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למה יוצאים כל כך רבה יהודים מהדת?
ב"ה .יום ג' לס' "ולא תטמאו את נפשותיכם" פה מאנסי יצ"ו
לכבוד וועד הכשרות דהתאחדות הקהלות ובראשם הרה"ג מדברצין שליט"א
הנה ידידי היקרים חבר אני לכל אשר יראוך אמר דוד המע"ה ,וכן ראו לכל אשר יראת ה' בלבבו
לחזק כל העושים במלאכת הקדש ובפרט במלאכת הכשרות שהיא יסוד טהרת בית ישרא' ,ומה לנו
להאריך במה שנודע לכל דברי חז"ל בזה וכבר ליקט וביאר כל הצורך א' קדוש בס' הנקרא נפש ישעי'
שליקט כל מאמרי חז"ל שדברו מענין שנוגע לכשרות המאכלים וגם מספרי יראים ומספרי תלמידי
בעש"ט הק' וגם מה שכ' מרן הק' מסאנדז בספרו שו"ת דברי חיים דזה גרם בכמה מדינות שיצאו מהדת
ונאבדו מתוך קהל הקדש על שנטמטמו במאכלות אסורות ע"י השוחטים שלא היו כדבעיא ע"י שו"ת
ד"ח יור"ד סי"ז ע"ש.
ומה לנו לדבר עוד ובפרט במדינה הזאת שמיליונים יצאו מהדת וכותב הטורים זוכה שעוד לפני
עשרים שנה היו בכל מקומות בניו-יארק בתי מדרשים עם אנשי מעלה לומדים מופלגים יראים ושלמים
בעלי מדות טובות ובעלי מעשים בעלי בתים בקיאים בש"ס וכולם כמעט בניהם יצאו לגמרי מהדת
ונאבדו מתוך קהל בית ישרא' כידוע ומפורסם.
והנה עם בואנו לאמעריקא אנחנו שהיינו מוכנים בשם גרינע היינו רגילים לעיין בפרשה הזאת איך
אפשר שאנשים כאלו לא זכו להעמיד דורות ותולדותיהם כיוצא בהם ,וכולם פה אחד ענו בטענות על
אותם היהודים שהחסרון הי' החינוך שלא היו ישיבות ות"ת וכיוצא ,אבל לי נראה שזה טעות כי בכל
מקומות הגליות היו קהלות ואפי' מדינות שלמות שהיו עם הארצים גמורים ואעפ"כ היו מחזיקים ביסודי
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הדת עכ"פ במצוות אנשים מלומדה ונשארו בתוך קהל ישרא' וקחו למשל קהלות גרוזי' ושאר קהלות
ספרדים שהרבה מאות שנים כבר לא הי' להם גדולי ישרא' והמון עם היו ע"ה ובפרט בגרוזי' תחת
שלטון הקומוניסטי שלא הי' שום חינוך לילדים ואעפ"כ כל העדה כולם קדשים ומחזיקים במצוות
ובפרט ביסודי הדת כמו שבת ,טהרת המשפחה וכשרות.
ובמדינה הזאת לא היו יכולים להחזיק מעמד וע"כ דיעו דבמדינה הזאת מצב הכשרות הי' ירוד מאד
ולא הי' מאורגן כלל כי הי' בידי הבעלי בתים הקצבים הבורים שנבהלים להונם והשוחטים והרבנים היו
בידיהם והיו יראים מהם לאבוד הפרנסה שלהם ומעטים היו שיכלו לעמוד בנסיון לקיים ובכל מאודך
והתחילו להקל ולהעלים עין בכמה ענינים ,כידוע דרכו של יצה"ר שהיום אומר לו עשה כך ומחר עשה
כך וכו' ,ועי"ז נפלו ברשת היצה"ר הרבנים והשוחטים והפילו כל המדינה עמהם ,וכידוע שאותן היראים
היו פרושים ומחמירים לעצמן בכמה דברים שלא לנגוע באיסור ח"ו ,אבל לבני ביתם לא היו יכולים
להחמיר דלא היו שומעים להם ואפי' היו שומעים להם מ"מ לא רצו להחמיר מפני הרחמנות כי הילדים
רכים וחלושים ואיך יכולים להפרישם מסיר הבשר וקבלו סיוע בגידול בניהם מהס"ם שרו של עשיו
הרשע שבקש מיעאע"ה נסעה ונלכה ואלכה לנגדיך שבקש שיקבל ממנו עזר בגידול בניו ,וע"ז ענה לו
יעקב אבינו ע"ה כי הילדים רכים וכו' עלות עליו ודפקום יום אחד ומתו כל הצאן ,דהיינו דאפי' הילדים
ישארו רכים מ"מ עולים ישארו עליו שילכו בדרכי .לא כן אם אקבל ממך סיוע והבנים יהיו פטומים
מ"מ יגיע יום א' דהיינו זמן קצר יעבר וימותו כולם ,אבל אתם האנשים גדלו את ילדיהם בסיוע שקבלו
מהס"ם מהשלש קליפות טמאות ששורים על מאכלים טמאים כמבואר בס' התני' הק' ועי"ז גידלו בנים
לס"א כי הי' לס"א חלק בהם עד שגברה עליהם ועשקה אותם לגמרי מהקדושה ר"ל.
