני ירושלם נושאי דגל התורה והיראה .ואשר תחת להכניס בלב היתומים אהבת
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תורה ויראת-שמים ודרך ארץ שקדמה לתורה משפיעים הם על הם בעזותם לרעה ,עד שכבר נמצאים יתומים
קטנים שטעמו טעם חטא לפרוק מעליהם את כבוד התורה ואת עול הנימוס ודרך ארץ ,וכבר התאוננו על-זה
כמה אנשים נכבדים מקרובי היתומים במרירות נפש .כפי הנשמע אמנם הוכיחם על-זה הגבאי ה' משה ליב
ברנשטיין מזה כבר ,אבל בהיותו אחד מחברי משלחת המלשינות לנורטקליף רחמנא-ליצלן דבריו לא עשו
רושם ,בייחוד אחרי שמשק המוסד לא נמצא בידי הגבאים ,ועל-כן לדעתי חובה זו מוטלת על כבוד-תורתו כי
היא מצוה שאי-אפשר לעשותה על-ידי אחרים ,ועליו לגלות למוסר אוזנם שהדרך שאחזו בה להיות מחרחרי
ריב ולעשות את העיר כמרקחה היא לא תצלח ,ותביא הרס וחורבן לבית היתומים ברוח ובגשם ,כי סוף-סוף
הועיל לא יועיל גם הלוט שהליטו על פניהם בקראם לעצמם בשמות שונים" :ועד העיר האשכנזי" )הישן(,
"סניף אגודת ישראל"" ,צעירי אגודת ישראל"" ,מערכת קול ישראל ,"44וכו' וכו' ,וסוף-סוף יכירו וידעו גדולי
ישראל )שפנו גם אלי בענין זה( מי ומי ההולכים ומסתתרים תחת השמות הללו ,ומי ומי הם המתנפלים בעזות
נוראה )וגם בסגנון של מלשינות כענין תעודות הרבנות וכו'( על הרבנות הראשית לארץ-ישראל ועל נשיאהּ מרן
הגאון הצדיק ראש הרבנים רא"י הכהן קוק שליט"א ,ויכול כבוד-תורתו לשער את הרושם שיעשה הדבר עליהם
בהיוודעם שכל השמות הללו הם אך ורק שמות נרדפים עם פקידיה הצעירים של הנהלת בית-היתומים דיסקין,
שממנה יצאה התבערה של מחלוקת ובזיון התורה עד שכל הגולה רואה את ירושלם כבמדורת-אש ,ועל-כן טוב
יעשה כבוד-תורתו לעמוד בפרץ בעוד מועד ,ולהסיר את חרפת הפקידים הצעירים מעל עמנו ועירנו ומעל
המוסד היקר והחשוב בית-היתומים.
תקותי חזקה שכבוד-תורתו יכיר בצדקת דברי ויצוה במפגיע על הפקידים הצעירים לשום רסן לפיהם ולא יזיעו
ולא ישחיתו בכל הרב קדשי ,ובתקוה זו הנני חותם
בכבוד וידידות
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י"ד אדר
]מכתב ר' יוסף כהן לגרי"א הדס )ב([
מכתב גלוי ב.
לכבוד הרב הגאון המפורסם מוה"ר יקותיאל איסר הדס שליט"א ,הרב ממישד.
שמחתי לראות כי הואיל הדרת-גאונו לשים לב לדברי במכתבי הגלוי ]גליון כ'[ ,ובמכתבו השלישי ]גליון כ"א[
עמד גם הוא על ברור העובדה שכל שבעת השמות" :ועד העיר האשכנזי" )הישן( "סניף אגודת-ישראל",
"צעירי אגודת-ישראל"" ,מערכת קול ישראל"" ,קופת הרבנים" ,וכו' אחד הם לפקידי בית היתומים דיסקין ,כגון
ה' בן ציון ידלר וה"ה משה בלוי ורפאל קצנלבויגן ,ועל כן נתקבל דבר מכתבו זה ברצון רב בין כל חוגי
החרדים ,ורשומם של הדברים במכתביו אלה כבר גבר על פני האורגן היוצא על-ידי פקידים אלה ,וסדר
התנפלותם מתהפך כחומר-חותם ופושט צורה ולובש צורה ,ובמקום שעד כה התנפלו על הרבנות הראשית
לארץ-ישראל כילו הפעם את חצי לשונם בהו"ר ועד השחיטה בדברים שאינם ממין הטענה ,ושלא באו כי-אם
להוליך שולל ולכסות על קלונם שנתגלה ברבים כי רצו למסור את ענין השחיטה לידי ועד העיר והועד הלאומי,
ובהיות שלא יכלו עוד הצפין את עצם העובדה שנתאשרה באופן רשמי על-ידי הממשלה שגלתה רז זה בדברים
ברורים לאמר" :מצד ועד האשכנזים זוננפלד ]כלומר פקידי בית-היתומים[ לא התנגדו לשתוף ועד העיר בעניני
השחיטה ,ובלבד לתת גם להם זכיות שוות" .על-כן יצאו במאמר אשר כשמו כן הוא "סמית עינים" להתגולל על
רבני ועד השחיטה ולהתנפל עליהם בדברי כזב ועלילות שקר אשר כל הקורא הנבון יענה כחשם בפניהם אחת
לאחת:
א .בנוגע לההשגחה על הכשרות – נבהל ומשתומם לשמוע עלילות כאלו להתגולל על גאוני וצדיקי
ישראל במילי דכדיבי .כבר החזקה הידועה בדברי חז"ל כי מלתא דעבידא לגלויא לא מישקרי אנשי,
וכאשר ידוע לכל גודל יגיעתם ועוצם עבודתם של הרבנים על כל קוץ ועל כל תג מהכשרות הן
בהתאספם יחדיו מדי שבוע בשבוע ,והן מזה של עת הצורך לא יעצרם הקור והחום מלבקר בעצמם את
בית המטבחיים .וגם בזה יצאו פקידי בית היתומים לחלל כבוד ירושלם ולהוציא את דבת הארץ רעה
כי רבה העזובה בעניני השחיטה ,בשעה שהכל יודעים שסדר הנהלת בית המטבחים הוא בהשגחה
מעולה  .---וגם השוחטים והשומרים יש מהם שעפ"י תורתם ויראתם הקודמת לחכמתם ראויים הם
להיות ראשי אבות בתי-דין בעיירות גדולות בישראל ,45ומכל-שכן לשמש בתור "בד"צ לכל מקהלות"
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 ואיך בוש לא יבושו לומר במו פיהם שהרבה יראי ד' מונעים בשר מפיהם בשעה.ליצלן-רחמנא
 ואולי רק מהרהורי לבם הראו להם כי אנשים,46שהיראים האמתיים יודעים שיש להם על מי לסמוך
. אבל לא משום חשש כשרות ח"ו,הסועדים בתרנגולים מפוטמים נמנעים מבשר בהמה
 אבל בחפשנו את המעצורים. אמנם כן שהרבנים מצאו לפרקים מכשולים על דרך הטבת הכשרות.ב
 כגון למשל בענין החנות הגדולה.ומצינו גם אותם בהפוליטיקה הארורה של חברת הפקידים הללו
,כן החליטו הרבנים ושלחו פקודה לסגור את החנות הזאת-שבקרבתה מוכרים גם בשר טרפה ועל
 בעצמו ונכנס לתוך החנות ואימץ את יד הטבח להשאיר את הדבר באשר47ולבסוף בא הרמ"ל רובין
 והרה"ג התמים ר' משה נחום, ועוד עובדה ידענא בקצב שהחליטו הרבנים להעבירו לזמן.היה
. ולבסוף קבל נזיפה מהועד האשכנזי )הישן( שלא יעשה עוד כדבר הזה, ז"ל חתם עמהם48וואלנשטיין
והגיעו הדברים לידי כך עד שאיזה שבועות קודם פטירתו חתם הרה"ג רמ"נ וולנשטיין ז"ל עם הרבנים
 וכשבאו הרבנים והכריזו... ובקש שלא לגלות מזה להרמ"ל רובין,בנוגע לההשגחה על הנקניקים
 ושלח את, עשה גם אז דווקא הרמ"ל רובין מה שעשה,איסור על מלון אלנבי מפני מטבח הטרפה שבו
 שהיה הראשון לפתוח מסעדה למאכלות אסורות ודברים,קרובו להיותו לפקיד על המטבח במלון זה
נפש על כל קוץ ותג של- הוא הדבר אשר דברנו שהו"ר ועד השחיטה עמלו ויגעו במסירת.טמאים
 ומהם ורק מהם יצאו כל הגדרים וכל הסייגים וכל הכרוזים והמודעות והאזהרות,כשרות השחיטה
בענייני השחיטה והניקור והכשרות למרות המעצורים שפגשו מהצד האחר – בה בשעה שמעולם לא
.שמענו שיבואו מצד אחר באיזה תיקון ויפגשו במעצורים מזה
 צחוק מכאיב לב הוא לראות שאנשים החיים לרוחה על חשבון קופה של יתומים יפקירו את לשונם.ג
-חנם בהעברת מחזות שוא ומדוחים כאילו רבנים אלה מקבלים י"ב-להטיל ארס של קנאה ושל שנאת
 ומענין היה באמת לדעת לגורלם של איזה רבנים. והללו גוועים ברעב,לי"ט[ לחדש/] ט"ו לי"מ
 האם למשל לגורלו של הרמ"ל רובין הם. ומי מרבניהם גווע ברעב,דואגים פקידים רחמנים אלה
 שאין בין משכורתו ובין משכורתו של זקן ההוראה הגאון מוה"ר ליפמן דוד שליט"א ולא,מתכוונים
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כלום כמעט ,למרות היותו זקן וחלוש ולמרות עבודתו בהוראה בפועל שגם הרבנים הזקנים על פיו
יצאו ועל פיו יבואו בכל עניני דת ודין ולמרות זה שעל-פי המסורת שבידו מרבותיו הקדושים אין
חפצו להיות נמנה לשום אגודה ,בכללן גם "לאגודת ישראל" וממילא שאיננו נהנה מה כאשר נהנים
אלה שרוצים ליהנות.
ד .ובכלל מענין לראות כיצד שמהּ של רחמנות שגור בפיהם של פקידים אלה .וכדאי היה באמת לדעת
איפה היתה רחמנותם של אלה בבואם לבשר להרב הצדיק ר' נטע צבי חיים ז"ל שהפסיקו לו את
משכורתו של שתי לי"ס לחדש בעד טרחו לצאת מדי יום ביומו ולהגיד שיעור לפני ילדי בית היתומים,
ושהשפעת תוכחתו היתה נכרת לברכה ולתהילה .ובשעה שנפסקו כל צינורי פרנסתו באו הפקידים
וקיפדו בדמי ימיו את פתיל חיותו )כך התאונן בעצמו עד יומו האחרון( .ואיפה היתה רחמנותם – אם
נזכיר דוגמא אחת מהרבה – במונעם כל תמיכה לה"מתמיד מפינסק" הרב ר' יעקב ליב ז"ל שהיה אחד
מעשרים בני הישיבה שב"אהל משה" ,שקופתם גם היא בידי הרה"ג רי"י דיסקין נ"י .ובתיתם אותו
לגווע ברעב ממש ,ולא טוב היה שיקדימו את רגשי הרחמים לאמונם וטיפולם של היתומים ,למען לא
יהיה עוד כדבר אותה האם השכולה שבאה לפני הרבנים לקבל תשובה על שהקשיחה ליבה מתחנוני
בנה להוציאו מבית-היתומים ומידי עריצות פקידיה עד שנפח נפשו בעוניו.
סופו של דבר ,הסגנון של התנפלויות הפקידים על הרבנים כולו מביע אומר שהמכתבים היקרים פעלו את
פעולתם ,ועל-כן טוב יעשה הדרת-גאונו בהוסיפו לעמד על המשמר ולהודיע להרה"ג ר' יצחק ירוחם דיסקין נ"י
שעליו להסביר לפקידי בית היתומים שלא להם לדאוג ולהתערב בעניני העיר ,וכלל גדול יהיה בידם כי בנין
נערים סתירה וסתירת נערים היא סתירה על גבי סתירה .ואל נא יקבל את ההתנצלות השגורה על פיהם של אותו
המלמד והסופר שעריכת עתונם נעשית במחשך באישון לילה ואפילה ואינה עושקת מזמן עבודתם ביום ,וכן
אלפותיהם ]?[ פעם בצורת "ועד אשכנזי" )הישן( ופעם בצורת "אגודת ישראל" הן תמיד בלילה .כי סוף-סוף
הכל רואים אותם רצים ומתעסקים בעצם היום כתינוק הבורח מבית-הספר ,והילדים נשארים כמה שעות ללא
השגחה ,וכן לא יעשה ,כי מחזיקי בית היתומים הלא כוונתם רצויה לתמוך ביתומים אומללים ,אבל בשום-אופן
לא להעמיד בית חרושת למחלקת ולהחריב את היהדות החרדית בירושלם שעל חורבן זה רחמנא-ליצלן יבנו רק
החופשים.
וזכות המצוה שיעשה הדרת-גאונו בזה תעמוד לו ובכל אשר יפנה ישכיל ויצליח וד' יהי עמו ויעזרהו על דבר
כבוד שמו.




