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המשך בעלון הבא

- ג -
הרבנים משתחוים לעגל הזהב

בתים  בעלי  בשבילם  עובדים  כאן,  לנו  שיש  הישיבות  ...ומעט 
ממש במסירות נפש, ולא די שאינם דוחפים את הבעלי בתים, 
את  למשוך  שיצליחו  המנהיגים  אינם  שהרבנים  בכך  די  ולא 
הרבנים  את  לעניין  בתים  לבעלי  מאוד  קשה  בתים,  הבעלי 
בענינים כאלו, כי לא מונח בענינים הללו תשלום כספי, כאשר 
ישיבה הם עונים בחצי פה  נאום למען  מדברים עם רב שישא 
ואז מבינים שצריכים לשלם. שומו שמים! איך כל דבר שקדוש 
בעיני הרבנים? האם אין להם כלל אידיאלים? מנהיגים הצריכים 
להראות דוגמא לעם, שיתמכרו כל כך לעגל הזהב? ואז מה יענו 

איזובי הקיר"?

יודעים  אינם  "האם  המאמר:  בעל  שואל  הרשימה  בהמשך 
ממשיך  הוא  הרבנות"?,  כבוד  את  מבזים  הינם  שבהתנהגותם 
ושואל האם האזנים שלהם חרשות והלב שלהם כל כך אטום 
אוי  ואומרת,  המכרזת  קול  הבת  את  לשמוע  מסוגלים  שאינם 

להם לבריות מעלבונה של תורה?"

יותר מאוחר מתלונן בעל המאמר: "אדרבה, שהרבנים יסתובבו 
בין העם וישמעו היטב איך שאחד מדבר לשני ומה דעתם על 
הרבנים, ומי אשם בכך אם לא אותם הרבנים עצמם ההופכים 
הכל למען ביזנעס, המודדים כל דבר גדול וקדוש על פי כמות 
סוחרים  הרבנים  אותם  אינם  האם  יותר  ועוד  שקיבלו,  הכסף 
המאמר  בעל  ביותר?,  המולכלך  במסחר  העוסקים  ממולחים 
יש טענות  עוד  זאת  כל  ולאחר  ומסיים,  זה  בענין  מאריך מאוד 

לרבנים מדוע אין שומעים ומזלזלים בהם!!!.

כשקוראים את אותה רשימה נשאלת השאלה האם מה שקורה 
היום בארצות אין המצב דומה גם בזמנינו היום?, בזמננו במשך 
60 שנה למרות שכבר הגיעו לארצות הברית אלפי יהודים יראים 
ישיבות  עשרות  כבר  וישנם  מעשה,  ואנשי  חסידים  ושלמים, 
וראשי ישיבות מרביצי תורה, צדיקים קדושי עליון חסידי ואנשי 
מעשה, כאלה שאינם מכורים לעגל הזהב. אדרבא, הללו מרביצי 
לדאבונינו  אבל  מיוחד,  באופן  שמים  יראת  עם  וחסידות  תורה 
בעוונותינו הרבים השליטה אינה אצלם, כי אותם אלו המכורים 

לכסף רצו להיות בעלי הבתים ומנהיגי עולם התורה והחסידות 
הזרוע, בטרור  בכח  על הכל  איך להשתלט  דרך חדשה  ומצאו 
חזק ואוי לאותו אחד שיעמוד מנגד אותם בעלי המסחר, אותן 
ימי השני לא בשם  האנשים השחורים מוכנים לקצר אחד את 
את  מוציאים  שהם  ידי  על   - כמשמעו  פשוטו  אלא  המפורש 

האקדח מן הכיס של הבעקישע או מתחת לשטריימעל...

הרב מנדלוביץ ז"ל מסיים את רשימתו בדברים כדלהלן:

