בס"ד

מקטוביץ ועד הגיורת – פרק א
עיון במשנת שומרי טהרת אגודת ישראל ונוטריה

על פרק  -יסוד מועצת גדולי התורה והרכבה במשך השנים/ח"א

כבר בעמוד הראשון של הספר ,מופיעות שתי מטרות מובהקות:
מטרה ראשונה ועליונה ,להוציא את מהר"י רוזנהיים שקרן וסלפן .במשך הפרקים הראשונים זה
נדרש ונחוץ ביותר לוינמן לביסוס התזה והחדרת התיאוריה ,ולפיכך חשוב כבר בעמוד הראשון להציגו
כאחד שלא מדייק ומשפץ את ההיסטוריה כראות עיניו.
הנה הקטע של וינמן:

בהמשך נדון על הצגת הדברים והמקורות ,נתחיל ראשית כל בתוכן.
רבי יעקב רוזנהיים כותב שזה היה הכינוס הראשון? בואו נקרא!

קראתם את כל עמוד  111שוינמן מציין? (אתם יכולים לקרוא גם קודם וגם אחרי) אין שם מילה אחת
על כך שבהומבורג היתה האסיפה הראשונה....

יותר מזה :רוזנהיים עצמו מציין בתחילת הפרק ההוא שהומבורג הגיע כמשהו מתפתח לארגון
התאחדות החרדים שהוקם בגרמניה.

גם בספר 'הכנסיה הגדולה' שוינמן שולח לשם כעוד אחד מפרסומי אגודת ישראל 'המסלפים' את
ה'אסיפה הראשונה' ,לא נכתבה מילה אחת על המילה 'הראשונה' .אדרבה ,זה מגיע אחרי פרק שלם
על ניסיונות התארגנות אחרים.
מדוע הגרח"ע מדגיש אם כך משהו אחר? התשובה פשוטה מאוד לכל מי שבקי בהיסטוריה [ולא זו
המסולפת של וינמן:]...
בהומבורג ,היה פעם ראשונה שהיתה אסיפה לכונן ארגון עולמי והצליחה .לפני כן היו בכמה ארצות
אגודות וארגונים מקומיים .כך מתארים הגליצאיים (ראה טשורטקוב ועוד) את הקמת ארגון התאחדות
החרדים שהיה באזורם והוקם על ידם ,כך מתארים ה'ייקים' את התאחדות החרדים שלהם ,וכך
מתאר רבי חיים עוזר את 'כנסת ישראל ,שהקים בתרס"ז.
רבי חיים עוזר עצמו מדגיש באותה כתבה" :בהומבורג הונחה אז אבן הפינה הראשונה לארגון
העולמי אגודת ישראל .אז רבי חיים עוזר גם סותר את עצמו? (נ.ב .סיבה נוספת שרבי חיים עוזר
מציין זאת בכלל ,מכיון וכל המושג ארגון חרדי היה אז מוזר ,ורבים קראו על כך תיגר ,לפיכך הוא רצה
להוכיח שהיו כבר קודם אסיפות מקומיות (בשביל להקים ארגונים ,ולפיכך באותו מאמר הוא לא כותב
על עוד אסיפות שהתקיימו כמו האסיפה בוילנא בתרס"ט ועוד) ואילו כאן באסיפה זו – בהומבורג –
היתה האסיפה הראשונה של אגודת ישראל).
רבי חיים עוזר גם הקפיד בכל פרסומיו על אגודת ישראל להדגיש שאגודת ישראל לא קמה בגלל
ה'אשכנזים' והייקים ,מה שהביא להתנגדות של הרש"ב למשל ואחרים ,ולכן הדגיש תמיד שאגודת
ישראל באה לעולם לאחר רעיון ארגון כנסת ישראל שנגוז.
הנה מה שכותב רבי חיים עוזר במקום אחר :אגרות רבי חיים עוזר אגרת קעג

גם בציטוט שוינמן כן בחר להביא מהגרח"ע הוא השמיט את המשפט הכי
חשוב ,בשביל שלא תיחשף התרמית שלו:
הנה הכתבה שהוא מצטט:

