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יעקב הרב של הרבנות תקופת ההסטוריית תחילת את הבאנו ראשון בפרק
.הברית בארצות הכשרות למען ומאבקו זצ"ל, יאזעף

אידישע "דאס בעיתון שהתפרסם מנדלוביץ פייוויל שרגא הרב של רשימתו
לא ואיש פניהם על מסוה הלבישו כאשר המכשירים, הרבנים נגד דאז ליכט"

פניו. על מסוה רק ולמי הישרים, והאנשים הרבנים הם מי ידע
החיצוני המראה התקופה, של זרה העבודה אז גם היה הזהב לעגל ההתמכרות
לאכול שרצו היהודים אותם ולדאבון האדם, של פנימיותו את הסגיר לא כלל

וכו'. בגדים שמונה שלבשו אלו מול גם להתמודד נאלצו כשר

שני פרק

- א -
מחברבספר מציין ,תרע"ב בשנת שנדפס שני, חלק אמת" "דברי

ז"ל אלבוים שמעון צבי רבי המפורסם הגאון הרב הספר
מצב את מצא שהוא איך "וגמרא משנה "חברת דק"ק הרב

כדלהלן: כותב המחבר בשיקאגו, והיהדות הכשרות

ישבה[על שבהם ערים שני היו ההם בימים כי לדעת הקוראים
והם: מצוותיה ומקיימי תורה שומרי החרדית יהדות עיקר
ענקי בה התיישבו זה ולאור ,שיקאגא עיר והשניה ניויארק,
שני זהרו וביניהם הסיבות כל מסבב ע"י לכאן שנתגלגלו הרוח
על רידב"ז בעל הגה"צ :בצהרים כשמש המאירים הכוכבים
חגרו שניהם אמת דברי בעל המפורסם הגאון והשני ,הירושלמי
הכשרות מערכת בראש ועמדו תילה על הדת להעמיד מתניהם
רב הערב לעומת ברך כרעו שקרסו עד המטבחיים בתי שהם

.[להלן יסופר כאשר מכשול וצור נגף לאבן להם שהיו

- ב -
תרנ"א שנת הברית בארצות המצב

תרנ"א(לשיקגו)לכאן...באתי שנה)בשנת 89 כאן(לפני מצאתי
בקהלה כרב אותי קבלו מובהקים, רבנים חמשה

מופלגיהקדושה היו בה שהיו החברים וגמרא" משנה "חברה
וכבר ,מאודם ובכל נפשם בכל מאוד אותי שכיבדו ה' ויראת תורה
זרוע בעלי כאשר תרנ"ח בשנת ...שם נמצא שאני שנה עשרים
במשך רק היה שהוא לאחר ,מהעיר לעסער .י.ג.א ר' את גירשו
ומוהר"א ז"ל, קאמיסארסקי יוסף הרב עם ביחד נשארתי שנה, 71
יהודים, קצת שגרו היכן שם ,העיר בדרום שהיה אניקסטער
בבתי מגידים כמה רק מוסמכים, רבנים היו לא בלעדינו
איסור בעניני שאלות מיני כל לשאול באו הם אצלי ,המדרשים

שלום לעשות פשרה, לערוך ,לשני אחד בין להישפט וגם והיתר
וכדומה ביבית הדיעות חילוקי בגלל לעשות שלא עצמי על קיבלתי גיטי)

עד נוהג שאני כפי האיזורי באות הנהרות בעני הגט נוסח את לכתוב אי הרבני

(היועד השנים במשך סבלתי שאני איך לתאר ניתן לא כלל ,
בשבוע פעמים כמה הלכתי במשחטות, סדר לארגן שהצלחתי
,ממש נפשות בסכנת כרוך היה שהדבר למרות וזאת למשחטות

הכשרים לאטליזים בעצמי אתהלכתי מוציאי כאשר הכשרות על (לשמור

(כשר שאינו בשר להכניס שלא ובודאי החלב, את מנקרי וכאשר ,מהורידי הד.

בשבת,בכל יאפו שלא לשמור בכדי במאפיות הסתובב הוא שבת
פעם אף כי תשלום, כל ללא בחינם עשיתי שעשיתי, מה וכל
עשיתי אצלם וכשדרשתי המדרש, בית משום להנות רציתי לא

הנאה. טובת כל ללא אתזאת כשחידשו דרשה להגיד לי שקראו קרה ג)

עשרה לי לתת רצה הינדזיל מר הכנסת בית ונשיא "ציו תפארת" הכנסת בית

על משלי, תרומה נתתי עוד אני ,אדרבא ממנו. זאת לקחת רציתי ולא יקרות מטבעות

יכולתי) מןפי ולא מהמשחטה תשלום כל לקחתי לא פעם אף .
ניהלתי כאשר פעמים כמה קרה גם בחנם, עשיתי הכל השוחטים,
להכין נתתי שלי ההוצאות ומן עניים יהודים אצל חליצה של סדר

המיוחדת הנעל את(קובעת שההלכה האחרים(כפי הדברים כל וכן
המקום, תושבי כל על ואהוד מקובל הייתי ולכן ...להם הזקוקים
עד בשקט חיינו כך שגרתי, לא דבר אצלי מצאו לא פעם אף

תרס"ב מ.ק.)לשנת שנה 78 לפני).

