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חלק א

 האדמו"ר מהאלמין 
רבי שלום יהודה גראס שליט"א

חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

הכשרות בישראל

 קונטרס
 השחיטה

 בארצות הברית

מבוא

הראשונים ימיה מאז הברית בארצות הגלויות קיבוץ
תחומי בכל בעיות של ארוכה שורה עמה יחד הביאה
כי להכיר היה ניתן לא שבהם שנים היו היהדות,
נאלצו ישראל מבני רבבות הברית, בארצות חיים יהודים
היהודים החיים תחומי יתר כל וממילא בשבתות, לעבוד

רופפים. היו
מאירופא יהודים יותר ובאו שהתקבצו ככל אך
חלה האחרונות שנים בחמישים במיוחד אחרות, וממדינות
הקצה מן נשתנה והמצב תחום, בכל כמעט גדולה מהפכה

הקצה. אל
המוני שהגיעו למרות וזאת פרוץ, נשאר אחד תחום אך
על להתגבר הצליחו לא ,הברית לארצות חרדים יהודים

עדינות. נקודות אותן
:הכשרות תחום וזהו

דוקא לאו אמורה זו אימרה מטהר... שהכסף סוד זה אין
מאה לפני הברית בארצות שגרו אמריקאים יהודים אצל
שיצרם אנשים בתוכנו ישנם כאשר דורנו על גם אלא ,שנה

חולשה. אותה על לגבור הכח בהם ואין חזק
הוא ביותר, הקטן הכשלון ,ומיוחד עדין הינו זה תחום
פירושו הטרף את "מכשירים" חלילה אם הכלל, של כשלון
מחייב הנושא ולכן וטריפות, בנבילות ההמונים הכשלת

מתפשר. ובלתי חזק טיפול
הכשרות, בתחום והכשילו שנכשלו היו הדורות בכל
האפלים. היצרים אותם על להתגבר הצליח לא זה ודורנו
אשר על נכתב זה בגליון החל פותחים שאנו בסידרה
עובדות זה, בתחום האחרונות השנים מאה במשך ארע

ש העיתונות ומן הספרים מן אספנו אותם נדפסוומסמכים
השנים. במשך

היא הסיפורים אלו כל בהצעת העיקריות המטרות אחת
החליטו למה הטעם בימינו ארצה"ב דרי וידעו שיכירו כדי
בשר אכילת נגד וכידון בחרב לצאת זמנינו וצדיקי גאוני
ביתו ונפשות נפשו על החס שכל בחיל קרי ובכרוזא כלל
הוא אש כי בהמה בשר מין מכל אחריו וזרעו עצמו ירחיק
פה שדרו הדור גדולי הני חזי פוק תאכל. אבדון עד
חיל ידיהם מצאה לא האחרונות השנים במאות בארצה"ב
כי והכריזו התמוטטו בסיסה, על הכשרות להעמיד
ופוק בשר, כשרות בענין לעולם תיקון יכנס לא בארצה"ב
ערוך בשולחן קי"ל ריקם. חוזרים אין חז"ל דברי האיך חזי
אפילו וזאת רע טבע ומוליד הלב מטמטם איסור דאכילת
הנעשה יודעין אין כי במתכוון ו"ח עושין שאין בתינוקות
אכלה שלהם מינקת אם אפילו אלא בלבד זו ולא עמהם.
ירדו למה תבין וע"כ לרע, עליהם משפיע אסורות מאכלות
רק ההוא מזמן נשאר לא תחתית, שאול שלהם הדורות כל
קהל מתוך ויצאו נשתמדו והשאר אלפים אלפי מני אחד
עצביהם ויעבדו בגוים ויתערבו נכריות נשים נשאו .ישראל

זה. מטעם הכל
זמנינו גאוני יחליטו הנ"ל כל אחר אם חידוש לך יהיה וכי
ממנו הבהמה בשר ישליך לדורותיו קיום להבטיח שהרוצה
הבית בתוך לא ישראל בבית ימצא ולא יראה לא והלאה
ואז אותו יגרש גרש כלה הזדמנות. ושאר שמחות אצל ולא
בית לתפארת דדהבא שושילתא ממשיכי כשר זרע יראה
דוד בן ביאת עד יפסוק לא די וקיימא חייא זרעא ישראל

