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א קורא 'קול
  וועד השוחטים ומשגיחים מעמפיירי כשר פולטרי

ראשי והנהלת הקהילה דישיבה הקדושה שאלות גלויות ל
 תורה ודעת

 )שרגא פייבל מענדלוביטש' צ ר"ביסודה של הגה(

 –להסיר מכשול 
, הקרבנות נופלים יום יום

 ! וכולם שותקים

 אנחנו -, עת צרה ליעקב -,  !!!מורי ורבותי
 הקרוב למאה שוחטים ומשגיחים צועקים ובוכים מר

 !ואין איש שם על לב

ל תחת השגחת "אנחנו השוחטים בשחיטה הנ
וצועקים להרב בעלסקי כבר כמה שנים , האוי יו

שהשחיטה שלנו הוא נבילה וטריפה ואין לנו כוח 
והוא הוא , לשחוט כל כך הרבה שעות ביום בלי לנוח

, ל מטעם האוי יו"כל השחיטה הנהבעל האחריות על 
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והזהרנו אותו שאם לא יתקן התיקונים הנחוצים 
נצטרך לפרסם בחוצות שכל עם ישראל האוכלים 

שלחנו לו ,  שםךמהשחיטה שלנו ידעו מה שהול
לא !  מה קרה-, מכתבים אחר שדברנו אתו על הטלפון

הוא עונה לנו מי שיעשה או ידבר , פחות ולא יותר
ביום הבא יהרגו את אשתו , שחיטהאיזה דבר נגד ה

 .ל"ובניו רח

שומו שמים השמעתם דיבורים כאלו מרב 
ראש ישיבה וראש כוהוא עוד עומד ומכהן ? המכשיר

לבד  הוא – !אין בכלל בית דין כזה(? בית דין של תורה ודעת
וכאן בארצות הברית לא צריך כלום רק , התחשק לו להיות ראש בית דין

 כאילו עשה לו לעדער העדוהרשע הזה , ללכת לארטיסט ולעשות לעדער העד
 !ולך תאמר לו משהוא, הראש בית דיןנעשה בלילה אחת יש כאן בית דין ו

ויראה לנו את היורה , שיבחן אותו  מי5000$מוכנים לשלם פרס של נחנו א
 ראשעשה לנואם יש לו מן הסתם עשה את זה עם ארטיסט כמו ש[, יורה שלו

ואיך ! ל"  הלא הוא מאפיאנער רח-)]ארטיסטהבית דין על ידי 
ישיבה קדושה כזו מחזיק רוצח והיטלעריסט 

 הלא אתם אשמים על כל זה שהוא -? מאפיאנער כזה
 !ב המכשיר אצל האוי יור

אם אתם לא הייתם מחזיקים ראש ישיבה כזה 
 ועוד הקמתם -? הלא האוי יו לא היה לוקחים אותו

והא הרוצח היטלעריסט המאפיאנער הזה , בית דין
 ?הוא ראש בית דין שם

ועוד נמצאים , ל שלא אלמן ישראל-תודה לא     
, י"בפלעטבוש ובנחרדים וראשי ישיבות רבנים 
קולקלים כמו הוא ואינם מאכילים ין אינם משעדי

לקחת איך יכולים  -, באכילת איסוריםעם ישראל 
 יו עלכוסמז י"ראש ישיבה מופקר כזה ועוד עי
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הוא מכשיל הרבים בנבילות וטריפות בשאט נפש ו

 ? וראש ישיבהרבאצלכם האם זה נקרא  - ?במזיד

מנהלי י צריכים לדעת אחת ולתמיד כי "אחבנ
שי הקהילה דתורה ודעת אשמים הישיבה ורא

של  שהוא נותן על השחיטה כשרבההבכל זה 
 .עמפיירי כשר

מנהיגי ורבנים עם (אחר שישבנו  :סוף דבר
שכל . 1 :יומם ולילה באנו למסקנה) קהילות ועסקנים

ואשר בוער בקרבו , איש אשר רגליו עמדו על הר סיני
צא ויגלה קלונו של י,  עדיין ניצוץ של יראת שמים

ל "ואם הישיבה הקדושה הנ, רשע המרושע הזהה
לא יזרקו אותו החוצה מישיבת תורה ודעת 

ד "כ ראש בי"ז יש לו הכח לקרוא אותו ג"שעי
כל ראש ישיבה וראש רב המכשיר של האוי יוי ו

, אינו אלא סילוף וזיוף שלו ובית דינו כשרותה
כאשר כל הרבנים מודים וצועקים על , וסמיית עיניים
 .אי כשרותה

אין לנו די מילים לכתוב על אותו האיש השבתי 
מספר תורת הקנאות קטנה העתקה רק נביא , ל"צבי הנ

והוא קבוצת מאמרים וכתבים נגד  יעקב עמדין' לר
, צילום הדפוס הראשון (שבתי צבי ומתי סודו