ולפי מרן הד"ח בודאי שאין לפקפק שזה הי' הסיבה כי בכל המדינות שמרן הד"ח כיוון עליהם הי'
החינוך קודם שיצאו מהדת על טהרת הקדש ומה הי' הסיבה לירידה גדולה כזו שנאבדו לגמרי וכה
פתאומית בודאי א' מהקהלות שמרן הד"ח כיוון עליהם היא קהלת פרנקפורט המעטירה שבעל ההפלאה
ז"ל שמש שם כאב"ד כידוע ,ובאותה זמן הי' עיר מלאה חכמים וסופרים גאוני וקדושי ארץ כמו ר"נ
אדלר והגאון ר"ז אמריך ומרן בעל ח"ס שהיו כולם ילידי פרנקפורט ,ואמר חמשים שנה כבר לא הי'
אפי' מנין שומרי שבת ואיך ירדו כ"כ פלאיםץ
ובא מרן הד"ח וגילה לנו ברוח קדשו שע"י השוחטים שהיו מאכילים טריפות ובודאי שעשו במחשך
מעשיהם כי בודאי בכל עיר הי' עינא פקיחה על הכשרות ובודאי שלא האכילו בשר חזיר ולא איברי
בשר נחירה ורק שע"י שעשו בחפזון מעשיהם לא דקדקו בכל הצריך לדקדק ,וכידוע שבין חציו לרובו
בסימני השחיטה אין אלא חוט השערה וזה טמא וזה טהוטר ,בודאי שלא עשו כן כל הזמנים דא"כ איך
לא ראו את זה הממונים על הכשרות מהבי"ד שבעיר ובודאי שבעת ביאת הרבנים הי' הכל עצהיו"ט
והראו סכינם לחכם ונמצא יפה ורק אחר צאתם צחקו עליהם הבעה"ב ועי"ז יצא מה שיצא ע"כ.

2

והנה אם נתבונן בזה חיל ורעדה אחזתנו ,מה יהי' עם בנינו אם קהלות קדושות שהיו מלאים תורה
ויראת שמים כיון שטעמו ממאכלות אסורות התחיל הרוח לקשקש ולא נח עד שיצאו מדעתם ר"ל כ"ש
אנחנו פה במדינה הטמאה הזאת שיש לו להס"ם עוזרים מהרחוב ושאר עוזרים ומים אין להעביר
טומאה אין מים אלא תורה ובמצב כזה אם ח"ו לא נעמוד על המשמר בעניני כשרות להשגיח שהס"א
לא יתגדל בנו ובבנינו ודפקום יום א' ומתו כל הצאן ח"ו.
כי מאכלות אסורות הם לנפש כמו הקענסער לגוף שמתגדל לו לא לאט ולא מרגישים שום דבר עד
שמתפשט בכל הנפש והורג את הנפש ,ר"ל.