בכלל. ועד


ראשון פרק

- א -
זצ"ל יוסף יעקב הג"ר הכולל הרב בתקופת הכשרות מצב

הצדיקכבר הגאון כאשר שנים ממאה יותר יעקבלפני רבי
מצאיאסעף הוא לאמריקה, הגיע הכולל רב שהיה זצ"ל

ניכר היה זה הגדול בחלק היהדות, תחומי בכל גדולה הזנחה שם
והיהודים מצומצם, מאוד היה אז היהודי הצבור הכשרות. בשטח

כלל. תורה בני היו לא במקום שגרו

טובה,הוא כשרות מערכת להקים אנושיים על בכוחות ניסה
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יכול ולא מוגבל מאוד היה הוא אז ששררו התנאים בגלל אבל
מדרגתו. פי על כשרות מערכת לבנות אופן בשום היה

שונות,המצב היו לכך הסיבות ,שנים עשרות במשך כך נמשך
חוטאים ישראל, הפושעי שאותם העובדה וביניהם
עמי ביותר, נחותה ממדריגה בעצמם שהיו הרבים, את ומחטיאים
או "ראבאייס" או "רבנים" בשם עצמם הכתירו פשוטים הארצים
"רב נהיה הוא וכך מכובדת" "אישיות האמריקאית בשפה
שגם לאחר ברור דכפין, לכל הכשרים חילק רחבה וביד המכשיר"

מאמץ. כל ללא רחבה" ביד "שילמו
מורכבתכפי היתה הגדול בחלקה הברית ארצות יהדות שידוע,

חסידים היו לא הללו מאירופה, שברחו פשוטים מיהודים אז
שרצו מעשה ואנשי החסידים ואותם מאחר וזאת מעשה, ואנשי
שהללו והרבנים האדמורי"ם עם התייעצו הברית לארצות לנסוע

זאת. לעשות שלא להם הציעו
ולכןאת לבנות יוסף הגר"י הכולל הרב נאלץ כזה במצב

תרתי ודמים רב מאמץ  הכשרות בנין של התשתית
בשביל להעמיד לו עזר שמשהו עד להכניס נאלץ הוא משמע
באירופה, בעבר שהיה כמו אמיתית כשרות רצו שבאמת אלו
היה שהוא ממה קטן חלק רק זה היה עשה שהוא מה כל אבל

לעשות. צריך
"דאסרשמים בשבועון למצוא יכולים "היסטוריה" מאותה

לפני הברית בארצות לאור שיצא "ליכט אידישע
ידי על שנה רוזנבלטששים יוסף רבי החסיד הרב הנודע החזן

היכןז"ל שם והיהדות, התורה קרן את להרים מאוד שרצה
ונפטר לב שבץ קיבל שהוא עד פרנסתו כל את השקיע שהוא

.העולם מן

- ב -
האשמה בראש הרבנים

פייוויללהקוראים הרב זה הוא מי יודעים לא שעדיין
קצרה: סקירה ליתן ראוי ,זצ"ל מענדעלאוויטש

מאותןהרב באחד כותב ז"ל מנדלוביץ פייוויל שרגא רבי הגאון
הכותרת תחת ברשימה בעיה אותה בענין החוברות

"החשוב בשבוע"הניתוח קרא שהוא בעובדה פותח הוא
להודיע והחליטו שהתאספו רבנים מספר של הודעה האחרון
תויות המוצרים על תולים "פילעי" לממכר וחנויות שהיות
את מזהירים הם ,כשרות הן כאילו טריפה בשר על "כשר"
שלא לנקניק, החרושת בתי את מזהירים גם הם שיזהרו, הצבור
אחוז 90ש להם העירו כי והודיע וטריפות, נבילות ימכרו

טריפה. הינן הנקניק מתוצרת
הרשימה:ועל בעל כותב כך
אני"שישמרו מזהירים הם יהודים איזה רבנים, אותם את שואל

