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·ÌÈÏ˘Â¯È· ÌÈ¯Ú˘–‰‡Ó
'אירע מעשה במלון בירושלים שנחשד בעל המלון חשד של
ממון וחשד שתלוי בגופה של נערה שנתאכסנה במלונו .רעשה
כל המדינה ובייחוד אנשי היישוב החדש ,שאמרו זו ירושלים
ואלו חסידיה ,שאותו בעל המלון מן החסידים היה' )ש"י עגנון(1.
'ַרבּוּ מאוד טרדותי החיצוניות והפנימיות' )הרב

קוק(2.

מבוא :משפט מיוחד במינו — 'צריך לדפדף בהיסטוריה'
·˘∫¯Ó‡Ó‰ ¯Ú
קהל רב התאסף במוצאי שבת ,ו' באדר תרע"ב ) 24בפברואר  ,(1912סביב ביתו של הרב אברהם יצחק
˘˙¯·ÂÁ‰ ¯Ú
הכהן קוק בשכונת נווה–שלום הסמוכה ליפו .הרב קוק כיהן זה כשמונה שנים בתפקיד הרב של יפו
ÔÈ‡ ËÈ„‡· ¯Ú„ß
˙‡Ó ßÌÈÏ˘Â¯È
והמושבות ,והבית שימש מקום מגורים לו ולמשפחתו .שכנו בו גם בית כנסת ,ישיבה ואולם בית דין.
¯ÚÊÈÈ˜–Ô‰Î ¯È‡Ó
הקהל הגדול בא באותו ערב ל ַמקום כדי לחזות בהליך משפטי מיוחד במינו ,שהרב קוק אמר עליו
©¨®±π±≤ ÂÙÈ
˘·‰È˙Â·˜Ú
באחת מישיבות בית הדין' :צריכים לדפדף זמן רב בהיסטוריה עד שנמצא דוגמתו!'3.
‰ÈÈ¯Â¯Ú˘ß‰ ‰ˆ¯Ù
ÈÚË˜Â ß˙ÈÓÏ˘Â¯È‰
מאחר שהאולם היה קטן למדי ,נכנסו רק צופים מעטים לישיבת בית המשפט ,ו'מאות אנשים
ÌÈ¯ÙÒÓ‰ ˙ÂÂ˙ÈÚ
עמדו מאחורי הדלתות והחלונות להקשיב למהלך המשפט' 4.כל העיניים היו נשואות אל שני הצדדים
Æ‰˙ÂÏ˘Ï˙˘‰ ÏÚ
˜Â˜ ·¯‰ ∫ÔÈÓÈÓ
הנצים במשפט :מכאן יעקב יוסף הרלינג ,דמות ידועה בציבור החרדי בירושלים ,בעל בית מלון בלב
·Â˙ÈÈÏÚ ÌÂÈ
שכונת מאה–שערים ,שהיה מוּכָּר בירושלים כ'מלון ורשאווסקי'; ומכאן הרב ,שכונה האדמו"ר ,אלתר
¨Ï‡¯˘È–ı¯‡Ï
‡ ®±π∞¥© „¢Ò¯˙ ¯ÈÈנח קייזר ,שמקום מגוריו הקבוע היה בלונדון; הוא היה דמות מסקרנת למדי ,עבר נדודים ומהפכים
בחייו ,ואפילו הואשם שהוא 'מכשף'.
הס הושלך באולם כאשר נכנס הרב קוק יחד עם ששת השופטים הנוספים שישבו אתו בדין .מיד
עם תחילת הישיבה ניתן היה להבין שהמשפט הזה יעסוק בעניינים עדינים ביותר ,שכן השופטים

˙–‚ÈÏ¯‰ ÔÂÈÎ¯‡ ∫ÔÏ‰Ï© ·¯ ¯ÓÂÁ È˙Â˘¯Ï „ÈÓÚ‰˘ ¨ËÙ˘Ó· ÌÈ„„ˆ‰ „Á‡ Ï˘ Â„Î ¨®‚ÈÏ¯‰© Ô¯‡ ‰„Â‰È ¯ÓÏ ˙Â„Â
‡¯Â¯ÈÚ‰Â ¯Ó‡Ó‰ ˙ËÂÈË ˙‡ Â‡¯˜˘ ¨®Ï‡–˙È·Ó© ¯‚¯·Ó· ÔÈÓÈ· ·¯ÏÂ ¯ÈÊ„¯ ÈÁÈÓÚ ßÙÂ¯Ù ¨‚¯·„Ê ÌÈÈÁ ßÙÂ¯ÙÏ ª®Ô
Æ˜Â˜ ·¯‰ Ï˘ Â˙ÂÓ„· ˙Â¯Â˘˜‰ ˙ÂÈ‚ÂÒ ¯È‰·‰˘ ¨ß˜Â˜ ·¯‰ ˙È·ß ˘‡¯ ·˘ÂÈ ¨„È¯Ù ÔÁÂÈ ·¯Ï ª˙ÂÏÈÚÂÓÂ ˙Â·Â˘Á ˙Â¯Ú‰
‚ˆÂÓ ËÙ˘Ó‰ Ï˘ ¯ÊÁÂ˘Ó‰ ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰ Â·Â ¯Ó‡Ó‰ Ï˘ ÁÙÒ Æ„·Ï· ÈÏÚ Ô·ÂÓÎ ˙ÏËÂÓ ¯Ó‡Ó· ·Â˙Î‰ ÏÎÏ ˙ÂÈ¯Á‡‰
·‡˙¯ ˜˙„¯Æhttp://www.ybz.org.il/?CategoryID=179 ®Ë¯ËÈ‡© ˙˙˘¯Ó· ‰
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4

ש"י עגנון' ,על הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל' ,הנ"ל ,מעצמי אל עצמי ,תל–אביב תשל"ו ,עמ' .188
הרב קוק אל הרב יעקב משה חרל"פ בירושלים 25 ,בפברואר ) 1912למחרת הישיבה הראשונה של בית הדין( ,ראו :אי"ה
קוק ,אגרות הראי"ה ,2ב ,ירושלים תשכ"ב ,עמ' עא.
האור 4 ,במרס  .1912הבניין שבו התגורר הרב קוק קיים עד היום בתל–אביב .יש המזהים אותו בבית הנמצא ברחוב
אחווה  21פינת רחוב אלרואי ) 9כיום בשכונת נווה–צדק( .היו בבניין שני אגפים ,באחד פעלה הישיבה ושם גם היה בית
מלאכה שבו עבדו התלמידים והשתכרו למחייתם .בקומה השניה של האגף האחר הייתה דירת המגורים של משפחת
הרב קוק ,ובקומת הקרקע שכן בית הדין .ראו :מ"צ נריה ,חיי הראי"ה :תקופת יפו ,ירושלים תשמ"ג ,עמ' סד.
האור 29 ,בפברואר .1912
˜˙„¯‰
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‡ÌÂÁ Ï˘ ¯ÂÈ
‚˙È·ß Â¯ÂÙÈÒÏ ÔÓËÂ
¨ßÏ¢ˆÊ ˜Â˜ ·¯‰
˘ÔÂ˙ÈÚ· ÚÈÙÂ‰
¨ßÌÈ„ÏÈÏ ¯·„ß
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©·‡„ÌÂÁ ÔÂ‡ÊÂÓ ˙Â·È
‚®·È·‡–Ï˙ ¨ÔÓËÂ

פרטיים'5.

הודיעו כי 'אי אפשר להשמיע את כל המדובר לפני הקהל כי יש גם נגיעה פרטית באנשים
כל הקהל נאלץ לעזוב את החדר ,ונשארו בו רק כַּתבי העיתונים6.
הסקרנות בקרב הקהל שהתגודד בחוץ הייתה רבה מאוד .הפרשה הסעירה את הציבור הארץ–
ישראלי במידה חסרת תקדים ,כפי שנכתב בעיתונות באותם ימים' :פה לפנינו אין זה משפט של שני
יהודים תובעים ונתבעים ,אלא מאורע חשוב בחיינו העירוניים שקשורים בו הרבה דברים רציניים
מאוד שעתידים להתגלות לפנינו בכל הזוהמה שבהם'7.
להלן אתאר את הפרשה ואעקוב אחרי מהלך המשפט המיוחד הזה .חשיבות הפרשה חורגת
מן המקרה הפרטי שנדון במשפט .ניתן ללמוד ממנה רבות על החברה הארץ–ישראלית לפני מאה
שנה ועל מערכת היחסים המורכבת בין 'היישוב הישן' ל'יישוב החדש' 8.כמו כן עולות מן הפרשה
התפיסות המגדריות של הקבוצות השונות ביישוב היהודי בארץ–ישראל ,תפיסות שעיצבו את יחסן
לפרשה ולגיבוריה 9.הפרשה משקפת גם את האווירה ששררה אז בארץ בתחום המשפטי ,ועל כן היא
חשובה מאוד להיסטוריה של מערכת השיפוט בארץ–ישראל10.
 5אבל לא הוטל איסור על פרסום הדברים ,ודיווחים מפורטים על מהלך המשפט פורסמו בעיתונות .כאשר רצה בית
המשפט למנוע פרסום של עדות מסוימת ,סגר את הדלתות לחלוטין ,וגם כתבי העיתונים אולצו לצאת מן האולם.
 6בעיקר כתבי העיתונים 'האור'' ,החרות' ,ו'מוריה' ,שכולם יצאו לאור בירושלים .במשפט נכחו גם כתבים של עיתונים
שיצאו לאור בחו"ל ,כמו 'היינט' )היום( ,שיצא לאור בוורשה ,ו'הזמן' ,שיצא לאור בווילנה.
 7האור 29 ,בפברואר .1912
 8ראו :י' קניאל ,המשך ותמורה :היישוב הישן והיישוב החדש בתקופת העלייה הראשונה והשנייה ,ירושלים תשמ"ב.
 9על המצב ששרר אז בארץ בתחום הנשים והמגדר ראו :מ' שילה ,נסיכה או שבויה? החווייה הנשית של הישוב הישן
בירושלים ,1914&1840 ,חיפה תשס"ב.
 10למבט היסטורי–משפטי על הפרשה אחרי מאה שנים ראו בסיכום המאמר.
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בימים ההם שררה בארץ 'ריקנות משפטית' מסוימת מבחינת היישוב היהודי :פעלה אמנם מערכת
משפטית ממלכתית עות'מאנית ,אך לא היו בה שופטים יהודים )וגם לא ערבים( ,ולא היו בארץ עורכי
דין יהודים 11.אכן היו בארץ מוסדות שיפוטיים שונים — כגון בתי הדין הרבניים וועדי המושבות,
שפעלו לעתים כמעין בתי דין פנימיים — אך לא היה בכך די .על כן נעשו ניסיונות למלא את החלל,
והוקם למשל 'משפט השלום העברי' 12.ההליך המשפטי שיתואר להלן היה ניסיון מרחיק לכת ונועז
למדי לשיתוף פעולה בין הממסד הרבני–החרדי לבין ה'משכילים' וה'חילונים' שבאו לארץ בעלייה
השנייה ,ואשר למעשה רבים מהם היו אז ציונים שומרי מצוות ,אך הניסיון הסתיים בצורה מביכה
למדי ,כפי שנראה בהמשך.
הערה בעניין המקורות :לצערי הרב לא הצלחתי למצוא את התיק המקורי של המשפט ,ולא מצאתי
שום התייחסות של הרב קוק לפרשה בכתב 13.לכן נאלצתי לשחזר את החומר על פי מקורות אחרים,
כגון קטעי עיתונות ,זיכרונות של המעורבים בדבר ומסמכים שנשמרו בארכיונים שונים .אין לי ספק
שה'תיק' המקורי של המשפט היה קיים בזמנו ,וסביר להניח שהוא — או חלקו — שרד ונמצא באחד
הארכיונים הציבוריים או הפרטיים .תקוותי היא שבעתיד יתגלה החומר המקורי ,ויימצאו מסמכים
ראשוניים נוספים של גיבורי הפרשה 14.מכל מקום על פי הערכתי המקצועית ניתן לייחס אמינות
גבוהה למדי לדיווח העיתונאי על המשפט15.

ההאשמות :אונס' ,נשים סוררות' ו'אנשים מושחתים'
כמה שבועות לפני אותו מוצאי שבת יצאה לאור ביפו חוברת בת שבעים עמודים ,כתובה יידיש ,ולה
כותרת מסקרנת ומעניינת' :הנוכל בירושלים או המאכער מכּולל ורשה' 16.הובאו בה פרטי פרטים של
פרשה מרתקת :מעשה בנערה כבת ארבע–עשרה ובאחיה בן השתים–עשרה שאביהם ,האדמו"ר אלתר נח
קייזר ,הביאם לירושלים בספטמבר  1909ממקום מגוריו הקבוע בלונדון .השניים שוכנו בחדר ב'מלון
ורשאווסקי' בשכונת מאה–שערים בירושלים .בעל המלון התחייב ,תמורת תשלום נאות ,להעמיד
לרשותם חדר ולדאוג לכלכלתם .יחד אתם הביא האדמו"ר לירושלים את אמו הזקנה ,סבתם של
השניים ,ושיכן אותה בחדר שכור בבניין סמוך .בעל המלון התחייב לספק גם לה מזון מדי יום ביומו17.
11
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17

ראו :נ' ברון ,שופטים ומשפטנים בארץ ישראל :בין קושטא לירושלים ,1930&1900 ,ירושלים תשס"ח ,עמ' .69&59
גוף וולונטרי שהוקם בשנת  1909במטרה לאפשר בירור של סכסוכים פנימיים ביישוב היהודי בארץ .ראו על כך להלן
וכן :פ' דיקשטיין ,תולדות משפט השלום העברי ,תל–אביב תשכ"ד.
מחוקרים העוסקים ברב קוק ובתולדותיו שמעתי כי עדיין לא נמצאה ,לא מוינה ולא נחשפה כמות עצומה של חומרים
חשובים פרי עטו.
אין ספק כי במהלך המשפט נרשם פרוטוקול' .האור' דיווח על רישום ב'ספר הפרטיכל' )האור 15 ,במרס .(1912
וב'החרות' נכתב כי עדויות 'נרשמו בהז"ד ]בהזיכרון דברים ,פרוטוקול[' )החרות 27 ,במרס .(1912
הערכה זו על מבוססת על עיסוקי בעיתונות כארבעים שנה ככתב ,עורך ,בעל טור ומורה לעיתונאות.
מ' כהן–קייזערֶ ,דער בַּאנִדיט אִין ירושלים ,אֶָדער ֶדער מַאכ ֶער פוּן ו ַוארשָעו ֶוער כּוֹל ֵל ,יפו .1912
הסיבה להבאת השלושה לירושלים לא התבררה במשפט .השערתי היא שהאם ,רעיית האדמו"ר ,הייתה חולה ולא יכלה
לטפל בילדיה.
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בחוברת הואשם בעל המלון ,אשר זוהה בשמו המלא ,ר' יעקב יוסף הרלינג ,שבמקום לדאוג לאורחיו
כיאות ,הוא הרעיב את הילדים ואת סבתם ,התעלל בילדה ובילד ,הפך אותם למשרתים במלונו,
ואפילו אנס את הילדה .נוסף על כך
הואשם הרלינג שהפך את בית המלון
שלו למקום שחיתות ,זימה ותועבה:
לפי האמור בחוברת נראו במלון
'אנשים מושחתים'' ,נשים סוררות',
'סוחרי נפשות' ומיסיונרים ,המלון
היה ל'מקום שׂחוק הקלפים' ,ואפילו
באו לשם אנשים שהיו מעורבים
במה שכונה אז ברמז מ"ז ,כלומר
משכב זכר )הומוסקסואליות( .ואם
לא די בכך ,הרלינג תואר בחוברת
בנימה שלילית ביותר כ'מאכער'
שידו רב לו בכל מיני עסקות כספיות
מפוקפקות 18,והואשם בהקשר זה
בעיקר בשחיתות ובמעילות בכספים של 'כולל ורשה' הידוע ,שהוא היה אחד מראשיו19.
החוברת חשפה לעיני כול את 'החצר האחורית' של 'היישוב הישן' בירושלים ,שנעשו בה לפי
הטענות מעשים מכוערים ביותר .תמונה זו שונה לחלוטין מתיאורה של מאה–שערים כשכונה
שתושביה עוסקים רק בלימוד תורה וכל מעייניהם בקיום המצוות20.
החוברת גרמה לסערה ציבורית גדולה ,משום שהרלינג היה מוּכָּר בירושלים כעסקן בכיר במוסדות
שונים ובאגודות צדקה ידועות של ה'יישוב הישן' .הרלינג הסביר כי אכן האח והאחות שוכנו
במלונו ,ואביהם התחייב לשלם סכום קבוע מדי חודש בחודשו .אולם לאחר כמה חודשים הוא הפסיק
לשלם ,ומכתבים ששוגרו אליו ללונדון לא הועילו .הילדים חיו במלון יותר משנה )עד סוף שנת
 (1910מבלי שקיבל כסף מאביהם .לאחרונה בא האב לארץ והתגורר ביפו .הרלינג דרש ממנו לשלם
את חובו — אבל האב סירב בטענות שונות .בתגובה הודיע לו הרלינג שבכוונתו לתבוע אותו לדין .רק
אז — לטענת הרלינג על מנת להתחמק מתשלום — החל האב להאשים את הרלינג בין השאר שהטריד
מינית ואנס את בתו הקטנה .בתוך כך גם פורסמה החוברת ,שמחברה היה אריה מאיר קייזר ,אחיהם
של הילדה והילד ובנו של אותו אדמו"ר .אריה מאיר הפך לדמות מרכזית במהלך המשפט ,כי בהיותו
 18המילה 'מאכער' משמשת בישראל גם כיום .ראו למשל :ט' צימוקי' ,המאכער שאחראי לאישור פרויקט הולילנד',
כלכליסט 15 ,באפריל  .2010במכתב שקיבלתי מן האקדמיה ללשון העברית מ– 28באפריל  ,2010נאמר כי אין למילה
תרגום עברי מדויק.
 19הרלינג עלה לארץ מוורשה ,ומכאן הקשר שלו ל'כולל ורשה'' .בתי ורשה' ,בתי דירות לאנשי הכולל ,ניצבים עד היום
סמוך לשכונת מאה–שערים ההיסטורית.
 20על 'החצר האחורית' ועל 'שולי החברה' בירושלים החרדית ראו :שילה )לעיל ,הערה  ,(9עמ' .255&211
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קל כתיבה ובעל גישה לעיתונים בארץ ובחו"ל ,הוא הפיץ ידיעות על המשפט במטרה להשפיע על
דעת הקהל לטובת אביו21.