באותהובעלי ריב מחרחרי ,אנשים כמה לעיר הגיעו תקופה
הם שמבחוץ צבועים ,וחנפנים רעים אנשים מחלוקת,

יראים יהודים של פנים אמעמידים ולעתי)(כקנאי עצמ מראי ,
הטוב הסדר את לסבול יכלו שלא ,טוב הלא הצד של שלוחים
הכל את להרוס וניסו בפרט, הכשרות ומן בכלל ביהדות שהנהגנו
העומד זה הוא שאני לדעת נוכחו כשהללו ערמומיות. מיני בכל

.השוחטים לבין ביני מחלוקת ללבות החלו הם בדרך, להם
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בעיראבל המשחטות מכל השוחטים כל ,בידם עלה לא זה ב"ה
בשיקגו אז שהופיע "קוריער" בעיתון ופרסמו לצידי עמדו

:נאמר בה ואשר מודעה
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רשותם[הקורא תחת מטבחיים הבתי לכוף הגאונים שני הצלחת גודל כי ירגיש

כזו ופעולה לבדו לה' בלתי רק פרס, לקבל ע"מ שלא וטרחו שעמלו על היתה

יכלו לא רעות רוחות שכל להם עמדה אשר וזאת ואדם. אלקים בעיני חן יעלת

אנו. לדורינו הראשונים דורות בין מה חזי פוק שואל הבן וכאן ממקומן. להזיזן

מנגד ומאודם נפשם שהשליכו גדולים ב' לכה"פ יהודים קומץ בין מצאו ההוא בדור

של ולרחבה לארכה היהדות שמי שנתפשטה בזה"ז ואילו שמים כבוד הרבות למען

תמצא לא ועדיין ופקפוק חשש מכל נקי לבשר משתוקקים ורבבות אלפים ארצה"ב,

אחרי ולחקור ולבדוק לחפש המשמר על לעמוד מוכן שיהא אחד אף בעוה"ר

.[לא או באמונה מלאכתן עושין אם לראות ומנקרים ובודקים השוחטים

בספרמוהרצ"ש להלן כותב 70)אלבום 'לא(עמ פעם אף "אני :
אינם היקבים רוב כי ,לפסח שרף יין על הכשר נתתי
רוב פי על פתוחים שלהם והחנויות כשרות, בחזקת מוחזקים
בגלל מצות, מאפיית על הכשר נתתי לא גם פעם אף אני בשבת,
איזה אלי הגיע שנים כמה לפני וכאן ,השבת את שם שמרו שלא
המצות מאפיית על הכשר תמורת רב הון לשלם שרצה אופה
בשבת פתוחה המאפיה אצלו כי אופן בשום זאת עשה לא והוא

קודש.

בשנתהתחייבו והללו מהעיר, היהודים האופים התאספו תרס"ב
בעצמי ואני במאפיות, השבת על לשמור ובשבועה באלה

.התחייבותם על שומרים הם אם לבדוק שבת מדי הסתובבתי

התגברוכל ריב המחרחרי כאשר תרס"ד, לשנת עד טוב היה זה
וזאת רחבה, ביד הכשרים להם לתת מוכן שהיה רב והביאו
דולר 2.500 של בסך הכסף את השולחן על לו שהניחו לאחר
כפי הכל כתב כבר הרב אותו .דולר 12.000 עוד לתת והתחייבו
ובשבועה באלה התחייב הוא להם השוחטים בשביל הן ,שרצו
בלי חדשים שוחטים יקבל שלא אותם... יעביר לא פעם אף שהוא
יהיה הוא המשחטות, ובעלי הקצבים נגד ישבתו וכשהם ...רצונם
שהם בגלל שם לשחוט שבעולם השוחטים כל את לאסור חייב

.עליהם יקשה שלא בתים הבעלי בשביל והן גבול... משיגי

גאוניםזה ,רבנים ,יהודים אחד מצד ,אז הכשרות מצב היה
שני ומצד ,הכשרות בענין נפשם את שמסרו וצדיקים
מה כל טיהרו "כסף" שבשביל כאלו ביותר הנמוכים האנשים
לפני הללו בשנים קרה זה כל אבל ,ודרשו שחקרו מבלי שיכלו
ה' בימיו, עלתה שכך לדור לו אוי !לדאבוננו והיום שנה, שמנים

הכשרות על מסתכלים אינם "מכשירים" הפדיו)ירחם, על רק)