מעל שפרקו היהודים אותם בשביל ?טריפות יקנו ולא
הללו ?טרף לאכול להם איכפת ולא יהדות של עול עצמם
לאותם לדעתי "כשר"! החנות חלון על שכתוב בכך מסתפקים
האזהרה לקול ישמעו הם לא האזהרה, תעזור לא כלל היהודים
לרשע "הלעיטהו להם לדאוג זקוקים אינם והרבנים הרבנים, של
כשרוצים ולכן ,לדבר אחראים יותר יהיו לא והרבנים וימות",
המחפשים האחרים היהודים למען זאת לעשות חייבים להזהיר
לא היהודים אותם אבל ,מספיק נזהרים לא הם אלא ,כשר רק
אינם בעצמם שהם במקום כשר בשר לקנות אופן בשום יכנסו
מרב שלט אצלו שתולה או נאמן, איש שהינו הקצב את מכירים

חנות. אותה על השגחה נותן שהוא
מבהילים: ממש בהמשך כותב שהוא הדברים

הצבור?...עתה את מזהירים אתם ממה בשאלה, בפנינו ניצבת
שלטים הנותנים רבנים אותם נגד להזהיר עליכם הלא
המופצות הטרפות רוב שאת יודעים אינכם האם לאטליזים?
המכנים כאלו של או רבנים של "ב"הכשר הינם הברית בארצות

מקימ אינם מדוע כן ואם ?"רבנים" עצמם נגדם?את זעקה קול ים

ימכרואתם שלא לנקניק החרושת שבתי גם ומבקשים פונים
אינם מדוע יושר!!! "מ"קוזאק תובעים הינכם האם חמץ,
לשמאל? מימין ההכשרים את יזרקו לא שהללו מהרבנים תובעים
את ומפרסמים ולתמיד אחת זעקה קול מרימים לא הינכם מדוע
כך כל אצלם היא "כשר" שהמלה הרבנים אותם של שמותיהם
אתם ?אסור דבר כל על הכשרים ונותנים כותבים שהם זולה
היכן אבל ,וקטטות במריבות כרוך הדבר כי תשיבו בודאי

?...הזמנים בכל היהדות על ששמר הנפש המסירות

לאעוד מדינה ובשום זמן בשום... ז"ל: מנדלוביץ הרב שם כותב
הגדולים מנהיגנו רק היהדות, שמירת ענין בקלות הגיע
את לקיים הצליחו וכך נפשם את מסרו הללו הגדולים הצדיקים
נתקיימה עליה נפשם שנתנו מצוה "כל כי "מקרבך הרע ה"ובערת
הקטנה נפש מסירות רואים איננו ,לדאבוננו כאן אבל בידם",
העומד על מרובה פרוץ שהוא היא והאמת הרבנים, של ביותר
מיעוט ואולי קטן, מיעוט שהוא רבנים של קטנה מקבוצה חוץ
אף  תורה גדולי רבנים וביניהם  הרבנים היתר וכל שבמיעוט,
.להם בא שרק כמה הכשרים מלתת עטו את חוסך אינו מהם אחד

בעינים,כשאני דמעות לי עומדות הכתבות אותן את קורא
ואיך עצמה, על חוזרת שההיסטוריה איך רואה כשאני

הזהב "הקדושה")שארץ החכמים(אמריקה עיני את לעוור מסוגלת
בעוונותינו יכול "סעם "הדוד של כוחו ,הצדיקים דברי את ולסלף
על לומר יכולים שהם עד היהודים אותן את לצדו לסחוף הרבים

...מותר האסור

נגע[כאן היתה מעולם אשר מאד, יקרה בנקודה נפגשים אנו
השטן עדיין ובעוה"ר ,בארצה"ב היהדות לעם מספחת
מדריכיהם העדה עיני להיות שצריכים הרבנים בינינו: מרקד
הרבנות, מסוה תחת שולל ישראל הכלל את מוליכין ,ומנהיגיהם
היראים! וגם הפחותין הן בכלל! כולן "רבנים" מדגישין וכשאנו