30

כ"א אדר
]מערכת קול יעקב[:
 לרגלי זה שנתפרסם שכל חרחורי הריב נגד הרבנים בירושלם יוצאים רק על ידי פקידיה של הנהלת בית
היתומים דיסקין ,מורגשת בחוגי הפקידים האלה תסיסה נמרצה והם משתדלים בכל מיני תחבולות להשתיק את
הפרסום הזה .הם מתפארים שיסירו למראית-עין את שמו של המלמד רפאל קצנלבויגן ומשה בלוי מעל אורגנם
וישתמשו בשמותיהם של עזי פנים ידועים אחרים ,שראויים למלאות מקומם בתאוות המחלוקת ובעזות יתרה.
 כדי להחליש את רושם התוכחה לפקידי בית היתומים דיסקין בדבר התמרמרות קרובי היתומים על פעולתה
הרעה של חוצפת המלמד והסופר על היתומים הקטנים ,מנסים פקידי בית היתומים להשתמש באמצעים ידועים
על קרובי היתומים להוציא מהם כתב לטובתם של הפקידים.
אחרי שנתפרסם דבר התנהגותם של פקידי בית-היתומים דיסקין התחילו כבר לנשל מעליהם את הצבע החרדישהיו מחפים על עצמם ולחקות את מעשי החפשים ,וע"כ פרסמו מדור מיוחד להיתול ולליצנות נגד רבני
ירושלם על-יד אורגנם.
שם ההוספה הזאת הוא "המטפח" .49חוץ מדברי ההיתול והליצנות הגסה שבה נגד רבני ירושלם ,מלעיגה
הוספה זו על דברי חז"ל ומחללת את קדושת הסגנון של הגמרא והזוהר על דברי נבלה ובזיון התורה בקלות
ראש שגם רשעי ישראל לא היו מרשים לעצמם דוגמתה .דבר זה עורר התמרמרות עצומה בחוגי היראים ביחוד
על זה שהאורגן והוספותיו נתמכים על-ידי קופת "בית-היתומים דיסקין" ועל ידי "אגודת ישראל".
רבים מעוררים לצאת בדרישה נמרצה לראשי "אגודת ישראל" שבחו"ל שיסירו את החרפה הזאת מעל כבוד
האגודה ויכריזו ברבים שאינם מכירים עוד את פקידי בית היתומים דיסקין ואת אורגנם בתור סניף "לאגודת-
ישראל".
 לרגלי הסערה שקמה במחנה החרדים על אודות כתב הנאצה על דברי חז"ל ,מנסים פקידי בית-היתומים
דיסקין לגולל את האשמה על אחד מידידיהם ביפו .נגד זה נתברר על-ידי פקידי הדפוס שעיקר השערוריה הזאת
נעשתה דוקא על-ידי הפקידים הללו.
בשבוע שעבר היתה אספה חשאית בבית הרה"ג ר' יצחק ירוחם דיסקין בנוכחות הגבאים והפקידים ורגז
באריכות ובויכוחים נמרצים ע"ד עמדת האורגן "קול ישמעאל" בעתיד .בשים לב לחששות של נזק לקופת בית
היתומים גלה הרה"ג רי"י דיסקין את דעתו להתחשב עם מכתביו הצודקים על הרה"ג רי"א הדס ,כי דבריו
מתקבלים על הלב ביחוד מפני זה שהכל יודעים שדבריו יוצאים מן הלב בלי שום נגיעה צדדית ,ולדעתו של
הרה"ג רי"י דיסקין לא יעשו דברי ההתנפלות על הרה"ג רי"א הדס שום רושם היות ויש לו מכירים רבים בכל
רחבי הגולה היודעים אותו לאיש אמת מנעוריו.
 סופר אחד שהשתתף בשכר בחיקוי לשונות חז"ל בההוספה ההתולית" :המטפח" הציע למזכירות "אגודת
הרבנים מו"צ" 50מאמר התולי בשם "מסכת מזיקין" נגד הרה"ג רי"י דיסקין והרב ר' חיים זוננפלד .המזכירות
דחתה אותו בשתי ידים.
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כ"ח אדר
]מכתב הגרי"א הדס לגרי"י דיסקין )ד([
מכתב גלוי ד'
לכבוד ידי"נ הרה"ג מוהר"ר יצחק ירוחם דיסקין נ"י גבאי בית היתומים יצ"ו שלום וברכה.
בשמחה ורצון רב שמתי לב לדברי ההתנצלות בנוגע להתנהגותם של פקידי בית היתומים דיסקין ה"ה המלמד
והסופר משה בלוי ורפאל קצנלבויגן כי כבוד-תורתו מרב חולשתו 51משתף בהנהלת בית היתומים את זוגתו
שהיא היתה הנושאת ונותנת בתוך הבית גם בעסק הלוואות ברווחים שהיה לכבוד-תורתו בעיר אומן ,ולכן אף-
על-פי שמצדו הבין לדיעי שאין מקום להנהלת בית היתומים להתערב בעניני הרבנות ,מכל-מקום קשה לו
להעביר את אלה שיש להם יד בהנהלת המוסד מהשפעת הפקידים והסופרים ,ועל-כן עדיין לא השיגה ידו לתקן
את הדבר לנכון כחפץ כל יראי ד' שבירושלם ,הכואבים על חלול שם שמים ועל בזיון התורה היוצאים מדי
שבוע בשבוע באורגנם של פקידי בית-היתומים דיסקין ,המתחפשים והמסתתרים תמיד תחת השמות
המצלצלים" :ועד אשכנזי )הישן("" ,סניף אגודת-ישראל"" ,צעירי אגודת ישראל" "מערכת קול ישראל" וכו'.
והנה המכסה אני מידידי את אשר זה מקרוב פנה אלי אחד מגדולי אגודת-ישראל העולמית במכתב מביע תמהון
והשתוממות על זה ,כי לאחרי כל הרעש שהקים הרב יונתן בנימין הורביץ באספות אגודת-ישראל בוינה
ובפרשבורג ובברסלוי על אודות סניף "אגודת-ישראל" שבירושלם אכן נודע הדבר שכל השם הזה הוא רק
כינוי-שם לפקידי בית היתומים דיסקין ,ובהיות שנקיי הדעת שבירושלם לא היו יושבים אלא אם כן יודעים מי
מיסב עמהם ,על-כן גם החרדים שליבם ורוחם שלם עם הרעיון של "אגודת-ישראל" העולמית ,ושהיו נחשבים
לחבריה הראשונים קודם המלחמה ,ושהם השתתפו גם עם הנותנים נדבות עבור רעבי אוקריינא ,נשמטו אחד
אחד מלהצטרף לסניף הזה מפני שקשה להם להתארח עם חברת הפקידים הצעירים ולשאת את חוצפתם
הנוראה ,ולרגלי זה הולך הסניף בירושלם ויורד מטה מטה ,עד שהגיעו הדברים לידי כך שכמעט לא נשאר
ב"אגודת ישראל" בירושלם כי אם פקידי בית היתומים דיסקין וחברי המשלחת לנורטקליף ,ובראשה ה' ברש" ה
יונגרייס ,הרגיל במחלוקת ובעזות יתרה ,ושכת-לצים מכנה אותו בימי הפורים בשם הרה"ג ובשם "לוחם
מלחמת ה'" )על דרך מה שנאמר הוא היה גבור ציד לפני ד' (52ועל-כן נדרשתי באותו מכתב לעורר את כבוד-
תורתו כי אם יש את נפשו לייסד חברת "אגודת-ישראל" ולהשתדל לטובתה כאשר היה משתדל באומן לטובת
הציונים 53בהיות כוחו עמו ובהיותו גובה בכבודו ובעצמו את שקלי הציונים כי אז עליו להרחיק בכל כוחו את
הפקידים שלא יראו ולא ימצאו בגבולה של אגודה זו ,ובזה תנתן האפשרות לנקיי הדעת להתאגד לסניף
לאגודת-ישראל.
וזאת היא לדעתי העצה היעוצה לטובתה של "אגודת-ישראל" שהיא לא תבנה כמובן על-ידי פירמאות וחותמות
גנובים ועל-ידי חברת פקידים צעירים הרחוקים מתורה ויראה ,והעושים בשמהּ של האגודה מעשים אשר לא
יעשו .וגם בפורים זה הלכו וניבלו את שמה של האגודה בהדפיסם על-יד עתונם און-גליון של היתול וליצנות
בשם "המטפח" )ויפה המליץ מרן ראש הרבנים לא"י הגאון הצדיק רא"י קוק שליט"א על השם הזה כי "דרכם
של שרצים להיות "מטפח"ין( וכדרכם של החופשים ביותר לעגו רחמנא-ליצלן על דברי חז"ל וחיקו את לשון
הגמרא והזוה"ק בדברי נבלה לבזות רק את רבני ירושלם וגאוניה וצדיקיה שכבוד-תורתו בעצמו התנהג תמיד
למולם ביראת הכבוד הראויה בהכרתו את צדקת הנהגתם בעומדם למגן לו בעת צר לו מרדיפות הרב ר' חיים
זוננפלד נ"י ,54ועכשו למרות שהפקידים הללו מראים תמיד טלפיים של חרדות ומסמים עיני אחינו שבגולה
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 ולא העלו בכל העלה הנובל הזה את זכר החופשים על דל,שהם מתנגדים לחופשים גילו פה את פרצופם האמתי
 אוי לנו שכך עלתה בימינו כי, וכילו את כל חצי הליצנות והאפיקורתא אך ורק ברבני ירושלם,שפתם כמעט
שפלים כאלה ידגלו בשם החרדות ולא יקחו מוסר גם מבריוני החורבן שלמרות שחשבו שיש להם ראשים
."משלהם הרגישו בהעלבון הנוראה שבדבר "שלא יאמרו רבן דקרו
תורתו הלא יזכר כמה הרעישו הרבנים בשעה שהאפקורסים הדפיסו בזמנם פלסתר להתלוצץ על הרב-וכבוד
תורתו- אז יצאו כל הרבנים וצרפו אליהם גם את כבוד.55הגאון ר' דוד ליפמן שליט"א בחקוי לשון מגלת אסתר
 שדוקא אנשים כאלה המתחפשים במסוה, ועכשיו אוי לדור שכך עלתה בימיו,זה במחאה נמרצה-לצאת על
החרדוּת ירימו ידם בתוה"ק ובסגנון הקדוש של הש"ס והזוה"ק להתלוצץ בנושאי דגל הש"ס והזוה"ק הם רבני
 ומה יענו פקידים אלה ליום התוכחה בבוא דבר הנבלה הזאת לפני רבותינו שבגולה גאון דורנו ר' מאיר,ירושלם
 ומה יענו לצדיקי פולניה בשמעם את הדבר,57 והגאון הצדיק בעל חפץ חיים שליט" א56שמחה הכהן שליט"א
!?הזה שנעשה על ידי פקידי בית היתומים בירושלם
 כי באותה העט שלעגו על דברי חז"ל התנפלו בגליון האחרון של אורגנם,וכמה גדול כוחה של החוצפה
ידי משרד הרבנות נכנסה "מודרניות" בתורת- ולא נרתעו מלהעיז פניהם ולומר שעל,בצביעות נוראה על הרבנים
 שומו שמים על זאת! פקידים החיים על קופת יתומים שבאמת ניתן להאמר שהיו הראשונים להכניס.ישראל
 ושפרצו את הגדר, שברובם חנכו את בניהם ובנותיהם בבתי הספר שאסרו רבותינו,רוח של פרצות בירושלים
סופר זצ"ל )וכידוע ה' בן ציון ידלר בעצמו הרעיש עולמות-שהנשים לא ישאו פאה נכרית כמצות רבינו החתם
,(ליצלן- ועכשיו שהוא מקבל פרס מבית היתומים אישתקיל מילוליה רחמנא,על עובדא שכזו לפני ט"ו שנה
אלה שאחד מהם לא התבייש להיות נותן את ידו לכל הגברות שבאו לבקרו במשתה בנו ושאחד מהם הפשיל
כך-פאותיו לאחוריו וקנה בשבת כרטיס כניסה להתיאטרון – פקידים קלים וצבועים כאלה מחציפים פניהם כל
 שמסרו נפשם על התורה ועל העבודה ועל כל נקודה מדברי חז"ל ומנהגי ישראל ומעלילים עליהם,ברבותיהם
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עלילות ברשע בעניני מודרניות ,שהכול יודעים שהרבנים רחוקים ממנה כרחוק הפקידים הללו מרגש הבושה
והכלימה!
כי אמנם רק אנשים שאין בהם בושה וכלימה יכולים להתייצב בשער ולהביא ראיה על מספר חבריהם מסכום
הכסף שנתקבץ פה עבור נגועי אוקריינא ,ושישראל קדושים נתבעו לזה ונתנו ,מתוך לב הומה על שבר אחינו
באוקריינא ,מבלי להעלות על הדעת שגם בדמי אחינו הצועקים אלינו מגיא התלאות ירחצו פקידים אלה את
ידיהם המגועלות במחלוקת ובבזיון התורה ,ולחלל גם את כסף הקדשים האלה לצרך כתבי פלסתר ולמסירת
ממון ישראל ביד אינו-יהודי ולהוציא מזה כמאה לי"ט לחיזוק ידי החצופים כותבי-הפלסתר .אוי ואבוי
להתפארות שכזאת!
והנה כי כן כבוד-תורתו יודע ומבין שרק הבל יפצה פיהם בטענותיהם נגד רבני ירושלם ,נגד הרבנות הראשית
לארץ-ישראל ונגד נשיאה מרן הגאון הצדיק רא"י קוק שליט"א .ורק תואנה הם מבקשים באומרם ש"מצד
הרבנים מתנפלים עליהם בבוז ובחירופים וגידופים" בשעה שהרבנים שומרים על כבודם מלבוא בדברים כלל
ועיקר עם אנשים כאלה ,ושגם אני שמרוב שיחי וצערי על בזיון התורה הכנסתי את-עצמי לבוא אתו בכתובים
נזהרתי בעצמי לכתוב לכבוד-תורתו בכל לשון של חיבה יתירה כראוי לתלמידי-חכמים שבארץ-ישראל
שמנעימים זה לזה ,58ולא ידעתי איך מכחישים השמש בצהרים לראות בדברים הנכתבים בדם ודמע שמץ של
התנפלות ח"ו .ואיך מתגוללים למצוא בדברי הפסד לטובתם של היתומים בשעה שכל עיקר דברי הלא הוא רק
לעורר את תשומת-לב כבוד-תורתו על תיקון הנזק וההירוס היוצא להיתומים האומללים בגשם וברוח
מהתנהגותם זו של הפקידים הצעירים ,ועל-כן מובטחני בכבוד-תורתו שלא יתקבלו על לבו כל דברי התואנות
והתנצלות שוא אלה ,ומכיון שכל פרנסת כבוד-תורתו היא רק מקופת בית היתומים ועליו החובה להוסיף אומץ
ולהסביר גם לאלה המפריעים בעדו כי טובת בית היתומים דורשת שהפקידים לא יתערבו בעניני הציבור,
כהודאת עצמם בתשובתם בזה-הלשון" :ובכל לילה ולילה וכו' יושבים האנשים )הפקידים( האלה ,שכולם
שכירי יום ואנשים נהנים מיגיעם )מקופת בית היתומים( ועובדים להשיב מכתבים )דברי פלסתר ועלילות על
רבני ירושלם( לקצוי ארץ ולכל מרכזי החרדים" .כי מלבד זה שהשקר גלוי לכל ועיקר עבודתם הוא ביום ולא
בלילה ,ומלבד ההשפעה הרעה שחוצפתם משפיעה על הילדים ,הרי כבר נגמר דינם ביורה דעה" :ואין למלמד
לנעור בלילה יותר מדאי שלא יהיה עצל ביום ללמוד ,וכל המשנה ידו על התחתונה ומסלקין ליה".59
ואחרי הודיעי לכבוד-תורתו את כל זאת בטח יעשה כבוד-תורתו אחת משתי אלה – או לסלק את הפקידים
האלה כהוראת הרמ"א ז"ל שמפיו אנו חיים ולקיים הזה" :גרש לץ ויצא מדון" ,60או שיקבלו לכל-הפחות בח"ח
ובת"כ על דעת הרבנות הראשית לארץ-ישראל לשמור על תפקידם לטובת בית היתומים כרצון מיסדו הגאון
החסיד מבריסק זצ"ל ושלא להתערב בשום דבר מעניני העיר ,ובעתות הפנאי ינוחו על משכבותיהם בשלוה ואז
תהיה הנאה להם והנאה לעולם.61
ולוא לעצתי ישמע כבוד-תורתו מובטחני שהיום לא ירחק חק ]?[ וכבוד-תורתו יחזיק לי טובה על דברי
הנאמרים באמת וצדק.
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[:]מערכת קול יעקב
 כי הרב הגאון ר' יקותיאל איסר, שהוציאו מצד פקידי בית היתומים דיסקין בכונה ידועה62בניגוד להשמועה
 שמחים אנו להודיע שהרה"ג שיחיה,זקנים-החולים של מושב- הוא חולה ח"ו ומוטל בבית, הרב ממישד,הדס
ישראל הגאון רא"י קוק ב"בית- ובשבוע זה בא ברגליו לבקר את ראש הרבנים לארץ,נמצא בבריאות רעננה
.הרב" ואת הרב הגאון הראב"ד ר' צבי פסח פראנק בביתו
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[]מכתב ר' יוסף כהן לגרי"א הדס
.מכתב גלוי ג
. שהיו"ח וכו' מוהר"ר יקותיאל איסר הדס שליט"א הרב ממישד יע"א, עומד בפרץ,לכבוד הרב הגאון המפורסם
גאונו כי מכתביו הנלבבים להרה"ג ר' יצחק ירוחם דיסקין נ"י כבר התחילו לפעול את-שמח אני לבשר להדרת
 וראה זה פלא שבגליון האחרון של אורגנם של פקידי בית היתומים דיסקין – פנים חדשות באו לכאן,פעולתם
 וגם הגליון ההוא לא נמלט,אפשר- כמובן שפטור בלי כלום אי.ואישתקיל מלפעור פיהם נגד רבני ירושלם בגלוי
 כגון הכרוז שפרסם בו גוש הפקידים הזה בשם "הועדה הכספית של ועד העיר,מלהיות מלא סירוסים וזיופים
, שהכול יודעים שלא היתה ולא נבראה רק למשל ולשנינה,האשכנזי" בבקשת כספים לשם עדה חרדית ומשלמת
 שבו הם,"וחשבון ל"מלאת השנה- וכגון הדין.פלסתר ולהרבות מחלוקת בישראל-והכספים לשם הוציא כתבי
 במקום שהבזיונות הנוראים שבאו בו,מתיימרים מבלי מכלים כי אורגנים הרים את כבוד התורה בירושלם
 ובשעה שחלק חשוב מחרדי ירושלם הרחוקים מכל עניני,במשך כל השנה כולה מטפחים על פניהם העזים
 וכגון."ועסקי מפלגות נרתעים מלהכניס את אורגנם זה לתוך בתם מפני החשש של "ולא תביא תועבה אל ביתך
מאמרו של מלמד וסופר הישיבה "אור תורה" בטבריה המתאר את המחלוקת של גוש הפקידים כלפי הרבנים
 במקום שכל יהודי היושב בירושלם ולא בצד אסתן של טבריה,63בשרד של מלחמת הדעות שני מיני חרדים
-שמים ועל-דבר יראת-הפקידים הזה על-רואה בעיניו ולבבו יבין שכל המליצות היפות השגורות על פיו של גוש
,אם הניר הסבלן- ולא יכילם כי,אם מן השפה ולחוץ- ולא נאמרו כי,65 אינן אלא כמין נזם זהב באף64דבר חרדות
. והכבוד שנתלבשו לדאבוננו במסוה היראה והצביעות67 והתאוה66ובאמת אין כאן אלא הקנאה
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כאלה וכאלה הם סרוסי-הדברים שבאו גם בגליון ההוא של אורגנם ,בכל-זאת לדעתי אין זה מעניננו לעמוד על
הדברים האלה שזיופם גלוי כבר ונכר לכל מי שעיניו פקוחות ,והכל רואים כל השמות הללו של "ועד העיר
האשכנזי" הישן" ,סניף אגודת-ישראל"" ,צעירי אגודת-ישראל" "קופת הרבנים"" ,הועדה-הכספית" ,מערכת
קול-ישראל" ,וכו' הם רק שמותיהם של פקידי בית היתומים דיסקין ה"ה בן ציון ידלר ,משה בלוי ורפאל
קצנלנבויגן וחבריהם ,ומכיון שנצרך אדם לבריות פניו משתנים לכמה גוונים 68ושמו משתנה לכמה כינויים.
ורק זאת החריש לא אוכל מלעורר את הדרת-גאונו על החובה להוסיף ולהרים כשופר קולו על הנבלה שנעשתה
בישראל על ידי פקידי בית-היתומים דיסקין שיצאו ופרסמו מפלצת בשם "המטפח" בתור הוספה מיוחדת
לאורגנם "קול-ישראל" ,ושלחוה ביחד עם העתון לכל חותמיו וקוראיו בירושלם ובארץ ,ומפלצת זו שמשימתה
הראשונה ועד האחרונה כולה אומרת רק דברי בוז ונאצה ועלילות רשע נגד רבני ירושלם הריה מחללת שם
שמים באופן סולד את הלב ואת הנפש של כל יהודי מאמין בד' ובתורתו ,כי בתוך טומאת לעגם ולהגם מורא לא
עלה על ראשם מלערבב ומלהזכיר גם שמותיו יתברך ,ומלחקות בלצון ובקלות ראש את הסגנון הקדוש והנערץ
של הגמרא והזוה"ק ,שקדושת-עולמים חופפת עליו ,והוא מלא רזין דאורייתא וסודות עליונים .אוי לעינים שכך
רואות ואוי לאזנים שכך שומעות!
דברי נבלה נוראים כאלה אם הם היו יוצאים מפי מינים ופוקרים מפורסמים גם אז היו שורטים בנפש ,והיו
מחויבים לקרוע עליהם ,אבל היינו מוצאים סוף סוף קצת תנחומין בזה שאלה דרכם בכך וכבר פרקו מעליהם
עול מלכות שמים ואין ערבותם עלינו ,אפס מה נאמר ומה נדבר ,בראותנו דבר שכזה מפורש יוצא מאת סופר
ומלמד תינוקות בירושלם ,שעליהם חינוכם של יתומים קטנים בירושלם?! הלא זוע תזועינה עצמות הוריהם
בקבר על גורלם של עוללי טיפוחיהם ושרידי מחמדיהם שנמסר לידי מורים ומאשרים כאלה ,שגם מפני שמותיו
יתברך לא ינחמו וגם מפני קדושת סגנון חז"ל לא יבעתו!
ואם במלמד אחד שהקיל ראשו נגד ספרו של רבנו הקדוש "אור החיים" זי"ע והפליט מפיו שמחברו לא עשהו
ברוה"ק עמד הגה"ק מסנז זצ"ל ופסק הלכה למעשה להעבירו ממלמדות מפני האפקירותא ,והנזק הרוחני
מהשפעת מלמד שכזה על לב התלמידים הזכים ,והוראה זו נקבעה לדורות בספר "דברי חיים" ,ע"ש שהאריך
בזה בקול חוצב להבות-אש – .מה יש לדבר עוד בנבלה זו שנעשתה ע"י הפקיד והמלמד נגד מוראו ית"ש ,ונגד
קדושת הסגנון של חז"ל בעצמם ,ולא בהפלטת דברים בעל-פה כי-אם בקביעות דברים בדפוס ,ובהכנה גדולה
של כמה שבועות של כתיבה ומחיקה וטיפול בדפוס והמצאה לקוראים ולחותמים ,ולהפיצם לאלפים בקרב בית
ישראל) .ידועה העובדא בשני בחורים שנכשלו ר"ל בעברה ,ובבואם לפני הגאון החסיד מולזין זצ"ל החמיר את
העונש על זה שחכה לעשות את העברה ב"טהרה" מפני ההכנה המיוחדת שבה גידל וטיפח ונשא בחובו את
מזימת האון(.
וכמה הרעישו גדולי הדורות על חבור "מסכת שכורים" שנתחבר בלצון ובחקוי צורת הגמרא והתפילות ,וגזרו
נדוי ושמתא על תגריו ותגרי תגריו עד העולם!
וכיון שהגיעו הדברים לידי כך ,שתוקף הניצחון ותאות המחלוקת העבירה פקידים ומלמדים על דעת קונם ,על
הדרת-גאונו במכתביו הנלבבים למסור להרה"ג רי"י דיסקין נ"י את דעת קהל החרדים ,שיסכימו פה אחד כי לא
דיין הבטחותיהם של פקידים כאלה שלא ישובו עוד אל קיאם ,כי הלא זה מטבע ימי השחרות שבהשתקע בהם
האדם בעניני הרבים הוא ממהר להיות נסחף עם שבולת-המים ולהדחות מדחי אל דחי רחמנא-ליצלן עד שקשה
לו לשים רסן לתאותו ולהמית רוח-שכרונו ,ובכל הגדרים והסיגים שלא נשים על בני בסר כאלה קשה מאד
להפרישם ביחוד ממימדת הצביעות המתדבקת באנשים צעירים שאינם בעלי תורה ויראת-שמים פנימית כצרעת
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ממארת ר"ל ,ומכלה אותם מנפש ועד בשר ,ומכשילתם לבעט ברבותיהם ולהיות הדיוטים קופצים בראש גם
בזקנותם ולכן אין חכמה ואין עצה כי-אם לעשות כהוראת הגה"ק בעל דברי חיים זצ"ל ,ולסלק את הפקידים
האלה משאתם לגמרי ,ובזה יסור חרפת הפקידים מעל עירנו וארצנו הקדושה.
וה' ירחם על עמו ועל עיר מקדשו למען כבוד שמו ותורתו.
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ו' ניסן
]מכתב ר' יוסף כהן לגרי"א הדס )ד([
מכתב גלוי ד'
לכבוד הרב הגאון המפורסם שהיו"ח עומד בפרץ וכו' מוה"ר יקותיאל איסר הדס שליט"א הרב ממישד יע"א.
בשמחה רבה קראתי כי החיים והשלום אתו תודה לא-ל ,ואך לצון חמדה לה כת הלצים הידועים לצער את קהל
החרדים בירושלם ולהוציא שמועה שהדרת-גאונו איננו בקו הבריאות ח"ו ,וכשם שתודה לא-ל לא נגעה ולא
פגעה בהדרת-גאונו הבדותא הזאת כך לא יוכלו לנגוע ולהשפיע כל דברי הבוז והלצון שהם מטפלים עליו ,כי
רבים הם היראים האמתיים אשר לא היו בעדת קורח והוגים בליבם תודה ורחשי כבוד ותהילה להדרת-גאונו
אשר הגדיל לעשות ולמחות בגלוי נגד מעשי התעתועים שנעשו בשנים האחרונות בירושלם על-ידי פקידי בית
היתומים דיסקין דמיתקרו" :ועד העיר האשכנזי" )הישן(" ,סניף אגודת ישראל"" ,צעירי אגודת-ישראל"" ,קרן
הישוב"" ,הועדה הכספית"" ,קופת-הרבנים" "מערכת קול ישראל" ,וכו' ודברי הדר ת-גאונו היוצאים מן הלב
הולכים ומתקבלים על הלב ,וכמו שהודעתי במכתבי הקודם ,למרות זה שעדיין רושם של איזה סימנים נכר
עליהם והם" :פיו פתוח"" ,אין קולו נשמע" "ומהלך בצידי הדרכים" 69לארוב מן הצד ולהבליע זלזוליהם על
רבני ירושלם בתערובת דברי צביעות כדרכם.
וכך הם עומדים בגליונם האחרון ומכנים את מרכזה העליון של היהדות החרדית בא"י בשם רבנות "ציונית",
בשעה שהכול יודעים שהרבנים לא עשו מעולם כמעשה גבאי בית היתומים דיסקין לאסוף שקלים בעד הציונים.
כן הם מכנים את רבני ירושלם בשם "רבנים מטעה"מ" ,בשעה שכל השנאה והקנאה שיש להם נגד הרבנים היא
בעיקרה גם התוקף שקיבלה הרבנות הראשית מצד אחינו הגדול הנציב העליון לארץ-ישראל .לשם זה שלחו הם
את משלחת המלשינות לנורטקליף רחמנא-ליצלן וזו היתה טענתם העיקרית במאמרי ההסתה שלהם בהעיתונים
האנגליים והערביים שהממשלה תכיר גם בהם ובזקניהם ,נגד רצון הציבור בירושלם .ואחרי שמזימתם לא עלתה
בידם הם מיתממים ועושים כאותו השועל שלא השיגה ידו את הענבים ויאמר כי באושים הם ,וכך הם מתנכלים
עכשיו לגנות את הרבנות בארץ-ישראל בשם "מטעה"מ" כדי לסמות את עיני אחינו יושבי רוסיה ששם אין
הרבנים האמיתיים מאושרים מצד הממשלה והרבנים מטעה"מ הם רק כלפי הממשלה ,מה שאינו כן בכל ארצות
הגולה אשר אחינו-בני-ישראל נחתים שם כגון פולניה אוסטריה אונגריה טורקיה וכו' שרק הרבנים נבחרי הצבור
ומשמשים בפועל הם המאושרים גם מטעה"מ מזה כמה מאות שנים ועד היום הזה ,ורבותנו הגדולים אשר כל
בית ישראל נשען עליהם מדור דור ,גם המהר"ל מפרג ז"ל )שתקן תקנות גם בדבר ב"ד לערעורין( בדורו ,וגם
בעל "פני יהושע" "נודע ביהודה" ו"הפלאה" ומוהרי"ט אלגזי ז"ל בדורם ,גם ר' עקיבא איגר ז"ל והחתם-סופר
ז"ל )וביתו אחריו עד היום הזה( בזמנם ,וגם – למשל – הגאון ר' אלי' חיים מייזל ז"ל והגאון "בית יצחק" ז"ל
בדור שלפנינו וגם הגאונים הק' האדמו"ר מבלז ,האדמו"ר מאוסטרובצי והאדמו"ר ממונקטש בדורנו הם כולם
מאושרים גם מטה"מ ולפני מלכים יתיצבו ולא עלה חוצפת-שגעון ומחשבת רשע כזאת על לב אדם מעולם
להטיל ח"ו פגם בתורתם מפני האשור הזה במקום שהוא במקומו ושלא בא כי-אם לתת תוקף לכוח התורה
ולעצור בעד אנשים שאינם נבחרי הצבור שלא יעפילו לפסוע על ראשי עם קדוש שלא בטובתם ,ולא יהרסו את
המשמעת הציבורית וכוח הרבנות.
והאמת אגיד להדרת-גאונו שהעקיצות העצורות הללו המבצבצות סוף-סוף מתוך דבריהם מביאים אותי לידי
פקפוק בכל כוונת שתיקתם של הפקידים הצעירים הללו ,וחוששני שכל עיקר שהפסיקו את התנפלויותיהם
הגלויות הוא רק עד יעבור זעם הקהל החרדי הגדול הנרגז ממקומו על הנבלה הנוראה שנעשתה על-ידם באון-
הגליון "המטפח" שהוציאו בחיקוי צורת סגנון חז"ל ובתערובת שמותיו יתברך להתלוצץ ולהתל ברבני ירושלם,
ושכל השומע תצילינה שתי אזניו איך אנשים המתלבשים לעת הצורך במסוה של חרדות ושבצביעות נוראה בוש
לא יבושו להטיל מומים בקדשי-שמים ולשים תהלה ברבני ירושלם ,מקדיחים לפתע את תבשילם ברבים להיות
בכלל מחרפים ומגדפים ומלגלגים על דברי חז"ל שהם חיינו ואורך ימינו ,ולדעתי מתחבאים הם פקידי בית
היתומים דיסקין כמעט רגע עד שישתכחו מעשיהם אלה מן הלב ואז יוכלו לחזור ולבא בקהל בצורה של חרדות,
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וכאותו בעל הנוצרית הידוע שעומד עכשיו בראשם בתור "חרד" ושהעמידוהו מצדם בתור קנדידט לבוררי
המועצה המחוקקת.
ועל-כן לדעתי על הדרת-גאונו לעמוד על משמרתו ולהודיע להרב הגרי"י דיסקין נ"י שעליו לשים קץ להנהגתם
זו של הפקידים .כי זה אין מעניינם של פקידים צעירים להתערב בענייני העיר ולהרהר אחרי רבותיהם כאשר
עשה למשל סופר בית היתומים משה בלוי שבא לבקר את עמדם הנוטרלית של הרבנים בענין הבחירות למועצה
המחוקקת ,ואין זה מעסקו של מלמד בית-היתומים כרפאל קצנלנבויגן להיות מעורכי העתונים ולהכניס
באורגנם מכתב מטפליק בהעתקת דברי מינות וכפירה נוראים ומחרידים כפי שיצאו מפי הנבלים והכופרים
ברוסיה ולהלעיט את העתון הזה בתור "עתון חרדי" לילדים ולפעוטות בני עשר או בני תריסר מבלי שים לב
להארס הנורא שיכול לפעפע על-ידי-זה בלב ילדים רכים ,ולעשות כמעשה עמלק שעליו נאמר אשר קרך )צננך(
בדרך ,וצריכים פקידים אלה לדעת גם זאת שלא די בזה שלא יחרצו עוד לשונם נגד הרבנים ח"ו ,כי-אם שעליהם
להזהר גם בכבודו של הרה"ג ר' שמואל אהרן ובר 70שיחיה ,שכידוע הוא בעצמו כשהיה רואהו היה קם מכסאו
ומחבקו וחולק לו כבוד גדול באמרו שמכבדו מפני מידותיו התרומיות ויתרון כישרונותיו הנפלאים ויראתו
הטהורה הקודמת לחכמתו ובהיותו חוטר מגזע קודש קדשים ,71וצריכים הם להבין שכבר הגיעו לכלל שנים כדי
לדעת להתנהג במדת דרך-ארץ לפני מי שגדול מהם ,ובעיקר עליהם להשליך מנגד את מדת הקנאה ומדת העזות,
שהיא מדה מגונה מאד רחמנא-ליצלן ומשחירה את פניהם כשולי קדירה עד שכל רואם יכירם מרחוק שרק
הקנאה והעזות מדברות מתוך גרונם ,ולא זו הדרך של אגודתנו בחו"ל ששם מתנהגת "אגודת-ישראל" ע"י גדולי
תורה ויראת-שמים וכונתם בודאי לשם-שמים.
וה' יערה רוח ממרום על כתות החשל"מ 72ר"ל לשוב בתשובה שלמה ולהחיש את גאולתנו ואת פדות נפשנו
בב"א.
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י"ד ניסן
[]מכתב הגרי"א הדס
ועד העיר לעדת האשכנזים
בעיה"ק ירושלם תובב"א
 ח' סיון התרפ"ב, ירושלם עיק"ת,ב"ה
מודעה