העיתונות חושפת את הפרשה
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ייתכן שהרלינג היה מנסה לפתור את הבעיה בשקט
ובחשאי ,אבל ימים ספורים לאחר פרסום החוברת
החלו להתפרסם בעיתונות הארץ–ישראלית ידיעות
על אודותיה ,ובהן פירוט מלא של ההאשמות החמורות
הכלולות בה.
מי שחשף את הפרשה ברבים היה יוסף אהרונוביץ,
שהיה לימים עורך 'הפועל הצעיר' ומראשי מפא"י.
במכתב שפרסם בעיתון 'האור' ,בעריכת אליעזר בן–
יהודה ,תקף אהרונוביץ בחריפות את האדמו"ר קייזר22.
הוא כתב כי 'מחבר החוברת מייחס לבעל האכסניה הנ"ל
]הרלינג[ ולבני ביתו גניבה ,גזילה ,ניאוף מכל המינים
עד מ"ז ]משכב זכר[ ועד בכלל ,מעילה בכסף של צדקה,
חוסים בצל המיסיון והמיסיונרים ,באחת — כל החלאה
והזוהמה שאפשר למצוא במין סיפורים ב"מסתרי פריז"
וכדומה' 23.אבל לדבריו הוא שמע 'סיפורים נוראים' מפי
'אנשים נאמנים' שלפיהם האדמו"ר המאשים הוא 'סמל
הרמאות השקר והזוהמה' .לעומת זאת אהרונוביץ העיד
על עצמו שאכל ב'מלון ורשאווסקי' כחצי שנה ,ולדבריו 'אף פעם לא ראיתי שם איזה דבר שיכול
לעורר בלבי חשד' 24.לכן דרש אהרונוביץ 'לברר את כל העניין הזה בזמן היותר קרוב' ,לעשות משפט
'ולפרסם תיכף את תוצאות המשפט ברבים'.
21

22
23

24

'קוראי העתונים ] [...לא היו זוכים כלל לסינסאציה ירושלמית זו ,אילמלא אותו הנ ֵס ,שאחד מאחי הנערה–האנוסה מצוי
קצת אצל העֵט' )י"ד פרייאר' ,לכבודה של ירושלים' ,הזמן 12 ,במאי  .(1912אריה מאיר קייזר נולד בשנת ) 1892לפי
טופס הבקשה לאזרחות בריטית שהגיש ב– 5בפברואר  ,1904תיקי משרד הפנים הבריטי.(PRO HO 144/751/117024 ,
הוא פרסם את החוברת בהיותו כבן עשרים בלבד ,אבל כבר היה אז עיתונאי פעיל וכתב בעיתונים בארץ ובחו"ל .על
קורותיו אחרי המשפט ראו להלן.
האור 21 ,בפברואר .1912
באותה תקופה הרבו להשתמש בעיתונות העברית בביטוי 'מסתרי פריז' ,שמה של סדרת הספרים הפופולרית של אז'ן
סי ) ,Eugène Sue, 1804&1857במקור ,(Les Mystères de Paris :כדי לציין תופעות של שחיתות ומסתורין .הספר תורגם
גם לעברית ,והתרגום העברי זכה להצלחה גדולה ולכמה מהדורות .ראו :א' סי ,מסתרי פאריז ,א&ד ,תרגם ק' שולמן,
וילנה תרי"ז&תר"ך.
'בשבתות היינו הולכים לאכול ארוחת צהריים במלון "ורשאווסקי" ] [...באחת השבתות באו לארוחת הצהריים )יוסף
חיים( ברנר בלוויית יוסף אהרונוביץ' )מ' זינגר ,עם יוסף חיים ברנר לארץ ישראל לפני ששים שנה ,חיפה תשכ"ט,
עמ' .(95
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יומיים לאחר מכן פורסם ב'האור' מאמר נוסף שתמך בהרלינג' ,השערוריה הארץ–ישראלית'
מאת מרדכי זאב גודארד 25.הכותב ,שלדבריו הכיר את שני הצדדים ,העיד על הרלינג' :כל איש
שבא עמו במגע ומשא ,או שמכירו סתם ,יודע כי נקיה היא הנפש הזאת מכל התועבות והזוהמה
שהשליך עליו הבליעל המחבר' .ועל האדמו"ר קייזר כתב' :ידוע הוא האדם הזה לאיש מכשף
שׁמַע
ועושה פלאות ,שנדד ממקום למקום ,ובכל מקום התיישבותו גורש על ידי הממשלה ]ֶ [...
האיש הזה נתפרסם חיש מהר בתור מכשף ,ורבים מדלת העם שמזל רע להם ,נהרו אליו באלפיהם
לדרוש באובים וידעונים ,והנה בעורמתו הגדולה ,הצליח לגנוב את לב האספסוף ולהוציא ממנו את
פרוטותיו'.
26
העיתונות הארץ–ישראלית מילאה תפקיד חשוב מאוד בפרשה .בירושלים יצאו אז לאור
העיתונים 'האור'' ,החרות' ו'מוריה' ,וכולם ייחדו לפרשה מקום ניכר 27.הרבה לעסוק בנושא אלתר
יעקב שירמן )לימים שחראי( ,אדם דתי ומקורב לחוגים החרדיים בירושלים ,שכתב בכמה עיתונים
בארץ ושלח כתבות גם ל'היינט' בוורשה 28.עיסוקו בפרשה התאפיין בלשון חריפה ביותר ובהאשמות
קשות שהטיח בעיתונאים אחרים ,שלדעתו סילפו את העובדות ,בעיקר כדי להשחיר את פניו של
הרלינג ובאמצעותו את העדה החרדית בירושלים .עמדתו של שירמן באה לידי ביטוי במיוחד במאמר
'יושצ'ינסקי הארצישראלי' ,שפורסם בכמה עיתונים בעת ובעונה אחת 29,ובו השווה בין עלילת הדם
הידועה בשם 'עלילת בייליס' לבין העלילה שנרקמה לדעתו נגד הרלינג 30,וטען כי זהו ניסיון לפגוע
ב'יישוב הישן' בירושלים באמצעות הטחת האשמות בהרלינג.
עיתונאי אחר שהתנסח בחריפות — אך בכיוון הפוך מזה של שירמן — היה יששכר דב פרייאר
)לימים בר–דרורא( 31.במאמרים שפרסם בעיתון 'הזמן' ,שיצא אז לאור בווילנה ,טען פרייאר שהרלינג
אשם לחלוטין ,ושכל האשמותיו של האדמו"ר קייזר נכונות וצודקות .זה היה סגנונו של פרייאר
בסיקור המשפט' :נתן פונדקאי צדיק זה עיניו בהתינוקת ,והתחיל מענה אותה בעינויים משונים ,עד
ש ֲאנָסָה לבסוף באופן נורא אור ליום ערב הכיפורים .הנערה סיפרה אחר כך שבאותו לילה שלח אותה
25
26
27
28
29
30
31

האור 23 ,בפברואר  .1912גודארד היה לימים עורך דין בתל–אביב.
גם בחו"ל היה עניין רב בפרשה ,ובעיתון 'היינט' ,שיצא לאור בוורשה ,פורסמה למשל ב– 1במרס  1912ידיעה על 'דעֶר
שמוּצִיג ֶע סַקאנַדאל פון קייזער&הערלינג פָראצֶעס' )השערורייה המלוכלכת של משפט קייזר&הרלינג(.
'האור' היה עיתונו של אליעזר בן–יהודה ,ונקרא לעתים 'הצבי'; 'החרות' ,שעורכו היה אברהם אלמליח ,פנה בעיקר אל
הציבור הספרדי; ו'מוריה' ,בעריכת יעקב יצחק ילין ,פנה בעיקר אל הציבור החרדי .ראו :ג' קרסל ,תולדות העתונות
העברית בארץ–ישראל ,ירושלים תשכ"ד.
שירמן תואר כ'עיתונאי מזהיר ופולמוסן חריף' .ראו :מ' אליאב"' ,מוריה" :עיתון חרדי לוחם למען תקנת ירושלים',
קתדרה) 70 ,טבת תשנ"ד( ,עמ' .75
מוריה 26 ,ו– 29במרס  ;1912הפועל הצעיר 26 ,במרס .1912
יהודי בשם מנחם מנדל בייליס הואשם שרצח את אנדריי יושצ'ינסקי ,נער בן שתים–עשרה שגופתו הדקורה נמצאה ב–2
באפריל  1911בפרוור של קייב )אז ברוסיה( ,כדי להשתמש בדמו לצורכי פולחן דתי .משפטו של בייליס נמשך כשלוש
שנים והסתיים בזיכויו המוחלט .הפרשה זכתה לפרסום ולתהודה בין–לאומית רבה.
פרייאר נודע לימים בעיקר ככתב בכיר וכעורך של העיתון 'דואר היום' ,שיסד איתמר בן אב"י ,ושהתמחה
בשנות העשרים והשלושים בפרסום שערוריות והתקפות על אישים ומוסדות שונים .פרשה מפורסמת ,שהגיעה לבית
המשפט ,היא סדרת מאמרים משנת  1923שבה האשים 'דואר היום' את ארתור רופין במעילה בכספי ההסתדרות
הציונית.
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הפונדקאי להמרתף להביא משם את העופות ל"כפרות" ,ותיכף ירד אחריה וסתם את פיה בנוצות
ועשה מה שעשה'32.
מכל הדברים הללו ניתן להבין שהנושא היה שיחת היום ביפו .סיכם אחד העיתונים' :דעת הקהל
שביפו הולכת ורותחת ,מודעות ומגילות עפות ,ערבוביה של בתי דינים וישיבות של ועד העיר,
ויכוחים בסימטאות ועל המדרכות של הרחובות ,מליצי יושר מצדדים שונים מושכים לכאן ולכאן.
סוף דבר" ,עסק שלם"!'33.

הרלינג מגיש תביעה ,והרב קוק מרכיב בית דין מיוחד
הרלינג החליט לתבוע את האדמו"ר לדין תורה על הוצאת שם רע .קייזר ישב באותה
עת ביפו ,ועל כן היה על הרלינג לנהל את הבירור המשפטי בעיר זו ,בהתאם לכלל
הידוע בהלכה' ,התובע הולך אחר הנתבע' 34.הרלינג נסע ליפו כדי להגיש את
התביעה לרב קוק ,שהיה אז רבה של העיר ואב בית הדין בה .הוא סיפר שהמתין ביפו
שמונה ימים עד שהרב קוק קבע מועד לקיום המשפט 35.האווירה מסביב למשפט
הייתה כנראה מתוחה מאוד ,ובעיתונות פורסם כי כאשר שהה הרלינג ביפו 'התנפלו
עליו פוחזים אחדים ] [...ויפצעוהו' 36.אבל בסופו של דבר קיבל הרלינג הודעה שהרב
קוק יתחיל לדון בעניין במוצאי שבת ,ו' באדר תרע"ב ) 24בפברואר .(1912
כך הפך הרב קוק לדמות המרכזית בפרשה .אי אפשר להבין את מה שהתרחש
ביפו במהלך המשפט בלי לעמוד על דמותו המיוחדת של הרב קוק ועל התנאים
שפעל בהם באותם ימים 37.כאשר החלה הפרשה היה הרב קוק בן ארבעים ושבע38.
 Ï˘ ‰·¯ ¨˜Â˜ ·¯‰הקריירה הרבנית שלו החלה כעשרים וחמש שנים קודם לכן ,כאשר התמנה לרב העיר זיימל שבליטא
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בהיותו בן עשרים ושתיים בלבד .הוא התבלט מיד כרב אהוד ונערץ ,והיה מקושר לעילית של הרבנות
32
33
34
35
36
37
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הזמן 12 ,במאי  ,1912ההדגשה במקור .פרייאר הסביר' :רואה אני חובה לעצמי לספר את כל הדברים כהווייתם ,מפני
שעֵד קרוב הייתי לעניין זה מתחילתו' .על המרתף והתרנגולות ראו להלן.
האור 26 ,בפברואר  .1912הפרשה עוררה התעניינות גם מחוץ ליפו ולארץ–ישראל .במכתב ששוגר אל הרב קוק נכתב:
'דבר הדפסת ספר הגידופים ] [...הנהו קרוב לבוא לאוזני הקונסולים שבעיר ,באופן ששם ישראל יתחלל חס וחלילה
באופן נורא מאוד' )נריה ]לעיל ,הערה  ,[3עמ' קנא(.
'יד הנתבע על העליונה ,ואין הוא חייב לטלטל את עצמו לעירו של התובע ,אלא להיפך — על התובע להתדיין עמו
בעירו' )א' שוחטמן ,סדר הדין לאור מקורות המשפט העברי ,ירושלים תשמ"ח ,עמ'  .(94תודתי לפרופ' אליאב שוחטמן
על הסבריו על סדרי הדין בבתי הדין הרבניים.
ראו להלן במודעה שפרסם הרלינג בתום המשפט.
האור 23 ,בפברואר .1912
על הרב קוק נכתבו ספרים ומאמרים רבים מאוד ,וכן פורסמו סדרות של כתביו ואיגרותיו .למחקרים העוסקים במיוחד
בשנותיו ביפו ובהם אזכורים לפרשה שלפנינו ראו :י' אבנרי' ,מסורת וחידוש :פועלו של הראי"ה קוק כרבה של יפו
בשנים תרס"ד&תרע"ד ) ,'(1914&1904עבודת מוסמך ,אוניברסיטת בר–אילן ,תשל"ט; הנ"ל' ,הרב אברהם יצחק הכהן
קוק ,רבה של יפו ,תרס"ד&תרע"ד ,'1914&1904 ,קתדרה) 37 ,תשרי תשמ"ו( ,עמ'  ;82&49וכן ספר של תלמיד–מעריץ:
נריה )לעיל ,הערה .(3
הרב קוק נולד בט"ז באלול תרכ"ה ) 7בספטמבר  (1865ונפטר בג' באלול תרצ"ה ) 1בספטמבר .(1935
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היהודית בגולה ובארץ–ישראל ,מפני שהיה חתנו של הרב אליהו דוד רבינוביץ'–תאומים )האדר"ת(,
שהיה הרב של הערים פוניבז' ומיר בליטא ולאחר מכן רב חשוב בירושלים.
מיום בואו לכהן כרב העיר יפו ,ב– 13במאי  ,1904ניכר השוני בינו לבין רבני העדה החרדית
בירושלים .כבר בשבת שלמחרת בואו נשא דרשה ארוכה 'בעברית צחה ובלי גמגום' — 39חידוש גדול
בימים ההם ,שבהם רוב הרבנים דיברו רק יידיש .כעבור פחות מחודשיים ,בכ' בתמוז תרס"ד ,נפטר
בנימין זאב הרצל ,והרב קוק השתתף באספת אבל שהתקיימה ביפו ואף הספיד אותו 40.בשנותיו
ביפו הפך הרב קוק לדמות מרכזית בעיר ,היה מעורב כמעט בכל נושא מחיי התושבים ,ופעל רבות
לקירוב לבבות בין חלקיה השונים של החברה היהודית .בניגוד לרבנים הירושלמים הוא ראה בציונות
ובעיקר בתנועת ההתיישבות היהודית אתחלתא דגאולה .כחודש לפני תחילת המשפט ,בינואר ,1912
הוא הרצה ביפו על הנושא 'המחשבה הישראלית וארץ ישראל' ,ובעיתונות דווח כי 'האולם היה מלא
שומעים מכל המפלגות'41.
הרב קוק לא היה מסוגר בביתו ונהג לצאת לסיורים מחוץ ליפו .ידוע מאוד 'מסע הרבנים' ,או
'מסע המושבות' ,שארגן בשנת  1913ביישובים ברחבי הארץ בהשתתפות רבנים חשובים וביניהם הרב
יוסף חיים זוננפלד ,רבה של העדה החרדית בירושלים 42.כאב בית הדין ביפו יצא הרב קוק למקומות
שונים כדי לפתור סכסוכים .חודש לפני תחילת משפט הרלינג&קייזר יצא בית הדין בראשות הרב קוק
למושבה עקרון )מזכרת–בתיה( כדי לפתור סכסוך שהתגלע בין איכרי המושבה לבין פקידי הברון.
הוא שהה שם שלושה ימים ו'הסכסוך נגמר' 43.בשנת  1909התגלע סכסוך חמור ביותר במושבה פתח–
תקווה בקשר לרופא ד"ר יעקב ברנשטיין–כהן ,שנהג להסביר לצעירות המקומיות סוגיות בענייני מין
וזוגיות ,ועורר כעס בקרב חלק מן התושבים .הוויכוח הגיע להתכתשויות ומהלומות ,ואף נורו יריות
לעבר הרופא .הרב קוק בא לפתח–תקווה עם בית דינו וקיים בה דיונים בנושא שישה ימים רצופים,
עד שהושג שלום במושבה 44.הוא גם ניהל שורה של מאבקים ציבוריים בעניינים שונים ,ושיאם היה
בשאלת היתר השימוש בשמן שומשומין בפסח ובשאלת היתר המכירה בשנת השמיטה 45.הרב קוק
אף נלחם קשות בחילול השבת ,שהלך ונפוץ ביפו ,אבל עשה זאת בנועם ומתוך שאיפה ליצור מערכת
יחסים טובה עם כל חלקי האוכלוסייה היהודית ,גם זו החילונית.
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השקפה 19 ,במאי  ,1904צוטט אצל מ' פרידמן' ,חברה במשבר לגיטימציה — הישוב הישן האשכנזי ,'1917&1900
י' קולת )עורך( ,תולדות היישוב היהודי בארץ ישראל מאז העלייה הראשונה ,ב :התקופה העות'מאנית ,חלק שני,
ירושלים תשס"ג ,עמ' .84
שש שנים לאחר מכן ,ביום השנה החמישים להולדת הרצל ,הספיד אותו הרב קוק שוב' :דיבר הרב קוק ,הוא דיבר עברית
בחום ובהתלהבות ,וההופעה של רב זה ,המפורסם בכל א"י בצדקותו ובגאוניותו ,עשתה בעצמה רושם גדול על כל
הנאספים' )הזמן 20 ,ביוני .(1910
כלומר מכל חלקי הקהילה היהודית ביפו .ראו :מוריה 19 ,בינואר .1912
ראו :י"ב הורוויץ ,אלה מסעי ,מבשרת–ציון  ;2001וכן :פרידמן )לעיל ,הערה  ,(39עמ' .89
מוריה 26 ,בינואר .1912
האור 23 ,בנובמבר  .1909על הפרשה ראו בקיצור :ש' שוורץ וי' דונחין' ,ארץ אוכלת רופאיה' ,הארץ 10 ,באוגוסט
.2008
הרב קוק רצה לסייע לחקלאים היהודים ,שאיסורי הפסח והדרישות הקשוחות בשנת השמיטה איימו לשבור את מטה
לחמם .משום כך הגיע להתנגשות קשה עם הרבנים הירושלמים שלא זזו מעמדתם הנוקשה .ראו בעניין זה :פרידמן
)לעיל ,הערה  ,(39עמ' .89&86
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כאשר הגיש הרלינג את התביעה נגד קייזר ,הוא ציפה ודאי שהרב קוק יפעל בדרך הרגילה — ירכיב
בית דין של רבנים–דיינים וידון בעניין לפי ההלכה ,כמקובל בדין תורה מדורי דורות .אבל הרב קוק
הבין שלפניו פרשה לא רגילה ,שאין לטפל בה בדרך שגרתית ,והחליט להרכיב בית דין בהרכב מיוחד.
בהחלטה זו אימץ את הדרך שהייתה נקוטה בקהילות שונות באותם ימים .הנושאים שעמדו לדיון
בפרשת הרלינג&קייזר — מהוצאת דיבה ועד אונס — שייכים במשפט העברי ל'דיני קנסות' ,שהם
עניינים בעלי אופי פלילי ,ולא ל'דיני ממונות' ,שהם עניינים אזרחיים )בימינו מקובל לדבר על משפט
פלילי ומשפט אזרחי( .הרב שמחה אסף כתב שדיני קנסות הם למשל מקרים של 'חבלות והכאות,
קטטות וחירופין' ,ואילו דיני ממונות הם סכסוכים בין אדם לחברו בענייני כספים ,מסחר ורכוש' .את
דיני הקנסות דנו כמעט תמיד לא בתי הדינין ,כי אם שבעה טובי העיר וראשי הקהל ] [...ב"ועד המדינה
בליטא" תיקנו בשנת שצ"ט ) (1639שמנהיגי ]ההדגשות שלי[ הקהילה ידונו בענייני ריבות ] [...ודיני
קנסות ועונשים ,ודייני הקהילה ידונו דיני ממונות .אין למנהיגים להכניס ראשם בדיני ממונות ,ודיינים
לא יכניסו ראשם בדבר שלא שייך להם כלל' 46.אולם לא הייתה הסכמה כללית בקרב הרבנים והפוסקים
בעניין זה ,והושמעה על כך ביקורת חריפה' :רחפו כל עצמותי בראותי קצת קהילות מושיבים לפרקים
א' או ב' מנהיגים אל הדיינים לערב פסקי בעלי בתים לדיני התורה שהם על הרוב שני הפכים'47.
מכל מקום הרב קוק ,לפי התנהלותו בפרשה שלפנינו ,צידד אז בצירוף אישי ציבור לבית הדין הרבני.
ההרכב המיוחד של בית הדין מלמד על יחסו של הרב קוק למנהיגות המקומית ביפו .בין הרב לבין
ראשי הקהילה בעיר שררה מתיחות ,שנבעה בעיקר מכך שהחברה היהודית ביפו הלכה והתפקרה,
חילול השבת התפשט ,והתקיימו ערבי ריקודים מעורבים לבחורים ובחורות .כמו כן התעוררה מחלוקת
בקשר להקמתו של 'משפט השלום העברי' בשנת  48.1909יוזמי גוף זה ,ובראשם ארתור רופין ,רצו
להקים מעין טריבונל פנימי לפתרון בעיות וסכסוכים בין היהודים בארץ 49.הרב קוק התנגד ל'משפט
השלום העברי' ,מפני שמי שמונו לשופטים בו רובם ככולם לא היו משפטנים ,ודנו שלא על פי
המשפט העברי וההלכה היהודית.
נאמן לשאיפתו לקירוב לבבות ביקש הרב קוק לשתף פעולה עם ההנהגה של תושבי יפו ,שרובם
לא היו חרדים .הוא ניצל את ההזדמנות והזמין שישה אישים מוּכָּרים בקהילה היפואית לשבת אתו
על כס המשפט בפרשת הרלינג&קייזר 50.הוא הקים בית דין מיוחד בהרכב לא שגרתי ,שככל הידוע
לי לא הוקם כמותו קודם לכן או לאחר מכן .ואלו היו השישה ,שכונו ששת טובי העיר :יהודה לייב
אבוהב ,חבר ועד העיר ביפו 51,שמואל אשכנזי ,חבר ועד העיר ביפו 52,אליהו ברלין ,עסקן ותעשיין
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ש' אסף ,דיני עונשין אחרי חתימת התלמוד ,ירושלים תרפ"ב ,עמ' .18&17
יהושע פלק כ"ץ בספרו סמ"ע ,שו"ת משנה הלכות ,יז ,סי' צח .ראו עוד בעניין זה להלן ,ליד הערה  140ובהערה זו.
ראו :דיקשטיין )לעיל ,הערה .(12
א' רופין ,פרקי חיי ,ב ,תל–אביב תש"ז ,עמ' .61
בקהילה היהודית ביפו פעל ועד העיר הכללי ,ובו נציגים מכל העדות והקבוצות בעיר ,וחלק מן השישה היו חברים בו.
ראו :ח' רם ,היישוב היהודי ביפו בעת החדשה :מקהילה ספרדית למרכז ציוני ,ירושלים תשנ"ו ,עמ' .216
אבוהב עסק בסחר קרקעות ורכש אדמות להרחבת השכונות החדשות בעקבות אחוזת–בית .ראו עליו :ד' תדהר,
אנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו ,א ,תל–אביב  ,1971&1947עמ' .178
אשכנזי עסק בסחר קרקעות והיה מעורב ברכישת קרקעות באזור רפיח .ראו :מ' אליאב' ,פיתחת–רפיח בתולדות
ההתיישבות היהודית' ,קתדרה) 3 ,אדר תשל"ז( ,עמ' .174 ,172
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ביפו ובתל–אביב ויושב ראש הנהלת גימנסיה 'הרצליה' 53,מרדכי בן הלל הכהן ,סופר ועסקן ציבורי
ביפו וממייסדי 'משפט השלום העברי' 54,שאול רובינשטיין ,חבר ועד העיר ביפו 55,ויעקב שרתוק,
עסקן ציבורי ביפו וממקימי השכונה אחוזת–בית56.
הרב קוק יצר הרכב מעניין ומאוזן :שלושה מן השופטים ,הכהן ,ברלין ושרתוק ,היו ממייסדי
'משפט השלום העברי' 57ונחשבו משכילים–מודרנים :הכהן חיבר ספרים רבים ,ובהם ספרי זיכרונות
על ארץ–ישראל בראשית המאה העשרים; ברלין היה משפטן ועסק רבות בחינוך; ושרתוק ,מלבד
עיסוקיו היומיומיים ,תרגם לרוסית את 'מלחמת היהודים' ליוסף בן מתתיהו )פלאוויוס( ופרסם
מאמרים בנושאים היסטוריים וציוניים 58.שלושת האחרים ,אבוהב ,אשכנזי ורובינשטיין ,עסקו
בין השאר בסחר קרקעות ,וניתן לתארם בלשון הימים ההם כ'בעלי בתים' ,כלומר אנשים מבוססים
כלכלית שצפוי היה כי ידונו בעניין שיובא לפניהם לפי השכל הישר וניסיון החיים שלהם ולאו דווקא
לפי עקרונות משפטיים טהורים59.
בהרכיבו בית דין כזה ניסה אולי הרב קוק לגשר על יריבויות קשות .הוא זעם על הנהלת הגימנסיה
'הרצליה' כי לדעתו הגימנסיה מחנכת 'יהודים ללא יהדות' 60.בעיצומו של המשפט הוא נקט לשון
בוטה כלפי מוסד זה' :אני ,ככל שלומי אמוני ישראל,
הננו מוצאים בהגימנסיה ,על פי תוכניתה היום ,סכנה
לדתנו הקדושה ,וממילא גם לאומתנו בכללה ,דומה
להסכנה של המיסיון ]ההדגשה שלי[' 61.והנה שלושת
השופטים ה'משכילים' בחבר השופטים ,שרתוק,
ברלין והכהן ,כיהנו בהנהלת הגימנסיה בתפקידים
בכירים ,היו מזוהים מאוד עם הגימנסיה ומטרותיה ,וילדיהם למדו ממש באותם ימים במחזורים
הראשונים של הגימנסיה 62.למרות זאת הזמין אותם הרב קוק לשפוט יחד אתו.
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ברלין למד משפטים ברוסיה והיה המשפטן היחיד בין ששת השופטים .ראו עליו :תדהר )לעיל ,הערה  ,(51ד,
עמ' .1736
הכהן היה אבי אחת המשפחות הידועות ביישוב היהודי בארץ–ישראל .בין צאצאיו :דוד הכהן ,מראשי מפא"י ושגריר
בבורמה ,רוזה גינזבורג ,עורכת הדין הראשונה שהורשתה להופיע בבתי המשפט בארץ–ישראל ,וחנה רופין ,רעייתו של
ארתור רופין .ראו עליו :תדהר )לעיל ,הערה  ,(51ג ,עמ' .1114
גם רובינשטיין עסק בסחר ורכש קרקעות ,בין השאר באזור רפיח .ראו :אליאב )לעיל ,הערה  ,(52עמ' .174 ,172 ,133
שרתוק הקים משפחה שהייתה ידועה בכינוי 'הגיסים' :בנו ,משה ,היה שר החוץ הראשון וראש הממשלה השני של
מדינת ישראל ,בתו עדה נישאה לאליהו גולומב ,ובתו רבקה נישאה לדב הוז — כולם אישים בכירים בתנועת הפועלים
בימי המנדט .ראו עליו :תדהר )לעיל ,הערה  ,(51ג ,עמ' .1508
רופין )לעיל ,הערה  ,(49עמ' .61
תדהר )לעיל ,הערה  ,(51ג ,עמ' .1508
אבוהב למשל תואר על ידי עמיתו לחבר השופטים כך' :מר אבוהב ,יהודי פשוט ,מטיפוס של בעל–בית נכבד ,האוהב
להתעסק בצרכי ציבור' )מ' הכהן ,מלחמת העמים ,א ,ירושלים תשמ"א ,עמ' .(106
הרב קוק אל ר' אברהם יעקב סלוצקי ,ג' בשבט תרע"ב ) 22בינואר  ,(1912איגרות הראי"ה )לעיל ,הערה  ,(2ב,
עמ' סג.
הרב קוק אל תנועת 'המזרחי' ,י"ח באדר תרע"ב ) 7במרס  ,(1912שם ,עמ' עב.
מדובר במשה שרתוק ,נינה ברלין ודוד הכהן .גם הלימוד המעורב ,בנים ובנות יחד ,היה לצנינים בעיני הרב קוק .עוד
על ביקורתו של הרב קוק על גימנסיה 'הרצליה' ראו :רם )לעיל ,הערה  ,(50עמ' .229
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להערכתי הרב קוק בחר בששת השופטים במגמה לתת ייצוג נאות בהרכב לכל חלקי הציבור ביפו
וליצור בסיס לשיתוף פעולה בין כל חלקי הקהילה .סביר להניח שהוא ציפה להגיע להסכמה עם כל
השופטים במשפט שעמד להתנהל לפניהם .אך ,כפי שנראה להלן ,תוחלתו נכזבה.