כיצד זהבהא אחר לחפור קרדום מרבנות עושין שבהם הפחותין ?
יצמחו ולילה יום שבין עד המבקש לכל הכשרים זורקין ,וכסף

חנויות עשיריות הארץ מןכמן למהדרין כשר בשר מוכרי
הון לצבור והכל המדינה, רחבי של ולרוחבה לאורכה המהדרין
ראשן משוקעים שהרבנים כך כדי עד הגיע והמצב תועפות,
קטנה אצבע לזוז מוכן שאין עד כסף בצע אחר ברדיפה ורובן
הבתים ובעלי הרבנים בין אין אומרת זאת .כסף בצע בעד לא אם
המבדיל ומסך "ביזנעס" במסחר עסקם והללו הללו .כלום ולא
הרבנים היתר בדרך מסתחרים שהבעה"ב בפרק שבו ביניהם
שבת, כשרות, כמו לנו הקדוש כל את למכור לשוק מובילין
חונפין הון לגרוף שלהוטין דאחר תורה גופי ושארי צניעות
וזהב כסף" ומתקיים דבר שום על מוכיחין ואין בתים לבעלי

רח"ל]. "ממזרים מטהר

אותםעוד מצאו ומהיכן... וכותב: ז"ל מנדלוביץ ההרב ממשיך
בה, לחפור קרדום התורה מן לעשות היתר הרבנים
ם"הרמב בשיטת ללכת מהם מבקש לא ,לכסף כך כל ולהתמכר
להתפרנס יכולים הרבנים הרבנות. בעבודת כסף כלל לקחת ולא
,וגיטין קידושין סידור מעריכת להם שיש מההכנסות היטב
להתפרנס יכולים והם וכדומה מצבות הקמת הספדים, בריתות,
כאן אבל פניות, ללא היהדות לטובת לעבוד שיוכלו בכבוד מזה
לא עוד כל ממקומם לזוז מוכנים אינם הרבנים הברית, בארצות
ללא נותנים שאינם הכשרים על כלל לדבר ואין להם, שילמו

לקבל מנת על שלא לעשות מוכן אינו אחד אף בכך ,תשלום
תורה, תלמוד למען לדבר להם שקורים רבנים ישנם אבל פרס,

ישלמו... כמה מראש מתנים הללו ,ישיבה למען

בושה! לאותה אוי

אתהכותב מביא הוא הזמנים, באותן המצב את ומנתח ממשיך
העובדה את מבכה הוא הרבנים, אותם של כוונותיהם
להרביץ הדעת על עולה כלל אין הרבנים אותם של שבראשם
כאלו רק זאת עשו זה בכיון עשו כן שכבר ומה ,ויראה תורה
לידי בא שהדבר כפי נפש מסירות להם שיש בתים בעלי אנשים

רשימה. באותה ביטוי

- ג -
הזהב לעגל משתחוים הרבנים

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

?"הקיר איזובי

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

תורה?" של מעלבונה לבריות להם אוי

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

בהם!!! ומזלזלים שומעים אין מדוע לרבנים

שקורהכשקוראים מה האם השאלה נשאלת רשימה אותה את
היום? בזמנינו גם דומה המצב אין בארצות היום
אלפי הברית לארצות הגיעו שכבר למרות שנה 60 במשך בזמננו
עשרות כבר וישנם מעשה, ואנשי חסידים ושלמים, יראים יהודים
חסידי עליון קדושי צדיקים תורה, מרביצי ישיבות וראשי ישיבות
הללו אדרבא, הזהב. לעגל מכורים שאינם כאלה מעשה, ואנשי
אבל מיוחד, באופן שמים יראת עם וחסידות תורה מרביצי
אלו אותם כי אצלם, אינה השליטה הרבים בעוונותינו לדאבונינו
התורה עולם ומנהיגי הבתים בעלי להיות רצו לכסף המכורים
,הזרוע בכח הכל על להשתלט איך חדשה דרך ומצאו והחסידות
,המסחר בעלי אותם מנגד שיעמוד אחד לאותו ואוי חזק בטרור
לא השני ימי את אחד לקצר מוכנים השחורים האנשים אותן
את מוציאים שהם ידי על  כמשמעו פשוטו אלא המפורש בשם