, י הוצאות מקור "ב נדפס מחדש ע"אמשטרדם תקי
 .)א"תשל, ירושלים



  השוחטים להסיר מכשול זעקת ו
ששבתי האיך :  שבירושליםד הגדול"גביית עדות מבי

קודם שהמיר דתו האכיל חלב כליות לעשרה  צבי
 מישראל

 :ל" וז45ל בדף "בספר הנ
 :ב"קבלת עדות בירושלים תוב

ואתא , במותב תלתא בי דינא כחדא הוינא
ר משה חביב איש "לקדמנא החכם הכולל מוהר

 :ק"ל בלה"וז...ספרדי והעיד בתורת עדות

ח בירושלים " תאני מעיד שמפורסם הדבר בין
האכיל  ,ו קודם שהמיר דתו"ששבתי צבי תר, וחברון

גם צוה להם להקריב , חלב כליות לעשרה מישראל
 .ל והאכילם כסדר אכילת פסח"פסח בחו

: גם עשה ברכה על אכילת חלב בזו הנוסחא
 .המתיר אסורים] 'ברוך אתה ה[ה "בא

וגם שמעתי דבר זה מאדם אחד בעל תורה גדול 
 ...כ עשה תשובה"ר זה ואחכ דב"שעשה ג

עוד שמעתי מהחכם הכולל הרב אברהם יצחקי 
ששמע , ב"ק ירושלים תוב"מ דספרדים בעה"ד ור"אב

ר משה גלאנטי "מרבו הגדול החכם הכולל מוהר
 :אומר

פ "אע, ו"צ ימש"מתחילה לא הייתי מבזה לש
צ "י של ש"שלא הייתי מאמין בו רק אחר שראיתי כת

וחתם את , שהיה מאמין בוו שכתב לכאן לאחד "ימש
דהיינו שכתב שם , עצמו אני הויה אלקיכם שבתי צבי

 .הקדוש ככתיבתו
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, ל"עכ. אחר זה אני מחרים אותו בכל יום ויום

 .ש עוד באריכות"ועיי

כ " עה-ומה נוראים דברי המדרש רבה איכה 
היו גדולי ישראל רואין דבר : ק"וזל, ויצא מבת ציון

ה תבא "אמר להם הקב, עבירה והופכים פניהם ממנו
) ט"פכ(נ " ובאדר-. ל" עכ,שעה ואני עושה לכם כן

ח בלא זמנם מפני שהם "מפני מה מתים ת: ל"וז
בוזים בעצמם שאינם נוקמים ונוטרים כנחש על דברי 

  -. ל"עכ, תורה ויראת שמים

דאס "כ  בעיתון היהודי "קצת משכאן ונעתיק 
סם כתבה פור) ג"ל בחודש טבת תרפ"י" (אידישע ליכט

הרב ק "הצהכתב אותו " עד מתי"תחת הכותרת 
 מייסד הישיבה הקדושה ,שרגא פייוויש מנדלוביץ

ירא צדיק ויהודי ,  שהיה ידוע כלמדןתורה ודעת
וכמי שעמד בפרץ וגילה את הפצע הנורא של , שמים

 .אכילת טריפות בעיר ניו יורק

לדאבוננו כל : "במאמר המערכת הבהירו וכתבו
הכשרות ירדה עד , ב שם הכל אמת ויציבמה שהוא כות

סקנדל , ושוררת הפקרות נוראה, לדיוטא התחתונה
נורא ולכן נכשלים הרבה באכילת נבלות וטריפות 
ובמיוחד אלו אשר רוצים בכל לב לשמור שעל שולחנם 

 .לא יעלה חלילה טריפה

בנושא הכשרות כבר דשו בה בעיתונות היהודית "
שור לאותן הקצבים ובעיקר בכל הק, בזמן האחרון

המוכרים בשר טריפה בשר בלי הכשר או בהכשרים 
אך התעלמו מן הצד השני של המטבע מענין , מסולפים
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הטריפות הנמכרות תחת השגחתם של הרבנים או 

 .ארגונים רבניים

העיתונות שתקה בענין בשל כבוד הרבנים או 
ובכל הקשור לכבוד התורה , בגלל טעמים אחרים

, וכבוד האמת שעליו דורכים ברגלים, המושפל עד עפר
ובמקום שיש חילול , הרי שלנו הדברים יקרים יותר
ולכן אני יוצא בקול , השם אין חולקים כבוד לרב

 ".מחאה גדולה

באורך רשימתו ניתן להיווכח על יושרו של 
כאשר הוא אינו מחפש לשאת פנים בשביל אף , הכותב
עורך וללא הבדל הוא , הוא כותב חריף מאוד, אחד

הוא " ס'אני מאשים"ושרשרת של , חשבון עם כולם
 :ובתור דוגמא נביא להלן כמה מהם, יוצא נגד רבים

שבידיעתם , מכשירים-אני מאשים הרבה רבנים"
או בשל אי ידיעתם אך בשל התרשלותם מוכרים תחת 

בסיטונאות , בשר נבילה וטריפה" השגחתם"
 .נבל ברשות התורהוהמוכר הינו , ובקמעונאות

שהרבה , אני מאשים אותם הרבנים המכשירים
, יהודים העירו להם והוכיחו להם בענין הטריפות