ע"כ נבקש תרופה בעוד מועד שלא נתפשט בכל הנפש עד שיתפשט ח"ו כמגפה בכל בית ח"ו .ואל
ישיאנו יצרינו שהמחיצה של שער ובגד מהשטראמיל וגרביים לבנים שזה יציל אותנו ואת בנינו ,לא כן
זה הכל אם הבעל דבר הוא עדיין בחוץ אבל לא כן אם נותנים לו דריסת הרגל בבית ובפנים בנפש אז
לא יועיל שום דבר כבר ח"ו ע"כ כל מי שעושה תיקונים בעניני כשרות זה הצלת כלל ישרא' ממש ואין
קץ למתן שכרו.
והנה נתבונן נא איך קיננה הס"א כבר בנו הנה בצאת מדריך הכשרות לעולם ועם פרסומה של וועד
הכשרות שמעתי מאנשים ואפי' מרבנים שתמהו מאד על המסירת נפש של האנשים שיסדו את וועד
הכשרות ובפרט עלה רב מדברצין שליט"א איך לא מפחד לעושת דבר כזה ,האם הוא לא יודע כי זה
בנפשו ,כי הבעלי בתים אשר בידם המסחר הכשר הם יד אחת עם אנשי עולם התחתון הנקראים
"מאפיא" ,ומי שעומד בדרכם להרויח הרבה כסף ועושה פעולות להבטיח את הכשרות שיהי' בתכלית
ההידור ,הלה דבר כזה עולה להבעלי בתים בעלי הבשר בעוד כסף כי יצטרכו עוד איזה שוחטים
ומשגיחים ועי"ז הבנק ביכלעך שלהם לא יהיו שמנים ולא יוכלו לקנות האטעלען במיאמי ביטש
וכדומה .וממילא מי שעומד בדרכם הוא חייב מיתה ,וכאשר ידוע שבי"ד של ישרא' היום אין דנים דיני
נפשות הם לוקחים להם את הרוצחים הגוים והם יעשו את זאת .ומה שנוגע לסתם רדיפות והשמצות
ונגישות והלבנת פנים וקיפוח פרנסה להשוחטים שמרהיבים עוז בנפשם למחות על ההפקרות בכשרות,
שוחטים כאלו חייבים עכ"פ יסורים למרק עוונותיהם על שרצו להפסיד דמי ישרא' וגם פגמו בכבוד
הרב המכשיר שהוא נכד חשוב והדרת פנים ושמו הולך לפניו ,ובשמו עושים בעלי הבשר גוטע פעטע
ביזנעס ובודאי השוחט הנבזה שרוצה להפסיד הגרינע דולאר שיצטרכו לבזבז על עוד איזה שוחטים אם
רוצים שהשחיטה תהי' כדת וכדין לא בחפזון ובבהילו ,בודאי הוא חייב יסורין וע"ז יקבלו היתר גם
מהרב המכשיר בעצמו ,הגם שאין דנים דיני נפשות אבל דיני ממונות דנים וממילא הנשיאות חן שיש
להם מהבעלי בשר זה ע"י שהם לא מחמירים להם ואומרים להשוחטים שמי שאין יכול לשחוט אלף
ושני מאות לשעה שחיטתו פסולה וממילא לא צריכים הרבה שוחטים והבעלי בשר מרויחים ונותנים
להרב המכשיר טשעק הגון ,וממילא אוי ואבוי למי שרוצה לסכן את הטשעק ,והבעלי בשר הם מאותן
שחביב עליהם ממונם עכ"פ כגופם וממילא מי שרוצה לקפח ממונם ע"י שיצטרכו להרבות בשוחטים
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ובודקים וממילא אצלם איבוד ממון זה נוגע להם בנפשם וזה פיקו"נ וממילא הבא להורגך וכו' וממילא
מותר לשכור את אנשי המאפיא להרוג השוחט או הרב שמרהיב עוז בנפשו למחות וממילא עומדים מלא
התפעלות לפני הרבנים והעסקנים של וועד הכשרות שהולכים על קידוש השם זה וכיוצא היא
הרעאקצי' בשטיבלעך על הוועד הכשרות.
אבל אני אומר אוי לנו שכך עלתה בימינו שבין אנשים המכנים עצמם בשם חסידים יהי' פחד לדבר
בענין הנוגע לכשרות ויפחדו רבנים עם אנשי עולם התחתון דבר שרק הציונים הגרועים משתמשים
בזה ,להטיל אימה על כל מי שעומד בדרכם ,ישתמשו בזה הנקראים בשם חסידים ,אוי לעינים שכך
רואות ואוי לאזנים שכך שומעות.