לשטריימעל... מתחת או הבעקישע של הכיס מן האקדח

כדלהלן:הרב בדברים רשימתו את מסיים ז"ל מנדלוביץ

- ד -
צבועים רבנים

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

ירדה לדאבוננו שעתה מה וכברוהיהדות, ,אחורנית מעלות עשר
מועד...! בא כי לחננה עת כי של הזמן הגיע

בהספידא[נמצא לדרוש המתכבדים רבנים כהיום ששכיחים דמה
הדור שפלות על בהתלהבות ודורש הזדמנות בשאר או
לבשר הכשרים נתינת ידי על גדול היותר המסייע שהוא בזמן בו
העומדים מנהיגים לאותן חיזוק בנתינת או גמור חלב או מפוקפק
לכל חלב וודאי נו"ט ספק בשר מכירת של הענקי המסחר מתחת
וההיסטורי' שלנו הזוהר במדינת לעולמים היה כבר כ"ז המדינה.

עצמה]. על חוזרת

שואלבמלים אני ועתה דבריו, את מנדלוביץ הרב סיים אלו
על להוסיף שצריכים משהו עוד חסר האם רבותי: אתכם
החילול דבר? אותו את עשינו לא בדורנו האם בזמנינו? הנעשה
הקונסרבטיבים או הרפורמים שלא העובדה וכמו"כ הגדול השם
הממשיכים הינם כי להוכיח הרוצים כאלו אלא ,כך נוהגים
מחוגם כאשר ועוד האורטודוקסיה, מן ביותר והטובים החזקים
כרת עונש באותו דאורייתא איסור אותו בענין ומחו הודיעו
רבבות והכשילו שנה שלשים במשך אצלהם שהסתובבו רח"ל,
ואותם חמור, חטא ובאותו וטרפות נבלות באכילת מישראל
נחושה במצח פנים ולהעיז לקום העוז את להם יש ה"רעבנים"
היו כאילו בדיוק חלב, לא שהוא חלב על ואומרים בעינים

...לילה שהוא יום על אומרים

במהעד מנדלוביץ פייוויל 'ר הרב של דבריו את ציטטנו כאן
ונראה אחורנית קצת נקפוץ עתה שנה, ששים לפני שאירע

יורק. לניו מחוץ שנה מאה לפני קרה מה
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יכול ולא מוגבל מאוד היה הוא אז ששררו התנאים בגלל אבל
מדרגתו. פי על כשרות מערכת לבנות אופן בשום היה

שונות,המצב היו לכך הסיבות ,שנים עשרות במשך כך נמשך
חוטאים ישראל, הפושעי שאותם העובדה וביניהם
עמי ביותר, נחותה ממדריגה בעצמם שהיו הרבים, את ומחטיאים
או "ראבאייס" או "רבנים" בשם עצמם הכתירו פשוטים הארצים
"רב נהיה הוא וכך מכובדת" "אישיות האמריקאית בשפה
שגם לאחר ברור דכפין, לכל הכשרים חילק רחבה וביד המכשיר"

מאמץ. כל ללא רחבה" ביד "שילמו
מורכבתכפי היתה הגדול בחלקה הברית ארצות יהדות שידוע,

חסידים היו לא הללו מאירופה, שברחו פשוטים מיהודים אז
שרצו מעשה ואנשי החסידים ואותם מאחר וזאת מעשה, ואנשי
שהללו והרבנים האדמורי"ם עם התייעצו הברית לארצות לנסוע

זאת. לעשות שלא להם הציעו
ולכןאת לבנות יוסף הגר"י הכולל הרב נאלץ כזה במצב

תרתי ודמים רב מאמץ  הכשרות בנין של התשתית
בשביל להעמיד לו עזר שמשהו עד להכניס נאלץ הוא משמע
באירופה, בעבר שהיה כמו אמיתית כשרות רצו שבאמת אלו
היה שהוא ממה קטן חלק רק זה היה עשה שהוא מה כל אבל