שני הצדדים' :האי גברא יקירא' מול 'אדמו"ר בזכות עצמו'
הרלינג התייצב לפתיחת המשפט לאחר
שהוצג בפרסומים שונים באור חיובי כאדם
ישר והגון שנפל קרבן לעלילה זדונית.
הרלינג נולד בוורשה בשנת ,1864
למד בחדר ובישיבה ועסק שם בסחר
עורות .בשנת  1905עלה לארץ והתיישב
בירושלים .נולדו לו שישה בנים )אחד מהם
מת בילדותו( ושלוש בנות .הרלינג היה חבר
נכבד בכמה מוסדות של העדה החרדית
בירושלים כגון 'ועד העיר למקהלות
האשכנזים'' ,ועד העיר החרדי' ו'רשימת
השבעים שנבחרו לוועד הגדול' בנשיאותם
של הרבנים יצחק ירוחם דיסקין ויוסף חיים
זוננפלד 63.כן היה חבר ההנהלה של 'בית
היתומות הכללי' בירושלים והקים את
'בית אוסף נידחים' ,לתת לנצרכים קורת גג
וכוס תה בבוקר בתשלום קטן .כמו כן היה
חבר בהנהלת אגודה שהקימה בית חרושת
לאריגה על מנת ליצור מקומות עבודה
לבני העדה החרדית בירושלים 64.גם
אשתו ,רחל ,הייתה פעילה בענייני צדקה
ונמנתה עם מייסדות אגודת 'עזר ליולדות',
שהוקמה בירושלים במטרה לאפשר לנשים
במצוקה לקבל טיפול רפואי65.
‚ÈÏ¯‰ ÛÒÂÈ ·˜ÚÈ
·¯˘ÌÈÚ·˘‰ ˙ÓÈ
˘„ÚÂßÏ Â¯Á·
„ÚÂ Ï˘ ÏÂ„‚‰
˙ÂÏ‰˜ÓÏ ¯ÈÚ‰
ßÌÈÊÎ˘‡‰

 63ראו] :צ' כהנא?[ ,מאה שערים בעבר ובהווה :היסטוריה של  110שנים של שכונת מאה שערים ,ירושלים תשמ"ג,
עמ' .87
 64תדהר )לעיל ,הערה  ,(51ו ,עמ'  .2581וכן ראו :מ"י וינגרטן ,איש חסד בירושלים :מסכת חייו של אבי היתומות רבי דוד
וינגרטן ז"ל ,ירושלים תשל"ט ,עמ' .63
 65פ' גרייבסקי ,בנות ציון וירושלים ,ירושלים תש"ס ,עמ' .72
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אחת הפעילויות של הרלינג בירושלים ,ההגרלה למען 'בית היתומות הכללי' ,בהנהלתו של הרב
דוד וינגרטן ,הייתה — כפי שנראה להלן — נושא לביקורת במהלך המשפט .על הקריאה לציבור
לרכוש כרטיסים להגרלה חתמו כל הרבנים החשובים באותה תקופה ,ובהם הרב שמואל סלנט ,הרב
צבי פסח פרנק ,הרב יוסף חיים זוננפלד — וגם הרב קוק .מן הכרוזים והמודעות שפורסמו ניתן היה
להבין כי ההגרלה מתנהלת בפיקוח ציבורי של הרבנים הללו .הרלינג התמנה לסוכן הראשי של
ההגרלה ,וחתימתו ) (J.J. Herlingמתנוססת על כרטיסי ההגרלה66.
בשנת  1907שכר הרלינג בניין במרכז שכונת
מאה–שערים ופתח בו את 'מלון ורשאווסקי'67.
המלון זכה להצלחה ,ומטבע הדברים התגוררו
בו בעיקר אנשים דתיים ,אבל גם צעירים חילונים
נהגו להתגורר ולסעוד שם 68.על רקע זה לא פלא
שהרלינג קיבל תמיכה גורפת מוועד שכונת מאה–
שערים .במכתב שפרסם הוועד בעיתונים נאמר:
'אנחנו חברי ועד "מאה שערים" ,בתור שכנים
שש שנים להוטל ורשבסקי ,והיודעים ומכירים
היטב את בעל המלון הזה ,התפלצנו לשמוע דברי
שקר וכזב ,ועלילה נוראה כזאת ,אשר בחוברת
של איזה "כהן–קייזר" ,ומשתאים ועומדים לפני
המקרה הזה אשר כמו ששמענו עוד יש משפט ביפו לדרוש ולחקור אם נכונה היא העלילה הנוראה
או לא ,כאילו יש עוד לפקפק בכשרות ההוטל ובעליו ,אוי לאוזניים שכך שומעות!'69.
לעומת התמיכה מקיר אל קיר בהרלינג בירושלים ,במקומות אחרים לא הייתה הסכמה בעניינו.
בעיתונות נכתב שביפו למשל נחלק הציבור בצורה ברורה ביחסו למשפט הרלינג&קייזר' :יפו .גדולה
ההתעניינות בעירנו בדבר השערורייה שהביא ה' קייזר ,בעל מחבר "דער ירושלימֶער בַּאנדיט" .כל
נכבדי עירנו עומדים נגד המלך אביון 70,והפועלים החדשים עומדים לצידו' 71.ואכן ביפו הופץ
מכתב תמיכה נזעם בהרלינג )'כזבים מתועבים ,דברים נוראים ומכוערים ,אשר כל שומעם תצילינה
66
67
68
69
70

71

ההגרלה כונתה 'ירושלמֶער פָּאל ֶעסטינער ל ָאטֶעַריי' )הגרלה ירושלמית–ארץ–ישראלית(.על ההגרלה ועל תפקידו של
הרלינג בה ראו :וינגרטן )לעיל ,הערה  ,(64עמ' .260&256
המלון שכן באגף של בית ברחוב מאה–שערים ) 71ראו תמונה בעמוד הבא( .בזמן המשפט כבר עבר המלון לרחוב
דבורה הנביאה ,מאחורי בניין 'בית החולים האיטלקי' ,שהיום שוכן בו משרד החינוך .בשנות העשרים עבר המלון לבניין
במרכז העיר .ראו על כך להלן.
על פי מכתבים רבים בארכיון הרלינג–ארנן; וכן :זינגר )לעיל ,הערה  ,(24עמ' .95
החרות 20 ,בפברואר .1912
בפרסומים שונים השתמשו אז בדימוי של מלך אביון כדי לתקוף את קייזר ,שתרגום שמו לעברית הוא קיסר .הצירוף
מלך אביון מקורו בפיוטים לראש השנה שמדובר בהם על מלך עליון ,שהוא האלוהים ,לעומת מלך אביון ,שהוא מלך
בשר ודם ,ומתוארים ההבדלים בין השניים .למשלֶ ' :מל ֶֶ Kעל ְיוֹןַ ,המְַדבֵּר ִבּצ ְָדָקה ,הַלּוֹבֵשׁ צ ְָדָקהַ ,ה ַמּאֲז ִין ְצעָָקה ,לַעֲֵדי עַד
יִמְלוֹ ,'Kולעומתוֶ ' :מל ֶֶ Kאבְיוֹן ,ו ְ ָחפֵץ בְֶּרשַׁע ,ו ְעוֹשֶׂה ֶרשַׁע ,וּמוּכ ָן ל ְ ֶפשַׁע ,עַד ָמתַי יִמְלוֹ) 'Kמחזור לימים הנוראים :לפי
מנהגי בני אשכנז לכל ענפיהם ,א :ראש השנה ,מהדורת ד' גולדשמידט ,ירושלים תש"ל ,עמ' .(167
הפועל הצעיר 22 ,במרס .1912
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שתי אוזניו'( ,חתום בידי כחמישים מבני העדה החרדית שגרו שם 72.למכתב זה נוסף קטע מיוחד
בחתימת הרב יוסף צבי הלוי ,שהיה הדיין הראשי בבית הדין ביפו' 73:כתב–הפלסתר שיצא מאיש
אחד בחתימתו מ' קייזער על האי גברא יקירא ,הר' הנכבד מר יעקב יוסף הרלינג נ"י ]נרו יאיר[ בעל
"האטעל ורשאווסקי" ,יסודם בשקר נתעב .ואנוכי בעצמי התאכסנתי בבית מלונו שתי פעמים ,ובכל
פעם שבוע שלֵמָה ]כך![ ,נתברר לי כי בית מלונו מלון כשר ועל צד היותר טוב ,ואפילו המדקדקין
והמהדרין מוּתָרים להתאכסן בבית המלון של יעקב הערלינג ] [...ולאות אמת וצדק חתמתי שמי ][...
יוסף צבי הלוי ,ראב"ד ]רב אב בית דין[ פה עיה"ק ]עיר הקודש[ יפו'.
שונה היה היחס לנתבע במשפט .עוד לפני תחילת המשפט פורסמו בעיתונות פרטים לא
מחמיאים על קייזר 74.עננה ריחפה מעל ראשו ,והוא תואר בלשון מזלזלת כ'דמות מוזרה של אדמו"ר
בזכות עצמו' 75.אלתר נח קייזר נולד באוקטובר  1852בעיר נישחוז שבמחוז ז'יטומיר )כיום
באוקראינה( 76.מגיל צעיר למד בישיבות ,ובשלב מסוים בא לירושלים ולמד בה את חכמת הקבלה.
72
73
74

75
76

תצלום המכתב שמור בארכיון הרלינג–ארנן ,ובו מכתבים וכרוזים רבים נוספים.
בין הרב הלוי לבין הרב קוק הייתה מערכת יחסים מורכבת למדי .ראו :אבנרי ,הרב אברהם יצחק הכהן קוק )לעיל ,הערה
 ,(37עמ'  ;65וכן :רם )לעיל ,הערה  ,(50עמ' .224
הוא נודע בשמות שונים :כהן ,כ"ץ ,כהן צדק ,הכהן ,קייזר ,קייזער ,קיסר וכן מיכאלנקיס ) ,(Michalankisשם נעוריה
של אמו )טופס בקשה לאזרחות בריטית ]לעיל ,הערה  .([21בחוגים רבניים וחסידיים הוא כונה אלתר נח הכהן .את השם
קייזר אימץ אחרי שקיבל אזרחות בריטית ,בשנת  .1904ראו :מ' וונדר ,מְאוֵֹרי גליציה :אנציקלופדיה לחכמי גליציה ,ד,
ירושלים תשל"ח ,עמ' .451
י' אלפסי ,אנציקלופדיה לחסידות :אישים ,ירושלים תשמ"ו ,עמ' רכג.
טופס בקשה לאזרחות בריטית )לעיל ,הערה .(21

ÌÈÏ˘Â¯È· ÌÈ¯Ú˘–‰‡Ó· ‰¯Ú ÒÂ‡ ˙˘¯Ù· ÌÈ„ ß¯ÈÚ‰ È·ÂË ˙˘˘ßÂ ˜Â˜ ·¯‰ ∫±π±≤ ¨ÂÙÈ

לאחר מכן עבר לכפר ֶרמיט ,ליד העיר סיגט במחוז מרמורוש
שבהונגריה ,ושם החלו להתייחס אליו כאל אדמו"ר .אנשים
רבים האמינו בו וביכולתו לעשות מופתים ,אבל היו רבנים
שראו בו מכשף ורדפו אותו ,והבולט שבהם היה המהר"ם
שיק 77.קייזר עבר לעיר דרוהוביץ' )אז בפולין ,היום
באוקראינה( ,אבל עד מהרה הואשם שם שהוא 'איש רע
מעללים מפורסם' ,נטען נגדו שהוא מרגל רוסי ,והוא גורש
גם משם 78.לערך בשנת  1890הגיע לעיר יורדנוב שבגליציה,
ומאז יש אזכורים רבים שלו בכינוי הרב מיורדנוב .אך צרותיו
לא תמו' :חסידי גליציה העידו נגדו לשלטונות .נידון לחמש
שנות מאסר ,ואחרי שישב שנתיים וחצי נפדה ] [...הועלה
ביתו באש ,והתנכלו לזוגתו ] [...ולבני משפחתו שסבלו
מאוד' 79.קייזר עורר התנגדות בכל מקום שבא אליו ,והיו
שכינו אותו סיטרא אחרא80.
אולם ,היו לקייזר גם מעריצים רבים ,שייחסו לו יכולת
לחולל נסים ונפלאות בריפוי אנשים .בשנת תרל"ז ),(1877
והוא רק בן עשרים וחמש ,בא לטריאסט שבאיטליה ,ו'נתגלה שם כפועל ישועות ,אחרי ששתי בנותיו
של ספרדי אחד נתרפאו מששתו מים ששם בהם אֵיזוב' .ואף בפולין נודע כבעל יכולת מיוחדת :הוא
'ריפא את בנו של נגיד יהודי'' ,הושיע אלמנה מבעיות נפשיות' ,ו'עשירי לודז' נועצו בו איך לשפר
את מוצריהם'81.
בהקדמה לספרו של קייזר בתורת הקבלה' ,נתיבות חן' ,נטען שהאיבה כלפיו נבעה מקנאה' :ותיכף
התלקטו אליו תלמידים וחברים הצמאים לדבר ה' ,ויחלו לבקש תורה מפיו וירכיבוהו אלוף לראשם,
וכל איש צר ומצוק פנה אליו ] [...אחד הצדיקים היושב שם מכבר ,וירא ויצר לו כי תקופח פרנסתו ][...
]ואמר[ יודעים אנחנו כי קטנו עבה ממתנינו ,גדול הוא ממנו בנגלה ובנסתר ויראת שמיים ,וכקליפת
השום אנחנו נגדו ,על כן אנחנו נכווים מחופתו ,יֵצֶא אל ארץ אחרת ,ולא יכרית אוכל מפינו ,ואז נחדל
מלרדפו'82.
77
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79
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הרב משה שִיק ,שנודע בכינוי המהר"ם שיק ) ,(1879&1807היה מגדולי רבני הונגריה במאה התשע–עשרה .מסופר
שקייזר נפגש עמו ובעקבות זאת 'רבנו ]שיק[ ] [...רדף אותו עד חורמה ונסע משם ולא נודע זכרו' )חי"ל ברוין ,דרכי משה
החדש ,תולדות המהר"ם שיק ,ירושלים תשמ"ט ,עמ' יב&יג( .סופר עוד כי המהר"ם שיק אמר לקייזר' :נוּ!' ,וכששאל
קייזר מה פירוש 'נוּ' ,השיבו לו תלמידי המהר"ם שיק' :די פִיס הֵייבֶּען' ,כלומר הרם את הרגליים )והסתלק מכאן!( .ראו:
י' אלפסי' ,אדמו"ר בזכות עצמו' ,סיני ,כג )תש"ך( ,עמ' שלח.
אלפסי )שם( עמ' שלז; וכן :י"י כהן ,חכמי טרנסילואניה ,ירושלים תשמ"ט ,עמ' .206
וונדר )לעיל ,הערה  ,(74עמ' .454
לפרטים ראו :י"י גרינואלד' ,לקורות החסידות באונגאריא' ,הצופה לחכמת ישראל ,ה )תרפ"א( ,עמ' .281
כל הדוגמאות מתוך :וונדר )לעיל ,הערה  ,(74עמ' .455&451
א"נ כ"ץ ,נתיבות חן ,לונדון תרנ"ט' ,הקדמת המביא לבית הדפוס' )אין מספור עמודים(.
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קייזר נאלץ לנדוד ממקום למקום עד
שבא לאנגליה באפריל  83.1896הוא התיישב
בשכונת וייטצ'פל שבמזרח לונדון ,שכונה
שהתרכזו בה אז יהודים רבים ,הקים שם
'חצר' כמקובל בתנועת החסידות ,ושוב זכה
להצלחה ולמעריצים .אך גם שם התעוררו
בעיות' :נסע לונדונה ,וגם פה עוד לא של ֵו
ולא שקט ,כי רודפיו לא ינוחו ,ומרחוק ירו
חיצים ,כתבי עמל ואגרות פלסתר וידריכוהו
מנוחה'84.
בארץ–ישראל התקבל קייזר דווקא בסבר
פנים יפות .הוא ביקר בארץ כמה פעמים,
בין השאר באמצע שנת ) 1911ואז תבע
ממנו הרלינג את הכספים שהיה חייב לו(.
כך נכתב עליו אז בעיתונות' :יפו עלתה שוב לגדולה ,כי שב והתיישב בתוכה האדמו"ר מירדנוב,
המפורסם בין אנ"ש ]אנשי שלומנו[ החסידים למקובל ובקי גדול בנסתר .אומרים עליו ,על אדמו"ר זה
)שמו בקודש ר' אלתר נח הכהן( ,שחיבר גם כן איזה ספרים במקצוע שלו'85.