דאורייתא חלב בשנים עשרות זה מאכילים הרבים ובעונותינו
המצ את לתקן שלא נחושה במצח לעצמם מהומרשים ,העגום ב

התוכחה". ליום יענו ומה הדין ליום יענו
שנעשה במה נתבונן עתה ,יורק לניו מחוץ הכשרות בשטח שנעשה במה עסקנו כאן עד

בארצות המתגוררים היהודים של ובנין מנין רוב שהתגוררו היכן רבתי יורק בניו

היהודים נאבקו כמה עד ניווכח ,שם קרה מה ונראה עתה נתבונן אנו ולכן ,הברית

ועוד ,השבת שמירת ולמען יהודי שולחן למען הכשרות למען באמת ושלמים היראים

מסירות של בחינה באמת היה היהדות על השמירה כאשר ביותר, הקשים בזמנים

הבית ושבעל להתפרנס בכדי משרה שהשיגו עד ,לחם לפיסת רעבים היו ממש ,נפש

אפשרי. בלתי כמעט דבר זה היה השבת של השעות כמה אותן על יוותר

הטרגדיההרה"ג את טובה" "שמירה בספרו מתאר שו"ב מאיר 'ר
שמנה יורק בניו שוחט היה שהוא כותב הוא הכשרות, של
לבדוק כלל בא לא אחד אף הזמן ובכל חדשים וחמשה שנה עשרה
הוא מ"א בעמוד בספרו רחוק יותר בשחיטה..., להתעניין או
שעזבתי שנים מעשר למעלה כבר זה שנה, 72 בן כבר אני כותב:
בהמה של בשר שום בפה לי היה שלא שנה 14 וכבר השחיטה, את
שהייתי האחרונות השנים בשלשת גם כי גסה... בהמה או דקה
התנהגות את כשראיתי בשר, לאכול יותר רציתי לא כבר שוחט
בעלי לכמה המצב על שמסרתי לאחר גם  במשחטה השוחטים
לא זה היתה שלהם התשובה  העיר של ועשירים חשובים בתים

שם לנו יש ,אותנו שהכל(במשחטה)מעניין שאומרים ,רבנים
רב עם לדבר וכשניסיתי עליהם, לסמוך חייבים אנחנו ...בסדר
את עוזב היה לו עושה היה שטוב ההשגחה בעניני שעסק
כלל אין משחטה שבאותה יידעו שכולם בכדי שם ההשגחה
איזו לי אמר הוא  עליו תהיה לא האחריות וממילא השגחה,
שיהיה אחר מישהו יקבלו הם כשאפרוש מיד מזה, תצמח תועלת
יבחרו שהם מי את בתים, הבעלי הם השוחטים הלא ממני גרוע
והרב המקומי הרב יהיה והוא הסוחרים בפני יוצג הוא כרב
בעיר הנמכרת הבשר תוצרת כל על תונח שלו החותמת המכשיר,
ההכשרים כל האיזור, לכל הראשי כרב ימונה הוא וממילא ובכפר,
ויד טוב מחיר לו לשלם ייאלצו מכן שלאחר וכמובן ,אצלו יקחו

ושני ימים לאורך רחבה... ביד ההכשר את יקבלו הללו יד, םרוחצת
מסיים הוא וצאצאאים... לילדים בירושה יועבר הכל מכן ולאחר
כלל ש"הרב" היכן למוצרים שניתנו כאלה מהכשרים יודע שהוא
כבר שיש ובמקומות ,המשגיח ולא הוא לא בחייו, שם ביקר לא

לפחות. משגיחים לחמשה שם זקוקים משגיח
יורקגם בניו היהודים שמאז הענינים השתלשלות בענין מספר

יאזעף יעקב 'ר והצדיק הגאון את לאמריקה להביא החליטו
תרמ"ח)ז"ל היה(בשנת יעקב 'ר יורק. ניו של הכולל הרב ונהיה ,

מייסד זצ"ל, סאלאנטער ישראל 'ר והצדיק הגאון של תלמיד
אך תקנות, הרבה ותיקן פירצות הרבה גדר הוא המוסר, תנועת

גרמנית השפות היו במשחטה הסוחרים עם והשפות (דויטש)מאחר

בשפה לדבר שיוכל עוזר לו לקחת ברירה באין נאלצו ואנגלית
.בתים והבעלי העובדים עם שלהם

סכסוכיםבאותם ולאחר בעיר, התקיפים העשירים היו הזמנים
גברו הללו ה"דעה", בעלי גם ה"מאה" בעלי היו שם שהיו
השפה את היטב שידע ,ד"ר רב במקום וקיבלו התושבים כל על
הפך וכך הסוחרים עם טוב לשון" "מענה לו היה ובכלל הגרמנית
שקשור מה שכל למרות וזאת שלם, הבית בעל הרב להיות
פי על התנהל הכל רגל דריסת לו היה לא והיתר, איסור להוראת
התנהל לא ד"ת שום ז"ל. יאזעף הגר"י הכולל הרב של הוראותיו