והנה עד הנה מי שהי' רוצה לעשות נבלה ולהחטיא את אחרים להאכיל נבילות וכדומה לא הי' לו
מקום בין יהודים שומרי תורה ומצוות כי החברה היתה מקיאה אותו ובפרט בין חסידים שהיו מוסרים
נפשם על כל מנהג קל ובפרט מה שנוגע לאיסור דאורייתא ובפרט במאכלות אסורות ,ומי שהתאווה
תאווה לילך בשרירות לבו הרע יצא מכלל והתערב בין הכתות שונות מהנבדלים ועשה מה שלבו חפץ.
והנה תמהתי שידוע שקודם המלחמה הי' בכל מקום הרבה שיצאו לתרבות רעה ר"ל ע"י הציונים
המסיתים והמדיחים ,ואחרי המלחמה שהתגבר כח הסט"א מאד והצליחה בזמן קצר להעביר על הדת
ר"ל כמה מליונים ובפרט אנשי עדות המזרח .והנה בין עדות החסידות כמעט שלא הצליח כלום והצליח
בידם להתארגן וליסד בתי חינוך ואין פרץ ואין יוצאת ,אבל טעות גמור בודאי ידע השטן שאם יבא
להחסידים ויאמר להם לעבור על הדת לא ישמע להם ומה עשה הבעל דבר ,הוא הקים מין חסיד משלו
אשר בחיצוניותו הוא חסיד חבוש בשטראמיל ובעקישע והוא מעמבער במפלגה החסידית וחוטף שיריים
ובפנימיותו הוא כמו חפשי עושה מה שלבו חפץ הולך לו אחר כל חמדת העולם עובד כל היום והלילה
כדי למלא נפשו מכל הלוקסוס שכל אמריקאי שואף אליו ,נוסע בחורף למיאמי ובקיץ לקאנטרי ואין
פותח ספר לעיין בצורת אות יהודי ,וע"י שמנת עבית כשית עי"ז ויטוש אלוק עשהו ,שוכח מהי"ת
לגמרי וממילא כל העולם לפניו כמישור ונעשה מהושם ונתערטל מיראת שמים ויש לו רק מטרה אחת
בחיים להשיג יותר ויותר כסף ואין עומד לנגדו ומוכן לעבור על כל התורה כולה להאכיל נבילות
ולרצוח אנשים ,ובאופן זה הוא יותר גרוע אפי' מהחפשי שיודע בעצמו שהוא חפשי ואולי איזה פעם
יהרהר בתשובה ,אבל אלו מעולם לא יהרהרו בתשובה דהלא בלבם חסידים הן ונותנים פדיונים גדולים
ונדבות גדולות להענינים של הרבי ,ועי"ז הם מהיושבים ראשונה במלכות כידוע דהדיוט קופץ בראש,
ועל כל פשעים תכסה המכסה של חסידות ואין נותן ללבו אפי' לשוב.
ע"כ אין עצה רק לבוא בכל ענין שנוגע ליהדות רק לאברכי הכולל וסתם בני תורה הלומדים תורה
מתוך הדחק ללמוד וללמד לשמור ולעשות ואין נימנים על מה שמפלגתם עושה זה צודק ואין משגיחים
אם המנהלים הם אנשים אשר כוונתם לשמים או לכבוד עצמם הם דורשים ,אשר זה לדאבונינו היום גם
בכל עדתות החסידות אשר נעשו למפלגות ממש ,והשרידים אשר ה' קורא הם רק בני תורה אשר
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כוונתם רק לשמים ,וכתב האלשיך שבעת ביאת המשיח יקבלו אותו רק הבני תורה אשר למדו תורה
מתוך הדחק ע"כ ,א"כ עם ה' חזקו ונתזקו לחזק ענין הנשגב הזה של כשרות התאזרו והיו לבני חיל
וחפץ ה' בידכם יצליח.
כ"ד ידידכם

שלמה יודאלעוויטש
חונה פה מאנסי
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