הרב קוק ו'ידיד נפשי הרב הצדיק'
פרטים רבים מפתיעים בפרשה זו ,ואחד מהם נעוץ בידידות האמיצה ששררה בין הרב קוק לקייזר
ובחיבה הרבה שרחש הרב קוק לקייזר .הבהרת מערכת היחסים בין השניים עשויה לתרום להבנת
התנהלותו של הרב קוק במשפט.
86
הדברים עולים משלושה מכתבים ששיגר הרב קוק אל קייזר .בשנת  1907רצה קייזר לעלות
לארץ–ישראל ותכנן לקנות שטח אדמה על מנת להקים מושבה של חקלאים יהודים שומרי תורה .הרב
קוק שמח על כך מאוד ועודד את קייזר להגשים את יזמתו 87.ייתכן שזה היסוד ליחס המיוחד במינו
של הרב קוק אל קייזר .אביא כאן את דברי הפתיחה של אותם שלושה מכתבים שכתב הרב קוק88:
83
84
85
86
87
88

טופס בקשה לאזרחות בריטית )לעיל ,הערה .(21
כ"ץ )לעיל ,הערה .(82
האור 11 ,במאי  .1911כשבועיים קודם לכן נכתב על ספרו של קייזר 'נתיבות חן'' :בקיאות וידיעה רבה בספרי
המקובלים ,עד האחרונים ,נראה בכל הספר הזה' )האור 26 ,באפריל .(1911
על שלושת המכתבים ראו :נ' גוטל ,מכותבי ראיה ,ירושלים תש"ס ,עמ'  .88תודתי לרב פרופ' נריה גוטל על הסבריו
באשר למכתבי רב קוק .מכתביו של קייזר אל הרב קוק אינם בידינו .כל מכתבי הרב קוק מובאים כלשונם אך בתוספת
סימני פיסוק וניקוד חלקי להקלת הקריאה.
ראו :וונדר )לעיל ,הערה  ,(74עמ' .451
הרב קוק נהג לפאר ולרומם את כל מכותביו בנדיבות לב רבה ,ולעתים — כך נדמה לי — בהגזמה יתרה .מכתביו שנדפסו
ב'איגרות הראי"ה' נפתחים בדרך כלל במשפטים ארוכים שופעי הערכה ושבחים למקבליהם.
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מכתב א :יצווה צור חסדו על איש חסידו ידידי ורחימי הרב הצדיק ] [...אלתר נח הכהן שליט"א ]שיחיה לאורך
ימים טובים אמן[ ] [...ירום ונשא וגבה מאד ברום מעלה בקודש סלה89 .
מכתב ב :אוזר ישראל בגבורה ועוטרו בתפארה ,יאזר ויעטר בגבורת תפארת ועטרת ישועה ,את כבוד ידידי
ורב רחימי ,הרב הצדיק חכם חרשים ,מעיין חכמה ורזי תורה ,עוטה אורה ] [...אלתר נח הכהן שליט"א ][...
שלום רב וברכת ה' מקודש ] [...באה"ר ]באהבה רבה[90 .
מכתב ג :ידי"נ ]ידיד נפשי[ הרב הצדיק המאור הגדול לממשלת גנזי חיים ותורת אמת ] [...אלתר נח הכהן
שליט"א ,אשר ספריו הקדושים המלאים חכמה ושלהבת קדושת אמונת אומן ,הנם מעידים על רוח ד' המתנוצץ
בקרבו ,ואשר ידיו רב לו לקרב לב עם קדוש למקור חי החיים ב"ה91 .

המכתבים אל קייזר רצופים התבטאויות ידידותיות מאוד' :ונפש ידיד נפשו קשור באהבתו ] [...ושלום
הפָּנ ִים לַפָּנ ִים';93
לו וכל המסתופפים בצילו';' 92והופיע בלבבי אור וגיל מחִיבַּת ידידוּת נפשי ,כמים ַ
'ולי מה נ ִכְבְּדוּ אותות אהבה הנאמנים';' 94ומה מאוד תעלוזנה כליותי ] [...אחרי אשר המתקנו סוד
באהבים של תורת אמת' 95.עם זאת עולה מן הדברים שהרב קוק ידע שקייזר הוא אדם שנוי במחלוקת,
ושיש לו אויבים ויריבים רבים ,אבל הוא סבר שמדובר בהשמצות בלבד והתייצב לצד קייזר באופן
נחרץ' :ומה מאד ידאב הלב וירעש כל דבק בד' אלקים חיים באמת ,בעת אשר יראה כי יִמָּצאו אחדים
אשר יבקשו להרפות ידי פועל צדק ] [...ויראו לנפשם לשלוח יד ] [...באיש אשר משחו ד' שמן ששון
של קדושת אהבת ארץ ֵחפֶץ ,להתחזק להעלות מרפא וארוכה לציון הנ ִָידחָה אשר דורש אין לה ][...
וכל המצילו מכל רוכסי איש 96יחולו ברכות מציון על ראשו ,וזכות התנוצצות ישועת עולמים יופיע
עליו עדי עד'97.
היה במכתבים גם צד משפחתי–אינטימי .הרב קוק דיווח לקייזר על שני אירועים משמחים במשפחתו:
נולדה לו בת )מאשתו השנייה( ,ובתו הגדולה )פרידה–חנה ,שנולדה לו מאשתו הראשונה ,בתו של
הרב רבינוביץ–תאומים ,האדר"ת( התארסה עם דודהּ ,בנו של האדר"ת' :ומשנה שמחה אשמח בזה ][...
כי בת נולדה לנו בירח השמחה ,וביום תענית אסתר קראנו שמה בישראל אסתר יעל תחי']ה[ ,והי]ה['
לנו לאות ולמופת בישראל ] [...גם נתקשרתי ] [...בבתי הבכירה תחי' בקשר שידוכין עם נצר נחמד
מגזע קודש בנו של כבוד מר חמי הגאון הצדיק מרן אדרת זצ"ל' 98.אולי בעקבות בשורות טובות אלה
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

הרב קוק אל קייזר ,ה' בניסן תרס"ז ) 19במרס  ,(1907איגרות הראי"ה )לעיל ,הערה  ,(2א ,עמ' עד .המקור באוסף
שבדרון בספרייה הלאומית בירושלים.
הרב קוק אל קייזר ,י"ט בשבט תרס"ח ) 22בינואר  ,(1908שם ,עמ' קלב.
הרב קוק אל קייזר ,בלי תאריך ,ב"צ שפירא )עורך(' ,גנזי הראי"ה' ,כתבי הראי"ה הממוחשבים )תקליטור נתונים(,
ירושלים תש"ן ,עמ' עה.
מכתב א )לעיל ,הערה .(89
על פי 'כַּמים הפנים ל ַפנים כן לב האדם ל ָאדם' )משלי כז ,יט(.
מכתב ב )לעיל ,הערה .(90
מכתב ג )לעיל ,הערה .(91
דורכי ,רומסי איש .ראו :הערך 'ִרכֵּס' ,א' אבן–שושן ,המילון החדש ,ירושלים תשנ"ז ,עמ' .2525
מכתב ג )לעיל ,הערה .(91
מכתב א )לעיל ,הערה  .(89קטעים אישיים אלה הושמטו מתוך המכתב שנדפס בכרכי האיגרות של הרב קוק שערך
בנו ,הרב צבי יהודה הכהן קוק .הדבר אינו יוצא דופן ,משום שקטעים רבים הושמטו — ללא כל הסבר או ציון מיוחד —
ממכתביו של הרב קוק .יש לציין כי האדר"ת נפגש בשנת  1900עם קייזר ,ובאוטוביוגרפיה שלו כתב עליו בנימה
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שלח קייזר לרב קוק 'תשורה' .אין אנו יודעים באיזו מתנה בדיוק מדובר ,אך ניכר מדבריו של הרב קוק
שהתשורה הייתה משמעותית בעיניו ,שכן הוא הזכיר אותה פעמיים ,בתחילת המכתב הקצר )שש–עשרה
שורות( ובסופו ,בהתבטאויות נרגשות למדי' :גם התשורה היקרה ,אשר הואיל כבוד הדרת תפארת
ידי"נ שליט"א לכבדני ] [...להודות על התשורה אין מן המידה ,ואדון ההודאות יברכהו כגמול ידיו
במלוא חופניים ורוב נחת' .והרב קוק סיים ,במעין רמז לכך ששניהם כוהנים' :כהנא מסייע לכהנא'99.
נוסף על כך אישר הרב קוק שקיבל כספים שלח אליו האדמו"ר' :כן סכום הכסף ,שילוח ראשון
ושני ,נכון בא לידינו' .כאן ברור לחלוטין שהכסף נועד לרכישת קרקעות בארץ–ישראל ,פעילות
שהרב קוק ראה בה חשיבות רבה ועודד אנשים לעסוק בה ,ובוודאי שמח על מעשהו זה של קייזר.
אבל הוא גם קשר עניין זה ל'יסורי צדיקים' שסבל קייזר במהלך חייו ,וכתב לו' :ואשרי כת"ר ]כבוד
תורתו[ שבו בחרה ההשגחה העליונה ,על פי המון מסיבותיה ויסורי הצדיקים שעברו עליו ,להיות ציר
שלוח לקחת חלק גדול בבניין ארץ חמדה ,ובהרמת דגלה וכבודה'100.
אין טעם לצטט עוד ועוד מן המכתבים הללו ,אשר כיד סגנונו המזהיר המוּכָּר של הרב קוק שופעים
דברי חיבה ,ידידות והערכה לקייזר .אבל כמובן מיד עולה השאלה הפשוטה :מדוע לא פסל הרב קוק
את עצמו מלשבת במשפט הרלינג&קייזר? כיצד ייתכן שהוא הסכים לשבת במשפט שהיה מעורב בו
ידיד נפש שלו?
אכן זו שאלה קשה ,כי ידועים דבריו הנחרצים של הרמב"ם על פסלות שופט ועל הדרך שבה צריך
דיין לנהוג' :אסור לדיין לדון למי שהוא אוהבו ,אף על פי שאינו שושבינו ולא ריעו אשר כנפשו ,ולא
למי ששונאו אף על פי שאינו אוייב לו ולא מבקש רעתו ,אלא צריך שיהיו שני בעלי דינים שווים
בעיני הדיינים ובליבם' 101.הרמב"ם אף תיאר מקרים שבהם פסל דיין את עצמו' :מעשה בדיין שהיה
עולה בדוגית קטנה לעבור בנהר ,ופשט אחד ידו וסייעו בעלייתו ,והיה לו דין; ואמר לו הדיין ,הריני
פסול לך לדין .ומעשה באחד שהעביר אברה של עוף מעל רדיד הדיין ,ואחד כיסה רוק מלפני הדיין;
ואמר לו ,הריני פסול לך לדין .ומעשה באחד שהביא מתנה ממתנות כהונה לדיין כוהן; ואמר לו ,פסול
אני לך לדין'102.
לכאורה פעל הרב קוק בניגוד מסוים להנחיות של הרמב"ם .מכיוון שמעולם לא הטיל אדם ספק
ביושרו ובהגינותו של הרב קוק ,קשה להשתחרר מן המבוכה בעניין זה ,שהרי המכתבים שהבאתי מהם
כאן נכתבו כארבע שנים בלבד לפני משפט הרלינג&קייזר .אודה ולא אבוש כי בשלב זה אין לי כל
הסבר מדוע לא פסל הרב קוק את עצמו מניהול המשפט הזה103.
שלילית למדי' :ביזוהו הרבה והבטיחוהו להכותו כשיבוא שם ] [...ומנ ַגדיו אמרו שהוא מכשף וממזר ,וכי תולדתו מקיוב,
וכי גירש שתי נשים ברוסיא וברח משם' )א"ד רבינוביץ–תאומים ,סדר אליהו :תולדות הגאון האדר"ת ,כתובות בידי
עצמו ,ירושלים תשמ"ד ,עמ'  .(79בין הרב קוק לבין האדר"ת הייתה מערכת יחסים הדוקה וחמה ביותר ,אך לא ברור
אם הרב קוק ידע על עמדתו זו של חותנו.
 99מכתב ב )לעיל ,הערה .(90
 100מכתב א )לעיל ,הערה .(89
 101משנה תורה ,הלכות סנהדרין ,כג ,ז .וראו בעניין זה :שוחטמן )לעיל ,הערה  ,(34עמ' .200
 102משנה תורה ,הלכות סנהדרין ,כג ,ו.
 103פרופ' עמיחי רדזינר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר–אילן ,שחקר רבות את פסיקותיו של הרב קוק ,העלה
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מהלך המשפט
מאחר שהפרוטוקול המקורי של המשפט לא נמצא ,מצאתי לנכון לשחזר את הפרוטוקול לפי פרסומי
העיתונות ,על מנת להתחקות אחרי מהלך המשפט המרתק הזה 104.להערכתי יש חשיבות רבה לעיון
בפרוטוקול המשוחזר ,כי רק כך ניתן להבין את הדרמה האנושית שנפרשה בישיבות בית הדין
הרבות במשך כחודשיים ,עד פרסום 'תוצאות החקירה והדרישה' ,כלשונם של השופטים .כל המעיין
בפרוטוקול המשוחזר יחוש מיד את עצמת הרגשות והיצרים שנחשפו במהלך העדויות והדיונים .אין
טעם לחזור כאן על כל מהלך המשפט ,המתועד בפרוטוקול,
ואעמוד רק על כמה נקודות מרכזיות:
 £הרלינג פנה אל הרב קוק כמי שפונה לדין תורה,
ובוודאי הניח שידונו בעניינו כמקובל בבתי דין רבניים.
אבל כנראה נגד רצונו — הביטוי שלו בתגובתו היה
'הרכיבו לראשי' — 105החליט הרב קוק ליצור בית דין
בהרכב מיוחד במינו וצירף אליו את ששת טובי העיר.
 £מה הייתה מהותו של בית הדין הזה ,ומניין
שאב את סמכותו? ברור שלא היה זה בית דין רבני,
שכן רוב חבריו היו 'אנשים מן היישוב' ,שלא היו
דיינים–רבנים .לא היה זה גם מושב של 'משפט השלום
העברי' ,שכן הרב קוק לא היה משתף פעולה עם גוף
שהתנגד לו .ואכן לא ברור מה בדיוק היה טיבו של בית
הדין שדן בעניין הרלינג&קייזר ,ולמיטב ידיעתי היה זה
הרכב חד–פעמי ויחיד במינו בתולדות המשפט בארץ–
ישראל106.
 £מה הייתה בדיוק מהותו של ההליך — אזרחי או
פלילי? 107הרלינג הגיש תביעה אזרחית נגד קייזר על
את האפשרות שבעצם נוהל כאן הליך של בוררות ולא משפט .גם פרופ' נריה גוטל ,שחקר את כתבי הרב קוק ,העלה
אפשרות זו .אולם בכל הדיווחים על המשפט וספיחיו לא הופיעה המילה בוררות ולו פעם אחת .זאת ועוד ,גם בוררים
כידוע חייבים לדווח על כל מקרה של ניגוד אינטרסים .קיימת גם בוררות זבל"א )זה בורר לו אחד( ,שבה כל אחד
מהצדדים מציע את הבורר שלו )וברור שקיים קשר מוקדם ביניהם( ,ונוסף עליהם בורר שלישי ניטרלי .אבל הסדר זה
אינו מתאים למקרה שלפנינו בשל המספר הגדול של השופטים ,ומשום שאחד הצדדים ,הרלינג' ,בחר' את ראש ההרכב,
הרב קוק ,וזה בחר את ששת השופטים האחרים.
 104הפרוטוקול המשוחזר מוצג באתר קתדרה במרשתת .http://www.ybz.org.il/?CategoryID=179
 105ראו להלן במודעה שפרסם בתום המשפט.
 106מאחר שהמסמכים המקוריים של ישיבות בית הדין אינם בידינו ,אין לדעת אם ובאיזו דרך קיבלו עליהם הצדדים את
סמכותו של בית הדין )למשל אם חתמו על שטר בוררין( .אבל בכל מהלך המשפט לא נשמע ערעור על סמכותו של בית
הדין ,וכולם התייחסו אליו כאל בית משפט רגיל ,עם מלוא הסמכויות כמקובל.
 107לקורא שאינו משפטן אבהיר שבאופן עקרוני הליך אזרחי מתנהל בין שני אנשים פרטיים ,תובע ונתבע ,למשל בתביעה
כספית ,ואילו הליך פלילי מתנהל כאשר המדינה )על ידי המשטרה או הפרקליטות( מעמידה לדין אדם שעבר עברה.
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הוצאת שם רע .אבל עד מהרה — לפי הפרוטוקול המשוחזר — התהפך הגלגל ,וההליך הלך וקיבל
מאפיינים פליליים ,שכן בית הדין ניסה לברר אם הרלינג עשה את המעשים החמורים שיוחסו
לו .גם מונחים שעלו במהלך הדיון — נאשם ,קטגור וסנגור — הם מתחום המשפט הפלילי ולא
האזרחי .כתוצאה מכך הפך הרלינג ממאשים לנאשם ,והוא בא בטענות קשות על כך אחרי פרסום
מסקנות השופטים108.
המשפט התנהל בקצב מהיר מאוד :בתוך חודש ימים בלבד ,מ– 24בפברואר עד  25במרס ,1912
התקיימו ביפו שתים–עשרה ישיבות ,לעתים יום אחרי יום ,וכל אחת בת כמה שעות .כמו כן שהו
שלושה שופטים ,ובראשם הרב קוק ,כמה ימים בירושלים לשם סיור בבית המלון ,וקיימו שם
ישיבות לשם גביית עדויות.
לא ברורה מדיניותו של בית הדין באשר לשמיעת עדויות בדלתיים סגורות :כמה עדויות נשמעו
בדלתיים פתוחות ,ובהן עדותו של הנער ,בן האדמו"ר ,שהיה עדיין קטין ,עדות שבהחלט ראוי
היה שתישמע בישיבה סגורה.
במשפט הופיעו עדים רבים .במסמך מסקנותיהם ציינו השופטים שביפו הם שמעו 'ארבעה
ושלושים' עדים ,ועוד עשרים ושלושה עדים שמעו בירושלים ,בסך הכול חמישים ושבעה עדים.
אבל לפי ספירה פשוטה של כל העדים שהופיעה בדיווחי העיתונים ,הופיעו לפני השופטים
לפחות ארבעים ושלושה עדים )אולי נפלה כאן טעות דפוס( ,ויחד עם עשרים ושלושה העדים
בירושלים הגיע מספר העדים לשישים ושישה.
שני הצדדים נעזרו באחרים :קייזר נעזר ב'טוען' זילברבלט ,והרלינג — ב'מזכיר' גרנט ,הוא
יוסף צבי רימון; אבל הללו כמובן לא היו עורכי דין ,ובולט ההיעדר המוחלט של עורכי דין
בהליך.
לפי כל הסימנים המשפט התנהל כמקובל בתהליך רגיל :דברי פתיחה של הצדדים ,עדויות,
סיכומים ופסק דין .אבל סדר הבאת העדים אינו ברור ,ולא התקיים המבנה הקשוח הרגיל — קודם
פרשת התביעה ולאחר מכן פרשת ההגנה .כבר בישיבה הראשונה הופיעו עדים שהיו למעשה
בבחינת עדי הגנה של קייזר ,שכן הם העידו נגד הרלינג .ובאותה ישיבה ,באמצע המהלך הרצוף
של עדים שתמכו בטענותיו של קייזר נגד הרלינג ,הופיע לפתע העד אברהם מנקר ,שהעיד דווקא
לטובת הרלינג109.
המשפט נוהל בשיטה האינקוויזיטורית ,שבה השופט מנהל את החקירה ,ולא בשיטה האדוורסרית,
המקובלת עד היום במערכת השיפוט הישראלית ,שיטה שבה החקירות מנוהלות על ידי הצדדים.
נראה שהשופטים היו מעורבים מאוד במהלך המשפט ,והם ניהלו חקירות שתי וערב .על אחד
העדים נאמר שהשופטים 'מקיפים' אותו בשאלותיהם 110.את החקירה הראשית של התובע הרלינג