שימו לב את שתי השורות האחרונות בקטע הראשון הוא השמיט.
נכתב שם ,כי לאחר שהתקבל הפרוגרמה אצל כולם ,אף הפכה לארגון חוקי
ורשום...
מדוע השמיט וינמן שורה זו?
פשוט מאוד ,אם כנסת ישראל הוקמה כגוף בפני עצמו ,ואחר כך עבודתו
נעצרה ,ואז הוקם ארגון חדש של אגודת ישראל ,הרי שהאסיפה הראשונה של
אגודת ישראל היתה אכן בהומבורג( ,כפי שכותב הגרח"ע בעצמו) ,אבל אם
וינמן צריך להדגיש שרוזנהיים לא מדייק ,הוא משמיט את השורות האלו ,הוא
כותב שרצו להקים את ארגון כנסת ישראל ,לא כותב שזה כבר הוקם ,אלא
שהעבודה רק נעצרה בגלל בעיות עם השלטונות ,והמשיכה מחדש בהקמת
אגודת ישראל...
לסיכום .1 :וינמן שיקר כשהציג את רוזנהיים כגירסה שונה מהגרח"ע ובכך התחיל את הדרך
לעשותו כסלפן.
 .2וינמן השמיט במכוון שורה זו בשביל שלא יקלטו את ההבדלים.
וכעת עוד  2נקודות ,שנצביע עליהם לאורך כל הספר.

וינמן מתהדר שהוא מביא רק ממקורות מוסמכים ורק ממסמכים ולא משמועות.
אז כך .1 :רוב המסמכים שמהם שאב בעיות ,נמצאים ב...א"פ .ארכיון פרטי ,שהוא מרשה
לכל אחד לבוא ולהסתכל בזה ...דהיינו המסמך אינו מצוי לקהל הרחב ורק מי שיבוא לחפשו
ימצא את כל ההקשר.
זהו אם כן סודו של מחקר אובייקטיבי' ,ארכיון פרטי' ...ואכן בעת מחקרינו לביטול ספרו ,שמנו
לב כי ברוב המקרים כאשר מסתכלים בהקשר הרחב בציטוטים שהביא ,המשמעות משתנה.
 . 2נקודה נוספת :רוב הציטוטים וההאשמות שלו ,אינן חדשות אלא מקורם ב ...החומה,
הקול ,פאשקוולים (המכונים בחביבות "פורסמו בציבור" ,)...עליהם הלביש ציטוטים שיצאו
פה ושם מתוך פרוטוקולים ,וגם אותם סילף והוציא מהקשרם ,כך שכל המחקר – מכור
מראש( .לשם המחשה ,כשם שמישהו יחקור על מצבו של כלל ישראל ומעמד גדולי הדור
בדורינו ,על פי עיתון אחד ידוע בלבד.)...
 .3הרבה מאוד ממראי המקומות שלו אינם מדוייקים ,ומכוונים כך שלא יהיה קל להגיע
אליהם כדלקמן.
לאחר שהוכחנו את עצם הסילוף ומטרתו בעמוד הראשון ,נמשיך ל'דברים הקטנים'
שגורמים לשטיפות המוח נגד האגודה וראשיה.
ראשית שימו לב לכינוי :זכרונות יעקב רוזנהיים .האיש שהחפץ חיים והאמרי אמת והגרח"ע
מכנים אותו 'מורינו' ,לא ראוי לתואר נוסף .אין מדובר כאן במהלך שטף הספר כפי שהצטדק
בהקדמה שלכן משמיט את התוארים ,אלא בפעם הראשונה שהאיש מוזכר .אפילו הרב ד"ר
קוטיק ,המארח הרשמי של האסיפה בהומבורג זוכה להרחבה "הרב המקומי הרב ד"ר"...
התירוץ של שטף הספר לא פעל כנראה כאשר רצה להציג את כביכול הבר פלוגתא שלו
"הגאון רבי ...ממייסדי אגודת ישראל ונשיא מועצת גדולי התורה (בלי ראשי תיבות)( .זה לא
מגיע מיחס של כבוד כלפי הגרח"ע ,כי בהמשך הספר ,בשטף הכתיבה ,הוא נשאר
'גרודזינסקי'.
כי בעמוד זה יש מטרה אחת .להתחיל לטפטף נגד מנדהו בשם 'רוזנהיים'.
כעת לציטוטים ולמקורות.
היכן מופיע המאמר של הגרח"ע גרודזינסקי? בהערה מספר  *1של הספר ,נשלח הקורא
לפרק ב' הערה  .31מדוע לא שייך כאן להניח את המקור? מלבד זאת גם התאריכים שכן
צוינו בציטוט בפרק ב' אינם נכונים .תאריך הידיעה אצל וינמן סומן :ז' תמוז תרפ"ג –
 .32.1.23ראשית ,ז' תמוז תרפ"ג אינו  .32.1.23התאריך הלועזי שנרשם מקביל לי"ג שבט
תרפ"ג.
ובכלל העיתון נמצא בתאריך י"ז אב תרפ"ג .32.1.23 ,שינוי קטן ,שנועד להקשות על
החיפוש ,בשביל לא להבין את התמונה בכללה...