- ד -
רבנים צבועים

יודעים  הישרים  הרבנים  כל  חדש,  אינו  לעיל,  כל מה שכתבתי 
זאת, ולאחרונה ביום ראשון יצא לי לשמוע איך שרבנים אמיתיים 
דיברו נגד הרבנים וזעקו נגד אותו סוג של רבנים ואמרו: חייבים 
להוריד אחת ולתמיד את המסוה מעל פניהם, כן רבותי! זה היה 
יכול להיות הדבר הטוב ביותר, אבל עירוב פרשיות יש כאן, קורה 
תוהו ובוהו בעולם, אין יודעים מי מותר להם להיות אלו שיורידו 
הרבנים  אותם  הם  ומי  הרבנים,  אותם  פני  מעל  המסיכה  את 
שיתכן  שקורה  מה  המסוה,  את  להוריד  חייבים  פניהם  שמעל 
מאוד שדוקא אותו אחד שעומד וזועק שיש להוריד את המסוה 
מעל פני אותם הרבנים, דוקא ממנו שעומד ומעמיד פנים כאילו 
הוא מלא יראת שמים צריכים להוריד את המסוה, איזה רב הוא 
אמת  דובר  הוא  מי  פנים,  המעמיד  הוא  ומי  אמת  שאומר  מי 
לכם,  ויקר  כבוד התורה חשוב  רבותי, אם  ולכן  צבוע?  הוא  ומי 
שלכם  העצמי  והכבוד  ישראל  כבוד  להרבות  רוצים  אתם  אם 
שלדאבוננו ירד לתחתית השפלות, ואז תכניסו סדר לענין, תבררו 
את הפסולת מתוך האוכל, עוד פעם ועוד פעם, אל תפחדו מאף 
קודש  "זרע  שיהיה  אבל  עשיריה"  בה  "ועוד  רק  ושישאר  אחד 
מצבתה" ואף אחד, שיהיה הגדול ביותר בתורה, אם הוא מחלל 
ואז כבוד התורה  שם שמים, הוא חייב להישאר מחוץ למחנה, 
וממילא יחד עם זאת כבוד הרבנות יקבל את הברק הנכון ואותם 
היהודים שיראת השמים נוגע ללבבם ישמרו עליכם, ובכל דבר 
שבקדושה יסייעו בידכם ויוכלו הרבה לסייע בעניני חיזוק התורה 
והיהדות, מה שעתה לדאבוננו ירדה עשר מעלות אחורנית, וכבר 

הגיע הזמן של כי עת לחננה כי בא מועד...!

מאמרים 
בהמשכים

הקצבים מעיר קראקא עברו לארצות הברית
מצב הכשרות בארצות הברית לפני מאה שנה ולמעלה
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וה ' ועוד, ועוד אחת , והבאה הולכה וכן  למעלה,

השחיטה לכשרות  גמור  שינוי  של זו מסכנה ישמרינו

ודר . מדור אצלינו המקובלת 

וזהוהנה הנסיון" כבעל חכם "אין ז "ל חכמינו  אמרו 

כשהייתי תש "ה בשנת  שנה מארבעים  יותר 

ימש "ו  הרשעים אותם יצאו וינה, בעיר  ברבנות  משמש

אחר בעסטרייך  החדשה הממשלה לפני  צעב "ח בעלי

דשם  ישראל בית לפליטת  שהרשו על  המלחמה,

מקודם , הימום בלי  וכדת  כדין השחיטה  את לעשות 

תחת ההוא  בעת  עמדה  המדינה בכל הכשרה והשחיטה

הממשלה אנשי אצל  שונות  השתדליות  ואחר השגחתי ,

בעלי המעוררים הרשעים את  להכשיל בידינו עלתה

על הכשרה  השחיטה  מערכת  את ולהעמיד צעב"ח,

הכמורה כי לנו נתברר הדברים בתוך והנה תלה.

השחיטה את  לבטל החובלים מראשי הי ' הנוצרית 

חיים  דברי  בעל הגאוה"ק  מרן  במש "כ ונזכרתי הכשרה,

י"ז)זצ "ל סי' ח "א  אכלו (יו "ד לוע"ז בארץ קהלות  בכמה כי 

דעות עליהם גברו הקלים, השובי"ם ע"י  בנו"ט  ופטמו

חוצבים  דברים עיי "ש  הקהל מן שנאבדו עד זרות

חיים חלקת  בס ' וע"ע אש , שחיטה)להבות  ערך ש' (אות 

עלול כי  "חלף" בשם שחיטה של לסכין שקורין  בטעם

שימירו  משחיטתו האוכלים  ואת השוחט  את להחליף 

ויצאנו  הטמאה, דעתם לסוף שירדנו וב"ה רח "ל . דתם

הרשעים, המעוררים נגד  מצוה ה 'במלחמת וחפץ 

כשרים  שובי "ם שם שוחטים היום ועד הצליח, בידינו

הממשלה . התערבות  בלי  וכדת כדין 

ה"אגודתוהנה הנהלת לפני  לפנינו בא  שנתיים כלפני 

מלונדון, אחד  שתדלן וקנדה" דארה "ב הרבנים

לעשות האנגלית  הממשלה של  תכניתה לפנינו  והציע

מאתנו  ובקש  הכשרה , השחיטה  בענין שונים שינויים

הנוראה . הגזירה את לבטל האופנים בכל  להשתדל

הענין לטובת  שונים  צעדים לעשות  (וראיתיוהחלטנו

בלונדון  שליט "א הגאונים הרבנים אל  הרבנים" ה"אגודת מכתב את בספרו 

בעזהשי "ת) הגזירה את  לבטל  שיצליחו  ובברכה  בענין , וכןלהשתדל 

ממשלת צירי אל ועסקנים  רבנים  של משלחת שלחנו

יארק . בניו וכן  בוואשינגטון  אנגלי'