תויות לשים הנהיג גם הוא ,הכשר(פלומבעס)בלעדיו הבשר על
.הכשרים והעופות

הואאבל כשורה, התנהל והכל רבות שנים במשך כך זאת ניהל
עליו גבר לתקן יכל לא שהוא מה כל על לו שהיה הצער
המצב השנים באותן סנילי, להיות והפך אנושות, חלה והוא

הנעשה. על ידע לא כלל והרב לרעה השתנה

להיותלאחר הפך עוזרו נשמתו, את הוציא ז"ל יאזעף שהגר"י
הסוחרים כל ואז חזק, גב מאחוריו לו היה ,הקובע הרב
באותה ושוחחו אחת עיר בני כשהיו טובים" "חברים עמו היו

הגדולה. הירידה החלה וכאן ,הראשי לרב אותו מינו הם ,שפה

44)הספרבהמשך בעמוד)של פטירתו לאחר ז"ל: המחבר כותב
יוניאן השוחטים הקימו ז"ל יאזעף יעקב רבי וועדהגאון)

מ.ק.) עובדינאלצו בתים הבעלי ,דבר לעשות אחד לאף נתנו ולא
גדולות הנחות השוחטים עשו ואז תביעותיהם, את לקבל
וזאת ,יותר קלים חיים עשו לעצמם גם בתים, לבעלי במחירים
כמה עניין לא כלל לשוחטים ,שבועי שכר קיבלו כן שלפני בעוד
פטירתו שלאחר הרי השבוע, יצאו טרפות וכמה כשרות בהמות
עבור רק משכורתו את מקבל הכולל שרב הונהג הכולל רב של
ההסדר של והתוצאות טריפה... בשביל ולא כשרות בהמות

מ גדל כמות באיזה מעצמן... מובנות אינוהחדש הכשרות ספר
שהרה"ג היכן במשחטה עבדתי אני עמם, יחד עבדתי לא כי יודע
לא הוא ,הקובע היה מוסקבה של רבה ז"ל ווידרעוויץ יעקב ר'

שבועי. שכר לפי אלא הכשרות, מספר לפי לשלם מוכן היה

בהמותבאותם 600 יום בכל לשבוע, בהמות 3000 שחטו הזמנים
אחת בשעה שוורים 60 שוחטים שעה בכל כאשרפירוש)

אחת מדקה יותר לקח לא הבהמה, בהכנת הכרו וכל ובדיקה שחיטה שכל דברי של

בהמה) בהמות,לכל 80 גם אחת בשעה שהספיקו גם קרה ולעתים .
לעשות צריך שהשוחט מה כל להספיק חייבים היו הזו בשעה
הספיקו כבר לבדוק הפסיק שהשוחט בטרם עוד ,הבדיקות כולל
של חלק כל ולחלק לחתוך הבהמות את להזיז הגוים העובדים
שהיא בהמה על להחליט רצו כאשר אפילו ,למקומה הבהמה
אותה של החלקים את למצוא כלל שייך היה לא כבר טריפה,
של האברים מאותן עשרות עוד עם התערבבה היא כי בהמה
האברים את ומחלקים חותכים היו שניות בתוך אחרות, בהמות
אך בעפרון, האברים את לסמן ניסו טריפה עם כשרה ערבבו
אותם שטפו שם בהם שטיפלו לחדר האברים את כשהכניסו
מהן שישאר כלל שייך היה ולא הפסק ללא וחמים צוננים במים
ויודע שמים ירא סמכא בר המשגיח היה לו עוזר היה זה וכל זכר,
לא כלל בתים הבעלי לדאבוננו אבל  לסמוך שיכלו מי על ספר

בזול. עבודה אחד, דבר עניין אותם ,חיפשו

במשחטהכל אצלנו היו חי, היה עוד ז"ל מוסקבה של שרבה זמן
תויות בהדבקת שעסקו 5 ,ובודקים שוחטים 1(פלומבעס)11

כפי בדיוק שבועי שכר שילמו העובדים 17ה כל בשביל משגיח,
ז"ל מוסקבה של רבה של פטירתו לאחר מיד אך קיבל, אחד שכל
שלא ובכדי לעיל, שהוזכר ד"ררב אותו את השוחטים לקחו

עובדים וועד והקימו רב איזה עוד מינו הם זעקה ,(יוניא)יקימו
,לרב מינוהו הם וכי בתים הבעלי הינם השוחטים שהם התנו ועמו
משכורות לקחת האבסורדית תכניתם את לבצע קל להם היה ואז
משחטה בכל ,רב זמן זה להנהיג שרצו כפי הכשרות, הבהמות לפי
תמיד השנים אותם ,מזכיר בתור ושני מנהל בתור אחד קיבלו הם
לקרא החלו הפלא ולמלא בתים, הבעלי עם מו"מ וניהלו ישבו
כל על טרפות בהמות 40  35 היו בשחיטה שתמיד ובעוד "נסים"