מצוה לפרסם
 הגאון הצדיק מוה"ר יקותיאל איסר הדס הרב,דברי אחד מגדולי הרבנים בליטא וכעת בעיה"ק ירושלם ת"ו
ממישאד שליט"א
.()האמת היא חותמו של הקב"ה
 להודיע,ל תמיד נוכח האמת דרכי-נדרשתי מרבים משלומי אמוני ישראל בחו"ל המכירים אותי מאז כי תודה לא
"להם את האמת ואת הגלוי בדבר קבוצת האנשים המכנים עצמם "ועד העיר האשכנזי" או סניף "אגודת ישראל
דבר-דבר כתבי הפלסתר שהם מפיצים בכתב ובדפוס לאלפים ולרבבות נגד גאוני אה"ק ועל-בירושלם על
. ושמשתדלים להפיצו בעיקר בחו"ל בתור עיתון חרדי73"עיתונם הנקרא בשם "קול ישראל
 ושהנני עומד,'ל בתורה ובעבודת ד-מוצא אני לעצמי חובה קדושה בנפשי לעת כזאת שזקנתי ושבתי תודה לא
 להודיע את האמת לכל אחינו החרדים שכבוד תורה"ק וארצנו יקר בעיניהם וביחוד לידידי,על סוף עולם האמת
ישראל כבר גילה דעתו נגד- הקהל החרדי בארץ74 כי רוב בנין ורוב מנין,ומכירי הרבנים גדולי ישראל שבחו"ל
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הקבוצה הזאת בבחירות קבועות וישרות וכבר נתפרסם ברבים שבעלי קבוצה זו שאין להם רשות להשתמש
,אם קובץ קטן של אנשים- הקבוצה הזאת איננה כי.בשם "ועד העיר האשכנזי" ולא בשם הציבור הירושלמי
 ודי להם בעולמם עשרה אנשים,שלמען פניותיהם הפרטיות מתפארים הם שכדאי להם להפקיר את כלל ישראל
 הלא עליהם היה להיכנע לכלל העדה החרדית75שמים- אלמלי היתה כונתם לשם.שיעמדו עמהם בדעתם
ולרבותיה הרבנים הגאונים חברי הרבנות הראשית לארץ ישראל ונשיאהּ ראש הרבנים בא"י הגאון האמתי
 המשתדלים להפיץ קרני אורם על כל שדרות הקהל ביודעם,ציס"ע מרן אברהם יצחק הכהן קוק שליט"א
,זאת רואים אנו גם בגרמניה- וכאשר כל,שהמאור שבתורה יהיה לברכה לכל מפלגות ישראל הנאמנים להתוה"ק
 ומיום שנתחזק שם,אשר לפנים ראיתי שם גם הרבה חרדים שהיו רחוקים מלחלוחית של רוח יהדות אמתית
.לימוד התורה הלך מצב היהדות וטוב גם שם
 כל עיקר מגמתם לעורר את הרושם בחו"ל כאלו אין בירושלים,אפס ליבם של בעלי הקבוצה לא כן עמהם
 המכילה בקרבה, ולבטל במו פה את כל העדה כלה,76ובארץ שומרי דת ומצוה מלבד מתי מספר הנספח להם
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זאת- וכל,' וכולם נאמנים ושלמים לדבר ד, מהם גאונים מהם צדיקים וקדושים,יראים וחרדים לאלפים ולרבבות
כדי להסב אליהם את ליבות נדיבי החרדים להחזיק בהם ולשלוח להם כסף תועפות לשם מוסדות שלא היו ולא
.' "עזרה לחלוצי החרדים" ת"ת לבנות החרדים וכו' וכו,"נבראו כגון "קופת רבנים
כן העובדא זאת אחינו שבגולה שלא לשים לב כלל וכלל לכל בקשותיהם ולכל כתבי פלסתריהם ולכל דברי-ועל
עתונם "קול ישראל" כי העתון הזה שאין לו כל ערך גם מצד עצמו ושעוזריו וסופריו הם ברובם קלים וצבועים
 ואדרבה כפי שמבצבץ מכל גליון, אינו בשום אופן ופנים כלי מבטאה של היהדות החרדית באה"ק,ידועים
 להאפיל על השמש בצהרים ולזרות אבק בעיני הקוראים נגד,וגליון זוהי עיקר מטרתו – להרס את מצב היראים
 ולהרים על נס בתארים שלא חלמו לא הם ולא אחרים,77הרבנים הגאונים נושאי דגל התורה והדת באה"ק
 ה"ה הרה"ג ר' יצחק ירוחם78עליהם מעולם את שמותיהם של שני אנשים זקנים שלא ישמשו ברבנות מעולם
 שהיה ממונה,דיסקין – גבאי בית היתומים שהעורך הנזכר הוא אחד המלמדים שם – והרב ר' חיים זוננפלד
 ומפרסמים בשמם כפעם בפעם מודעות ואזהרות ומחאות והתרים ואסורים בסגנון של,ומוהל בכולל אונגרן
 והטלפיים של חרדות שעתון זה מראה,רבנות בכונה מכוונה כמובן רק כלפי חוץ לסמות את עיני אחינו שבגולה
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 את בית ישראל בלבותם לתת אמון לזיופיו נגד גאוני ישראל ונגד המוסדות החשובים של79אם להונות-אינם כי
הישוב הישן שלא כבשו מחאתן הנמרצה נגד המלשינות הנתעבה שהלשינו בעלי הקבוצה ההיא ה"ה ראובן
. ומשה ליב ברנשטין לפני הלורד נורטקליף,האן- יעקב די,שלמה יונגרייס
את ידידי הרבנים הגאונים מאורי הגולה אני מבקש אפוא לחוס ולרחם על עירנו וארצנו הקדושה ולגעור בנזיפה
 שאינם מתנהגים במידתם של ת"ח להיות מרבים,על העיתון הזה ולא לתת יד לקבוצה זו ולהעומדים בראשה
. וד' ירחם על עמו וארצו.80שלום בעולם