לעשות. צריך
"דאסרשמים בשבועון למצוא יכולים "היסטוריה" מאותה

לפני הברית בארצות לאור שיצא "ליכט אידישע
ידי על שנה רוזנבלטששים יוסף רבי החסיד הרב הנודע החזן

היכןז"ל שם והיהדות, התורה קרן את להרים מאוד שרצה
ונפטר לב שבץ קיבל שהוא עד פרנסתו כל את השקיע שהוא

.העולם מן

- ב -
האשמה בראש הרבנים

פייוויללהקוראים הרב זה הוא מי יודעים לא שעדיין
קצרה: סקירה ליתן ראוי ,זצ"ל מענדעלאוויטש

מאותןהרב באחד כותב ז"ל מנדלוביץ פייוויל שרגא רבי הגאון
הכותרת תחת ברשימה בעיה אותה בענין החוברות

"החשוב בשבוע"הניתוח קרא שהוא בעובדה פותח הוא
להודיע והחליטו שהתאספו רבנים מספר של הודעה האחרון
תויות המוצרים על תולים "פילעי" לממכר וחנויות שהיות
את מזהירים הם ,כשרות הן כאילו טריפה בשר על "כשר"
שלא לנקניק, החרושת בתי את מזהירים גם הם שיזהרו, הצבור
אחוז 90ש להם העירו כי והודיע וטריפות, נבילות ימכרו

טריפה. הינן הנקניק מתוצרת
הרשימה:ועל בעל כותב כך
אני"שישמרו מזהירים הם יהודים איזה רבנים, אותם את שואל

מעל שפרקו היהודים אותם בשביל ?טריפות יקנו ולא
הללו ?טרף לאכול להם איכפת ולא יהדות של עול עצמם
לאותם לדעתי "כשר"! החנות חלון על שכתוב בכך מסתפקים
האזהרה לקול ישמעו הם לא האזהרה, תעזור לא כלל היהודים
לרשע "הלעיטהו להם לדאוג זקוקים אינם והרבנים הרבנים, של
כשרוצים ולכן ,לדבר אחראים יותר יהיו לא והרבנים וימות",
המחפשים האחרים היהודים למען זאת לעשות חייבים להזהיר
לא היהודים אותם אבל ,מספיק נזהרים לא הם אלא ,כשר רק
אינם בעצמם שהם במקום כשר בשר לקנות אופן בשום יכנסו
מרב שלט אצלו שתולה או נאמן, איש שהינו הקצב את מכירים

חנות. אותה על השגחה נותן שהוא
מבהילים: ממש בהמשך כותב שהוא הדברים

הצבור?...עתה את מזהירים אתם ממה בשאלה, בפנינו ניצבת
שלטים הנותנים רבנים אותם נגד להזהיר עליכם הלא
המופצות הטרפות רוב שאת יודעים אינכם האם לאטליזים?
המכנים כאלו של או רבנים של "ב"הכשר הינם הברית בארצות

מקימ אינם מדוע כן ואם ?"רבנים" עצמם נגדם?את זעקה קול ים

ימכרואתם שלא לנקניק החרושת שבתי גם ומבקשים פונים
אינם מדוע יושר!!! "מ"קוזאק תובעים הינכם האם חמץ,
לשמאל? מימין ההכשרים את יזרקו לא שהללו מהרבנים תובעים
את ומפרסמים ולתמיד אחת זעקה קול מרימים לא הינכם מדוע
כך כל אצלם היא "כשר" שהמלה הרבנים אותם של שמותיהם
אתם ?אסור דבר כל על הכשרים ונותנים כותבים שהם זולה
היכן אבל ,וקטטות במריבות כרוך הדבר כי תשיבו בודאי

