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 ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות

 והצעה, הודעה ,התיעצות, חקירה ודרישה, באמצעים של בירור
 ד"נ תשאדרחודש 

 ?מתי עד
מייסד   ל"שרגא פייוועל מענדלאוויטץ זצ רבי 

  ישיבה תורה ודעת לפני שבעים שנה

יודע שכתיבתי הפעם לא  אני
אולי עוד , דרבהא, תביא לי כבוד

 יתנפלו עלי בזלזולים מכל
אבל מה אני יכול , הצדדים
כאשר בוערת בעצמותי , לעשות

אש שאינה נותנת לעצמה 
בנושא הכשרות כבר  "".להיחנק

דשו בה בעיתונות היהודית בזמן 
ובעיקר בכל הקשור , האחרון
הקצבים המוכרים בשר  לאותן

טריפה בשר בלי הכשר או 
ך התעלמו א, בהכשרים מסולפים

של המטבע מענין  מן הצד השני
הטריפות הנמכרות תחת 

העיתונות שתקה בענין  -. השגחתם של הרבנים או ארגונים רבניים
 ובכל הקשור לכבוד התורה, בשל כבוד הרבנים או בגלל טעמים אחרים

הרי שלנו , וכבוד האמת שעליו דורכים ברגלים, המושפל עד עפר
, שיש חילול השם אין חולקים כבוד לרבובמקום  ,הדברים יקרים יותר

  ".גדולה ולכן אני יוצא בקול מחאה
שבידיעתם או בשל אי , מכשירים-מאשים הרבה רבנים אני"

בשר נבילה " השגחתם "ידיעתם אך בשל התרשלותם מוכרים תחת
  .התורה והמוכר הינו נבל ברשות, בסיטונאות ובקמעונאות, וטריפה



ב 

שהרבה יהודים העירו להם , שיריםמאשים אותם הרבנים המכ אני
, ואותם הרבנים התעלמו כליל מן הענין ,והוכיחו להם בענין הטריפות

  .רוצים אוותם החוטאים ממשיכים למכור כמה שהם
שבמקרים רבים הם אינם נוטלים חלק , מאשים הרבה רבנים אני

ובכל זאת , יודעים מה שקורה ובכל זאת הם, בעבודת ההכשרה
או  ,"שמור לי ואשמור לך"וכל זאת בשל ה, הנבילהשותקים בענין 

והם שוכחים שבמקום שיש חילול השם ', בגלל הרצון למנוע חילול ה
  .לרב אין חולקין כבוד

מאשים את כל הרבנים הגדולים מנהלי ורועי ישראל שבגלל  אני
 כי שכאחד אומר -אינה לשם שמים  המחלוקת, פירוד הלבבות ביניהם

ובמקום  -השני אומר טהור , וכשאחד אומר טמא, אסור השני מתיר
 יושבים ואין עושים, ובמיוחד בשוק העופות, להנהיג השגחה חזקה

  .דבר
מאשים את האורטודוקסיה שהיא יושנת שינת חוני המעגל  אני

היכן שהחומות החזקים ביותר  ,ואינה רואה דבר ממה שנעשה מסביב
, ברגלינו דבר קדשינו נרמס, שלנו נופלים ומתמוטטים על ידי שונאינו

, הירושה שירשנו זה שלשת אלפים שנה כמעט ואין לה עוד זכר
  ?אבל עד מתי, יושנת והאורטודוקסיה

ששמרה אותנו עד כה , אינכם יודעים שמכל חומת היהדות האם
שבת וימים טובים כמעט ואינם  ,כמעט ולא נשאר זכר פרט לכשרות

הכשרות   ועתה נהרס גם חומת,אפילו בבתים האורטודוקסים, נשמרים
  "?עד מתי אבל, ואתם יושנים

אם התחלתם לבנות בשנים האחרונות ישיבות ותלמודי תורה  ואף"
אז האם אינכם , להחדיר בהם מדות טובות בכדי לחנך את ילדיכם וכן

אינן יכולות להיות  ,יודעים שגופות שהינן מפוטמות בנבילות וטריפות
 אם אינכם יודעים שנבילות וטריפותה? יהודים עם מידות טובות

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

אינכם יודעים שבכל יום שהינכם הולכים בבוקר למקוה לטהר  האם
כי הינכם טובלים , אפילו כל מימות שבעולם לא יעזרו לכם, את עצמכם

נכם מתפללים ערב וכשהי ,!אלא שרץ בתוככם, ולא רק ששרץ בידכם
 האם אינכם יודעים שהבל היוצא, או כשהנכם לומדים שיעור, ובוקר

ואתם , כי הוא מפוטם בנבילות וטריפות, מפיכם הוא הבל של חטא
  ?מתי  אבל עד-יושנים 

, תעשו לעצמכם קצת חשבון הנפש וראו עד להיכן חרגתם !רבותי
 הרשו שישרפו הם, על קידוש השם שההורים שלנו הקריבו עצמם, זכרו

ומכם אין  מאחר, והעיקר לשמור על תורתנו הקדושה, ויצלו אותם
, רק בקומץ אתם יכולים להציל את הסיטיאוציה, תובעים קרבנות
האם אינכם פוחדים יותר מיום !  יהודים-? אבל עד מתי ,והינכם יושנים

תוכלו יותר לתרץ תירוצים והתחמקויות  היכן שלא, הדין הגדול והנורא
עורו ישנים , אומר ואני? עד מתי,  ואני שואל אתכם-? יכות בכתףומש

  "!משנתכם

 וועד משמרת הניקור