.אחריות דברים האלה הם עלי ובשם האמת אני מבקש מכל עתוני ישראל להעתיק את הדברים האלה כהויתם
.הנזכר
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ד' אייר
]מכתב העדה האשכנזית החרדית[
עדת האשכנזים החרדית
מודיעה ומפרסמת בזה כי "קופת הרבנים" שעפ"י אדריסת גבאי "בית היתומים דיסקין הרה"ג ר' יצחק ירוחם
דיסקין ור' יוסף חיים זוננפלד בשקר יסודה .אין אחריות הצבור על קופה זו שנתיסדה ע"י אנשים פרטיים ,ושלא
ברשות הצבור מכנים אותם הפקידים בשם "רבותינו" ובשם "מארי דארעא קדישא" .כסף קופה זו המכונה בשם
"קופת הרבנים" משמשת רק לתעלתם ולמזימת ליבם של פקידים ידועים ומאספיו יאכלוהו וחללו את שם קדשו
ר"ל בהדפסת כתבי פלסתר ועשית קטגוריה בין ת"ח ,ורבותינו נושאי דגל התורה והיראה באה"ק מעולם לא
נהנו ולא יהנו מקופה שכזו ,שהיא רק גורמת הפסד עצום ונזק רב לכל מוסדות התורה והדת ולהישיבות
הגדולות והקדושות שהן היסוד העיקרי להחזקת התורה והדת באה"ק.
ועל-כן זאת ידעו וישימו נדיבי עמנו אל לבם להתרחק בכל עז מלהיכשל באותה הקופה שקוראים לה "קופת
הרבנים" ומלשלוח לה את עזרתם ,כי אם להמציא את נדבותיהם ישר למוסדות התורה והדת ,הצדקה והחסד
שבאה"ק ,ואז יהיו בטוחים שלא יצא מתחת-ידם דבר שאינו מתוקן ,והיה מעשה הצדקה שלום.



בבקשה מכל עיתוני ישראל שבגולה להעתיק ולתרגם את המודעה הנחוצה הזאת כמו שהיא.

45

י"א אייר
]מכתב אגודת הקודש[
מודעה
עוררו אותנו כי בכתב הפלסתר הידוע שיצא קודם הפורים בשם "המטפח" נגד רבני ירושלם נכשלו כותבי
הפלסתר הצעירים גם בזה ,שבראש הגליון הדפיסו תו של שני בקבוקים ומצדם כוס של יין ,ובשפת הכוס
מלמעלה נמצא שתי-וערב בצורת עבודה-זרה ממש ,ובדרך פלא הכשילו אותם מן השמים וכתבו בצדה של
עבודה-זרה פלונית את המילים" :נכנס יין יצא סוד" .נבהלנו למראה עיניים ,והננו מודיעים ומזהירים לכל יהודי
כשר שנפל כתב ה"מטפח" הזה לידו שיקיים בו תכף-ומיד מצות ביעור עבודה-זרה דדינו בשריפה ולא ידבק
בידו מאומה מן החרם ח"ו.
וה' יזכנו להסיר כל שיקוץ ושומם מקרבנו ולהשיב את כל נדחי ישראל וכל מיני כותבי הפלסתר בתשובה שלמה
וטהורה ולהחיש את ביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן.
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[]מכתב הגאון רבי משה חיים מירוויש זצ"ל
.מכתב גלוי מקיפטון
."למערכת "קול יעקב" אשר בירושלם עיה"ק שלום וברכה! נא להדפיס את מכתבי הגלוי במכ"ע "קול יעקב
.לכבוד הרב הגאון המפורסם כש"ת ר' יצחק ירוחם דיסקין שליט"א
 וכל משאת נפשנו לראות את ירושלם עיה"ק שתהיה הלב,אנחנו בני הגולה האוהבים שערי ציון בלב ונפש
 שתהיה תל תלפיות שיהיה לעיניים לכל הגולה ללכת בדרכי,שמים ולכל מידה נכונה- ליראת,והמרכז לתורה
בניה בוניה – ומה אנחנו רואים ושומעים לדאבוננו ולחרפתנו? באו פריצים ויטמאוה! באו צעירים במסוה של
חרדים ויחללוה! ואלה הצעירים הקטנים שאין עליהם כל אחריות ציבורית נעשו תיישים בעלי קרניים לנגח את
 ולגרום חורבן חדש לארצנו ההולכת בעזה"י ומתנערת מעפר חורבנו של טיטוס,הגדולים והטובים של האומה
 שבצילם, על כתפות רבנים גדולים, כי אלה הננסים והגמדים סומכים את עצמם על כתפות הענקים.הרשע
 וכדאי בזיון וקצף! כי לא, וכל הקהל שומע מתוך גרונם קול רבנים גדולים בישראל,מסתופפים הבריות האלו
 אלה המה רבניך ישראל! אלה, ראו:הבתים הבינונים מראים באצבע וקוראים- כי אם גם בעלי,רק פורקי עול
!המה מאשריך החפצים שתלך בדרכם
 כי כידוע אחדים מאלה מחרחרי הריב המה,תורתו-על כן מצאנו בזה חובה קדושה לפנות הפעם אל כבוד
 וחיים המה על חשבון הפרוטות,תורתו- הבית העומד תחת פקודת והנהלת כבוד,מפקידי ומסופרי בית היתומים
 ודרישתנו היא כי יפטר תיכף ממשמרתם את אלה השועלים.שכל בני הגולה שולחים להחזקת היתומים העזובים
 ובייחוד את הידוע, כבוד המוסדות הקדושים, כבוד ירושלם, המחללים את כבוד התורה,'המחבלים את כרם ה
 שבחציפות שלא נשמעה כמותה הוא מתנפל באופן גס ומכוער על נשיאי וחברי הרבנות הראשית של,משה בלוי
 ואז ידע כל קהל הגולה כי נקיים המה רבנינו וגדולינו ממעשים, ויודיע דבר זה בגלוי במכ"ע.ישראל-ארץ
 ותצילו, ושלא בצדק יחפאו אליהם דברים אשר לא כן,העולם-מגונים ומכוערים שלא נשמע כמוהם גם באומות
.בזה את כבוד התורה וכבוד ירושלם עיה"ק
 ולמען שלא יחרב, למען ירושלם, למען התורה,תורתו תיכף את דרישתנו הצודקת-בתקותנו כי ימלא כבוד
 אזי נהיה מוכרחים להפסיק משלוח שום תמיכה, כי אם לא,המוסד הנחוץ בית היתומים העומד תחת פקודתו
, ובודאי ממנו יראו וכן יעשו רבים גם בארצות אחרות,לבית היתומים
 בכבוד רב.הנני דורש שלומו ושלום היתומים
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י"ח אייר
]מכתב הגאון רבי שלום יצחק לויטן זצ"ל[82
מכתב מהגאב"ד מקריסטיניא
ב"ה ר"ח אייר תרפ"ג קריסטיאניא יצ"ו
ט"ו למנין יצליחו ה' בכל ענין ויזכה לראות בבנין הנקרא קנין ה"ה כבוד ידידי יקירי וחביבי הרב הגאון
המפורסם לתפארת סיני ועוקר הרים ויא"ב וכו' וכו' כש"ת מוהר"ר יקותיאל איסר הדס שליט"א בעיה"ק
ירושלם תובב"א.
83
אחר דרישת שלום הדרת גאונו באהבה רבה .יען שהנותן מתנה לחברו אמרו חז"ל בשבת שצריך להודיעו לכן
אוכל להודיע לכבוד ידידי שהייתה לי עוגמת נפש גדולה מהחלול השם הגדול מה ש"הקול-ישראל" היה מדפיס
דברים קשים ומרים וגם-כן שקרים אשר על-ידי-זה נתנו חרב ביד החופשים ,ומה גם שאחד בשם פלאי הדפיס
על הדרת-גאונו דברים בדוים אשר לא היה מעולם רב בעיר מאישאד לכן תכף-ומיד כתבתי מכתב להרב הגאון
ר' חיים יוסף זוננפלד ובקשתי שלמען כבוד תוה"ק יחוּסוּ על העלבון של גדולי הדור שמבזים ומחרפים ,ובודאי
כל מעשה הגאון הגדול הצדיק וכו' וכו' מרן ר' אברהם יצחק הכהן קוק שליט"א הם לשם שמים בלי שום
פקפוק ,ורק העתון הנזכר גורם חלול השם וחלול כבוד התורה ,ואני אוכל להעיד שהדרת-גאונו היה במשך זמן
המלחמה רב ואבד"ק מיישאד לא כמו שנדפס בכזיב בלדתה בעתון "קול ישראל" על הדר"ג שמעולם לא היה
שם רב ,ונתתי להם רשות אם ירצו יוכלו להדפיס זאת בשמי שהדרת-גאונו היה משנת תרע"ה עד שבא לא"י שם
רב ואב"ד ,ובקשתי מהם שלא יגרמו חלול השם ועלבון תורתנו הקדושה אשר זאת תביא ח"ו רק חורבן הארץ
ולא בנין הארץ כי אין כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום ,84אמרו לנו חז"ל .כן כתבתי לו קודם הפסח .ממני
ידידו עז הדורש שלום תורתו.