 108ראו להלן ,במודעה שפרסם בתום המשפט.
 109החרות 6 ,במרס .1912
 110החרות 13 ,במרס  .1912אמנם נכתב שם 'מקיפים' ,אך אני משער שנפלה טעות ושיש לקרוא 'מתקיפים'.
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ניהל השופט שרתוק ,שכונה בדיווחי העיתונות 'קטגור' 111.בכך אימץ בית הדין את הדרך הנהוגה
במשפט העברי לדורותיו112.
לא רק בניהול המשפט היו השופטים מעורבים ,הם גם ערכו חקירות משל עצמם .למשל השופט
אבוהב חקר את הצד הכספי' :הוא ]אבוהב[ בלש בפנקסים שהגיש בעל האכסניא כדי להוכיח כמה
כסף הוציא על החזקת שני היתומים'113.
נראה שהרב קוק ניהל את המשפט בצורה המקובלת על שופטים רגילים עד עצם היום הזה,
ולא ניתן היה להסיק מדבריו או מהתנהגותו מהי עמדתו בכל הפרשה' :במשך כל זמן החקירה
והדיון נקט הרב קו של חומרה יתרה :הקפיד על כל פרט ופרט החשוב לגילוי האמת ולא גילה
שום ותרנות וסלחנות כלפי הנאשם' 114.הרב קוק גילה תקיפות רבה בניהול המשפט :הוא 'איים
בדברי תוכחה' על העדה מטשה קופמן' 115,איים' על נער שבא להעיד 116,נזף בטוען זילברבלט
על ניסוחיו 117,ולא נענה לדרישות ובקשות שונות של שני הצדדים.
נראה גם כי המשפט נוהל בצורה גמישה למדי :השופטים הסכימו לשמוע עד באופן מפתיע לאחר
שמישהו 'נכנס ברעש' והודיע שהעד מוכן להעיד 118,אפשרו לאנשים מהקהל להתעמת עם עדים
באמצע עדותם 119,ואפילו מחלו על כבודם והלכו לביתו של עד שסירב להעיד120.
היו במשפט תופעות מאוד לא מקובלות בבתי משפט ,למשל ויכוחים בין השופטים בישיבות
פתוחות ,בנוכחות הקהל ,דבר שלא ייתכן במשפט רגיל ,שבו חילוקי דעות בין שופטים מתבררים
אך ורק בלשכה ,הסגורה לקהל .בין השאר התעורר ויכוח פומבי בין השופטים שרתוק והכהן
בקשר לעדותו של חיים ברוך גוטשטיין ,שהילל את הרלינג וגידף את קייזר 121.ויכוח דומה
התנהל בין השופטים בקשר לסיקור של העיתונות במשפט122.
עדויות רפואיות :בשלב מסוים שמעו השופטים עדויות של רופאה ורופא שבדקו את הנערה על
מנת לוודא אם נאנסה אם לאו .לאחר שהרופאה קבעה שהנערה לא נאנסה ,פנו בני משפחת קייזר
לרופא אחר ,ועל סמך חוות דעתו קבעו אחר כך השופטים כי נעשתה בה 'תועבה' ,דהיינו שהיא

 111החרות 10 ,באפריל .1912
' 112גישתו הבסיסית של המשפט העברי היא ,כי תפקידו של הדיין אינו לצפות באופן סביל במאבק המשפטי הנטוש לנגד
עיניו ,כי אם ליטול חלק פעיל בחקירת בעלי הדין והעדים .עיקרה של מלאכת החקירה של בעלי הדין והעדים ,מוטל
איפוא על בית הדין ולא על הצדדים היריבים' )שוחטמן ]לעיל ,הערה  ,[34עמ' .(320
 113י' שרתוק' ,רחמנות על מי שאסור לרחם עליו ,'...ח' ליפשיץ )עורך( ,שבחי הראי"ה ,ירושלים תשל"ט ,עמ' קו.
 114שם ,עמ' קז .על פי ניסוחו של שרתוק ,הנאשם הוא דווקא הרלינג ,אף שפורמלית הוא היה המאשים .הרלינג בא
בטענות קשות על כך במודעה שפרסם אחרי המשפט ,ראו להלן.
 115החרות 6 ,במרס .1912
 116שם 13 ,במרס 1912
 117שם 12 ,באפריל .1912
 118שם 13 ,במרס .1912
 119שם.
 120האור 27 ,במרס .1912
 121החרות 20 ,במרס .1912
 122החרות 29 ,במרס .1912
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אינה בתולה .יש לציין כי הבדיקות הללו נערכו רק כשנה וחצי לאחר שהנערה עזבה את המלון
של הרלינג ,וכמובן התעוררו שאלות של אמינות בנושא זה123.
השופטים הרבו לשאול בעניין המרתף והתרנגולות :הנערה טענה שהרלינג אנס אותה
במרתף המלון בערב שלפני יום הכיפורים .לדבריה הוא שלח אותה למרתף להביא תרנגולות
לכפרות ,הלך אחריה וביצע בה את זממו 124.לפי דיווחים בעיתונות ניתן להתרשם שעדותה
של הנערה הייתה מרגשת למדי )'הטרגיקה' ,כפי שהגדיר זאת אחד הכתבים( 125.אך לא היו
במרתף עדים למעשה ומדובר היה ב'מילה נגד מילה' .במקרים כאלה כמובן ההכרעה המשפטית
קשה מאוד.
לחץ ציבורי :על כל השופטים הופעל
לחץ כבד משני הצדדים .בארכיון
משפחת הרלינג–ארנן מצויים העתקים
של מאות מכתבים שנשלחו אל הרב קוק
במהלך המשפט ,ובהם המלצות חמות
על הרלינג כאדם ישר בתכלית .בעיתון
'הזמן' נכתב' :במשך ימי המשפט
המטירה ירושלים על השופטים יותר
משלוש מאות מכתבים וטלגרמות,
ובתוך הממליצים היו רבנים וצדיקים,
וכמעט כולם העידו על ר' יענקל )הרלינג( שהוא ירא שמיים ומוכתר בנימוסים ועמוד היראה וכו'
וכו'' .והוסיף כתב העיתון' :וצריך באמת לחוות קידה בפני השופטים ,ששיקול דעתם לא נתבלבל
מההשפעה הגדולה הזו'126.
יחס לעיתונות :מעניינת מאוד ההתייחסות התכופה במהלך הדיונים לאופן הסיקור של המשפט
בעיתונות .נראה שנושא זה העסיק מאוד את השופטים ,ומפעם לפעם הם נזפו בעיתונאים ,ואפילו
סילקו כתב מן האולם' ,יען שלא מסר את הידיעות כמות שנמסרו לו' 127.ברור שהשופטים ניסו
להתערב בדרך זו או אחרת באופן שבו סיקרה התקשורת את המשפט.

בסוף מרס ובתחילת אפריל  1912התכנסו השופטים לכמה ישיבות כדי להחליט על פסק הדין .וכאן
התחוללה ההפתעה הגדולה בכל הפרשה.

 123כפי שעולה מתגובת הרלינג על מסקנות השופטים ,ראו להלן.
 124לדברי הנכד יהודה ארנן )הרלינג( ,היו תמיד בביתה של סבתו רחל תרנגולות להספקה קבועה של ביצים ובשר עוף,
והתרנגולות הוחזקו במרתף .בבתים בקרבת המקום בו שכן המלון ,ברחוב מאה–שערים  ,71נראים גם כיום ,סמוך מאוד
למדרכה ,חלונות קטנים של מרתפים ,וכך היה גם ב'מלון ורשאווסקי'.
 125האור 29 ,בפברואר .1912
 126הזמן 4 ,ביולי .1912
 127החרות 20 ,במרס .1912
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 מסקנות ללא חתימת הרב קוק:ההפתעה
 הדבר לא נעשה בדרך הרגילה.כחודש לאחר הישיבה האחרונה בירושלים פורסמו מסקנות השופטים
 המסמך נמסר לפרסום:בבתי משפט — הקראה של ההחלטה בנוכחות הצדדים — אלא בדרך אחרת
: אלא במילים כלליות,' הוא לא הוכתר כמקובל במילים 'פסק דין. ונדפס שם,בעיתוני ארץ–ישראל
129: וזה נוסח המסמך כפי שהופיע בעיתונות128.''מאת השופטים בענין הרלינג&קיסר
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ÔÈÚ· ÌÈËÙÂ˘‰ ˙‡Ó

Ô»Ù ËÈD‡Ãa ¯ÚCß ¨˙ÈÂ‚¯ßÊ ˙WŒaÁÃÓ ÌÈÏ˘Â¯È·Â ÂÙÈ· Ï‰˜‰ ˙Ú„ ˙‡ ‰˘ÈÚ¯‰ ÂÊ ‰˘ Ë·˘ ˘„ÂÁ·
Á–¯˙Ï‡ È·¯‰ ˙ÁÙ˘Ó È„È ÏÚ ‰¯·Á˙˘ ¨ßÏÏ«k ¯ÚÂŒ Â‡À˘¯‡ÂÃ Â ÔÂÙ ¯ÚŒÎ‡ÃÓ ¯ÚC ¨¯ÚCÀ‡ ¨ÌÈÏ˘Â¯È
‰ÈÒÎ‡ ÌÈÏ˘Â¯È· ˜ÈÊÁÓ‰ ¨‚ÈÏ¯‰ ÛÒÂÈ ·˜ÚÈ „ˆÓ ÌÈ‡ËÁÂ ÌÈÚ¯ ÌÈ˘ÚÓ ÌÈ¯ÙÒÓ ‰·˘Â ¨¯ÒÈ˜–Ô‰Î
ÆßÈ˜ÒÂÂ‡˘¯Â ÏËÂ‰ß ˙‡¯˜˘
¨È˘‰ „ˆÓ ¯ÒÈ˜–Ô‰Î ˙ÁÙ˘ÓÂ „Á‡ „ˆÓ ‚ÈÏ¯‰ ·˜ÚÈ ¨ÌÈ„„ˆ‰ È˘ Â‡· ¯„‡ ˘„ÂÁ ˙ÏÈÁ˙·Â
ÂÈÙÏ Â‡È·‰Â ¨‡¢ËÈÏ˘ ˜Â˜ Ô‰Î‰ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡ È·¯ ÔÂ‡‚‰ Â·¯ ¨ÂÙÈ ¯ÈÚ„ ˛ÔÈ„ ˙È· ·‡ ·¯‰¸ „¢·‡¯‰Ï
Æ˙¯ÎÊ‰ ˙¯·ÂÁ· ÂÓÒ¯Ù˙˘ ÌÈ¯·„‰ ˙Â„Â‡ ÏÚ ÌËÙ˘Ó ˙‡
ÌÈ˘‡ ‰˘È˘ ¨‰ËÓ ÌÈÓÂ˙Á‰ ˙‡ ‰Ê‰ ËÙ˘Ó‰ ¯Â¯È·· Â„ÓœÚ Û˙˙˘‰Ï ÔÈÓÊ‰Ï ÏÈ‡Â‰ ˜Â˜ ·¯‰
·ÈÈÏ ‰„Â‰È ˙‡ ¨ÂÙÈ· ÈÏ‡¯˘È–ı¯‡‰ „¯˘Ó‰ „È ÏÚ˘ ÌÂÏ˘‰ ËÙ˘Ó ˙È·Â ÂÙÈ ¯ÈÚ‰ „ÚÂ È¯·ÁÓ
Æ˜Â˙¯˘ ·˜ÚÈÂ ÔÈÈË˘È·Â¯ ÏÂ‡˘ ¨Ô‰Î‰ ÏÏ‰ Ô· ÈÎ„¯Ó ¨ÔÈÏ¯· Â‰ÈÏ‡ ¨ÈÊÎ˘‡ Ï‡ÂÓ˘ ¨·‰Â·‡
„Ú ¯„‡ ˘„ÂÁÏ È˘È˘‰ ÌÂÈÓ ‡¢ËÈÏ˘ ˜Â˜ „¢·‡¯‰ Ï˘ Â˙Â‡È˘ ˙Á˙ ÂÈ‰˘ ˙Â·È˘È ‰¯˘Ú–ÌÈ˙˘·
È˘ ˙Ú„ ˙‡ Â¯˜Á ±≥≤¨‰˘È‡Â ˘È‡ ÌÈ˘ÂÏ˘Â ‰Ú·¯‡ ÈÙÓ ˙Â„Ú ÌÈËÙÂ˘‰ Â·‚ ±≥±¨Â· ‰˘È˘Â ÌÈ¯˘Ú‰
Â¯Ó‚˘ÎÂ ÆÌÈ„„ˆ‰ È˘ Ï˘ ÌÈ¯·„‰ ¯Â‡È·Â ˙ÂÚË‰ ˙‡ ÂÚÓ˘Â ¯ÒÈ˜ ˙· ‰¯Ú‰ ˙‡ Â˜„·˘ ÌÈ‡ÙÂ¯‰
‰¯È„‰ ˙‡ Â‡¯ ¨ÌÈÏ˘Â¯ÈÏ ÌÎÂ˙· ˜Â˜ „¢·‡¯‰Â ÌÈËÙÂ˘‰Ó ‰˘ÂÏ˘ ÂÎÏ‰ ÂÙÈ· ‰˘È¯„‰Â ‰¯È˜Á‰
Æ‰˘È‡Â ˘È‡ ÌÈ¯˘ÚÂ ‰˘ÂÏ˘ ÈÙÓ ˙ÂÈÂ„Ú Ì˘ Â·‚Â ßÈ˜ÒÂÂ‡˘¯Â ÏËÂ‰ß Ï˘ ˙ÈÁÎÂ‰Â ˙Ó„Â˜‰
Í˘Ó· ÔÈÈÚ‰ ÏÎ ÏÚ Â˙Â Â‡˘Â ‰˘È¯„‰Â ‰¯È˜Á‰ Ï˘ ¯ÓÂÁ‰ ÏÎ· ÂÈÈÚÂ ÂÙÒ‡˙‰ ‰Ï‡ ÏÎ È¯Á‡
Â‡ ˘ÂÚ ÌÂ˘ ÏË‰ È˙Ï·Ï ¯ÓÂÏÎ ¨ÔÈ„ ˜ÒÙ ÏÎ ‡ÈˆÂ‰ È˙Ï·Ï ˙Á‡ ‰Ú„· ÂËÈÏÁ‰Â ¨˙Â·È˘È ˘ÂÏ˘
‰¯È˜Á‰ ˙Â‡ˆÂ˙ ˙‡ ÌÈÏ˘Â¯È ÈÂ˙ÈÚ È„È ÏÚ Ï‰˜· ÌÒ¯ÙÏ ˜¯Â ¨‡Â‰˘ „ˆ ‰ÊÈ‡ ÏÚ ÔÂÓÓ Ï˘ Ò˜
ÆÁÈÎÂÓ‰Â ËÙÂ˘‰ ‡Â‰ ‰È‰ÈÂ Ï‰˜‰ Ú„Õ È ∫‰˘È¯„‰Â
.1912  באפריל28– ופורסם בעיתון 'האור' ב1912  באפריל21– המסמך נחתם ב128
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. ותיקנתי שגיאות דפוס,הכתיב לפי כללי הכתיב חסר הניקוד הנהוגים כיום
. קיסר: משום מה תרגמו השופטים את השם קייזר לעברית130
.1912  במרס15  בפברואר עד24 , ו'&כ"ו באדר תרע"ב131
. לפי חשבוני הופיעו ארבעים ושלושה עדים ולא שלושים וארבעה. ראו דבריי לעיל בעניין מספר העדים132
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∫ÂÏ ‡ˆÈ ‰˘È¯„‰Â ‰¯È˜Á‰ ÔÓ
‰¯‚ ‡È‰˘ ÔÓÊ· ÈÂ˙ÈÙ È„È ÏÚ Â‡ ÒÂ‡ È„È ÏÚ ¨¯ÒÈ˜ ˙· ‰„ÏÈ‰ ÌÚ ‰·ÚÂ˙ ‰˙˘Ú ¨¯·„‰ ˙Ó‡ Æ‡
‡ÏÂ ‡ËÂÁ‰ ‰Ê Ì‡ ÌÏÂ‡ Æ‚ÈÏ¯‰ ·˜ÚÈ Ï˘ Â˙Â˘¯·Â Â˙Á‚˘‰ ˙Á˙ ‰‡ˆÓÂ ßÈ˜ÒÂÂ‡˘¯Â ÏËÂ‰ß·
‰Â‡˙‰ ßÈ˜ÒÂÂ‡˘¯Â ÏËÂ‰ß· d˙·œ÷ ÔÓÊ· „ÂÚ˘ ¨Ï¢‰ ‰¯Ú‰ Ï˘ ‰˙Â„ÚÓ ıÂÁ ¯Â¯È· ÌÂ˘ ÔÈ‡ ¯Á‡
‰Ò‡ ÈÎ ‰„È‚‰ ‚ÈÏ¯‰ ·˜ÚÈ ÈÙ·Â ÌÈËÙÂ˘‰ ÈÙÏ Ì‚Â ¨‰· Ú‚ÂÙ ‚ÈÏ¯‰ ·˜ÚÈ ÈÎ ‰˜Ê‰ ‰Ó‡ ÈÙÏ
ÌÏÂ‡ ÆÂÊ ‰˘ÁÎ‰ ˜ÂÊÈÁÏ ˙ÂÁÎÂ‰ ‡È·‰ Ì‚Â ¨‰¯Ú‰ È¯·„ ÏÎ ˙‡ Â„ˆÓ ˘ÈÁÎ‰ ‚ÈÏ¯‰ ·˜ÚÈ ÆÂÓÓ
ÆÌÈÏ˘Â¯È· ÌÂ˜Ó‰ ÏÚ ‰˘È¯„‰Â ‰¯È˜Á‰ È„È ÏÚ Â˘ÁÎÂ‰ ˙ÂÁÎÂ‰‰
ÌÈ·¯ ÌÈÓÊ·˘ ‰˘È¯„‰Â ‰¯È˜Á‰ ‰ÁÈÎÂ‰ ¯ÒÈ˜ È„ÏÈ ÌÚ ‚ÈÏ¯‰ ·˜ÚÈ Ï˘ Â˙Â‚‰˙‰ ˙Â„Â‡ ÏÚ Æ·
ÛÒÎ‰ ÈÓÂÎÒ ÈÎ Ì‡ ¨ÂÏ˘ ÏËÂ‰· ˙Â¯È˘ÏÂ ‰„Â·ÚÏ Ì‰· ˘Ó˙˘‰ Ì‚Â ¨ÌÈÙÂÒ‡ ÌÈ„ÏÈÎ Ì˙Â‡ ˜ÈÊÁ‰
ÆÌÈÂ‚‰ ÌÈÁ¯Â‡Î „Â·Î· ÌÈ„ÏÈ‰ ˙˜ÊÁ‰Ï ÂÈ‰ ÌÈ„ ¯ÒÈ˜ ˙ÁÙ˘Ó ÂÏ ‰ÁÏ˘˘
ÆÌÈÂÎ È˙Ï·Â ÌÈÓÊ‚ÂÓ Â‡ˆÓ ¯ÒÈ˜Ï Ú‚Â· ‚ÈÏ¯‰ Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÂ·˘Á‰ Æ‚
ÈÂ‡¯‰ ˜„ˆ· ‰Ï‰˙‰ ‡Ï ¨ÌÈ‡·‚‰ ÔÓ „Á‡Î ‚ÈÏ¯‰ ˜ÒÚ˙‰ ‰·˘ ¨ÌÈÓÂ˙È‰ ˙È· Ï˘ ‰Ï¯‚‰‰ Æ„
ÆÂÂÓÓ ˙‡ ÚÈ˜˘‰Â Â· ÔÂÓ‡ Ô˙ Ï‰˜‰ ¯˘‡ ¨‰ÊÎ ÔÈÈÚÏ
È˙Ï· ÌÈ·¯Ú Â· ÌÈÒÎ‡˙Ó ÂÈ‰ ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ˘ ¯¯·˙ ßÈ˜ÒÂÂ‡˘¯Â ÏËÂ‰ß Ï˘ È¯ÒÂÓ‰ „ˆ‰ ¯·„· Æ‰
Æ˙Â¯¯ÂÒ ÌÈ˘ Ì‚Â ÌÈ„Â˘Á ÌÈ˘‡ ÏÏÎ·Â ¨ÌÈÒÓÂÓ
ÌÈ˘ ˙¯ÈÎÓ ¨ÔÂÈÒÈÓÏ Ï‡¯˘È È„ÏÈ ˙¯ÈÒÓ ÂÓÎ ¨¯ÒÈ˜ ˙ÁÙ˘Ó ‚ÈÏ¯‰ ÏÚ ‰ÏÙË˘ ˙ÂÓ˘‡‰ ¯˙È ÆÂ
˙»È˘ÏÓ ¨˛˙ÂÈÏ‡ÂÒ˜ÒÂÓÂ‰ ¯ÓÂÏÎ ¨¯ÎÊ ·Î˘Ó Â‡ ¯ÎÊ ÔÈÓ¸ Ê¢Ó Ï˘ ‰·ÚÂ˙ È˘ÚÓ ¨ÌÈ¯ˆÓ· ˙Œ˘«·Ÿ Ï
Æ‰˘È¯„‰Â ‰¯È˜Á‰ È„È ÏÚ Â¯¯·Â‰ ‡Ï — ‰ÓÂ„ÎÂ ÌÈÏÂÒÂ˜‰ Ïˆ‡
‰¯È˜Á‰Ó ¨ÌÂÏ˘‰ ËÙ˘Ó ˙È·Â ÂÙÈ ¯ÈÚ‰ „ÚÂ È¯·Á ¨‰ËÓ ÌÈÓÂ˙Á‰ ÌÈËÙÂ˘‰ ˙˘˘ ¨ÂÏ ‡ˆÂÈ ‰Ê ÏÎ
ÆÂ˙ÓÈ˙Á· ‰Ê ÏÎ ˙‡ ¯˘‡Ï ÂËÏÁ‰Â ¨˙ÈÓÈÙ‰ Â˙¯Î‰ ÈÙ ÏÚÂ ‰˘È¯„‰Â
∫ÛÈÒÂ‰Ï ıÂÁÏ ÌÈËÙÂ˘‰ ÌÈ‡ˆÂÓ „ÂÚÂ
‰Ï‡‰ ÌÈ¯·„‰ ÏÚ ÌÂ˙ÁÏ ÌÈÎÒ‰ ˜Â˜ ˛ß¯ ·¯‰ Â·¯Â Â¯ÂÓ ¨ÔÈ„‰ ˙È· ·‡ ¨ÔÂ‡‚‰¸ ¯¢¯‰ÂÓ „¢·‡‚‰ ·¯‰
·Â¯Ï ÌÈÎÒ‰Ï ÔÙÂ‡ ÌÂ˘· ÂÏÂÎÈ ‡Ï ÂÁ‡˘ ÈÙÓ ÌÏÂ‡Â Æ‡Â‰ ÂÈ˙Â¯Ú‰ ˙‡ Ì‰ÈÏÚ ÛÈÒÂ˘ È‡˙· ˜¯
È„ÚÏ·Ó ‰˘È¯„‰Â ‰¯È˜Á‰ ˙Â‡ˆÂ˙ ˙‡ ÌÒ¯ÙÏ ÂËÏÁ‰ ¨˙ÈÓÈÙ‰ Â˙¯Î‰Ï ˙Â„‚˙Ó‰ ÂÈ˙Â¯Ú‰
‰Ê‰ ËÙ˘Ó‰ ¯·„· ÒÎÈ ‡Ï˘ ÌÈÚÈ„ÂÓÂ ¨˙¯Ó‚ Â˙„Â·Ú ˙‡ ‰Ê· ÌÈ·˘ÂÁ Â‰Â ¨„¢·‡‚‰ ˙ÓÈ˙Á
Æ‡Â‰˘ ÈÓ ÌÚ ÁÂÎÈÂ ÌÂ˘·
ÆÂÙÈ Æ˛±π±≤ ÏÈ¯Ù‡· ≤±¸ ·¢Ú¯˙ ¯ÈÈ‡ ß„ ¨ß‡ ÌÂÈ
ÔÈÏ¯· Â‰ÈÏ‡
ÔÈÈË˘È·Â¯ ÏÂ‡˘
˜Â˙¯˘ ·˜ÚÈ