?...הזמנים בכל היהדות על ששמר הנפש המסירות

לאעוד מדינה ובשום זמן בשום... ז"ל: מנדלוביץ הרב שם כותב
הגדולים מנהיגנו רק היהדות, שמירת ענין בקלות הגיע
את לקיים הצליחו וכך נפשם את מסרו הללו הגדולים הצדיקים
נתקיימה עליה נפשם שנתנו מצוה "כל כי "מקרבך הרע ה"ובערת
הקטנה נפש מסירות רואים איננו ,לדאבוננו כאן אבל בידם",
העומד על מרובה פרוץ שהוא היא והאמת הרבנים, של ביותר
מיעוט ואולי קטן, מיעוט שהוא רבנים של קטנה מקבוצה חוץ
אף  תורה גדולי רבנים וביניהם  הרבנים היתר וכל שבמיעוט,
.להם בא שרק כמה הכשרים מלתת עטו את חוסך אינו מהם אחד

בעינים,כשאני דמעות לי עומדות הכתבות אותן את קורא
ואיך עצמה, על חוזרת שההיסטוריה איך רואה כשאני

הזהב "הקדושה")שארץ החכמים(אמריקה עיני את לעוור מסוגלת
בעוונותינו יכול "סעם "הדוד של כוחו ,הצדיקים דברי את ולסלף
על לומר יכולים שהם עד היהודים אותן את לצדו לסחוף הרבים

...מותר האסור

נגע[כאן היתה מעולם אשר מאד, יקרה בנקודה נפגשים אנו
השטן עדיין ובעוה"ר ,בארצה"ב היהדות לעם מספחת
מדריכיהם העדה עיני להיות שצריכים הרבנים בינינו: מרקד
הרבנות, מסוה תחת שולל ישראל הכלל את מוליכין ,ומנהיגיהם
היראים! וגם הפחותין הן בכלל! כולן "רבנים" מדגישין וכשאנו

כיצד זהבהא אחר לחפור קרדום מרבנות עושין שבהם הפחותין ?
יצמחו ולילה יום שבין עד המבקש לכל הכשרים זורקין ,וכסף

חנויות עשיריות הארץ מןכמן למהדרין כשר בשר מוכרי
הון לצבור והכל המדינה, רחבי של ולרוחבה לאורכה המהדרין
ראשן משוקעים שהרבנים כך כדי עד הגיע והמצב תועפות,
קטנה אצבע לזוז מוכן שאין עד כסף בצע אחר ברדיפה ורובן
הבתים ובעלי הרבנים בין אין אומרת זאת .כסף בצע בעד לא אם
המבדיל ומסך "ביזנעס" במסחר עסקם והללו הללו .כלום ולא
הרבנים היתר בדרך מסתחרים שהבעה"ב בפרק שבו ביניהם
שבת, כשרות, כמו לנו הקדוש כל את למכור לשוק מובילין
חונפין הון לגרוף שלהוטין דאחר תורה גופי ושארי צניעות
וזהב כסף" ומתקיים דבר שום על מוכיחין ואין בתים לבעלי

רח"ל]. "ממזרים מטהר

אותםעוד מצאו ומהיכן... וכותב: ז"ל מנדלוביץ ההרב ממשיך
בה, לחפור קרדום התורה מן לעשות היתר הרבנים
ם"הרמב בשיטת ללכת מהם מבקש לא ,לכסף כך כל ולהתמכר
להתפרנס יכולים הרבנים הרבנות. בעבודת כסף כלל לקחת ולא
,וגיטין קידושין סידור מעריכת להם שיש מההכנסות היטב
להתפרנס יכולים והם וכדומה מצבות הקמת הספדים, בריתות,
כאן אבל פניות, ללא היהדות לטובת לעבוד שיוכלו בכבוד מזה
לא עוד כל ממקומם לזוז מוכנים אינם הרבנים הברית, בארצות
ללא נותנים שאינם הכשרים על כלל לדבר ואין להם, שילמו

לקבל מנת על שלא לעשות מוכן אינו אחד אף בכך ,תשלום
תורה, תלמוד למען לדבר להם שקורים רבנים ישנם אבל פרס,