 82
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]מערכת קול יעקב[:
מכתבו הגלוי של הרב הגאון הרמ"ח מירוורש הגאבד"ק קיפטון ,בגליון העבר ,עשה רושם כביר על כל חוגי
החרדים שבעיה"ק .ניכרים הדברים שהם יוצאים מלב כואב ומרגיש בעלבון התורה ובצרת המחלוקת האוכלת
את מעמד החרדים בכל פה ונותנת את כבוד עיה"ק למרמס ולמשיסה .הרושם גדול ביחוד אחרי ששמו של הרב
הכותב ידוע פה ומפורסם מאד באהבתו לאה"ק ובהשפעתו הגדולה ובמסירת נפשו לטובת המוסדות שבעי"ק
בפועל ובמעשה.
כפי הנשמע מנסים להסתיר את פרטי המכתב הזה מאת הרה"ג ר' יצחק ירוחם דיסקין ולהקטין את ערכו בעיניו,
בכל-זה משתדלים לערך מכתב בחתימת-ידי הרה"ג ר' יצחק ירוחם דיסקין ור' יוסף חיים זוננפלד בתור גבאי
המוסד לגדולי הרבנים בחו"ל ובתוכם להגאונים בעל חפץ חיים ור' חיים עוזר גרודזנסקי ,בתלונה על המכתב
הגלוי הזה ,ובבקשה שהם ישפיעו על הגרמ"ח מוירוויש לחזור בו מדרישתו בנוגע להתערבות פקידי בית
היתומים במחלוקת ובחרחורי הריב.
כמובן שדברים אלה לא יוכלו להשפיע על רבותינו שבגולה ולא כלום ובמקום להתעבר על ריב הפקידים
הצעירים מידי אחד מגדולי העושים והמעשים לטובת היתומים קרוב הדבר שגם הם יצאו הפעם מגדר שתיקתם
ולהעיר את כל מי שקולר המחלוקת ובזיון התורה תלוי בהם לשים סוף-סוף קץ לחלול השם ולהשיב את
האחדות במחנה החרדים הדרושה כל-כך לעת כזאת שהסכנה נטושה מצד החופשים לבלע את עמדת החרדים
עד תומה ,ובאופן זה בודאי שדבריהם יעשו רושם ,ואולי יש תקוה שתתגלגל הזכות על ידם להשיב את סערת
הריב לדממה ולהשיב את כבוד אה"ק ותוה"ק כבראשונה.

49

]מכתב הרב שמואל אהרן ובר זצ"ל[
מכתב אל המערכת.
לכבוד מערכת "קול יעקב" בירושלם.
מ.נ.
זה מזמן שהאורגן הידוע בשם "קול ישראל" חולק לי את הכבוד להיות נמנה בשורה אחת עם הרבנים הגאונים
והצדיקים שהם תמיד מטרה לחיצי לעגו ולעלילותיו ולבזיונותיו הגסים .בשבוע שעבר הרחיק האורגן הצנוע
הזה ללכת עד כדי להביא את שמי בקשר עם "כתב פלסתר" ועם "כותב-פלסתר" ידוע .התנפלות זו היא תעודה
חדשה על קלות הראש של עורכי עתון זה שאינם נרתעים לשטות פשוט בקוראיהם ולספר לפניהם בטון של
רצינות דברים שכל תינוק ותינוקת בירושלם שאין מוחו רופס ינוד להם ויענה כחשם בפניהם .אחרי שהזמנתי
כבר לדין-תורה את עורכו ה' רפאל קצנלנבויגן והוא סרב לבוא לדין-תורה אני עוזב לעת-עתה את ערך
התנפלויותיו ועלילותיו הבזויות של האורגן היפה הזה למשפט הקהל ,ואני מסתפק בהכבוד שחלקו מיד
האדונים האלה לא נגרע מחלקם של גדולים וטובים ממני .יחוסא דילן שתיקותא.85
בכבוד רב
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ג' סיון
]מכתב ועדת הרבנים של העדה החרדית[
מכתב לועד האשכנזי
ועדת הרבנים שנבחרה לאחד את החרדים בירושלם אחרי משא-ומתן ארוך וממושך שהיה לה עם כל הצדדים
ושהוכיח שכל עיכוב השלום הוא מצד בעלי הועד האשכנזי הישן ,86ערכה אליו את המכתב הזה:
בעזה"י ,יום כ"ב אייר תרפ"ג.
כבוד מנהלי ועד-האשכנזי הי"ו .בראשם הרב הגאון מוהר"ר חיים זוננפלד שליט"א.
רבנים ואדונים נכבדים! נפשכם יודעת מאד ,רבת יגיעותינו ועצם השתדלותנו בין קהלות החרדים ,כמה פעמים
לילה כיום היה אור לנו ,הקהלנו קהלות והצענו הצעות נכונות ומתקבלות ,ובצפיתינו צפינו אז כי הננו עומדים
הכן על סף השלום ,והן בעין קוה קוינו ואין ,וכפעם בפעם נדחה הגמר ,מאספה לאספה מויכוח לויכוח ,מבלי
כל תוצאה באופן אשר כמעט כבר נתיאשנו מלדפוק על דלתות השלום .אך בהיות כי מצב החופשים הולך
ומתבצר מיום ליום ממש לרגלי הפירודים הנשקפים על פני כל היהדות בגללה גלוי וידוע לכולנו ,מצאנו חוב
קדוש בנפשנו לבוא עוד הפעם לפניכם בכתובים בכל לשון של בקשה ,כי תחוסו ותחמלו נא על שארית-ישראל
וקודשיו ותפקחו עיניכם לדעת ולהבין מצבנו מצב ישראל סבא בימים האלה ,נשתדל נא לפנות אבני הנגף
והמעצורים אשר הושמו על דרכי השלום וכולנו יחד נתאחד כאיש אחד חברים איך ובמה לשקע אש תבערת
המחלוקת אשר לא כדת ולברך על המוגמר בגמר וחיתום השלום ,במטותא מינייכו אחים ורעים ,שימו לבבכם
לקול דברינו אלה היוצאים מעומק הלב מבלי שום פניה ח"ו ,הטו אוזן קשבת כל עוד יש תקוה ,והשי"ת ברחמיו
יעזרנו וישכין בפורנו אהבה ושלום ,בב"א.
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י' סיון
]מכתב אנשי ליטא[
)מכתב אל המערכת(
ב"ה ,קרעפטינגן )ליטא( י"ד אייר תרפ"ג
אל המערכת קול יעקב בירושלים.
מערכת נכבדה! מבקשים אנחנו החתומים מטה לתת מקום לדברינו אלה בעתונכם הנכבד למען האמת:
בעתון "קול ישראל" נדפסה קורספונדנציה 88מעירנו ותחתיה חתום צבי יהודה ליכט ובה הוא מחפה דברים על
הרב הגאון המפורסם ר' יקותיאל איסר הרב ממיישאד כי לא שימש מעולם בתור רב ובזה כביכול חפץ
להאשימו כי לקח לו עטרה שאינה הולמתו ,ולכן מוצאים אנחנו לחובתנו להעמיד את האמת ולהסיר מכבוד
הרב את הדיבה הזאת .מאשרים אנחנו בזה כי הרבה פעמים שימש בתור רב וביחוד בשנים האחרונות קודם
עלותו לארץ הקדושה שמש בתור רב בעיר מיישאד .ועוד יותר הוא לא עשה את הרבנות קרדום לחפור בה
והורה ודן בלי שום משכורת ,והכותב העיז לחלל את כבוד התורה ולומדיה.
בשם מכבדי התורה ולומדיה באנו על החתום:
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י"ז סיוון
]מערכת העתון קול יעקב[:
בני ארץ ישראל והמטפח – לאחרי שנתגלגלו גם פה אכזמפלרים 89אחדים מ"המטפח" )גליון הלצה ודברי נאצה
בלשון חז"ל נגד רבני ירושלם( נתאספו רבים מבני ארץ ישראל לאספה ,והביעו את מחאתם הנמרצה נגד
העורכים והכותבים .המחאה היתה ,מלבד נגד הלעג לכל קודש וניאוץ דברי חז"ל ,מה שגרם כנראה
להתמרמרות עזה בא"י – גם ובעיקר נגד זה שכפי הנשמע נערך ונדפס גליון זה שהוא הוספה לעתון "קול
ישראל" בהוצאת ממון יתומים הנאסף פה לשם בית מחסה ליתומים ,והסופרים והעורכים הם פקידים ומלמדים
במוסד ומתפרנסים מקופת הצדקה שלו .ותחת להתמסר לעבודתם ולחנוך היתומים או סתם לבנין הארץ הדורש
כעת כוחות צעירים ,הם משקיעים את כוחותיהם בדברים כאלה ,להרוס ,ללעוג ,ולנאץ את כבוד רבני ארץ-
ישראל על-ידי נאוץ ובזוי לשון חז"ל.
הוחלט לברר את הדבר אל נכון ,אם אמת נכון הדבר שהגליון והעתון הנ"ל מופיעים בעזרת אנשי וכספי מוסד
בית היתומים – ימנו גבאים ומנהלים אחרים שכספי המוסד ישולחו לידם ,בכדי שיצאו גם לתכליתם הנרצה,
ולא לדברי ריב ומחלוקת פנימית.
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א' תמוז
]מכתב ר' יוסף כהן אל הגרי"א הדס )ה([
לכבוד הרב הגאון המפורסם עומד בפרץ וכו' מו"ה יקותיאל איסר הדס שליט"א הרב ממישד יע"א שלום
וברכה.
שמחתי לראות כי קולה של תורה וכבוד לומדיה ועמליה בטהרה עודנו יקר וחביב על קהל אחינו שבגולה,
ואחרי כל התלאה אשר מצאתם בימי המלחמה ולאחריה ותהרוס ,בעוונות הרבים ,הרבה ממרכזי התורה
והיראה ,בכל-זאת עוד נמצאים בעלי רגש גם במדינת ליטא שלא יכלו לעמוד בעלבונה של תורה מידי החצופים
הללו שהתנפלו על הדרת-גאונו בדברי עמל ובוז עד כדי להכחיש לעיני השמש את כל עצם רבנותו במישד
יע"א ,ועל-כן בני העיירות הקטנות שמסביב לעיר זו יצאו חוצץ כולם לגלות את פרצופם של פקידי בית
היתומים דיסקין ,שהם בחוצפתם היתרה העוברת כל גבול זה דרכם כסל למו להזניח את תפקידם זה בתור מלמד
וזה בתור סופר בית היתומים דיסקין ולהיכנס בגבול שאינו שלהם ,לסמות את עיני אחינו שבגולה ולקבץ כסף
תועפות בחו"ל לשם "קופת רבנים" שלא היתה ולא נבראה אף למשל ולשנינה ,ולהונות אנשים תמימים גם
בירושלם ,ולקבץ מהם שילינגים בשם "בקע לגולגולת" להוצאות נסיעתם לחו"ל לכנסית "אגודת-ישראל",90
ואשר כידוע כבר כרתו ברית חשאית עם הר' יונתן בנימין הורביץ שהוא יעזור על ידם בתעמולה לקיבוץ
הכספים ואז יסעו שלושתם הוא והמלמד רפאל'קע קצנלנבויגן והסופר משה'ל בלוי בתור משלחת ולהעמיד שם
פנים של תמימות וצביעות כאלו הם באי כחם של חרדים בירושלם ,במקום שזה עתה נבאש ריחם בעיני כל
החרדים מבלי הבדל סיעה ומפלגה על המעשה שעשו בשבת-קודש בפרהסיה בהשתתפם לעין כל בהחגיגה בגן
העיר למרות האזהרה מאת הרבנים הגאונים והצדיקים וכל החרדים שבעיה"ק.
והנה כדי להחליש את הרושם של הדברים שבאו ממדינת ליטא וגם הדברים החוצבים להבות אש קודש מאת
הרב הגאבד"ק קיפטון מוהרמ"ח מירביש שליט"א וגם מאת הגאבד"ק קריסטיניא מוהרש"י לויטן שליט"א נגד
מעשי התעתועים של פקידי בית היתומים דיסקין ,שכלו הפקידים הללו את ידם והציגו על החזית אנשים
המקורבים אליהם בדעה כגון ה' חיים ישראל אייז וכיו"ב ,להפוך את הקערה על פיה ולהתנפל דוקא על ה"קול
יעקב" בתור כלי מבטאה של היהדות החרדית בא"י כאילו מזיק הוא ליתומים ע"י פרסום מעשיהם של הפקידים
הצעירים ,מבלי שיהיו מקורביהם אלה חלים ומרגישים שאדרבא טובתם של היתומים דורשת שהכסף המתקבץ
עבור יתומים לא ינתן לאנשים שאת טובת היתומים אינם דורשים ושהשקיעו ראשם ורובם בעניני מחלוקת
ולהחריב עיר ומלואה ,והטענה שטוענים מר אייז וכיו"ב להפקידים בשם היתומים הריה ממין הטענה שטען
מח"ס אחד בעיה"ק )המתיחס גם הוא לאלה המכנים עצמם בשם חרדים בלתי תלויים( לשור שהזיק ,שהשור
הוא יתום וטענינן ליתמי ,וע"כ הוא פטור מנזק שלם .ולא שֹם המחבר ההוא אל לב שטענינן ליתמי לחוד ושור
שהזיק לחוד.
כמובן שהיא לא תצלח ,והנה כזאת וכיוצא-בזאת על גוש הפקידים אין בה ממש ,ולדעתי נחוץ מאד להודיע לכל
מרכז "אגודת-ישראל" ,שהפקידים הללו משתמשים ,בעוונות הרבים ,בשמהּ בתור סניף ירושלמי ,שידעו
שטובתם של היתומים היא הדורשת להיפך – לסלק את הפקידים הללו שעשו מלאכת ה' רמיה לגמרי ,ולמנות
במקום אנשים יראי-אלוקים ובעלי נימוס ודרך-ארץ שיהי לנגד עיניהם תמיד רק תפקידם לעניני היתומים ועל-
כל-פנים לא יהיו ח"ו מכת מחרחרי ריב ומבזי ת"ח בסתר ובגלוי ומאותם שכבר נשתרשו רחמנא-ליצלן בחטא
זה בהתכחשם לאמר שקשה להוציא מאמריקא זרם של נדבות ל"בית היתומים דיסקין" אם לא שיבזו מצד זה
את כל רבני וגאוני וצדיקי עיה"ק ששמם נקרא על שאר מוסדות הצבור ואם לא שיפרסמו מצד אחר את גבאיהם
הרה"ג רי"י דיסקין והרב ר' חיים זוננפלד בתארים משונים ונפרזים כגון" :רבותינו"" ,מארי דארעא קדישא",
"מרן הגאב"ד" וכו' וכו' כדי שלא יתראו כלפי חוץ כסתם גבאים המעוניינים ישר בהמוסד כי-אם כמין
פרטקטורים הסוככים באברתם מלמעלה על גבי המוסד וסומכים את ידיהם בהסכמה על ראש הגבאים .אכן על
כל זה הלא הכתוב צווח ואומר :הולך בתׂם ילך בטח .91ואין ספק שאלמלי היתה ההנהלה מתרחקת לגמרי
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מעניני פוליטיקא והיתה מתמסרת רק לעניני היתומים שאחינו-בני-ישראל בודאי היו נתבעים ונותנים ביתר
שאת ,ואפילו ביודעם את האמת כמו שהיא שהרה"ג רי"י דיסקין והרב ר' חיים זוננפלד אינם כלל בסוג זה של
"רבותינו" ושל "מארי דארעא קדישא" ושל "מרן וגאב"ד" ,כי אם גבאים ועסקנים ככל מנהלי המוסדות
שבירושלם .ה' יהי בעזרם.
והמכשלה הזאת היא תחת ידם של מנהלי האגודה להוריד את הפקידים הללו משאתם – וכאשר דרשו גם
הגאבד"ק קיפטון מוהרמ"ח מירויש שליט"א במכתבו הגלוי להרה"ג רי"י דיסקין – ועל-אחת-כמה-וכמה שלא
לקבלם כולם ואף לא אחד מהם בתור צירי החרדים להכנסיה ,ואז יאמר עליה :כל כנסיה שהיא לשם שמי ם
סופה להתקיים.
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מלכותא בלא תגא.
פקידי בית היתומים דיסקין שנשתתקו לפי שעה לרגלי המחאות שבאו מרבים מגדולי התורה ,הולכים ושבים אל
קיאם בהתנפלות בזויה על רבני ירושלם ובהתלבשות באצטלא שאינה שלהם לדבר בשם הסתדרות יראים.
כנראה שכבוד התורה וכבוד מלכים שנחל ראש הרבנים לא"י הגאון רא"י קוק והרבנות הראשית לא"י בעת
חנוכת "בית הרב" ולאחריה 92כבר העביר את הפקידים הצעירים הללו על דעתם ועל דעת קונם ,וקנאת "בית
הרב" אכלתם לגמרי .אלא שבפחדם מפני אורחי אמריקא ששהו פה עם הנדיב מר הרי פישל ורעיתו הוכרחו
לישוך בשרם בפיהם ולחשות כל עוד היות האורחים פה .היה ביניהם גם מר מרגריטין שבתור עסקן בכולל
אונגרן באמריקא הוצרך גם הרב ר' חיים זוננפלד להתחשב עמו בתקותו להשיב את מחותנו מר זויל שפיצר
וגיסו ה' ראובן שלמה יונגרייס להנהלת הכולל כולא האי ואולי...
את כל הקנאה והכעס שהיו עצורים כאש בעצמות הפקידים הוציאו אפוא בסערה ובקול רעש גדול של
התפוצצות עוד באותו היום שנסעו האורחים הנכבדים לדרכם .האורחים עלו על הרכבת ביום ה' בבוקר,
ובאורגנם של פקידי בית היתומים דיסקין ה"קול ישראל" שיצא באותו היום בערב התנקמו את נקמת חנוכת
"בית הרב" שהיתה שבועיים קודם ,ובדקו גם בחגיגה זו שלא היתה כמוה ליקרא דאורייתא זה כמה מאות שנים,
ומצאו בה מום על שנתנו לד"ר ק' לברך את שאר בשרו הנדיב מר הרי פישל ליום שמחתו בחנוכת בית הרב
שנבנה על ידו .בעזות מצח המציינת את הפקידים הצעירים הללו הם מתנפלים כדובים שכולים על ראש הרבנים
לא"י על שנתנו לבן בנו של הגאון מוהר"ש מוהליבר ז"ל לערוך אזכרה על זקנו ,בה בשעה – להבדיל אלף
הבדלות – שהרב ר' חיים זוננפלד בעצמו לא נמנע מלכבד את ה' אברהם שור להספיד בבית המדרש בתי מחסה
איזה גוי איטלקי בשם אנדריי .כאלה הם החטאים שחצופים אלה מתגוללים על גאוננו שליט"א.
פולמוס ההתנפלות הגיע למרום קיצו עד שהם מתהוללים ומשתוללים לעיני השמש ומודיעים שבמשרד הרבנות
הראשית הולכת העבודה ומתמעטת והשפעת הרבנים הולכת ויורדת ,במקום שפקידים אלה בעצמם עוברים דבר
יום ביומו על חלונות משרד הרבנות ופניהם משתנים ככרום ועיניהם רואות וכלות בדאבון נפש את הקהל הגדול
המשכים וצובא על פתחה של הרבנות הראשית ,ועבודת הצבור מתרבה מיום ליום עד לאפס הכיל.
וכמה מגוחכים הפנים של צביעות שהעמידו להם פקידי "בית היתומים דיסקין" השופכים דמעות כתנים ובוכים
פתח אוהליהם על עסקי משפחותיהם ונראים ככואבים ומתחככים להנאתם גם יחד על זה שנפרץ הדבר ללכת
לערכאות ,והנה לפתע נתגלה קלונם ברבים שכל הפרצות הללו הן רק מהם ובהם ,וכאשר עשה ועד בתי מחסה:
הרב ר' יוסף חיים זוננפלד וחבריו ה' יהושע שלנק וד"ר די האן שהגישו קובלנא על כמה שכנים ,ובהם אלמנות
רבות ,לערכאות הממשלה מבלי להזמין אותם בתחילה לפני שום בית דין מישראל .וביום החמישי הזה הבהילו
אותם לבוא על-ידי פקידי הממשלה אל משפט הערכאות – ודוקא פה נשתתק הר' מרדכי ליב רובין כאלו בא
מלאך וסטר על פיו ונשתכחה ממנו כל בקיאותו הידועה בסימן כ"ו.
וראה פלא שחותנו זה של המלמד רפאל'קע קצנלנבויגן שכמעט לא היה מעשה שהוא לא ערב בו את הסי' כ"ו
ואפילו בפסק הדין של ישיבת "שער השמים" שלא נתקבל למעשה לא יכל להבליג על רוב בקיאותו בסי' זה
והשכיל לכתוב בו שמי שלא ימסור המפתח של הפוסטה להרב חיים לייב אויערבך הריהו עובר על סי' כ"ח ,הר'
מרדכי ליב רובין זה שבקא להימנותא כהיום והתחיל להיות מסייע בפועל להצד שהולך דוקא בערכאות למרות
דבריו הקדושים של הרמ"א ז"ל ודוקא בסי' כ"ו בזה"ל :ו"כן מחרימין המחזיק בידי ההולך לפני נכרים".
ידועים הם מעשיו היפים של ה' אברהם שור שחטף ממושב הזקנים המאוחד קרוב לתשע מאות לי"מ והלך
לערכאות בטענת 'אין ,חטפתי ,ואחטוף עוד' .הגבאים התרו בו על-ידי שלוחי דבי-דינא שרוצים לגמור הדבר
על-פי התוה"ק והוא סרב לשמוע והשיב שחפץ להמשיך משפטו דוקא לפני ערכאות ,ובבית המשפט נתחייב
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כמידתו והוא מוסיף בדרכו והגיש ערעור לפני הממשלה ,ואחרי כל זאת לא עלה על לב הר' מרדכי ליב רובין
לעשות כתורה וכמצוה לעמוד לימין העשוק ולהוציא מיד החוטף את כסף המוסד שבו תלויים חיי מאות זקנים
וזקנות ,אלא שהוא וחד דעימיה עמדו והוציאו סרוב – על מי? לא ח"ו על זה שהלך והולך לערכאות ומעכב
כסף עניים תחת ידו ,כי-אם על גבאי צבור שלא הלכו בערכאות ושהתרו באותו החוטף שחפצים לדון על-פי דין
תוה"ק .כן הדבר סרוב הוציאו על גבאי מושב-הזקנים ,שומו שמים על זאת!
על המעשה המגונה הזה שיצא מתחת-ידי הר' מרדכי ליב רובין לזכות את החייב ולחייב את הזכאי ,הופיע הר'
שלמה ינובסקי בעצמו ואמר לרמ"ל רובין דברי כיבושין ותוכחה נמרצה ,ואמר לו כלך מדרך זו ,והוכיחו
שלפחות יצוה על ה' אברהם שור מתחלה להשליש את הכסף ולא להחזיקו עוד והוא הכביד את לבו והשיב
שרצונו לתת סרוב) ,וכדבריו כן הוא שאין טעם לרצון(.
וכשאחד מחשובי החרדים שאל את הר' יצחק פרנקל איך מלאם לבם לעשות כזאת ולתת סרוב ביד ה' אברהם
שור שהלך בערכאות ועובר על-כל-פנים על מה שכתוב בסי' כ"ו ,השיב לפי תומו שהסרוב הזה איננו מפני
שעדיין הוא כך אלא מפני שהפוליטיקא דורשת זאת )כידוע לא השתתף הר"י פרנקל בנבלה זו( .עובדא זאת
מדברת לעצמה ומוכיחה למדי את השקר הנורא שבדמעות אורגנם על פרצה זו של הליכה בערכאות ,ועל
החוצפה הנוראה החורזת את דבריהם מראשם ועד ספם.
חוצפה :מלכותא בלא תגא.
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]מכתב העדה האשכנזית החרדית[
מודעה ואזהרה
נודע לנו כי פקידי בית היתומים דיסקין משתמשים בימים האלה באמצעים שונים להשיג חתימות מאת אנשים
תמימים כי הם שייכים לאותו הגוש המכנה את עצמו בשם ועד האשכנזי הישן ,רובם של החותמים לא ידעו כלל
על מה הם חותמים ,ויש מהם שחילקו להם איזה שילינגים שהגיעו לחלק על-ידי ה"ר מרדכי ליב רובין ,ועם
הקבלה נתנו להם לחתום על מין כתב שכזה.
על-כן אחינו-בני-ישראל החרדים לדבר ה' באמת ותמים ידעו נא להיזהר שלא לתת יד לבעלי מחלוקת
ולמחרחרי ריב ולבוזי תורה ,ולא יתפתו לאלה שבלשונם יכזבו להם שעל-ידי חתימות כאלה יפטרו ממסים
וארנוניות וכדומה ,כי כל הועד שלהם כבר עבר ובטל מן העולם והועד שלנו עומד בכל תקפו והשיג ב"ה את כל
הזכויות הדרושות להעדה החרדית.
אגב הננו מודיעים להקהל החרדי כי הזוגות המחזירים כעת על הפתחים לקבץ שילינגים בשם "בקע לגולגולת"
הם שליחי הפקידים הנזכרים והכסף הוא לשם שליחת שלוחים משלהם כדי לסכסך ולהרבות מחלוקת בישראל
ושומר נפשו ירחק מהם ,והשומע לנו ישכן בטח.