Ô‰Î‰ ÏÏ‰ Ô· ÈÎ„¯Ó
·‰Â·‡ ·ÈÈÏ ‰„Â‰È
ÈÊÎ˘‡ Ï‡ÂÓ˘

ÌÈÏ˘Â¯È· ÌÈ¯Ú˘–‰‡Ó· ‰¯Ú ÒÂ‡ ˙˘¯Ù· ÌÈ„ ß¯ÈÚ‰ È·ÂË ˙˘˘ßÂ ˜Â˜ ·¯‰ ∫±π±≤ ¨ÂÙÈ

כאשר פורסמו 'תוצאות החקירה והדרישה' ,התברר כי
התרחש אירוע חסר תקדים :על המסמך חתמו רק ששת
השופטים ,ששת טובי העיר מיפו ,אך נעדרה ממנו חתימתו
של אב בית הדין ,הרב קוק .לא זו בלבד ,אלא שבסיום המסמך
חשפו השישה מחלוקת קשה בינם לבין הרב קוק .לדבריהם
הרב קוק היה מוכן לחתום על המסמך רק בתנאי שיוכל לצרף
את 'הערותיו הוא' .ששת השופטים כתבו בלשון בוטה כי
לא הסכימו לכך והחליטו לפרסם את דבריהם שלהם בלבד,
'מפני שאנחנו לא יכולנו בשום אופן להסכים לרוב הערותיו,
המתנגדות להכרתנו הפנימית' .מכאן ברור שעמדתו של הרב
קוק הייתה מנוגדת לזו של ששת טובי העיר ,ובלשון פשוטה,
הוא היה במיעוט.
התנהלות זו חרגה מכל המקובל בבתי משפט ובבתי דין.
לעתים קרובות קורה ששופט ,ואפילו נשיא בית המשפט,
נמצא במיעוט ,מול שופטים הסוברים אחרת ממנו .במקרה
כזה אותו שופט כותב תמיד פסק דין של מיעוט ,לצד פסק
הדין של הרוב ,אך לא כך היה במקרה הנדון.
מניסוח מסמך המסקנות ניתן להסיק כי השישה האמינו,
אם להשתמש בניסוח לא משפטי ,שהצד המנצח הוא קייזר ,והצד המפסיד הוא הרלינג .הם לא יכלו
להרשיע את הרלינג — כנראה מחוסר הוכחות — אבל סברו כי הוא נהג שלא כשורה ,ועל כן כתבו
מסמך שהטיל עליו צל כבד.
£

£

£

£

השופטים כתבו שאכן נעשתה 'תועבה' לנערה כשהתגוררה ב'מלון ורשאווסקי' ,אבל קיימת רק
עדותה של הנערה על כך שהרלינג אנס אותה ,ולכן אי אפשר לקבוע 'אם זה ]הרלינג[ החוטא
ולא אחר' .אולם השופטים הוסיפו כי הנערה התלוננה באוזני סבתה עוד בזמן שגרה ב'מלון
ורשאווסקי' שהרלינג פגע בה ,וכנראה סברו כי זו הוכחה שהיא דוברת אמת.
השופטים ציינו שהרלינג הכחיש הכול והביא הוכחות 'לחיזוק הכחשה זו' .אבל הם לא השתכנעו:
'ההוכחות הוכחשו על ידי החקירה והדרישה על המקום בירושלים' .ומכאן שהם האמינו שהרלינג
הוא האיש שפגע בנערה.
בקשר לתביעה הכספית קבעו השופטים כי הוכחה אמִתוּת ההאשמות של קייזר שהרלינג 'החזיק
אותם ]את הנער והנערה[ כילדים אסופים ,וגם השתמש בהם לעבודה ולשירות בהוטל שלו ,אם
כי סכומי הכסף ששלחה לו משפחת קיסר דים היו להחזקת הילדים בכבוד כאורחים הגונים' .והם
הוסיפו במפורש כי הדרישות הכספיות של הרלינג אינן מוצדקות.
השופטים נדרשו גם לנושא ההגרלה ,שלכל הדעות לא היה שייך לעניין ,וגם כאן תקפו את
הרלינג וקבעו כי ההגרלה 'לא התנהלה בצדק הראוי'.
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מהלומה נוספת ספג הרלינג מן הביקורת השלילית של ששת השופטים על 'הצד המוסרי' של
המלון ,שלדבריהם 'כמה פעמים היו מתאכסנים בו ערבים בלתי מנומסים ,ובכלל אנשים חשודים
וגם נשים סוררות'.
לעומת זאת קבעו ששת השופטים לזכותו של הרלינג כי 'לא הובררו' ההאשמות מצד משפחת
קייזר כלפיו והן 'מסירת ילדי ישראל למיסיון'' ,מכירת נשים לבוֹשֶת במצרים'' ,מעשי תועבה של
מ"ז' ו'מלשינות אצל הקונסולים'.

מטבע הדברים צפוי היה שהרב קוק יגיב בדרך זו או אחרת על המסמך שכתבו ששת השופטים ,שהרי
הוא ידע היטב להעביר לציבור מסרים בדרכים שונות ,על ידי מכתבים ,כרוזים ,דרשות בבתי כנסת
או הרצאות בציבור .אבל הרב קוק לא השמיע בפומבי אפילו רמז של תגובה ,ולמעשה עד עתה לא
עלה בידי למצוא שום מסמך או רמז אחר שיבהיר את עמדתו133.

המחלוקת בין השופטים' :היישוב החדש' מול 'היישוב הישן'
מה התרחש בישיבות ההתייעצות שקיימו שבעת השופטים לקראת ההחלטה על פסק הדין? בדרך כלל
התייעצויות של שופטים נחשבות חשאיות ואין מפרסמים את תוכנן בציבור ,אבל במקרה שלפנינו
ניתנה לנו אפשרות להציץ לתוך הישיבות הסגורות של השופטים ,וזאת מתוך הזיכרונות שנכתבו על
פרשה זו במקומות שונים .למשל השופט מרדכי בן הלל הכהן כתב לימים כי שרר מתח בין השופטים
לבין הרב קוק ,שלדעתו הכול היה 'עלילות דברים':
היה לי עוד מקרה ] [...עסק–ביש שהובא אז מירושלים ליפו ,אל עסקני הישוב החדשים לדון עליו .העניין היה
פרטי ,הוצאת שם רע על בעל מלון ירושלמי ] [...ויקבל כל העניין צורה ציבורית .ביפו נקבע משפט מיוחד,
בראשותו של הרב קוק ,ראש הרבנים ביפו אז ] [...הסניגור ]הרב קוק[ היה מוכרח להשתמש בפלפול ובחריפות,
שבכל פעם התפוצצו אלי קיר ההכחשות .סניגוריה זו של הרב היתה מרגיזה אותנו ,את יתר השופטים ,כי עין
בעין ראינו שאיפה מצד הסניגור לטהר את השרץ בק"ן טעמים ,ויהי מה134 .

גם השופט שרתוק זכר התנגשות עם הרב קוק .הוא סיפר על המשפט לבנו ,משה שרתוק )שרת( ,לימים
שר החוץ וראש ממשלת ישראל ,ודבריו של הבן על המשפט פורסמו בספר זיכרון לרב קוק .לדברי
שרתוק ההגנה של הרב קוק על הרלינג הייתה בולטת וברורה ,וכאשר הגיעו ששת השופטים למסקנה
 133כאמור חומר רב מאוד השייך לרב קוק עדיין לא מוין וסודר ,וייתכן ששם מצוי הסבר לעמדתו .הרב פרופ' נריה גוטל,
שחקר את כתביו והתכתבויותיו של הרב קוק )ראו :גוטל ]לעיל ,הערה  ;[86הנ"ל ,חדשים גם ישנים :בנתיבי משנתו
ההלכתית–הגותית של הרב קוק ,ירושלים תשס"ה( ,כתב לי בב' באייר תש"ע ) 16באפריל ' :(2010עד היום פורסם
רק מקצת שבמקצת מדיוניו ]של הרב קוק[ בבית דינו ,הן ביפו והן בירושלים' .כמה חוקרים הפנו אותי אל מר אברהם
זק"ש מירושלים ,הידוע כמי שבקי בכתבי הרב ,וכמי שבידיו חומר רב בכתב ידו של הרב קוק .נפגשתי עם מר זק"ש
בירושלים בט"ז באב תש"ע ) 27ביולי  ,(2010והתברר לי שהוא מן היחידים הבקיאים בפרשת משפט הרלינג&קייזר
לפרטיה .בפגישה אמר לי מר זק"ש כי ידוע לו שהרב קוק אמר ואף כתב כי בתו של קייזר אכן נאנסה ,אך אין שום
הוכחה כי הרלינג עשה זאת .עד עתה לא אִפשר לי מר זק"ש לראות את החומר המצוי בחזקתו .ראו את ספרו ,שפורסמו
בו מכתבים מקוריים של הרב קוק :א' זק"ש ,אב בחכמה :כרם הראי"ה ,אגרות ותשובות בעניין מצוות התלויות בארץ
ממרן הראי"ה ואליו ,ירושלים תשס"ו .תודתי למר זק"ש על אדיבותו ועל ההסברים שנתן לי באשר לפרשה.
 134מ' הכהן ,עולמי ,ד ,ירושלים תרפ"ח ,עמ' .197

ÌÈÏ˘Â¯È· ÌÈ¯Ú˘–‰‡Ó· ‰¯Ú ÒÂ‡ ˙˘¯Ù· ÌÈ„ ß¯ÈÚ‰ È·ÂË ˙˘˘ßÂ ˜Â˜ ·¯‰ ∫±π±≤ ¨ÂÙÈ

שהרלינג אשם במעשים שיוחסו לו — 'עבר הרב מן הקצה אל הקצה והחל לטעון למידת הרחמים ][...
בזה בא לידי התנגשות עם יתר השופטים' .וכך תיאר שרתוק את הדיון הסופי של השופטים' :הרב
קוק היה מפליג בנאומים ארוכים על חובת הרחמים ,בהם היה מרקיע לשיאי ההגות הפילוסופית
והמוסרית .עד שקצרה רוחו של מר יעקב שרתוק ,והוא שיסע את הרב בתוך דבריו ואמר" :רבי ,אין
ביכולתנו לעלות בעקבותיו לספֶירות עליונות אלו .אנחנו אנשי מעשה .לדעתנו ,רשע כזה חייב עונש.
זהו אדם שאסור לרחם עליו!"'135.
אמירתו של שרתוק 'אנחנו אנשי מעשה' ,בניגוד לרב קוק ,המצוי ב'ספירות עליונות' ,מחדדת את
המחלוקת בין ששת השופטים ,אנשי המעשה ,לבין הרב .היטיב לעמוד על שורש מחלוקת זו הסופר
ש"י עגנון ,שהיה קרוב להתרחשות 136.בשנת  ,1967חמישים וחמש שנים לאחר המקרה עצמו ,סיפר
עגנון בהרחבה על הפרשה ,ולהערכתי הוא נכח במשפט 137.לדברי עגנון ,ממש כמו שזכרו הכהן
ושרתוק ,הרב קוק סבר שהרלינג אינו אשם ,וכנראה נודעה עמדתו זו ברבים ,ובעקבות זאת פרצה
ביפו סערה של ממש:
לאחר שקיבל הרב ]קוק[ כל מיני עדים ,וחקר ודרש הרבה ,ראה והכיר שבעלילה באו על בעל המלון ונקי הוא
מכל האשמות שהאשימו אותו .רעשה כל יפו .יש שהיו תמיהים על הרב כאילו הוציא דין מעוות ויש שאמרו
לא לחינם פסק הרב מיפו מה שפסק ,מפני שנתכוון ל ִרפוֹס  138על אנשי הישוב הישן .והמתונים ביפו אמרו ,מה
רב שכזה מבין בענייני העולם ,אילו היה יודע במעשי העולם לא היה מזכה את החייב ומחייב את הזכאי.
פסק דינו של רבינו שהוציא לזכותו של בעל המלון ,שכל אנשי היישוב החדש שביפו ראו אותו חייב ,הביא את
משכילי יפו להרהר אחרי רבנו ופסקיו עד שגמרו שאי אפשר לסמוך על רב שכזה ופסק שכזה139 .

לעגנון היה הסבר למחלוקת בין ששת טובי העיר לרב קוק .הוא כתב שכבר הזכיר בעבר את דברי
'ספר מאירת עיניים' )סמ"ע( — פירושו של ר' יהושע פלק כ"ץ מן המאה השש–עשרה ל'שולחן
ערוך' — שהזהיר את הרבנים 'שלא ידונו בבעלי בתים ,ששונה שכלם של בעלי בתים משכלם של
בעלי תורה' 140.לדברי עגנון ששת השופטים היו כאותם בעלי בתים ,אשר 'שונה שכלם מבעלי תורה',
והתוצאה' :כל מי שהיה לו דין בבית דינו של הרב ]קוק[ היה תמיה על פסקיו של הרב ,עד שאמר אין
הרב בקי בעסקים כשלנו'141.
אם כן ביסוד המחלוקת בין ששת טובי העיר לבין הרב קוק עמד הפער בין דרכו של הרב בשיפוט,
בהתאם להלכה היהודית ,לבין דרכם של ששת השופטים ,שלא היו בעלי השכלה מעמיקה בהלכה
 135ליפשיץ )לעיל ,הערה  ,(113עמ' קו&קח.
 136בשנים  1910&1909שימש עגנון כמזכיר 'משפט השלום העברי' ,ולכן הכיר היטב את נוהלי הדיונים בפורום זה .עגנון
היה ממקורביו ומבאי ביתו של הרב קוק .ראו :ד' לאור ,חיי עגנון :ביוגרפיה ,תל–אביב תשנ"ח ,עמ' .64&63
 137עגנון )לעיל ,הערה  ,(1עמ' .192&181
 138מלשון רופס ,כלומר התכוון להיות חלש וכנוע כלפי אנשי 'היישוב הישן'.
 139עגנון )לעיל ,הערה  ,(1עמ'  .187לדברי עגנון ,הרב קוק הוציא פסק דין 'לזכותו של בעל המלון ]הרלינג[' ,אך כאמור לא
מצאתי פסק דין או כל התייחסות אחרת של הרב קוק בכתב בעניין זה .עם זאת אין לי ספק שיום יבוא ויימצאו מסמכים
נוספים שישפכו אור על פרשה זו.
 140עגנון )שם( ,עמ'  .187וכך נאמר שם' :ואם תשמע לעצתי לא תשב אצל הקהל בשום דין ,די ָָדע ָת שפסקי הבעלי בתים
ופסקי הלומדים הם שני הפכים' )סמ"ע ,חושן משפט ,סי' ג ,סעיף יג( .וראו גם לעיל ,ליד הערה .47
 141עגנון )שם( ,עמ' .188&187

‰¯„˙˜ ±∞±

˜˙„¯±∞≤ ‰

ÔÂ¯· Ô˙

היהודית ובמשפט בכלל ,אלא דנו בהתאם להבנתם ולשכל הישר .חסידי המשפט העברי הקלסי מתחו
ביקורת על שופטים שלא היו רבנים–דיינים ולא היו מומחים בהלכה היהודית:
שופטים מן השוק ,אשר רובם ככולם לא רבי מתקריין ולא חכים 142 ,ושחוץ מאחדים יוצאים מן הכלל כריסם
ריקה לא רק מש"ס ופוסקים ,אלא גם מהשכלה מקצועית כללית .כל אלה שלא קראו ולא שנו ולא שימשו
תלמידי חכמים ,או שלא שימשו כל צורכם ,חושבים את עצמם לשופטים בישראל ,יוֹרוּ יוֹרוּ ,י ִָדינוּ י ִָדינוּ 143 ,בלי
כללים והגדרות ,בלי דינים ותורת המשפט ,על פי ראות עיניהם ועל פי סתם סברות של בעלי–בתים בעלמא144 .