אותם , ואותם הרבנים התעלמו כליל מן הענין
 .החוטאים ממשיכים למכור כמה שהם רוצים

שבמקרים רבים הם , אני מאשים הרבה רבנים
הם ובכל זאת , אינם נוטלים חלק בעבודת ההכשרה

,  ובכל זאת שותקים בענין הנבילה,יודעים מה שקורה
או בגלל הרצון , "שמור לי ואשמור לך"וכל זאת בשל ה



 ט השוחטים להסיר מכשול זעקת 
במקום שיש חילול והם שוכחים ש', למנוע חילול ה

 ....השם אין חולקין כבוד לרב

מאותם המילים ניתן לראות איך וכיצד אותו 
כואב לו על מצב הכשרות , הכותב שופך את דם לבו

 הגדול שלו היכן "אשיםאני מ"ב, איך שהוא לקוי
שהוא מאשים את הרבנים הוא מנסה ברשימתו ללמד 
זכות עליהם ומאשים את הקהל היכן שניתן לראות 

 :כפי שנצטט להלן, בהמשך של הכתיבה

אגב ניתן לכנות את הרבנים המקומיים בכלל של "
ואז , "עניות מעבירה את האדם על דעתו ועל דעת קונו"

ל אין להם פרנסה מן אותם אלה בלי יוצא מן הכל
הרבנות והינם חייבים לחפש זאת מהכשרים או 

כך שהם יותר טרודים , ממלאכות בזויות ושפלות אחרות
ולכן אין להם זמן , בפרנסות מאשר סנדלרים ותפרנים
וכאן נופל כל האשמה , וכח להסתכל על כל עניני היהדות
 .על הבעלי בתים האורטודוקסים

ה שהיא יושנת אני מאשים את האורטודוקסי
שינת חוני המעגל ואינה רואה דבר ממה שנעשה 

היכן שהחומות החזקים ביותר שלנו נופלים , מסביב
דבר קדשינו נרמס , ומתמוטטים על ידי שונאינו

הירושה שירשנו זה שלשת אלפים שנה , ברגלינו
אבל , והאורטודוקסיה יושנת, כמעט ואין לה עוד זכר

 ?עד מתי

ששמרה , כל חומת היהדותהאם אינכם יודעים שמ
שבת , אותנו עד כה כמעט ולא נשאר זכר פרט לכשרות

אפילו בבתים , וימים טובים כמעט ואינם נשמרים
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ועתה נהרס גם חומת הכשרות ואתם , האורטודוקסים

 "?עד מתי אבל, יושנים

ואף אם התחלתם לבנות בשנים האחרונות "
ישיבות ותלמודי תורה בכדי לחנך את ילדיכם וכן 

אז האם אינכם יודעים , להחדיר בהם מדות טובות
אינן , שהינן מפוטמות בנבילות וטריפותשגופות 

 האם ?יכולות להיות יהודים עם מידות טובות
נבילות וטריפות מטמטמים את אינכם יודעים ש

, ואתם יושנים, הלב ומסממים את הדם היהודי
 ?אבל עד מתי

ם האם אינכם יודעים שבכל יום שהינכם הולכי
לא יעזרו לכם אפילו , בבוקר למקוה לטהר את עצמכם

כי הינכם טובלים ולא רק ששרץ , כל מימות שבעולם
וכשהינכם מתפללים ערב , !ואלא שרץ בתוכ, וביד

האם אינכם יודעים , או כשהנכם לומדים שיעור, ובוקר
כי הוא מפוטם , שהבל היוצא מפיכם הוא הבל של חטא

 ?אבל עד מתי -שנים ואתם יו, בנבילות וטריפות

וכשאתם רוחצים את ידיכם על מנת לאכול 
או כשהנכם עושים קידוש ועל השולחן , לחמניה

עמים והינכם בשר ודגים וכל מט, מונחות החלות
הרי שהינכם בוצע , "לכבוד שבת"אומרים בכל פרוסה 

 ?אבל עד מתי, והינכם יושנים' ברך ד

ו תעשו לעצמכם קצת חשבון הנפש ורא! רבותי
שההורים שלנו הקריבו עצמם , זכרו, תםעגהעד להיכן 

, הם הרשו שישרפו ויצלו אותם, על קידוש השם
מאחר ומכם אין , והעיקר לשמור על תורתנו הקדושה
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רק בקומץ אתם יכולים להציל את , תובעים קרבנות

 ?אבל עד מתי, והינכם יושנים, הסיטיאוציה

האם אינכם פוחדים יותר מיום ! יהודים
היכן שלא תוכלו יותר , ן הגדול והנוראהדי

? לתרץ תירוצים והתחמקויות ומשיכות בכתף
עורו ,  ואני אומר?עד מתי,  ואני שואל אתכם-

 .ל"עכ"! ישנים משנתכם
 עד מתי :ואנו שואלים למנהלי הישיבה

??? תאכילו את עם ישראל בנבילות וטריפות 
ד שלכם "י הראש ישיבה וראש בי"ע

 .הזההמאפיאנער הגדול 
 ק"ס לפ"ניסן תשח "רח "ז באעה"וע

  וועד השוחטים ומשגיחים מעמפיירי כשר פולטרי
 

 
 

 
 