בבקשה מכל עתוני ישראל שבגולה להעתיק ולתרגם את המודעה הנחוצה הזאת כמו שהיא.
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ט"ו תמוז
]מכתב גלוי לרבני ארץ ישראל[
שאלה גלויה לרבני ארץ ישראל.
זה מזמן שיצאה כנופיא 93ידועה בלי שום בושה ורגש של אחריות לחרף ולבזות את מערכות גדולי ישראל
בהפצת עיתונים וכתבי פלסתר לאלפים ולרבבות .לפנים בישראל במאורע כזה ,היו מתאספים רבני הסביבה
לדון בכובד ראש בדבר השערוריה והיו מענישים כדין את הכותבים והמדפיסים וגוזרים באסור חמור על
הקוראים שלא ישימו עיניהם בכתבי פלסתר המשימים לאל ולבוז את כל כבודנו .עכשיו מה אנו רואים? לצערנו
הגדול שום רב בארץ ישראל לא חלי ולא מרגיש לצאת בגלוי ולהרים קול כשופר נגד השערוריה הנוראה הזאת.
הכי אפשר להאמין שאין אתם מרגישים את גודל החורבן וההרס שאלה מביאים למצבנו הכללי והפרטי בארץ?
וכי אינכם רואים בעיניכם את דלדול כבוד הדת על כל צעד ושעל ,הבא בעטים של אלה הבוזים ליקהת אמם?
והאם לא כדאי היה גם היום לאסוף ראשי עם ,ולאחוז בצעדים הכי חרופים שלא ישנו עוד מעשים כאלה? – אם
באמת לא קל הוא בעיניכם לשמוע זילותא דרבנן ,ואם באמת אתם דואגים לכבוד התורה וחשים לחלול שם
שמים ,וחלול כבוד שם ישראל .ילמדוני רבותי!
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אוי לאותה בושה!
כידוע בא ה"ר יונתן בנימין הורביץ מגרמניה וכרת ברית חשאית עם פקידי "בית היתומים דיסקין" לנסוע
בצוותא חדא לכנסית "אגודת-ישראל" בוינא ולהתייצב לפניה בתור באי-כחם של שבעת השמות" :ועד
האשכנזי הישן" "סניף אגודת-ישראל" "צעירי אג"י" "קופת-הרבנים" "ת"ת לבנות החרדים" "הועדה הכספית"
"עתון חרדי" וכו'.
לפי הסדר שעשו להם להרבות מספר הצירים באופן שלא נשמע כמוהו ,יש ביד הועד לשלח מצד עצמו שלשה
צירים מבלי שים לב כלל למספר החברים .וחוץ מאלה השלשה ישולחו עוד צירים נוספים על כל רשימה של
חברים ממאה ועד כמה מאות איש.
למטרה זו הלכו זוגות של צעירים לקבץ שילינגים מאת אנשים תמימים בשם "בקע לגולגולת" והדפיסו רשימה
בשמות של אנשים ונערים וטף ידועים ושאינם ידועים ,את אשר ישנו פה ואת אשר איננו פה ,וגם מבלי דעת
הנותנים .כדי לתת להמשחק הזה שם של בחירות 94הוציאו כרוז באורגנם "קול-ישראל" לבא ביום הראשון
להבחירות.
הקהל החרדי שבירושלם לא התענין כמובן בכל הפיקציה הזאת ,ביחוד אחרי שנודע דבר הקשר החשאי שבין
ה"ר יונתן בנימין הורביץ ופקידי "בית היתומים דיסקין" ,והקהל כבר מנוסה ומלומד ורגיל בזה שבמקום שישנה
הסכמה קבועה מראש אצל הקבוצה הזאת אין דעת הקהל מכרעת כלל וכלל ולכל היותר אינה אלא גורמת טרחא
לגוש-הפקידים להחליף את פתקאות הבחירה בתוך הקלפי עצמה ,וכאשר עשו גם בהבחירות המדומות לועד
האשכנזי הישן.
לפי אדישות זו מצד הקהל לא היו נמצאים כלל מי שישתתף ב"בחירות" אלו ,ומפני גודל הבושה עבד גוש
הפקידים בחרוף-נפש כל היום והטיל חובה על נערי בית היתומים ללכת אל הבחירות ,ובהיות שמספר היתומים
בכלל איננו עולה למאה וחמישים על-כן הוכרח הרה"ג ר' יצחק ירוחם דיסקין לשתף ב"בחירות" אלו גם את כל
האברכים שבישיבת "אוהל משה" הם ובניהם ,ובפקודה חשאית שמי שלא ישתתף עמהם לא יקבל דמי-
הישיבה .אל כל אלה נצטרפו גם חלק מהתלמוד-תורה שבבתי אונגרן ובצרוף כולם נבחר ,לפי דבריהם ,סופר
בית היתומים דיסקין ה' משה בלוי ב 222-קול ,ה"ר מרדכי ליב רובין ב 212-קול וחתנו המלמד רפאל קצנלנבוגן
ב 187-קול ,ובערך זה גם ה"ר יונתן בנימין הורביץ וה' יוסף לוי חגיז ,ובמקומם ר' חיים ישראל אייז מצריך וב"ר
של ה' ראובן שלמה יונגרייז מר זליג צובנר ,קצב מירושלם השוהה כעת בציכו-סלובקיה.
כל המון הצירים הללו – בן פורת יוסף – נבחרו על-ידי מספר כולל של מאתים איש בערך וגם אלה בעקרם על-
ידי נערים ואברכים שנסחבו אל הבחירות בעל-כרחם ושלא בטובתם ,ובכל-זאת האדונים הצירים האלה,
שעמדתם למחלוקת ולחרחורי-ריב בירושלם ידועה לכל תינוק בעריסה ,יבאו לפני כנסית "אגודת-ישראל"
ויספרו להם שהם "חרדים בלתי תלוים" וידרשו "שאגודת-ישראל" תוסיף לנבל את שמה על ידם ולתמוך
בהקבוצה הידועה ,שהם באי-כחה ,למורת-רוחה של עדת החרדים הגדולה שבירושלם.
אוי לאותה בושה!