שעתה הרי שחוטות בהמות זהמאה כל טריפות, 18 הכל בסך יש
שוחט. הייתי עוד שבהם האחרונות השנים שלש במשך קרה

שבשלפעם ,באוזן לי ולוחש פנים מבודקי שוחט לי קרה אחת
על לדלג לעתים נאלץ הוא המופרזת והמהירות הרב הלחץ
לבדקה הספיק לא שהוא בהמה על מצביע והוא הבהמות, בדיקת

אל לדבר החל וכשהרב כטריפה, אותה לקבוע שצריך חושב והוא
מה לך "אין לו: השיבו ,כך נוהגים מדוע בתים והבעלי השוחטים
מי ,ממך יותר בשחיטה יודעים אנחנו ענינך, לא זה להתערב
אתה בעיניך חן מוצא אינו הדבר ואם בכלל, לכאן אותך הביא
כשהוא נבהל הרב "...אחר רב לנו יהיה ומחר וללכת, לקום יכול
על הממונה אך כסיד, חיוור היה הוא הללו הדברים את שמע
נכנס והיה רוחו, על עלה אשר כל את לעשות יכל כבר המקום
היה הוא הבהמות, את "להשלים" נוהג היה ושם הקירור לחדר
ואיש הכשרה אצל אותם ומניח אברים חלקי הטריפה מן נוטל

דבר. לו להגיד יכל לא

והרבכשראיתי כך, על לו וסיפרתי לרב במהירות רצתי זאת
יש אם וגם בהמות 3000 כאן שוחטים בשבוע השיב,
וכשראיתי ברוב, בטלים שהם הרי טריפה שלשה או שנים ביניהם
.המקום את מיד ועזבתי בשבילי לא יותר שהמקום החלטתי זאת

ליכט"בחודש אידישע "דאס היהודי בעיתון פורסם תרפ"ג טבת
שרגא הרב אותו כתב מתי" "עד הכותרת תחת כתבה
שעמד וכמי שמים, ירא ויהודי ,כלמדן ידוע שהיה מנדלוביץ, פייוויש

.יורק ניו בעיר טריפות אכילת של הנורא הפצע את וגילה בפרץ

וכתבו:במאמר הבהירו המערכת     "
 ,     ,  
       , 
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מירמיהבתור בפסוק הכותב פותח לרשימתו ט)פתיחה :(כ,

בלבי והיה בשמו עוד אדבר ולא אזכרנו לא "ואמרתי
אוכל ולא כלכל ונלאיתי בעצמותי עמור בוערת כאשר
מאת נבואה יותר אומר לא שכבר לעצמי חשבתי -
היה הנביאות, את אמרתי ולא עצמי כשאחזתי הקב"ה,
יכולתי לא ויותר שהתעייפתי עד בוערת כאש בתוכי זה

עצמי". בעד לעצור
הואבפסוק הרשימה, את כתב הוא מדוע הכותב מתנצל זה

כדלהלן: אותה מתחיל
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שממנהבמרוץ מרשימה, קטעים אצטט אני הרשימה אותה של
מדוע נבין ואז אחד, אף על חס לא שהוא לראות ניתן

כדלהלן: כותב והוא זו הקדמה הקדים הוא
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הואבאורך כאשר הכותב, של יושרו על להיווכח ניתן רשימתו
חריף כותב הוא אחד, אף בשביל פנים לשאת מחפש אינו
אני" של ושרשרת ,כולם עם חשבון עורך הוא הבדל וללא מאוד,
כמה להלן נביא דוגמא ובתור ,רבים נגד יוצא הוא מאשים'ס"

מהם:
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בעיראבל המשחטות מכל השוחטים כל ,בידם עלה לא זה ב"ה
בשיקגו אז שהופיע "קוריער" בעיתון ופרסמו לצידי עמדו

:נאמר בה ואשר מודעה
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רשותם[הקורא תחת מטבחיים הבתי לכוף הגאונים שני הצלחת גודל כי ירגיש

