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 ד"בס

ïéèòìåá# 25 
 ãòåå øå÷éðä úøîùî

ä áöî ïå÷éúì ùã÷åî ïåâøàøå÷éð 
 והצעה, הודעה ,התיעצות, חקירה ודרישה, באמצעים של בירור

 ו"מ תשתשריחודש 

 

 קצבים שני
 ודם חלב וטריפות נבילות מאכילי

 תשובה בעלי
 ו"תשמ יארק נוא – ו"שמ קראקא

 בריתה בארצות עצמו על חוזר בקראקא שאירע הסיפור

 ,שנה 400 לפני שאירע המזעזע הסיפור מחדש הופיע
 .אירופה יהודי את ובמיוחד כולו העולם את שזיעזע

 .הדורות בכל ישראל בכלל שאירע ביותר והמעניין המזעזע הוא הזה היספור כי מעידים מומחים
 :הסיפור תוכן

 .לעשות מסוגלים שקצבים מה. 1
 .במלכודת נופלים ישראל גדולי. 2
 .וטריפות ונבילות באכילת ישראל כלל את לרמות ושיטה ךדר. 3
 .ונצרך נרשא לכל רחבה ביד צדקה מחלקים קצבים. 4
 .במרכזה ועומדים הקהילה עניני בכל מכובד מקום לקצבים. 5
 .אירוע בכל עבורם מוכן משפחתיים ובאירועים בשמחות מיוחד מקום. 6
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 .יהםחתנ ביותר והטובים היפים המכובדים הבחורים. 7
 .ימיהם בדמי שנקטעו צעירים של בנשמות מתמלא החיים בית. 8
 .ע"ל ויתומים אלמנות משאירים צעירים אנשים. 9

 .צער מלאי הורים ומשאירים עת ללא העולם מן נפטרים צעירים ילדים. 10
 .גלגלים על כולה העיר. 11
 .לאפתות נזרקים בשר של קילוגרמים אלפי. 12
 .לזבל ונזרקים נשברים דולרים נימליו של בערך כלים. 13
 .הישר הדרך את עוזבים חכמים תלמידי ואברכים בחורים עשרות. 14
 .שנים עשרות במשך קראקא ששמה שלמה לעיר ודם חלב מאכילים מנקרים. 15
 – סופרים – קודש כלי ישיבות ראשי – וצדיקים גאונים – דיינים – רבנים – חכמים תלמידי. 16
 אלפי ועשרות רבן בית של תינוקות – מעשה ואנשי חסידים – ישיבות בני – מלמדים שוחטים
 .שנים עשרות ודם חלב וטריפות נבילות אוכלים חשובות משפחות

 .קראקא בכל השמים לב עד ויללות בכיות. 17
 .המגיפות עשרות בגלל תעניות עשרות גוזר" עמוקות מגלה"ה. 18
 

 הנורא המעשה של היבטים כמה
 לקראקא הברית ארצות בין ההבדל

 .רבנים מאות ישנם הברית בארצות – אחד רב' הי לקראקא. 1
 .קצבים מאות הברית בארצות – קצבים שני היו בקראקא. 2
 .במזיד הברית בארצות – בשוגג טריפה האכילות בקראקא. 3
 ובהסכמתם בהכשר הוא הברית בארצות –, הרב של לאפו מתחת קרה זה בקראקא. 4
 .בנים-מהרע חלק של

 חלק שהוא, חרדיות קהילות מאות ישנן הברית בארצות – אחת עיר רק היתה קראקא. 5
 .ישראל מכלל גדול
 לאחר הברית בארצות – הראשונה בהתעוררות בתשובה חזרו הקצבים בקראקא. 6

: תיבות-ראשי (ט"המחנו ואנשי, ישראל גדולי רבנים ידי על מרה זעקה של שנים עשרות
 .חלב מאכילי ישנם עוד עדיין) וטריפות ותנביל חלב מאכילית

 למאכילי הברית בארצות – והנורא הגדול הדין יום מאימת חששו הקצבים בקראקא. 7
 .פחד כל' הי לא הטריפות

 לוקחים הברית בארצות – המקדש בית חורבן על ובכו לבבם קרעו הרבנים בקראקא. 8
, המעוררים הרבנים נגד להתגונן דיבכ, הכשר דמי דולר למליון קרוב הרבנים של גדול חלק

 ליהודים חלילה להרשות ולא התמימים היהודים המוחות את ולטשטש, הערעור את להשתיק
 .טריפה בשר לאכול שיפסיקו
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 יורק ובניו, וטריפות נבילות הרבה כך כל מכרו שנה 40 במשך הכל בסך בקראקא. 9
 אקספורט' הי לא בקראקא כי, השנים כל במשך שם שמכרו כפי כזו כמו אחד ביום מוכרים
 ארצות בכל האטליזים לכל יום כל בשר של טונות אלפי מפיצים יורק בניו אבל, ביזנעס
 למטוסים, החולים לבתי, לקעיטערערס, למסעדות, המלון לבתי, שם המסעות ולכל הברית
 מטובלים שהם נקניקיות, פרענקפורטער, סאלאמיס ובפרט (חודש בתוך בשר טונות אלפי

 .ועוד וכבדים לשונות, חלבב
 הכלים את ישברו יורק ניו ששמה הטריפה שהעיר יצוו שהרבנים' הזכי לנו' תהי מתי
 .לזבל הטרף הבשר כל את ולזרוק, הטרפים

 הניקור משמרת ועדו