ענה כסיל כאולתו.
כתיב אל תען כסיל כאולתו וכתיב ענה כסיל כאולתו לא קשיא הא בדברי תורה הא במילי דעלמא )שבת ל ע"ב(.
ה"ר יונתן בנימין הורביץ מפרסם באורגנם של פקידי דיסקין שורה של מאמרים בשם "שאלו שלום ירושלם"
ובחתימה הפסודונומית "חבר" )להבדיל בינו ובין סופרו של "הקול-יעקב" בשם זה מיפו( .תכנם של המאמרים
הם סתירה גמורה לשמם זה של שלום ירושלם ,והם חדורים כולם מראשם ועד סופם ברוח של שנאה וקנאה
ומחלוקת שפלה ובזיון התורה.
במקום שהסופר בעצמו היה נכנע תמיד לפני הרבנים הגאונים חברי בתי-הדין והרבנות הראשית לא"י ובמקום
שבשעה שנסע בלוית רבנו הגאון רא"י קוק להמושבות עמד לפניו כעבדא קמא מאריה והיה מתמרמר תמיד על
הרה"ג רמ"נ ולנשטיין על שאיננו מסור כולו להערצתו של מרן שליט"א ,איננו נרתע עכשיו לבקר את שיטתו
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ולהרהר אחרי רבני ירושלם שמעולם לא מלאו לבו לעמוד אתם בשורה אחת כלל ולבא במאמרו זה בפנים של
צביעות שאיננה הולמתו ,כאלו חרדיותה של העדה הגדולה והבלתי תלויה שהרבנים עומדים בראשה איננה
מספיקה ל"רבינר" זה שמעולם לא טעם טעמה של רבנות בקהלה חרדית.
כל מילה ומילה שבשורת מאמריו מבליטה לעיניים את הטנדנציה של כותבם ואיננה עומדת בפני הבקורת ,אלא
שרצוני לנגוע בזה רק בהפרטים הנוגעים לדברי תורה.
בעל המאמר ,בפנים של חרדות ושל קנאות עשויה ,חוזר הוא על הטענות השגורות בפי פקידי "בית היתומים
דיסקין" כי הרבנות הראשית לארץ-ישראל הכניסה תקונים בדת על-ידי-זה שדנים שלא בפני בעלי-הדין ועל-פי
הזמנה בעתונים ,ומראה באצבע על הזמנה שנדפסה ב"קול יעקב" גליון ל"ד בזה"ל:
][...
כהוראתם של חז"ל שבדברי תורה כתיב :ענה כסיל כאולתו ,כדאי אפוא ללמד בינה להכותב הזה ולאלה שהם
מכונים אצלם בשם "רבותינו" ובשם "מארי דארעא קדישא" שיואילו במחילת-כבודם לעין בדין שלא נזכר בסי'
כ"ו ולחזר על גמרא ערוכה בכתובות דף מ"ח ע"א הידועה לכל בר בי-רב ולכל חרד בלתי-תלוי באמת,
והאומרת מפורש" :מי שהלך למדינת הים ואשתו תובעת מזוונת בית דין יורדין לנכסיו וזנין ומפרנסין את
אשתו".
ברייתא מפורשת זו הובאה להלכה ולמעשה ברמב"ם ובשלחן-ערוך בלי שום חולק ,ואוי לדור שכך עלתה בימיו
שבמקום שרבנים באים ועושים מעשה על פי המפורש באר היטב בתוה"ר באים אנשים מחוסרי ידיעה
ומתלבשים בחלוקא דרבנן ושמים אור לחשך וחשך לאור .לא די להם שלא שמשו כל צרכם ולא הגיעו להוראה
מעולם ולא עוד אלא שמיטפשין והם תוקעים עצמם לדבר הלכה להוציא דיבה על מי שהורה כהלכה ,ולהרעיש
על זה עיר ומתים ולהחזיק במחלוקת .ולא יפה אמר שלמה בחכמתו" :ורבים חללים הפילה" ,ודרשו חז"ל :זה
תלמיד שלא הגיע להוראה ומורה.
כאלו וכאלו הן טענותיהם של פקידי וגבאי "בית-היתומים דיסקין" ,ובעלי בריתם נגד הרבנות הראשית לא"י.
כולן יסודן בעם-הארצות גמורה ובפלפולים של הבל ובק"ן טעמים פגומים כידוע.
בדברי בורות שכאלו בא אות הגוש ומספר להמוני עם ,לנשים ולעמי הארץ ,לפרושים נוקפים ולבתולות
צליניות ,כי הרבנות הראשית לארץ-ישראל הכניסה תיקונים בדת ,ובכוחן של טענות כאלו ,שעם-הארצות שבהן
צועק השמימה ,הם שולחים את נשוי הנוצרית די האן וחבריו לכל גוי המבקר את הארץ ולכל צורר ישראל
שבארץ ולדבר אליו על טעמים פרינציפיוניים ,כביכול שמפניהם אי-אפשר להם להישמע להרבנות הראשית
לארץ-ישראל .ובאותה שעה שלפני הגויים האלה הם המתאוננים על הנציב העליון שהוא דוחק את רגלי
החרדים הם מתחצפים ובאים לפניו בטרוניא שהם נדחקים בעניני דת ,וכל-זה על יסוד טענות בורות שכזאת!.
כבר הגיעה השעה שגדולי הדור שבחו"ל יפקחו עיניהם לראות נכוחה את הגוש הזה במי שהוא ואת ערך
טענותיו כמו שהן ,ושגם מנהיגי אגודת-ישראל ישימו לב ויראו את אשר לפניהם וידעו נא להעריך גם את ערכם
של עזי הפנים שבדור ,גוש-הפקידים הנוסעים יחד עם כותב המאמר ההוא ,הר' יונתן בנימין הורביץ ,לכנסית
"אגודת-ישראל".
ישימו נא לב לשלומה של העיר ,ששמה שלם ואל נא יתנו יד לאלה שכל יניקתם היא מהמשכת ה"מחלוקת"
בירושלם ושבאים גם עתה להרחיב ביד קרה ואכזרית את הקרע שבין היראים לפניה ולעיניה של כנסיה זו.
שאלו שלום ירושלם :כשמו של אותו המאמר ולא כתוכנו .הוי שאלו שלום ירושלם!
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ז' אב
לא תגנוב ע"מ למיקט
"זמרי נשי ועני גברי כאש בנעורת מאי נפקא מינא לבטיל הא מקמי הא" )סוטה מ"ה ע"א(.
באורגנם של פקידי "בית היתומים דיסקין" ,ה"קול ישראל" משבוע שעבר נתפרסם מכתב בשם ה"ועד הפועל
של "אגודת-ישראל" כעין הזמנה להרה"ג ר"י יצחק ירוחם דיסקין והרב ר' יוסף חיים זוננפלד שיבאו לכנסית
אגודת ישראל בוינה.
המכתב על סגנונו ועל תוכנו עורר פה רק צחוק גדול .ידוע לכל תינוק ותינוקת בירושלם שהרב רי"י דיסקין
כלוא בבית זה כמה שנים ועיניו כבו ורוב מעשיו נעשים על-ידי אשתו 95ועל-ידי הפקידים הצעירים שגם חותמת
פקסימילית הכינו לו וחותמים כמה דברים בשמו ,ולבסוף באים אלה וצחוק עושים לו להזמין אותו לנסיעה
מעבר לים כדי להתייעץ עמו ורק עמו בעניינים הנוגעים אל הכלל באה"ק.
צרפו להזמנה זו גם את הרב ר' יוסף חיים זוננפלד אעפ"י שהם יודעים שגם הוא איננו מוכשר בשום-אופן
לנסיעה שכזאת מחמת זקנתו ומחמת חולשתו שהגיעה לידי כך עד שגם בהעניינים הקרובים לו הדברים יגעים
ונעשים על-ידי אנשים המתחככים סביבו מבלי ידיעתו ,96וכאשר ראינו בענין מושב הזקנים שה' אברהם שור
הגיש קובלנא נגדם לערכאות וחטף טשיק עה"ס  900לי"מ וסרב להתראות הבד"צ ,ולאחרי שהפסיד ה' שור
בערכאות חזר להר' מרדכי ליב רובין והוא לא ידע בושת וכמעשהו בהסרוב שהוציא נגד הרב ר' משה
קזרנובסקי בענין כולל חב"ד עשה גם בזה והוא הוציא סרוב על גבאי מושב הזקנים ,וכשחזר הדבר להרב ר'
חיים זוננפלד ואחד מנכבדי כולל אונגרן דרש ממנו במפגיע פתרון על מעשים מחפירים כאלה והוא לא מצא
מענה אז הודה ולא בוש כי איננו יודע בכל הענינים האלה מאומה ושצריכים לשאול אודותם דוקא את פי אחד
מחברי המשלחת לנורטקליף ,שעל פיו הוא יוצא ועל פיו הוא בא.
כעין השאלה ששאל אפוא על-זה אותו הנכבד מכולל אונגרן את הרב ר' חיים זוננפלד שאם איוואן הוא התוקע
למה איננו המברך ואם ה' יונגרייס הוא העושה בעניני גוש-הפקידים למה לא יכתירו אותו בשם "מרן" ובשם
ה"גאב"ד" וכו' וכו' – כעין אותה השאלה נתעוררה גם פה :עד שועד הפועל של "אגודת-ישראל" טורח להונות
את דעת הקהל ולהזמין זקן וחלוש אחד או שנים ,יקראו את הילד בשמו ויזמינו את אחד מחברי המשלחת
לנורטקליף או את כולם יחד!
הקהל החרדי רואה אפוא בכל דבר ההזמנה הזאת כמין מלאכה שאינה צריכה לגופה ושכל הזמנה זו לא באה
כי-אם מפני דברי הקנטורין והאונאה שבה כלפי רבני ירושלם וכדי להבליט בה בחוצפה יתרה שאין עם מי
להתיישב בעניני אה"ק כי-אם עם שני הזקנים הללו.
הקהל החרדי בא לידי הכרה שהזמנה זו לא יצאה מצדם של גדולי ישראל מפולניה וליטא ,כי אין זה ממשפט
חכמים להחליט על-פי השפעת חוג אחד ידוע ולהיכרך אחריה עד כדי להעריץ ולהרים על נס שני אנשים
שמעולם לא ראו לא אותם ולא את תורתם ולא את ערך צדקתם ולכנותם לפתע בשם "גאונים מובהקים" "צדיקי
יסוד עולם" ולהכתירם גם בשם "מארי דארעא קדישא".
גם הזמנה זו מראה בעליל שרוחם של הגרמנים מלפפת את מרכז האגודה ,ומי יודע עם הזמנה זו שאין עליה
חתימתו של שום איש לא נעשתה ע"י אחת מהבתולות המנהלות את משרדי "אגודת-ישראל" בגרמניה
ושויצריה ואוסטריה למורת רוחם של חרדי פולניה וליטא ,ואוי לאותה בושה שבתולות גרמניות תרהיבינה עז
בנפשן להזמין אנשים לאספה ,למרות שיש בזה משום לתא דלא יהיו כלי גבר על אשה ,ושבתולות אלה
תחלוקתנה תארים לזקני "אגודת-ישראל" וה"ועד האשכנזי הישן" והן תרכיבנה אלופים לראשה של ארץ
ישראל ותעשינה "מארי דארעא קדישא".
חושבנו שדבר זה עצמו כבר דיון לפקוח את עיניהם של גדולי ישראל שלא ילכו שולל אחרי השפעתם של
מנהלי מרכז האגודה בגרמניה ,שלמען ענייניהם המיוחדים ,למען מוסדותיהם הפרטיים ולמען בתי ספריהם
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בירושלים כגון ה"דורש-ציון" וכו' הם סוחבים את שמה של "אגודת-ישראל" לביצה של מחלוקת וחרחורי ריב
ובזיון התורה וממיטים בזה שואה ח"ו על כלל היהדות החרדית שבשמה הם מתימרים.
יראו נא את אשר לפניהם!
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י"ד אב
דור תהפוכות
"אמר לה ינאי המלך לאשתו :לא תתיראי לא מן הפרושים ולא ממי שאינם פרושים אלא מן הצבועים שדומין
לפרושים שמעשיהם כמעשי זמרי ומבקשין שכר כפנחס )סוטה כב ע"ב(.
בחודש שעבר הניחו האיכרים החברים שבמושבה "נחלת יהודה" על-יד ראשון-לציון אבן היסוד לבנין בית
הכנסת .ראש הרבנים לא"י הגאון רא"י קוק מילא אחרי הזמנת המושבה ובא ביחוד מירושלם להיות נוכח
בחגיגת מצוה זו .בהזדמנות ביקורו השתמש רבנו לחזק את שמירת שבת-קודש בהסביבה הזאת .הוא עמד על
הפרצה שהתחילה להשתרש בזמן האחרון שבני הנוער קבעו את שחוק הכדור בפומבי דוקא בשבת-קודש.
דבריו החוצבים להבות אש עשו את פעולתם הרצויה ,וכל הצעירים קבלו באהבה ובהכנעה את דבריו וקבלו על
עצמם לבטל את השחוק הזה בשבת-קודש.
והנה במקום שעל-פי דרך התורה מצוה לפרסם עושי מצוה ולחבב את תוה"ק ואת נושאי דגלה על הקהל ,באים
שני פקידי "בית היתומים דיסקין" ה"ה משה בלויא ורפאל קצנלבויגן ויוצאים נצבים פתח אהליהם לגנות עושי-
מצוה ולהפוך גם את זה להתנפלות גסה על רבנו כדי לסמות את עיני אחינו שבגולה .ותחת מצות זהירת שבת-
קודש הם מערבים בזה לפתע איזו הזכרה לד"ר הרצל ובצביעות הצועקת שמימה נוקפים הם את ראשם בכתלים
לגנוב את דעת הקהל בספורי בדים כאלו רבנו הוא שאמר דברים מוזרים על אודות ד"ר הרצל בשעה שלא דבר
על אודותיו כלל ושום אזכרה לא נערכה שם על-ידי מי שהוא.
וכל מעשי התעתועים האלה נעשים בעוונות-הרבים בשמו של הסניף המדומה של "אגודת-ישראל" בירושלים
ובאורגן שנושא על מצחו הנחושה את האמרה" :לפתור ברוח התורה והמצוה את השאלות השונות העולות על
הפרק".
אמנם כן כבר הגיעה השעה שגדולי פולניה וליטא ישימו לבם אל הרשת שמנהלי האגודה בגרמניה פורשים
לרגלי היהדות החרדית והתמימה בזה שהם באים ומעטרים בעטרת "אגודת-ישראל" בירושלם את ראשם ואת
מצחם של כל צבוע וכל טמא לנפש שנותנים את ידם להם לחזק את באי-כחם באה"ק כגון נשוי הנוצרית ה' די
האן והרבינר ה"סטטוס-קבואי" מר הורביץ ולבצר את בתי ספריהם כגון "דורש לציון" ו"אוילינא די רוטשילד"
)ה' א"ז פרידמן 97במאמרו ב"היוד" שהועתק בהעלון "קול-ישראל" נבהל ב"השכלתו הגדולה" מפני השם הזה
שחשבו לאיזה "מומר" ולא ידע כי בת הייתה למשפחת רוטשילד בלונדון ואוילינה שמה ולזכרה יסדו בית ספר
לבנות בירושלם ואותו חיזק גם הרב ר' חיים זוננפלד ע"י תעודה שנתן על המטבח )!( שבו( ,ולשם זה כרתו
בעלי האגודה בגרמניה ברית עם גוש-הפקידים בירושלם ,ושום הזדמנות אינה נזנחת על-ידם מלעפר בעפר על
כל גדולי התורה בא"י – ולהרים על נס מצד גוש-הפקידים פעולות כאלו שממש הן מעוררות חלחלה של צחוק,
וכגון הפעולות ה"גדולות" שהרצה עליהן ה' משה בלויא בפני כל חבריו פקידי "בית היתומים דיסקין" בצרוף
משלחת נורטקליף )בנוהג שבאורגנם לכנות מין זווג שכזה בשם הועידה הארצית של "אגודת-ישראל"(,
ושהחשובה שבפעולות אלו היא בלתי ספק אותה הפעולה הכבירה שעמד עליה ה' משה בלוי בזה -הלשון:
"לפני סגירת הת"ת של התימנים עבדו עסקני האגודה ביחד עם עסקני התימנים למנוע את סגירתה ועמלו ימים
ולילות ,אבל אמצעים לקיומה לא נמצאו – ונסגרה".
וככה הן כל פעולותיהם .מעין גבורתו של דון קישוט בשעה שנלחם עם הרחיים של רוח .וכך הם הולכים
ומפתים אנשים תמימים ומשועממים למחצה להיות חולמים בהקיץ כי גוש פקידים זה שליבו רחוק מחרדות
אמתית הוא במחזיקי היהדות החרדית באה"ק ,וחוצפתם של הפקידים הגיעה לידי כך עד שמצד אחד אין
אורגנם מתבייש מפני הקוראים בעיה"ק ומספר כמעט בטון של רצינות גמורה מזמן לזמן חדשות לבקרים על-
דבר פקודות מרומות צו לצו קו לקו מאת הרב ר' חיים זוננפלד ע"א תפלת המלך וע"א תעניות ותחנונים ,ומצד
השני בא הצעיר גליקמן פרוש ומתלבש בשם יוסף הכהן ומודיע ב"היוד" שמחותנו הרב ר' חיים זוננפלד )זה
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שלמרות התראת בד"צ הגיש בימים האלה משפט בערכאות על שכנים יהודים ביחד עם הר' יונתן בנימין הורביץ
וד"ר די האן (...הוא מחזק היהדות החרדית בירושלם ,וכל זאת בשעה ובמקום שאין אתנו פה יודע עד מה.
ואמנם הרה"ג רי"י דיסקין למרות זקנותו וחולשתו הרגיש בזה וחשש מחמת הרושם שיעשו גוש-הפקידים הללו
באמרם לדבר בשם ה"חרדיות" ובבואם בתור צירים חרדים לפני כנסית "אגודת-ישראל" ועל-כן עמד והחליט
שלא לתת להם לנסוע ,אבל מעשה שטן הצליח וחולשתו נתגברה עליו עד שהוכרח להשתמש בהרופא הגרמני
ד"ר ולך ,שהוא רוק זקן ועומד תמיד בעצה אחת עם פקידי "בית היתומים דיסקין" ועם הרב ר' חיים זוננפלד
וד"ר די האן ,נשוי הנוצרית ,והרופא הזה ביחד עם ידידיו השפיעו על הרב רי"י דיסקין להעבירו על דעתו
ולהסכים לנסיעת הצירים לוינה" ,שבעה העינים" שנדבר עליהם ב"קול-יעקב" גם יחד איש לא נעדר.
ועל דבר זה מצטערים חרדי ירושלם שאינם מכירים בחרדיותם של פקידים הללו ושל מנהיגיהם ,והם מרגישים
עלבון מאין כמותו לכלל היהדות החרדית בירושלם ,שעזי פנים וצבועים כאלה יצליחו להתיצב בשער לפני
אסיפה שיהיו בה גם מגדולי פולניה וליטה ויתימרו לפניה בתור צירים חרדים ,וכדי בזיון וקצף!
עלבון מאין כמוהו הוא זה להיהדות החרדית בירושלם ש"צירים" כאלה באים לדבר בשמה .אפס זאת היא גם
נחמתה שסוף-סוף גדולי פולניה וליטא ירגישו מבלי משים בריח הצביעות הנודף מהם ושרק חוצפה וגסות
הרוח מדברת מתוך גרונם וישימו אל לב שלא באלה חלקה של היהדות החרדית ,שבאי כוחה האמיתיים לא זזו
ממקומם ,וכבודה של היהדות החרדית נקי וטהור עמה.
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כ"א אב
]מערכת העתון קול יעקב[:
 ביום ה' בבוקר נסעו "פקידי בית היתומים דיסקין" ה"ה משה בלוי ,רפאל קצנלנבויגן ורב"צ ידלר בלוית ה'
מרדכי ליב רובין )חותנו של המלמד מר קצנלנבויגן הנז'( וה' יוסף לוי חגיז על-מנת לבא לוינה בתור צירי "סניף
אגודת-ישראל" בירושלם.
באו ללוותם קרוביהם ויתר הפקידים של "בית היתומים דיסקין" וגבאי המוסד הרב ר' חיים זוננפלד בלוית ה'
יעקב ישראל די האן.
כפי שהודיע מכבר אין היהדות החרדית בירושלם מכירה במשלחת זו ואינה רואה בה אלא שליחים של גוש-
פקידים אחד ידוע בירושלם שאין לה שום יפוי כח לדבר בשם העדה החרדית.
 בהמשך לההתנפלויות של ה"קול-ישראל" על ראש הרבנים לא"י הגאון רא"י קוק בעד הדברים שכתב לטובת
הקה"ק המציאו לנו חוברת שלמה בשם "גענוג שלאפען" ]?[ ,שיצאה לאור בתור קול-קורא לטובת "קרן
הקימת" מאת הרב הגאון ר' יהודה ליב צירלסון ,הגאבד"ק קישינוב ,שהוא ראש "אגודת-ישראל" בבסרביה
וחבר "למועצת גדולי התורה" של האגודה .החוברת הזאת יצאה ונפוצה עוד בשנת תר"פ ובכל-זאת לא נשמע
עד היום בשום עתון מעתוני האגודה שום דברי בקורת נגדה והם אדרבא איתיקורי קא מתיקרי בו בצדק בתתו
את שמו על האגודה ,ורק אורגנם של פקידי "בית היתומים דיסקין" אינו פוסק מלהתנפל על רבני בכל מיני
בזיונות בשביל דברים אחדים שכתב לטובת "קרן קיימת" זו ,עד שבעלי בריתם ה"ר יונתן בנימין הורוביץ
מאולשא-קובין והציוני שלעבר ה' חיים ישראל אייז מציריך כפור כאפר יפזרו נגד רבנו על הדבר הזה עצמו.
האם אין דברים בגו?
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]מכתב רבני הבד"צ בענין פירוד השחיטה[