ישלמו... כמה מראש מתנים הללו ,ישיבה למען

בושה! לאותה אוי

אתהכותב מביא הוא הזמנים, באותן המצב את ומנתח ממשיך
העובדה את מבכה הוא הרבנים, אותם של כוונותיהם
להרביץ הדעת על עולה כלל אין הרבנים אותם של שבראשם
כאלו רק זאת עשו זה בכיון עשו כן שכבר ומה ,ויראה תורה
לידי בא שהדבר כפי נפש מסירות להם שיש בתים בעלי אנשים

רשימה. באותה ביטוי

- ג -
הזהב לעגל משתחוים הרבנים

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

?"הקיר איזובי

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

תורה?" של מעלבונה לבריות להם אוי

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

בהם!!! ומזלזלים שומעים אין מדוע לרבנים

שקורהכשקוראים מה האם השאלה נשאלת רשימה אותה את
היום? בזמנינו גם דומה המצב אין בארצות היום
אלפי הברית לארצות הגיעו שכבר למרות שנה 60 במשך בזמננו
עשרות כבר וישנם מעשה, ואנשי חסידים ושלמים, יראים יהודים
חסידי עליון קדושי צדיקים תורה, מרביצי ישיבות וראשי ישיבות
הללו אדרבא, הזהב. לעגל מכורים שאינם כאלה מעשה, ואנשי
אבל מיוחד, באופן שמים יראת עם וחסידות תורה מרביצי
אלו אותם כי אצלם, אינה השליטה הרבים בעוונותינו לדאבונינו
התורה עולם ומנהיגי הבתים בעלי להיות רצו לכסף המכורים
,הזרוע בכח הכל על להשתלט איך חדשה דרך ומצאו והחסידות
,המסחר בעלי אותם מנגד שיעמוד אחד לאותו ואוי חזק בטרור
לא השני ימי את אחד לקצר מוכנים השחורים האנשים אותן
את מוציאים שהם ידי על  כמשמעו פשוטו אלא המפורש בשם

לשטריימעל... מתחת או הבעקישע של הכיס מן האקדח

כדלהלן:הרב בדברים רשימתו את מסיים ז"ל מנדלוביץ

- ד -
צבועים רבנים

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

ירדה לדאבוננו שעתה מה וכברוהיהדות, ,אחורנית מעלות עשר
מועד...! בא כי לחננה עת כי של הזמן הגיע

בהספידא[נמצא לדרוש המתכבדים רבנים כהיום ששכיחים דמה
הדור שפלות על בהתלהבות ודורש הזדמנות בשאר או
לבשר הכשרים נתינת ידי על גדול היותר המסייע שהוא בזמן בו
העומדים מנהיגים לאותן חיזוק בנתינת או גמור חלב או מפוקפק
לכל חלב וודאי נו"ט ספק בשר מכירת של הענקי המסחר מתחת
וההיסטורי' שלנו הזוהר במדינת לעולמים היה כבר כ"ז המדינה.

עצמה]. על חוזרת

שואלבמלים אני ועתה דבריו, את מנדלוביץ הרב סיים אלו
על להוסיף שצריכים משהו עוד חסר האם רבותי: אתכם
החילול דבר? אותו את עשינו לא בדורנו האם בזמנינו? הנעשה
הקונסרבטיבים או הרפורמים שלא העובדה וכמו"כ הגדול השם
הממשיכים הינם כי להוכיח הרוצים כאלו אלא ,כך נוהגים
מחוגם כאשר ועוד האורטודוקסיה, מן ביותר והטובים החזקים
כרת עונש באותו דאורייתא איסור אותו בענין ומחו הודיעו
רבבות והכשילו שנה שלשים במשך אצלהם שהסתובבו רח"ל,
ואותם חמור, חטא ובאותו וטרפות נבלות באכילת מישראל
נחושה במצח פנים ולהעיז לקום העוז את להם יש ה"רעבנים"
היו כאילו בדיוק חלב, לא שהוא חלב על ואומרים בעינים

...לילה שהוא יום על אומרים

במהעד מנדלוביץ פייוויל 'ר הרב של דבריו את ציטטנו כאן
ונראה אחורנית קצת נקפוץ עתה שנה, ששים לפני שאירע

יורק. לניו מחוץ שנה מאה לפני קרה מה
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