אבל למחלוקת בין ששת השופטים לבין הרב קוק היה יסוד עמוק ורחב יותר .עוד בעיצומו של המשפט
חשו בני 'היישוב הישן' בירושלים שאנשי 'היישוב החדש' ביפו טמנו להם מלכודת וביקשו להכפישם
באמצעות הרשעתו של הרלינג ,נציג מובהק של הציבור החרדי ו'היישוב הישן' .הדברים אף פורסמו
בעיתונות' :אנשים אחדים דורשים שהמשפט יהיה בירושלים ,מפני כי אנשי יפו משתמשים בכל פרט
ופרט מהמשא ומתן להַזקיף את החלאה ] [...על חשבונה של ירושלים'145.
ואכן היריבות בין 'היישוב הישן' ל'יישוב החדש' הייתה חריפה מאוד ,והתלוו לה גילויי עוינות
ברורים .נציג מובהק של 'היישוב החדש' ,דוד בן–גוריון ,כתב בשנת  ,1910בהיותו בן עשרים ושלוש:
'תהום עמוקה מפרידה בין שני חלקי הישוב העברי בארץ ישראל .בין החלק היותר קטן ,הישוב החדש,
ובין החלק היותר גדול ,הישוב הישן' 146.ויוסף חיים ברנר לא חסך במילים כדי לתאר את השלילה
ב'יישוב הישן' במאמר משנת ' :1929יסודו רק :עצלות ,הליכת בטל ,חנופה ,מרמה ,התרפסות ,פראות,
מכירת הבכורה בנזיד עדשים ,גזילת פרוטות העני ,אינטריגות של קהל'147.
לעומתם אנשי 'היישוב הישן' ראו בחרדה גוברת והולכת את התעצמותו של 'היישוב החדש'.
ב'חבצלת' ,עיתונו של ישראל דב פרומקין ,נכתב בשנת ' :1909היישוב החדש של האספסוף אשר זה
שנים אחדות שוטף לארצנו הקדושה ואוחזים מעשיהם הישנים בידיהם לרמוס ברגל גאווה על מצוות
התורה' 148.בכרוזים שהופצו בירושלים נאמר כי אנשי 'היישוב החדש' זוממים 'להחריב את הישוב
הישן ,היישוב על טהרת הקודש ,למשוך את נערי בני ישראל ממקור תורה ,ממקור היראה ,ולהעביר
אותם למוֹל ֶך אל בתי החינוך שלהם' .ור' יוסף ריבלין ,מראשי 'היישוב הישן' ,כתב במר לבו' :וישללו
מהם ]מאנשי 'היישוב הישן'[ צורתם האנושית ויתנו ל ָמוֹ תחתיה צלם דמות חיה טורפת ,חיה בעלת פה
פעור ] [...הצועקת בקול לא יסף :הב! הב!'149.
לא פלא אפוא שאנשי 'היישוב הישן' בירושלים נזעקו ומחו בכל כוחם נגד מסמך המסקנות של
ששת השופטים — שכולם כמובן היו מן 'היישוב החדש' — וראו בו עוד ביטוי לשנאה ולעוינות
 142אינם נקראים — כלומר אינם — רבי או חכם.
 143על פי הניסוח המקובל בכתבי הסמכה לרבנות' :יוֶֹרה יוֶֹרה ,י ִָדין י ִָדין'.
 144י' יונוביץ' ,על הספריה המשפטית' ,אסף )לעיל ,הערה  ,(46עמ' ) 5צוטט אצל מ' אלון ,המשפט העברי ,3ג ,ירושלים
תשנ"ב ,עמ' .(1336
 145האור 10 ,במרס .1912
 146ד' בן–גוריון' ,לשאלות היישוב הישן' ,האחדות) 2 ,אוגוסט .(1910
 147מצוטט מתוך :י' קניאל' ,המונחים "יישוב ישן" ו"יישוב חדש" בעיני בני הדור' ,קתדרה) 2 ,טבת תשל"ח( ,עמ' .5
 148מצוטט מתוך :קניאל )שם( ,עמ' .6
 149מצוטט מתוך :קניאל )שם( ,עמ'  ,8הערה  ,47עמ'  ,18הערה .90
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כלפיהם .אפשר להבין את כעסם של אנשי 'היישוב הישן' גם בהתחשב בנטייה המוכרת באותם ימים
בירושלים להעלים מקרים של אונס ,לא לדווח עליהם ,ולכעוס על מפרסמי הדבר יותר מאשר על
האנסים עצמם150.

מדוע שתק הרב קוק?
על רקע זה עולה במלוא חריפותה השאלה מה היה פשר שתיקתו של הרב קוק .לפי כל הסימנים הרב
סבר כי ששת השופטים טועים ,וכי הרלינג נקי מכל אשמה .אם כך מדוע לא כתב פסק דין משלו
ופרסם אותו ברבים? מאחר שאין בידינו בשלב זה כל מסמך המבהיר את עמדתו והתנהגותו של הרב
קוק ,אוכל רק לשער ולהציע הסברים אפשריים להימנעותו של הרב קוק מלהוציא פסק דין.
סביר להניח שהרב קוק לא רצה להסתכסך בגלוי עם ההנהגה המקומית ביפו .ששת השופטים
ניסחו את הפִּסקה האחרונה בהחלטתם — סירובם לכלול את הערות הרב קוק בהחלטה — בצורה
שלהערכתי היה בה משום עלבון לרב קוק .אבל לרב היה ברור שאם יפרסם פסק דין משלו שיסתור
את דברי ששת השופטים ,תפרוץ ביפו מהומת אלוהים .עם זאת מאחר שהרב קוק לא נרתע ממאבקים,
אפילו קשים מאוד ,בנושאים שראה בהם חשיבות עליונה ,אני סבור שיש לסייג השערה זו151.
לשונות רעות יגידו שאולי הרב קוק האמין להרלינג ולא לקייזר ומשפחתו ,אך לא רצה לפגוע
בידידו קייזר .אני פוסל אפשרות זו לחלוטין ,כי מתוך מעקב אחרי פעילותו של הרב קוק אני
מתרשם שהוא לא היה עושה שקר בנפשו ונמנע מלהביע את דעתו בבירור ,גם אם מדובר היה באדם
קרוב לו.
ייתכן שהרב קוק רצה להימנע מלהצטייר כמי שתומך ב'יישוב הישן' ולמעשה משתייך אליו,
שהרי אילו היה מפרסם פסק התומך בהרלינג ,היו בוודאי מפרשים זאת כך ביפו ובמושבות .יש
לזכור כי מהרבה בחינות אי אפשר לראות בו נציג של 'היישוב הישן' .להפך ,בהליכותיו עם כל חלקי
היישוב היהודי ובפעילותו כרב ביפו ובמושבות ניכרה בבירור מגמתו להתרחק מן השמרנות והקנאות
שאפיינו בעניינים שונים את אנשי 'היישוב הישן' 152,ופסק דין לטובת הרלינג היה עומד בניגוד
למגמה זו.
ייתכן גם שהרב קוק לא היה בטוח לחלוטין שהרלינג נקי וחף מכל פשע .אמנם בעלי הזיכרונות
קבעו שהוא אכן האמין בחפותו — אבל גם אם אכן רצה לנהוג בו במידת הרחמים ,לא היה מוכן
לתמוך בו בצורה מוחלטת על ידי כתיבת פסק דין שיקרא תיגר על דבריהם של ששת השופטים.
 150ראו דיון בנושא האונס בחברה החרדית בירושלים :שילה )לעיל ,הערה  ,(9עמ'  .233&231ייתכן שבעניין זה דווקא סבר
הרב קוק כמו אנשי 'היישוב הישן' בירושלים ורצה להשתיק את הפרשה ולא לתת לה פרסום נוסף .אך אין להשערה זו
תימוכין בכתב .וראו להלן השערות נוספות בעניין זה.
 151הרב קוק יצא למאבקים גם כאשר התנגדו רבים לעמדתו .כך היה למשל בפולמוס השמיטה ,בשנת  ,1903וכן כאשר יצא
להגנת הרוויזיוניסטים אברהם סטבסקי ,צבי רוזנבלט ואבא אחימאיר ,שהואשמו ברצח ד"ר חיים ארלוזורוב ,והותקף
קשות מכיוונים שונים.
 152כפי שמתברר ממאבקיו השונים במהלך כהונתו ביפו .ראו :אבנרי ,הרב אברהם יצחק הכהן קוק )לעיל ,הערה  ;(37קניאל
)לעיל ,הערה  ;(8פרידמן )לעיל ,הערה .(39
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עוד ניתן לשער שבעיני הרב קוק — ויש להודות ,אף בעיני קורא אחרי כמאה שנים — היו
במסמך שחיברו ששת השופטים גילויים של עוינות ממש כלפי הרלינג .הדבר בולט בעניין ההגרלה,
שלדברי השופטים 'לא התנהלה בצדק הראוי לעניין כזה' .מדוע בכלל עסקו השופטים בהגרלה ,שלא
הייתה לה שום שייכות לתביעה שהובאה לפניהם? ואיך פסקו כך בלי לשמוע עדויות מכל
הנוגעים בדבר? הפרוטוקול המקורי כאמור אינו בידינו ,אבל מקריאת הפרוטוקול המשוחזר קשה
להגיע למסקנה הקיצונית שבכל טענותיו של הרלינג — לא רק באשר להתנהגותו כלפי הנערה
והנער — לא היה אפילו גרגיר של אמת .אולי זו הסיבה שהרב קוק לא רצה להיות מעורב במסמך
שכתבו השופטים.
הסבר נוסף הציע העיתונאי פרייאר ,שנכח במשפט' :הרב קוק היה בדעה אחת עם השופטים כל
זמן שהתברר המשפט ביפו — ]אבל[ הושפע לזכות הרלינג ,בבואו ירושליימה ובגבותו עדות יהודים
יראי שמיים ,שהרב קוק בתום–לבבו מאמין בהם' 153.למעשה טען פרייאר שהרב קוק שינה את עמדתו
במהלך המשפט ,ואולי משום כך נמנע מלהביע עמדה חותכת בסיומו.
ייתכן שצריך לראות את התנהלותו של הרב קוק על רקע גישתו הכללית ,העולה מכל דיון בו
ובהגותו ותורתו :הוא היה סנגור של כלל ישראל ,וביקש לראות תמיד בכל יהודי רק את הטוב
והחיובי .מן הסתם לא השתכנע שהרלינג היה דמות כה שלילית כפי שתיארו אותו בני משפחת
קייזר154.
ממקורות שונים אנו למדים שעל הרב קוק ועל השופטים האחרים הומטרו מאות מכתבי המלצה
על הרלינג ,ובהם עדויות והצהרות על יושרו והגינותו 155.סביר להניח שרוב המכתבים היו מאנשי
מאה–שערים והציבור החרדי בירושלים ,אבל הרב קוק קיבל למשל מכתב גם מר' ברוך מרקוס,
הרב הראשי של חיפה באותה תקופה ,שיחסיו עמו היו טובים מאוד 156.הרב מרקוס סיפר שבבואו
לירושלים 'נקיי הדעת שבירושלים יעצו אותי להתארח בבית מלון המכונה "האָטעֶל ורשאווסקי",
ושבעתי רצון מבית המלון הזה ,במאכלים המבריאים והכשרים ,גם באוויר הצח ,ובעלי המלון אנשים
מכובדים וישרים המה' 157.ייתכן שהרב קוק החשיב מכתבים מסוג זה ,ושהייתה להם השפעה על
התנהלותו באשר לפסק הדין.
 153הזמן 12 ,במאי .1912
 154אין ספק שהרב קוק היה מוכן להיות סנגור של כל יהודי ,אפילו אם חטא .להלן כמה דוגמאות מכתביו' :גם הריקים
שבישראל כל העולם מְשוּתָת עליהם' )אי"ה קוק ,סדר תפלה עם פירוש עולת ראיה ,2ב ,ירושלים תשכ"ג ,עמ' ריא(;
'ובכל אחד ואחד מישראל ,מגדול ועד קטן ,אור אלוהים חיים ביפעת קודש בוער ומאיר' )אי"ה קוק ,אורות ישראל,
ב ,הר–ברכה תשס"ח ,עמ'  ,401פרק ט ,סעיף ו( .וראו ציטטות רבות ברוח זו :ב' אפרתי ,הסניגוריה במשנת הרב קוק,
ירושלים תשי"ט.
 155העתקים של מכתבים רבים שמורים בארכיון הרלינג–ארנן .וראו לעיל ,ליד הערה  .126חלק מן הכותבים הוסיפו הערות
כגון 'אני פה באכסניא האטעל ורשאווסקי לערך שנה ,וכל העלילות שהעלילו עליו שקר וכזב'; 'גר אנוכי בביתו של
הר' הערלינג שנה תמימה ולא ראיתי דבר תועבה'; 'באתי אנוכי להעיד על כל מה שאוזני שמעו ועיני ראו במשך חצי
שנה שהייתי מתגורר בהאטעל ורשאווסקי ,שבעל האכסניא מוחזק בכשרות על הצד היותר טוב'.
 156ראו רשימת מכתבים לבביים ששיגר הרב קוק אל הרב מרקוס :גוטל )לעיל ,הערה  ,(86עמ'  .144הרב מרקוס היה אחד
המשתתפים ב'מסע הרבנים' בשנת .1913
 157תצלום המכתב ברשותי.
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הסבר נוסף קשור לעניין הידוע במשפט העברי כ'דין מְרוּמֶה' 158:מצב שבו דיין בבית הדין חושד
שאחד הצדדים או מי מהעדים מרמה אותו ,אך הוא חש שאין ביכולתו לרדת לחקר האמת באופן
מוחלט .במקרה כזה רשאי הדיין להימנע מלתת פסק דין .וזו לשונו של הרמב"ם בעניין זה:
ומנ ַי ִן לדיין שהוא יודע בדין שהוא מרוּמֶה ,שלא יאמר אחתכנו ויהיה הקולר תלוי בצוארי העדים 159 .תלמוד
לומר 'מדבר שקר תרחק' .כיצד יעשה? ידרוש בו ויחקור הרבה בדרישה ובחקירה של דיני נפשות .אם נראה
לו לפי דעתו שאין בו רמאות חותך את הדין על פי העדות .אבל אם היה לבו נוקפו ,שיש בו רמאות או שאין
דעתו סומכת על דברי העדים אע"פ שאינו יכול לפסלן או שדעתו נוטה שבעל דין זה רמאי ובעל ערמה והשיא
את העדים אף על פי שהם כשרים ולפי תומם העידו וזה הטעם .או שנראה לו מכלל הדברים שיש שם דברים
אחרים מסותרין ואינן רוצים לגלותם ,כל אלו הדברים וכיוצא בהן אסור לו לחתוך אותו הדין אלא יסלק
עצמו מדין זה וידיננו מי שלבו שלם בדבר ]ההדגשה שלי[160 .

על כל פנים המשפט ומה שהתרחש מסביב לו בוודאי לא היה קל לרב קוק .ההתבטאות היחידה
המעידה על כך נמצאת במכתב ששיגר ביום דרמטי למדי ,למחרת הישיבה הראשונה של המשפט,
שהחלה אחרי צאת השבת יום קודם לכן ונמשכה עד  2:00אחרי חצות 161.סביר להניח שאחרי
הישיבה הראשונה יכול היה הרב קוק לשער מה צפוי לו בהמשך ,ובמכתב זה כתב' :רבו מאוד טרדותי
החיצוניות והפנימיות' 162.לעניות דעתי במילים פשוטות אלה תיאר הרב קוק בדייקנות את מה שעבר
עליו באותם ימים.

הסערה אחרי פסק הדין
ברור שהרלינג היה הנפגע העיקרי מן הפרשה .בכל הליך משפטי קיימת סכנה שהמשפט לא יתנהל
לפי כוונתו ומטרתו של התובע ,ואכן הרלינג הפך מתובע לנתבע ,ממאשים לנאשם ומתוקף לנתקף163.
תחילה פרסם הרלינג באחד העיתונים מודעה קטנה ,שמטרתה הייתה להראות כי הוא שולט במצב
ו'עסקים כרגיל'' :הנני מתכבד להביע ברכות–תודה לאנשי האמת דורשי–האמת המשתתפים בצערי
לרגלי ההתנפלות הנמבזה עלי ,ולכל אלה העומדים לי לעזרה ,והנני מברכם בחג כשר ושמח .יעקב
יוסף הרלינג ,בעל "מלון ווארשווסקי"' 164.אבל עד מהרה הבין הרלינג שאין די בכך ופרסם בכמה
עיתונים מודעה ארוכה ,שנדפסה על עמוד שלם ,וכנראה שילם על כך במיטב כספו 165.בתחילת
 158תודתי לעורך הדין הרב חנוך גולדברג מרעננה ,שהפנה את תשומת לבי לעניין זה.
 159כלומר העדים הם האשמים כביכול בכך שלא נעשה דין צדק.
 160משנה תורה ,הלכות סנהדרין כד ,ג .זה בדיוק מה שקרה בפרשת הרלינג&קייזר :הרב קוק 'סילק עצמו' ,ואת הסיכום
כתבו ששת השופטים שלבם היה 'שלם בדבר' ,והחליטו מה שהחליטו.
 161האור 29 ,בפברואר .1912
 162ראו לעיל ,הערה .2
 163מהפך כזה ממאשים לנאשם במשפט דיבה מוכר ממקרים אחרים ,והידוע שבהם הוא 'היועץ המשפטי נגד גרינואלד',
שהפך ל'משפט קסטנר'.
 164האור 1 ,באפריל .1912
 165המודעה פורסמה בהאור 28 ,באפריל  .1912רמזים על התשלום ראו :שם 5 ,במאי  .1912כן פורסמה מודעתו של הרלינג
בעיתונים 'החרות' ו'מוריה'.
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המודעה הבהיר את מטרתו' :על הרצאת השופטים שהוציאו לעיני הקהל שיראה וישפוט אתכבד
להעיר לעת עתה איזו הערות למען יראה הקהל גם אותם' .להלן קטעים מתגובתו של הרלינג:
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לא אמת היא ,כי שני הצדדים ,יעקב
הערלינג מצד אחד ומשפחת כהן–קיסר
מצד שני ,באו להרב אב"ד בעיר יפו.
כי אם אני באתי בשביל זה מירושלים
ליפו כדין התובע ההולך אחר הנתבע,
ותבעתי את כהן–קיסר לדין בפני הרב
הגאון קוק ,לתבוע את עלבוני מאת
כותב המחברת ][...
שורת הדין נותנת כי השופטים היו
צריכים רק לדון עד כמה תביעתי
צודקת ] [...אבל השופטים הפכו פני
המשפט באופן שנעשיתי פתאום לנתבע ] [...החלו לחטט באישיותי ,דבר שלא היתה להם שום
זכות ][...
הרופאה הראשונה שבדקה את הנערה יותר משנה ומחצה לצאתה מביתי חיוותה את דעתה
שהנערה אינה דרוּסַת איש 166,ורק אחרי שנודע הדבר בקהל ] [...השתדלה משפחת הנערה לבדוק
את אחותם לפני רופא שני ,אשר חיווה את דעתו להיפך מהראשונה וכרצונם ][...
בהבתים הסמוכים שומעים את קולות הקירקור של התרנגולות ,ואי אפשר בשום אופן ] [...שלא
יישמע קול מתייאש שקורא לעזרה[...] 167.
המעלילה אמרה ,כי איננה זוכרת את מקום המקרה ,ודבר זה לא יצוייר בשום אופן ,אחרי שלא היה
הדבר באיזה מקום טיול ,כי אם בבית שישבה חודשים רבים לפני המקרה ואחריו[...] 168.
' 166היא אומרת מוּכ ַּת עץ אני ,והוא אומר לא כי ,אלא דרוּסַת איש את' )משנה ,כתובות א,ד(.
 167המדובר במרתף ששימש לול תרנגולות ,ושבו לפי טענת הנערה אנס אותה הרלינג .מאה–שערים היא מן השכונות
הצפופות בירושלים.
 168בימינו היו ודאי מבקרים את הרלינג על שאינו מבין את הזעזוע שחוות נפגעות אונס ,ושהן סובלות מפוסט–טראומה.
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על התנהגותי עם הילדים ] [...השופטים מצאו לנכון ] [...לסמוך ביותר על העדים ]] [...אשר[ באו
לשעה קלה וראו לפי דבריהם את הילדים עושים איזה שירות מבלי דעת אם הכריח אותם איש לזה,
או שהיה זה מעין ספורט ילדותי ][...
על אודות ההגרלה לא חפצתי לתת שום בירור דברים יען כי הדבר הזה איננו נוגע לי לבדי ] [...ודי
היה לי לעת עתה את תעודת בי"ד ]בית דין[ שבירושלים כי ההגרלה התנהגה תחת השגחתם .ואיזו
זכות היתה להם להשופטים להוציא משפט על אודות זה? ][...
על אי המוסריות של אכסנייתי העידו ארבעה עדים ] [...אשר הכריעו את מאות הקולות של רבני
ירושלים ,חכמיה ומשכיליה ][...
העדה הראשונה והחשובה ביותר היא הגברת אשתו של הד"ר טהון 169.היא אמרה ,כי שמעה מפי
שתי עלמות שהתאכסנו אצלי ,וראו אנשים חשודים .על זה בא מכתב מאותן העלמות בחתימת ידן
] [...ומכחישות הן את כל הדברים שנאמרו בשמן מתחילתם ועד סופם ][...
העדה השניה ] [...סיפרה ,כי פעם אחת נזדמנה למלוני ,ופתחה דלת אחד החדרים )בלי דפיקה
מקודם כנהוג( ,ומצאה שם ערבי עם ערביה .על זה עניתי ,כי כאשר באו אלה להתאכסן אצלי לא
רציתי ,אולם אחד מאורחי היותר חשובים ,אשר שמו ידוע גם להשופטים ,אמר לי שהוא מכיר
אותם .הם מחזיקי המלון שביריחו ,ועל פי עדותו ועצתו נתתי להם חדר מיוחד ][...
לא אמת היא ,שאשמות אחרות לא הוכחו ,אלא אמת היא כי הוכחשו לגמרי ] [...כמו המלשינוּת אל
הקונסולים ] [...וכן הסיפור על אשת האיש ] [...ועל דבר המיסיון ] [...ועל כל זה מצאו השופטים
לטוב לפסוח ,ולהסתפק לכתוב רק שלא הוברר ][...
אלה הדברים שמצאתי לנחוץ להעיר על הרצאתם של השופטים שהרכיבו לראשי ,ויראה הקהל
וישפוט .ובטוח אני בכוח האמת ,שסוף סוף ינצח את השקר ] [...כי חף אני מפשע ,ורק עלילות רשע
העלילו עלי אנשים אשר מעשיהם מפורסמים למדי בכל תפוצות ישראל.
בתגובה פרסמה שרה טהון מכתב חריף מאוד נגד הרלינג 170.באשר למכתב ההכחשה טענה כי 'את
המכתב הזה הוציאה בתו של הרלינג מידי העדה על ידי פיתויים ודברי שקר שונים' .טהון הוסיפה
ותקפה את הרלינג:
 169ראו את עדותה :החרות 6 ,במרס  ;1912וראו גם :עגנון )לעיל ,הערה  ,(1עמ'  .181שרה טהון ,רעייתו של ד"ר יעקב
טהון ,עוזרו הראשי של רופין ,ראש 'המשרד הארץ ישראלי' ,בלטה בנוכחותה במהלך המשפט .היא הייתה יושבת
ראש 'חברת הנשים כדי להגן על בנות ישראל מפני סוחרי הנפשות' ,שהוקמה כדי להילחם באנשים 'הסוחרים בנערות
ומוכרים אותן לבתי זימה מעבר לים' )האור 24 ,באוגוסט  .(1910ראו עליה בספרו של בנה ובו אזכורים לפרשה
שלפנינו :ר' טהון ,המאבק לשוויון זכויות האישה :סיפור חייה של שרה טהון ,תל–אביב תשנ"ו.
 170האור 3 ,במאי  .1912טהון הייתה יריבה קשה של הציבור החרדי בירושלים בעניינים שונים .היא יצאה בתקיפות נגד
ההנהגה החרדית בגלל התנגדותה לתת לנשים זכות בחירה למוסדות היישוב .ראו :טהון )שם( ,עמ' ) 270&267כותרת
הפרק 'שרה טהון נגד החרדים'(.
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בתור אחת מאלה ,שכל מהלך המשפט ברור וידוע להם ,מוצאת אני לחובתי להעיר תשומת לב הקהל ] [...אם
האיש הזה ,שהוכר לנאשם בפני אנשים כנים ונכבדים ,לוקח לו העוז לצאת לפני הקהל אחרי פסק הדין ,הרי
אין הוא מתכוון אלא להקל בכבוד בית המשפט.
האיש אשר מעשיו כבר הוכרו בקרני רנטגן של צדק ,אין לו להשתמש עוד בקולות קוראים וחתימות של
אנשים חיים ומתים  171להשיב לו את כבודו .קל רגליים הוא השם הרע ,ועיוור הוא הצדק .שמו של הנאשם
כבר ידוע ואישיותו ברורה ,והצדק אינו נושא פנים לשום איש או מפלגה.