כזו ופעולה לבדו לה' בלתי רק פרס, לקבל ע"מ שלא וטרחו שעמלו על היתה

יכלו לא רעות רוחות שכל להם עמדה אשר וזאת ואדם. אלקים בעיני חן יעלת

אנו. לדורינו הראשונים דורות בין מה חזי פוק שואל הבן וכאן ממקומן. להזיזן

מנגד ומאודם נפשם שהשליכו גדולים ב' לכה"פ יהודים קומץ בין מצאו ההוא בדור

של ולרחבה לארכה היהדות שמי שנתפשטה בזה"ז ואילו שמים כבוד הרבות למען

תמצא לא ועדיין ופקפוק חשש מכל נקי לבשר משתוקקים ורבבות אלפים ארצה"ב,

אחרי ולחקור ולבדוק לחפש המשמר על לעמוד מוכן שיהא אחד אף בעוה"ר

.[לא או באמונה מלאכתן עושין אם לראות ומנקרים ובודקים השוחטים

בספרמוהרצ"ש להלן כותב 70)אלבום 'לא(עמ פעם אף "אני :
אינם היקבים רוב כי ,לפסח שרף יין על הכשר נתתי
רוב פי על פתוחים שלהם והחנויות כשרות, בחזקת מוחזקים
בגלל מצות, מאפיית על הכשר נתתי לא גם פעם אף אני בשבת,
איזה אלי הגיע שנים כמה לפני וכאן ,השבת את שם שמרו שלא
המצות מאפיית על הכשר תמורת רב הון לשלם שרצה אופה
בשבת פתוחה המאפיה אצלו כי אופן בשום זאת עשה לא והוא

קודש.

בשנתהתחייבו והללו מהעיר, היהודים האופים התאספו תרס"ב
בעצמי ואני במאפיות, השבת על לשמור ובשבועה באלה

.התחייבותם על שומרים הם אם לבדוק שבת מדי הסתובבתי

התגברוכל ריב המחרחרי כאשר תרס"ד, לשנת עד טוב היה זה
וזאת רחבה, ביד הכשרים להם לתת מוכן שהיה רב והביאו
דולר 2.500 של בסך הכסף את השולחן על לו שהניחו לאחר
כפי הכל כתב כבר הרב אותו .דולר 12.000 עוד לתת והתחייבו
ובשבועה באלה התחייב הוא להם השוחטים בשביל הן ,שרצו
בלי חדשים שוחטים יקבל שלא אותם... יעביר לא פעם אף שהוא
יהיה הוא המשחטות, ובעלי הקצבים נגד ישבתו וכשהם ...רצונם
שהם בגלל שם לשחוט שבעולם השוחטים כל את לאסור חייב

.עליהם יקשה שלא בתים הבעלי בשביל והן גבול... משיגי

גאוניםזה ,רבנים ,יהודים אחד מצד ,אז הכשרות מצב היה
שני ומצד ,הכשרות בענין נפשם את שמסרו וצדיקים
מה כל טיהרו "כסף" שבשביל כאלו ביותר הנמוכים האנשים
לפני הללו בשנים קרה זה כל אבל ,ודרשו שחקרו מבלי שיכלו
ה' בימיו, עלתה שכך לדור לו אוי !לדאבוננו והיום שנה, שמנים

הכשרות על מסתכלים אינם "מכשירים" הפדיו)ירחם, על רק)

דאורייתא חלב בשנים עשרות זה מאכילים הרבים ובעונותינו
המצ את לתקן שלא נחושה במצח לעצמם מהומרשים ,העגום ב

התוכחה". ליום יענו ומה הדין ליום יענו
שנעשה במה נתבונן עתה ,יורק לניו מחוץ הכשרות בשטח שנעשה במה עסקנו כאן עד

בארצות המתגוררים היהודים של ובנין מנין רוב שהתגוררו היכן רבתי יורק בניו

היהודים נאבקו כמה עד ניווכח ,שם קרה מה ונראה עתה נתבונן אנו ולכן ,הברית

ועוד ,השבת שמירת ולמען יהודי שולחן למען הכשרות למען באמת ושלמים היראים

מסירות של בחינה באמת היה היהדות על השמירה כאשר ביותר, הקשים בזמנים

הבית ושבעל להתפרנס בכדי משרה שהשיגו עד ,לחם לפיסת רעבים היו ממש ,נפש

אפשרי. בלתי כמעט דבר זה היה השבת של השעות כמה אותן על יוותר

הטרגדיההרה"ג את טובה" "שמירה בספרו מתאר שו"ב מאיר 'ר
שמנה יורק בניו שוחט היה שהוא כותב הוא הכשרות, של
לבדוק כלל בא לא אחד אף הזמן ובכל חדשים וחמשה שנה עשרה
הוא מ"א בעמוד בספרו רחוק יותר בשחיטה..., להתעניין או
שעזבתי שנים מעשר למעלה כבר זה שנה, 72 בן כבר אני כותב:
בהמה של בשר שום בפה לי היה שלא שנה 14 וכבר השחיטה, את
שהייתי האחרונות השנים בשלשת גם כי גסה... בהמה או דקה
התנהגות את כשראיתי בשר, לאכול יותר רציתי לא כבר שוחט
בעלי לכמה המצב על שמסרתי לאחר גם  במשחטה השוחטים
לא זה היתה שלהם התשובה  העיר של ועשירים חשובים בתים