שיצאסוף ועמלו חלקו אשרי נשמע, הכל  דבר 

זו  קדש  מערכת  בראש ולעמוד קדש במלחמת

ה ' לעזרת ולבא  במדינתם, כהלכה השחיטה על  להגן 

הרבים. את  לזכות בעזרו יהי ' הטוב וה' בגבורים ,

חוצה מעיינותיו ויפוצו  זכאי, ע"י  זכות  ומגלגלים

ימים  שיאריך  משמיא רעוא  ויהא היקרים, בספריו

הרבים  את  לזכות  עוד יזכה והרחבה נחת ומתוך  ושנים

לקיבוץ  במהרה  נזכה  אשר  עד תלה, על הדת ולהעמיד

בב"א . ביג"צ ע"י  לישרים  אור  וזריחת הנפוצות

וישועה לגאולה מצפה ובלונ "ח הדושת"ה ידידו כעתירת 

איזראעל מאיר  אברהם  הק'
הוניאד אבד"ק 
תצ"ו  ברוקלין  חופ "ק 

kkk

נה מכתב

גרינבורג מאיר
יצ"ו קעזמארק אבדק "ק
יע "א יארק נוא ברוקלין,

לפ "ק . תשנ"א ניסן כ"ה בספרה"ע י' ג' יום  בעזהי"ת 

הגדולזכיתי הגאון  הרב עם חדא בצוותא להיות 

השחיטה" "בשבילי  היקר בחיבורו המפורסם

בהשכל נאמרים דבריו שכל  הדור גדולי עליו שמעידים

עשה כי  לו תהיה וצדקה בתורה , לגדול כראוי  ודעת 

היה אשר שושנים  ולקט הגנים בין וירד החיים עם חסד

להכין התורה  קרן להרים  הספרים האוצר  בבית  גנוזים

את לרעות ובדיקות  השחיטות  עניני בכל נתיבות דרכי

מאור עליהם ולהופיע הענין  מקור  ובינה בחכמה  עמו

ה ' אומר  והננו בורי', על  הענין את להבין חכמתו

המשרה למרבה  טובים ימים שיאריך  לו יעזור אלוקים

נפשו  כחפץ תורתו ויאדיר תורה יגדיל קץ, אין ולשלום

אוהבו. ונפש  הרוממה

והנשא . הרם כערכו ומוקירו מכבדו

יצ"ו  מקעזמארק  גרינבורג  מאיר הק' ה', לעבדי עבד 

kkk

נו–ז מכתב 

עיה"ק ירו"ם פה  לפ "ק , תש"נ שלח  פ ' ועש "ק בס "ד,

תובב "א

ואתרלכל אתר  בכל די החשובים הג ' והרבנים אחב"י 

יחיו  עליהם ה'

לקראהריני ועוד כיהודה הגאונים הרבנים עם מצטרף

מימי הנהוגה מהשחיטה דבר שום לשנות שלא 

קטנם  אשר הגאונים ע"י  שנוסדה מנהגי ' ובכל  קדם 

לזוז שלא  חיזוק  צריכין  דבריהם ואין ממתנינו עבה

לעשות בידו שיש  מי  וכל קל, ממנהג  אף יוד  של כקוצו

יהי '. ברוך השחיטה למען

לפ "ק תש "נ  שלח פ ' ועש"ק היום שמי חתמתי ולראי'

ירו "ם  עיה"ק פה

שאול אבא  ציון בן 
צדקה  יאודה

kkk

נח מכתב

זילברשטיין שלמה  הרב
להוראה תלמוד בית אברכים  כולל  ראש

בני–ברק גור דחסידי ורב

ושחט לס ' תמוז  ב' ב"ה,

לשול "תכבוד המפורסם הגאון הרב מאז היקר  ידידי 

ליברמן בונם  שמחה כש "ת  החסיד מהו"ר 

שליט "א

חידושים ראיתי ובהם השחיטה" "בשבילי  ספרו

בחיבוריו  גברא  איתמחי  וכבר מפז, יקרים

התוכן אודות  בזה , שבאתי  העיקר  אבל הנפלאים,