בירושלים התקבלו מסקנות השופטים בתדהמה גדולה .אמנם השופטים לא הרשיעו איש ,אבל גם לא
ניקו את הרלינג מכל חשד .החלו להתפרסם תגובות ששללו את 'תוצאות החקירה והדרישה' ,ונרמז כי
הייתה זו מזימה לפגוע בציבור החרדי בירושלים .בעיתונות דווח על התכנסויות של 'אנשים חשובים'
בירושלים במטרה 'לערוך מחאה נגד המסקנות של בית הדין ביפו'172.
כמקובל במקרים כאלה ,צפוי היה שבשלב מסוים יתחילו לתקוף ואף להשמיץ את הנערה המתלוננת
על רקע מיני ולרמוז להתנהגותה המופקרת .ואכן במכתב שחתמו עליו כחמישים אנשי מאה–שערים,
ובהם רבנים וראשי ישיבות ,הוטחו האשמות כבדות בבתו של קייזר:
מי שמע כזאת ,לקרוא שם עֵדוּת על דברי הנידונית בעצמה ,נערה שטומאתה נראתה בעליל ] [...שמא בזדון
עגבה על מאן דהו ,מן השובבים והפּרוּצִים דשכיחי ]המצויים[ בימינו אלה ,ושמא נ ֵֶדה ואתנן  173חמדה לה ][...
נערה בת כסילות וטומאה כזאת ] [...ו ִמפֶּה טמא הם ]השופטים[ באים לחייב אדם? ] [...שמא ]ב[שוחד של חן
וחמדה שיחדה איזה בן אדם להיות לימינה לזכותה בהישפטה ,בבואה לגולל טומאתה על איש נקי וצדיק174 .

כותבי המכתב לא חסכו את שבט ביקורתם גם מששת השופטים:
והר' יעקב הרלינג הלך ליפו ,למקום הרשע והמרשיע ,והגיש משפטו לפני הרב הגאון הכהן קוק שליט"א.
ומצא הרב לנכון להושיב גם אנשים מספר ממפלגת קרואי משכילים ]ההדגשה שלי[ בנדון זה .והנה ] [...לא
הואיל הרה"ג ]הרב הגאון[ דיפו לגמור משפט ,ומה עשו יתר בני אדם הנ"ל ] [...לקחו ל ָמוֹ תואר שופטים,
וחתמו עליו הם לבדם ,ואת דעת כבוד הגאון דיפו השמיטו לגמרי ,ומבין שורותיהם בולטת כוונתם להשריש
בקרב קוראי הפלסתר הנ"ל אמונה בשיקרי פחזותם.

זרם המכתבים — ביניהם גם כאלה שתקפו את הרלינג — הלך וגדל ,עד שמערכת עיתון 'החרות'
פרסמה הודעה בזו הלשון' :למשפט הרלינג .בימים האחרונים הגיעו למערכת מכתבים וכתבות שונות
הנוגעים למשפט הרלינג&קייזר ,בעד ונגד .והנה אחרי שכבר פרסמנו את הפסק ,ואין אחרי מעשה בית
דין כלום ,גמרנו לעשות פעם אחת קץ וסוף לכל הפולמוס הזה ,ומעתה אנו מבקשים כי לא יוסיפו
להטרידנו בעניין זה יותר ,כי לא נשים לב אליהם יותר'175 .
 171ייתכן שלמכתבים הרבים ששוגרו מירושלים אל השופטים ,ובהם מאות רבות של חתימות ,שורבבו גם שמות של אנשים
שכבר הלכו לעולמם.
 172האור 28 ,באפריל .1912
 173נדה היא מתנת מאהב )ראו :הערך 'נדה' ,אבן–שושן ]לעיל ,הערה  ,[96עמ'  ;(1121ואתנן הוא מתנה או שכר הניתנים
בייחוד לזונה )ראו :הערך 'אתנן' ,שם ,עמ' .(128
 174ארכיון הרלינג–ארנן )ההדגשה במקור( .הגישה של תקיפת המתלוננת הטוענת שנאנסה והכפשתה עדיין משמשת נשק
בידי הנאשמים במעשה גם כיום ,בחלוף כמאה שנה .במקרה שלפנינו נעשה ניסיון לשלול מן המתלוננת את הזכות
לתבוע לדין את מי שלטענתה פגע בה ,ולשם כך השתמשו בביטויים פוגעניים ביותר.
 175החרות 8 ,במאי  ,1912ההדגשות במקור.
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גיבורי הפרשה אחרי המשפט
למעשה לאחר פרסום מסקנות השופטים הלכה הפרשה וגוועה .אמנם בשבועות שלאחר מכן היו עוד
כמה פרסומים בעיתונות בעניינה ,אך בתוך זמן קצר חזרו הדמויות המרכזיות בפרשה למסלול חייהן,
ולמיטב ידיעתי הנושא לא חזר מעולם לזירה הציבורית.
האדמו"ר קייזר שב ללונדון ,ובא שוב לארץ אחרי מלחמת העולם הראשונה .הוא
נפטר בשנת  1920ונקבר בירושלים .בשתי המשפחות ,הרלינג וקייזר ,חל תהליך
ברור של מעבר מן השוליים החרדיים אל הזרם המרכזי של החברה בארץ–ישראל.
בנו של האדמו"ר ,אריה מאיר קייזר ,מחבר החוברת הידועה שחוללה את הסערה,
נשאר ביפו ,וכנראה השתלב היטב בחברה המקומית .בסוף דצמבר  ,1912כמה
חודשים אחרי המשפט ,התקיים ביפו נשף של אגודת 'מכבי' ,ובעיתונות דווח כי
'הצטיין מאוד החלק ההיתולי של הנשף על ידי מר א"מ קייזר .רושם מצחיק
עשה השיר שחיבר לכבוד הנשף ,בן ד' מאות חרוזים ,שבו השתקפו
כל חיי האגודה'176.
כשפרצה מלחמת העולם הראשונה חזר אריה מאיר קייזר ללונדון
והיה פעיל בארגונים יהודיים באזור וייטצ'פל .הוא התגייס לגדוד העברי ,עמד
בקשרים עם זאב ז'בוטינסקי והיה לתומך נלהב שלו 177.אחרי המלחמה היה מזכיר
'התאחדות יהודי אוקראינה' בלונדון 178.הוא חי שנים רבות בשכונת גולדרס–גרין
בלונדון והיה לעיתונאי וסופר מוכר למדי ביידיש 179.היה עורך של עיתונים
יהודיים ביידיש )'טריבונע'' ,פוסט' ו'צייט'( ,וכיהן כיושב ראש 'אגודת העיתונאים היהודים'
בלונדון 180.בראשית שנות השישים בא להתגורר בתל–אביב ,המשיך בכתיבה עיתונאית וספרותית,
ורכש לו מעמד מסוים :כאשר נפטר ,בשנת  ,1967הספידו אותו בבית הקברות יושב ראש 'אגודת
העיתונאים' ,עורך 'ידיעות אחרונות' דאז ד"ר הרצל רוזנבלום ,ומרדכי צאנין ,עורך העיתון ביידיש
'לעצטע נייעס'181.
אשר לנערה ולנער שעמדו במרכז הסערה :לפי בקשת האזרחות שהגיש האדמו"ר למשרד הפנים
הבריטי ,שמה של הנערה היה חיה דינה סוֹפָה ) ,(Chaya Dinah Sophaושמו של הנער יצחק היימן
 176האור 31 ,בדצמבר .1912
 177ידיעות אחרונות 16 ,ביולי  ;1967ז' ז'בוטינסקי ,איגרות ,ב ,ירושלים תשנ"ה ,עמ'  ;167ג ,ירושלים תשנ"ז ,עמ' ;92
במלאות עשרים שנה למותו של ז'בוטינסקי נאם קייזר באזכרה שהתקיימה בלונדון ושיבח אותו כסופר וכמנהיג ציוני.
ראו.Jewish Chronicle, 29.7.1960 :
 178בתוקף תפקידו הזמין את חיים ויצמן לנאום בוועידת ההתאחדות בלונדון .ראו :כתבי חיים ויצמן :אגרות ,י ,ירושלים
תשל"ט ,עמ' .342
שפֶּל ,מעשיות און מעשה'לך ]אצלנו בוייטצ'פל :מעשיות
 179ספרו הידוע ביותר הוא :א"מ קייזער ,בַּיי אוּנז אִין ו ַויט ֶ
וסיפורים[ ,לונדון  ,1944ובו סיפורים רבים על החיים בשכונות העוני בלונדון שיהודים רבים התרכזו בהן בראשית
המאה העשרים.
 180ידיעות אחרונות 18 ,ביולי .1967
 181דבר 18 ,ביולי .1967
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משה ) 182.(Isaac Hyman Mosesאין ספק שחייה של הנערה לא היו קלים ,אך לא חקרתי מה עלה
בגורלה ובגורל אחיה אחרי שהסתיים המשפט183.
הרלינג המשיך לנהל את המלון שלו בהצלחה לא
מבוטלת ,ורבים מן האישים המוכרים ביישוב התארחו
בו .מעמדו הציבורי לא נפגע ,והוא המשיך בפעילויותיו
כעסקן ציבורי בעדה החרדית וכחבר בוועד הפועל של
'אגודת ישראל' 184.קבוצת ההתייחסות העיקרית שלו,
שכניו וידידיו במאה–שערים ,תמכו בו תמיכה גורפת.
בסביבתו הקרובה התייחסו בביטול למסקנות השופטים
במשפטו ודחו את כל הרמזים השליליים שהיו בהן
כלפיו.
כמה שנים אחרי המשפט התרחשה ב'מלון ורשאווסקי'
דרמה מרתקת :דוד תדהר ,שהיה קצין משטרה בירושלים
בשנים  ,1925&1921סיפר כי הרלינג סייע לחסל רשת
של 'סוחרי נשים בינלאומיים' 185.הרלינג הודיע לתדהר
שמתאכסנים אצלו ארבעה צעירים החשודים בעיניו כי
הם גנבים וגם סוחרי נשים .באותו זמן התאכסנו במלון
כמה 'צעירות עבריות' ,ולדברי תדהר 'בעל המלון
הרגיש כי הבחורים נותנים עין בודקת בנערות' .בחקירה
התברר כי הארבעה גונבים תכשיטים ומנסים לפתות
נערות צעירות .הם הועמדו לדין ,וכולם נדונו למאסר
וגורשו מן הארץ.
בשנות העשרים העביר הרלינג את בית המלון שלו מאזור מאה–שערים ללבה של ירושלים ,לרחוב
יפו ) 36פינת רחוב הלני המלכה ,סמוך לכיכר ציון( .הוא נפטר בירושלים בי"ט באדר ב' תרפ"ז )23
במרס  ,(1927ואחרי מותו המשיך לנהל את המלון בנו ,אליעזר דב הרלינג .המלון היה פופולרי למדי,
ונערכו בו כינוסים שונים וחגיגות משפחתיות 186.המלון נסגר בשנות השישים.
 182טופס בקשה לאזרחות בריטית )לעיל ,הערה  .(21לפי המסמכים בתיק שם הנערה חיה דינה נולדה בשנת  ,1895והנער
יצחק נולד בשנת .1897
 183מאחר שאני מתמקד במאמר זה בעיקר בהליך המשפטי ,החלטתי שלא לעסוק בחקירות על מהלך חייהם של הנערה
והנער ,שהיו קטינים בעת ההתרחשויות ,ושבוודאי נפטרו לפני שנים רבות .אבל ברור שהנערה ,שבעת המשפט הייתה
בת שבע–עשרה ,סבלה לא מעט בגלל האירועים והמשפט .במשפט העיד אדם בשם מאיר בוקשטיין' :בקיץ זה נתארשה
העלמה קייזר לצעיר אחד והחתונה הייתה צריכה להיות בסוף הקיץ ,ובשביל דברים גסים ששמעה מפי החתן התעקשה
לבטל את השידוך ] [...החתן התנצל לפנ ַי כי ]שמע[ ] [...דברים מכוערים על העלמה וחפץ לנסותה' )החרות 20 ,במרס
.(1912
 184תדהר )לעיל ,הערה  ,(51ו ,עמ' .2581
 185ד' תדהר ,בשירות המולדת :זכרונות ,דמויות ,תעודות ותמונות ,תל–אביב  ,1960עמ' .123
 186דוגמאות לאירועים שהתקיימו במלון 'הרלינג–ורשבסקי' ברחוב יפו ראו :דבר 5 ,ביולי  7 ;1936בדצמבר  15 ;1937ביוני
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יהודה ארנן ,בנו של אליעזר דב הרלינג ונכדו של יעקב יוסף ,סיפר שמעולם לא שמע מאביו
מאומה על פרשת המשפט עם קייזר .רק כעבור שנים ,אחרי מות הוריו ,מצא תיק מסמכים על הפרשה,
וכך למד עליה 187.הדור השלישי למשפחת
הרלינג יצא לחלוטין מן 'היישוב הישן',
ורוב נכדיו של יעקב יוסף הרלינג הם כיום
אנשים חילונים .מה שמאפיין יותר מכול
את השינוי הגדול שחל במשפחת הרלינג
הוא סיפורו של אברהם ,בנו הצעיר של
אליעזר דב הרלינג .אברהם ,החליף את שם
משפחתו לארנן ,והוא האיש שהקים את סיירת מטכ"ל והיה מפקדה הראשון .נכדו של ר' יעקב יוסף
הרלינג ממאה–שערים היה קצין קרבי בכיר בצה"ל ואחת הדמויות שסימלו את 'היהודי החדש' שצמח
בארץ–ישראל188.

סיכום :מבט היסטורי–משפטי אחרי  100שנים
כמאה שנים חלפו מאז שהתנהל המשפט שעסקתי בו ,ואין ספק שמבחינה היסטורית–משפטית הפרשה
היא בעלת חשיבות רבה .נעשה כאן ניסיון חד–פעמי ליצור מערכת שיפוטית חדשה ונועזת שהיה
בה שילוב של שני זרמים מרכזיים בהוויה המשפטית היהודית :ההלכה היהודית–הדתית )המשפט
העברי( השמרנית והגישה המשפטית החילונית ,המודרנית ,המנסה להתקרב )ויש שיאמרו :לחקות(
את הזרמים המשפטיים הנוהגים במדינות המערב .הרב קוק עשה מהלך בעל משמעות היסטורית:
הוא הרכיב בית משפט 'מעורב' ,וכנראה קיווה שעם התחדשותו של היישוב היהודי בארץ–ישראל
תהיה התחדשות גם בתחום המשפט — אמנם ללא ויתור על דקדוקי ההלכה היהודית ,אך מתוך ניסיון
להתאים את ההליכים המשפטיים לתנאים החדשים ההולכים ונוצרים בארץ .ניתן לראות במהלך זה
מגמה של שיתוף פעולה עם 'משפט השלום העברי' ,אף שכידוע הרב קוק התנגד מאוד לגוף זה.
הרב קוק ניסה כל ימיו לגשר על ניגודים .מבחינתו השתלב המהלך שעשה עם נכונותו לצאת
לקרבות של ממש עם רבני ירושלים ,למשל בשאלת השמיטה :הרבנים הללו דקדקו בהלכות השמיטה,
גם אם גרמו נזק כספי גדול לחקלאים היהודים בארץ .לעומתם הרב קוק היה מוכן לבצע התאמות,
שינויים והקלות ,במגמה לסייע למתיישבים החדשים ,המעבדים את אדמתם ,שכן הוא ראה בעבודתם
חשיבות רבה מאוד ,כחלק מגאולת הארץ.
 4 ;1943באפריל  31 ;1944ביולי  .1950יהודה ארנן–הרלינג ,נכדו של בעל המלון ,הראה לי את הבניין בו שכן המלון,
שאחרי מות סבו נוהל על ידי אביו ,אליעזר דב הרלינג.
 187שיחה ב– 13באפריל  .2010תודתי ליהודה ארנן )הרלינג( ,שמסר לי את המסמכים הללו.
 188אברהם ארנן )הרלינג( היה תת–אלוף בצה"ל ונפטר ממחלה ממארת בגיל ארבעים ותשע .ראו עליו ועל ילדותו ב'מלון
וורשאווסקי' :א' שור ,חוצה גבולות :סיירת מטכ"ל ומייסדה אברהם ארנן ,אור–יהודה  ,2008עמ'  .23&18וכן ראו:
י' רייכר–עתיר' ,היחיד והיחידה' ,הארץ 7 ,ביולי .2010
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כך גם בתחום המשפט .התנהלותו של הרב קוק מוכיחה שהוא ניסה לעשות צעד מרחיק לכת,
שעורר עליו התקפות גם מצד החרדים בירושלים וגם מצד ה'משכילים' ביפו .הניסיון הזה לא צלח,
וכנראה בכך נסתם הגולל על מהלך משמעותי ביותר ,שאילו הצליח עשוי היה לשנות את פני החברה
בארץ .ניתן רק לשער ולדמיין כיצד הייתה נראית החברה הישראלית אילו היו יושבים כיום על כס
המשפט רבנים ודיינים יחד עם משפטנים חילונים 'מודרנים' .ייתכן שזה היה חזונו של הרב קוק,
שהרחיק ראות והבין את הצורך בשילוב כזה .אלא שהחזון לא התגשם ,ומאה שנים אחרי פרשת
הרלינג&קייזר קיים קיטוב רציני ביותר בין המשפט הנוהג במדינת ישראל לבין ההלכה היהודית,
והסיכוי לפשרה ולשילוב נראה היום רחוק מאי פעם.