שם לנו יש ,אותנו שהכל(במשחטה)מעניין שאומרים ,רבנים
רב עם לדבר וכשניסיתי עליהם, לסמוך חייבים אנחנו ...בסדר
את עוזב היה לו עושה היה שטוב ההשגחה בעניני שעסק
כלל אין משחטה שבאותה יידעו שכולם בכדי שם ההשגחה
איזו לי אמר הוא  עליו תהיה לא האחריות וממילא השגחה,
שיהיה אחר מישהו יקבלו הם כשאפרוש מיד מזה, תצמח תועלת
יבחרו שהם מי את בתים, הבעלי הם השוחטים הלא ממני גרוע
והרב המקומי הרב יהיה והוא הסוחרים בפני יוצג הוא כרב
בעיר הנמכרת הבשר תוצרת כל על תונח שלו החותמת המכשיר,
ההכשרים כל האיזור, לכל הראשי כרב ימונה הוא וממילא ובכפר,
ויד טוב מחיר לו לשלם ייאלצו מכן שלאחר וכמובן ,אצלו יקחו

ושני ימים לאורך רחבה... ביד ההכשר את יקבלו הללו יד, םרוחצת
מסיים הוא וצאצאאים... לילדים בירושה יועבר הכל מכן ולאחר
כלל ש"הרב" היכן למוצרים שניתנו כאלה מהכשרים יודע שהוא
כבר שיש ובמקומות ,המשגיח ולא הוא לא בחייו, שם ביקר לא

לפחות. משגיחים לחמשה שם זקוקים משגיח
יורקגם בניו היהודים שמאז הענינים השתלשלות בענין מספר

יאזעף יעקב 'ר והצדיק הגאון את לאמריקה להביא החליטו
תרמ"ח)ז"ל היה(בשנת יעקב 'ר יורק. ניו של הכולל הרב ונהיה ,

מייסד זצ"ל, סאלאנטער ישראל 'ר והצדיק הגאון של תלמיד
אך תקנות, הרבה ותיקן פירצות הרבה גדר הוא המוסר, תנועת

גרמנית השפות היו במשחטה הסוחרים עם והשפות (דויטש)מאחר

בשפה לדבר שיוכל עוזר לו לקחת ברירה באין נאלצו ואנגלית
.בתים והבעלי העובדים עם שלהם

סכסוכיםבאותם ולאחר בעיר, התקיפים העשירים היו הזמנים
גברו הללו ה"דעה", בעלי גם ה"מאה" בעלי היו שם שהיו
השפה את היטב שידע ,ד"ר רב במקום וקיבלו התושבים כל על
הפך וכך הסוחרים עם טוב לשון" "מענה לו היה ובכלל הגרמנית
שקשור מה שכל למרות וזאת שלם, הבית בעל הרב להיות
פי על התנהל הכל רגל דריסת לו היה לא והיתר, איסור להוראת
התנהל לא ד"ת שום ז"ל. יאזעף הגר"י הכולל הרב של הוראותיו

תויות לשים הנהיג גם הוא ,הכשר(פלומבעס)בלעדיו הבשר על
.הכשרים והעופות

הואאבל כשורה, התנהל והכל רבות שנים במשך כך זאת ניהל
עליו גבר לתקן יכל לא שהוא מה כל על לו שהיה הצער
המצב השנים באותן סנילי, להיות והפך אנושות, חלה והוא

הנעשה. על ידע לא כלל והרב לרעה השתנה

להיותלאחר הפך עוזרו נשמתו, את הוציא ז"ל יאזעף שהגר"י
הסוחרים כל ואז חזק, גב מאחוריו לו היה ,הקובע הרב
באותה ושוחחו אחת עיר בני כשהיו טובים" "חברים עמו היו

הגדולה. הירידה החלה וכאן ,הראשי לרב אותו מינו הם ,שפה

44)הספרבהמשך בעמוד)של פטירתו לאחר ז"ל: המחבר כותב
יוניאן השוחטים הקימו ז"ל יאזעף יעקב רבי וועדהגאון)

מ.ק.) עובדינאלצו בתים הבעלי ,דבר לעשות אחד לאף נתנו ולא
גדולות הנחות השוחטים עשו ואז תביעותיהם, את לקבל
וזאת ,יותר קלים חיים עשו לעצמם גם בתים, לבעלי במחירים
כמה עניין לא כלל לשוחטים ,שבועי שכר קיבלו כן שלפני בעוד
פטירתו שלאחר הרי השבוע, יצאו טרפות וכמה כשרות בהמות
עבור רק משכורתו את מקבל הכולל שרב הונהג הכולל רב של
ההסדר של והתוצאות טריפה... בשביל ולא כשרות בהמות

מ גדל כמות באיזה מעצמן... מובנות אינוהחדש הכשרות ספר
שהרה"ג היכן במשחטה עבדתי אני עמם, יחד עבדתי לא כי יודע
לא הוא ,הקובע היה מוסקבה של רבה ז"ל ווידרעוויץ יעקב ר'