לענין השחיטה.
בקשר עם המאורע של בית המטבחים ביום הראשון מוסרים לנו לפרסם את המכתב הזה שנשלח ביום ג' י"א
מנחם-אב בזה הלשון:
לכבוד ידידנו הרב הגאון המפורסם מו"ה יוסף חיים זאננעפעלד שליט"א ,אחרי דרישת שלום כבוד תורתו
באהבה.
98
מצאנו חוב קדוש על-פי דין תה"ק לעורר את תשומת לב כבוד-תורתו שיחיה על-דבר סדר השחיטה פעה"ק
ת"ו ,אשר הן לא נכחד מכבוד-תורתו כמה יגיעות יגעו גאוני אה"ק ובראשם הגאון הגדול ציס"ע מבריסק
זצלה"ה ומלאו ע"י הגאונים הצדיקים הרש"ס והאדר"ת זצלה"ה ובחסד ה' עלה בידם לכונן ועד מאוחד לקהלת
אשכנזים לפקח על-כן הדרוש בענין השחיטה והכשרו .ועין בעין רואין אנו כוח תורתם וצדקתם כי זה כארבעים
שנה למרות רבת ההרפתקאות דעדו על תושבי עי"ק ,ועד זה עומד ומתקיים עד היום תודה לא-ל וכל אלו שהנם
בפנים הענין המה יעידון ויגידון כי אך הוא עמוד התווך אשר כל הכשרות נשען עליו בעזרת השם יתברך ,וכעת
אם חלילה יפרצו בו אף פרץ כל-שהוא עלול הוא עד מהרה ח"ו להרוס כליל את כל הבנין הזה אשר רבות עמלו
בוניו בו כידוע גם לכבוד-תורתו ,כי אנחנו יודעים אשר מכמה חוגים שונים שואפים להורסו ,ובאם יפתח למו
אף פתח כחודו של מחט מי יודע כו' ואז אף אם כלנו יחד נבוא לעמק השווה יהיה מעוות שלא יוכל להיתקן ח"ו
ומלבד הסכנה הרובצת בזה על כל מהלך הכשרות כולו ופגיעה בכבוד הגאונים הצדיקים זצלה"ה יקופח בזה
פרנסת כמה מאות נפשות מישראל ח"ו .אין רצוננו לפנות בזה להני דאזלי אתגרא הדין מפני פניות ונצחון כי
להם גם אם נרבה אמרים כהנה וכהנה לא יזוזו ממחשבתם לדעתם ,אך אל כבוד-תורתו שליט"א אשר לא חשוד
בעינינו כי מאתו תצא פרצה זו ח"ו ,זולת ע"י אנשים שונים אשר מרבים לדבר על לבו למען יוכלו להפיק זממם
להטות את לב כבוד-תורתו לדעתם ,טענה בפיהם כי מחשבתם רצויה כו' וברית כרותה ללשון כו' ,אלא הננו
פונים במטו מיניה כי יחוס נא על כבוד שמו הגדול לבל יתחלל ח"ו ויחמול נא על עניני הכשרות ועל יגיעתם של
רבותינו הגה"צ ז"ל ועל פרנסתם של מאות נפשות מישראל ויתבונן עד היכן הדברים מגיעים לעצור בעד הפרצה
בטרם התגלה ,ויפקוד אומר כי בל ירעו ובל ישחיתו להרוס הבנויות ,ואם יש לכבוד-תורתו מה לתקן יודיענו נא
ונחזיק לו מלא חפנים טיבותא ,אך לא על-ידי אמצעים כי-אם פנים-אל-פנים נדבר אתו למען דעת את האמת,
וכמו-כן אם יש את נפשו להוסיף חברים בועד-השחיטה נקבלם בסבר פנים יפות ,בטוחים אנו בעה"י כי מעלת
כבוד-תורתו ישים עיניו ולבו לדברינו כל עוד יש תקוה לעצור בעד הפרצה ,יסיר כעס מלבו ,ובל ישית לב לדברי
שטנה ודלטוריא במילי דכדיבי ,ויתבונן נא לדברינו אלה לשים להם מקום ביפה שעה אחת קודם ,ומגלגלין זכות
על-ידי זכאי ,בטח חפץ ה' בידו ובידינו יצליח אז יבקע כשחר אורו ונזכה בכלל ישראל לחזות בנועם ה' בביאת
משיח צדקנו ,ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונו ולעבדו בלבב שלם כיר"א.
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כנפשו ונפשות ידידיו מאז המחכים לתשובתו הרצוי' בהקדם וחותמים בברכה בשם בתי הדינין ומו"צ וחברי
ועד-השחיטה דפעה"ק ירושלם תובב"א יום ג' י"א מנ"א התרפ"ג.



כן הודיעו הרבנים שהם נכונים לסדר ועידה כספית מיוחדת עפ"י בחירה מצד הכוללים .הרב ר' חיים זוננפלד
אחרי קראו את המכתב השיבו חזרה.
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במקום שבעלי תשובה עומדים
"חוטא בל יתגאה קאמרינן" ]להתקשט בו בקרבו הלום ,פרש"י[ )ר"ה כ"ו ע"ב(.
המכתב שנתפרסם בגליון ל"ו מאת ה' חיים ישראל אייז בהעתקה מהפלס ,משנת תרס"ב ,הרגיז אותו מסבכו
בהזכירו לו נשכחות מימי היותו ציוני ומדבר התנפלותו על רבנים גדולי תורה .באין ברירה הזדרז והודיע תיכף
באורגנם של פקידי "בית היתומים דיסקין" שהוא מודה על האמת ואומר טעיתי ,ועתה כבר הנהו בעל-תשובה.
בזה נתוסף אפוא חבר חדש בחברת בעלי התשובה הרבים בגרמניה ושוצריה ,שהיום הם מניעי גלגליה של
"אגודת-ישראל" שם ,כגון ה"רבינר"  -הסטטוס-קבואי מר יונתן בנימין הורביץ מאולשא-קובין )"חבר" ב"קול-
ישראל"( וכיו"ב .ושלדאבוננו רובם טובלים והשרץ בידם ,והם קשים להיהדות החרדית כספחת.99
וגם "בעל התשובה" דנן מתוודה הוא כמאמרו זה כי ביזה רבנים ועכשיו הוא נוכח לדעת שהצדק היה עמהם,
ובתוך כדי דבור הוא מריק את כל חיצי לעגו ובזיונותיו הגסים על רבנים בישראל ,והפעם לא על רבנים גרמנים
כי-אם על גדולי ישראל וגאוני אה"ק ,שבעת כזאת היה צריך לקיים בנפשו מפני שמם ניחת הוא ולא להעיז פנים
בהם ולפעור פיו בלי חוק נגד דרכי התשובה להיות מתבייש בעצמו ולהיות נכנע בפני כל אדם מישראל
ולהתרחק מחברת מרעים ומחרחרי ריב ועזי פנים שבדור ולא להישמע לעצת נערים כגון "פקידי בית היתומים
דיסקין" המסיתים אותו במכתביהם נגד רבני ירושלם כדי לקנא את קנאת הזקנים גבאי המוסד ולא להפקיר את
עצמו לשמש בתור כלי-מבטא להפקידים הצעירים שזה כמה הם מחפשים בנרות למצוא בכל מקום שהוא
אנשים כלבבם שלשונם מדברת גדולות להתנפל מצד אחד בחוצפה ועזות יתרה על רבני ירושלם ולחלק תארים
ביד רחבה ובמדה גדושה לשני גבאיהם עד שהוא בתור בעל-הבית פשוט ימצא עז בנפשו לכנתם בשם "גאוני
וצדיקי הדור".
אבל כך היא דרכם של "בעלי תשובה" מפלגתיים אלה .היום הוא ציוני ומתנפל על נושאי דגל התורה בשם
ה"ציוניות" .ומחר הוא אגודתי ומתנפל על רבנים בישראל בשם ה"אגודתיות".
אילולי היתה התשובה שלמה היה לו לאיש כ"ה אייז לקחת לו מוסר כליות ולהטות אזניו לשמוע מה שפיו
מדבר .ושאם עכשיו הוא מודה במו פה שטעה טעות גמורה בבזותו את הרבנים בשם ה"ציוניות" והצדק היה עם
הרבנים ולא עמו הוא ,בודאי שיבוא זמן גם לזה שהוא יגיע לידי הכרה שגם התנפלויותיו עכשיו על רבני
ירושלם בטעות יסודה ואולי לא ירחק היום ויודה שטעה גם בזה ,ובאמת אותם הרבנים שהוא מכנה אותם
בחוצפתו הנוראה בשם פקידי היתומים הם המחרפים את נפשם לעמוד מנגד החופשים לכל מיניהם ,וכאשר
תעיד גם המודעה המתפרסמת ונשנית ב"קול יעקב" מאת רבנים אלה בדבר הבחירות ל"ועד העיר היהודי".
ודוקא אלה שהוא מכנה אותם בשם "עומדים בפרץ" אינם עושים בכל זה מאומה אלא שמשתמשים בשעה זו
של המערכה עם החופשים ובאים להתנקש בנפשה של כשרות השחיטה בירושלם ,ומשתמשים בכל מיני כוחות
בלהות כדי לרסק את ענין ועד השחיטה ולהעמיד מצידם שני שוחטים צעירים שמלבד הקול שיששנו על אחד
מהם בעניינים שונים שעודם עומדים להתברר ,הריהו שולח את זרעו לבית הספר של הציונים ,ואת הצעירים
ההמוניים האלה הם רוצים להכניס בזרוע במקומם של שוחטים ומשגיחים כאלה ,שיש בהם שראויים להורות
הוראות בעיירות היותר גדולות שבישראל!
אלמלי היתה תשובתו של מר אייז שלימה....
הצדיק ר' וועלוולי מזבריז היה קורא להפחות שבישראל ואפילו את הגנב בשם צדיק .פעם ביקש את אשתו
לתלות את כובעו על גבי יתד גבוה ותשאלהו אשתו :ומה תחוש כל-כך ,הלא צדיק כבר לא יוכל להגיע עד
שמה? "כן ,אני חושש מפני בעל תשובה" השיב ר' וועלוולי – במקום שבעלי תשובה עומדים שם אין צדיקים
גמורים יכולים לעמוד"...


99

69

ה' אלול
]מכתב הרב יעקב צבי הורביץ[
מכתב אל המערכת
דיטרויט ,ב דברים ,למערכת קול יעקב.
קראתי את המאמר המועתק ב"קול ישראל" מהעתון "דער יוד" היו"ל בורשה ,וחוצפתו העזה נגד הגאון האמתי
מוה"ר זאב לייטער נ"י ,100רב באחת הקהלות היותר גדולות ונכבדות בארצנו ,ונשתוממתי לראות איך ה"יוד"
בעצמו שוכח את מי שהוא מדבר ,גאון בן גאון ,בן בנו של גאון ממשפחת רבנים ,ועילוי מפורסם מבן שבע
שנים ,וכל גדולי הדור ספרו בשבחו ,והגאון ר' מאיר אריק שליט"א כותב עליו נפלאות ,ופתאום בא אחד
ומסתתר תחת השם "ירוחם הסופר" ופוער פיו נגד האי גאון וחסיד מפני שפרסם את האמת על די האן הידוע.
יודע אני את הגאון הזה שכל מעשיו לשם שמים ,וכי הוא בעצמו איננו נוטה להלאומים ,ומפורסם לאיש אמת,
ומפני כך גילה טפח נגד רצונו מפני גודל חלול השם ,ומי שמכיר את האנשים המשתתפים בהתנפלות על רב
גדול העומד בשורה ראשונה של עולם הרבנות ,יודע את כוונתם .על ה"קול יעקב" מוטלת החובה להכריז
ולהודיע כי ה"קול ישראל" ומשורריו הטילו בזה שיקוצים על גאון וחסיד שתורתו ומחבר ספרים בכל מקצועות
התורה ,ואוי לנפשם כי גמלו להם רעה.
הכותב למען כבוד התורה.
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