שבועי. שכר לפי אלא הכשרות, מספר לפי לשלם מוכן היה

בהמותבאותם 600 יום בכל לשבוע, בהמות 3000 שחטו הזמנים
אחת בשעה שוורים 60 שוחטים שעה בכל כאשרפירוש)

אחת מדקה יותר לקח לא הבהמה, בהכנת הכרו וכל ובדיקה שחיטה שכל דברי של

בהמה) בהמות,לכל 80 גם אחת בשעה שהספיקו גם קרה ולעתים .
לעשות צריך שהשוחט מה כל להספיק חייבים היו הזו בשעה
הספיקו כבר לבדוק הפסיק שהשוחט בטרם עוד ,הבדיקות כולל
של חלק כל ולחלק לחתוך הבהמות את להזיז הגוים העובדים
שהיא בהמה על להחליט רצו כאשר אפילו ,למקומה הבהמה
אותה של החלקים את למצוא כלל שייך היה לא כבר טריפה,
של האברים מאותן עשרות עוד עם התערבבה היא כי בהמה
האברים את ומחלקים חותכים היו שניות בתוך אחרות, בהמות
אך בעפרון, האברים את לסמן ניסו טריפה עם כשרה ערבבו
אותם שטפו שם בהם שטיפלו לחדר האברים את כשהכניסו
מהן שישאר כלל שייך היה ולא הפסק ללא וחמים צוננים במים
ויודע שמים ירא סמכא בר המשגיח היה לו עוזר היה זה וכל זכר,
לא כלל בתים הבעלי לדאבוננו אבל  לסמוך שיכלו מי על ספר

בזול. עבודה אחד, דבר עניין אותם ,חיפשו

במשחטהכל אצלנו היו חי, היה עוד ז"ל מוסקבה של שרבה זמן
תויות בהדבקת שעסקו 5 ,ובודקים שוחטים 1(פלומבעס)11

כפי בדיוק שבועי שכר שילמו העובדים 17ה כל בשביל משגיח,
ז"ל מוסקבה של רבה של פטירתו לאחר מיד אך קיבל, אחד שכל
שלא ובכדי לעיל, שהוזכר ד"ררב אותו את השוחטים לקחו

עובדים וועד והקימו רב איזה עוד מינו הם זעקה ,(יוניא)יקימו
,לרב מינוהו הם וכי בתים הבעלי הינם השוחטים שהם התנו ועמו
משכורות לקחת האבסורדית תכניתם את לבצע קל להם היה ואז
משחטה בכל ,רב זמן זה להנהיג שרצו כפי הכשרות, הבהמות לפי
תמיד השנים אותם ,מזכיר בתור ושני מנהל בתור אחד קיבלו הם
לקרא החלו הפלא ולמלא בתים, הבעלי עם מו"מ וניהלו ישבו
כל על טרפות בהמות 40  35 היו בשחיטה שתמיד ובעוד "נסים"

שעתה הרי שחוטות בהמות זהמאה כל טריפות, 18 הכל בסך יש
שוחט. הייתי עוד שבהם האחרונות השנים שלש במשך קרה

שבשלפעם ,באוזן לי ולוחש פנים מבודקי שוחט לי קרה אחת
על לדלג לעתים נאלץ הוא המופרזת והמהירות הרב הלחץ
לבדקה הספיק לא שהוא בהמה על מצביע והוא הבהמות, בדיקת

אל לדבר החל וכשהרב כטריפה, אותה לקבוע שצריך חושב והוא
מה לך "אין לו: השיבו ,כך נוהגים מדוע בתים והבעלי השוחטים
מי ,ממך יותר בשחיטה יודעים אנחנו ענינך, לא זה להתערב
אתה בעיניך חן מוצא אינו הדבר ואם בכלל, לכאן אותך הביא
כשהוא נבהל הרב "...אחר רב לנו יהיה ומחר וללכת, לקום יכול
על הממונה אך כסיד, חיוור היה הוא הללו הדברים את שמע
נכנס והיה רוחו, על עלה אשר כל את לעשות יכל כבר המקום
היה הוא הבהמות, את "להשלים" נוהג היה ושם הקירור לחדר
ואיש הכשרה אצל אותם ומניח אברים חלקי הטריפה מן נוטל

דבר. לו להגיד יכל לא

והרבכשראיתי כך, על לו וסיפרתי לרב במהירות רצתי זאת
יש אם וגם בהמות 3000 כאן שוחטים בשבוע השיב,
וכשראיתי ברוב, בטלים שהם הרי טריפה שלשה או שנים ביניהם
.המקום את מיד ועזבתי בשבילי לא יותר שהמקום החלטתי זאת

ליכט"בחודש אידישע "דאס היהודי בעיתון פורסם תרפ"ג טבת
שרגא הרב אותו כתב מתי" "עד הכותרת תחת כתבה
שעמד וכמי שמים, ירא ויהודי ,כלמדן ידוע שהיה מנדלוביץ, פייוויש

.יורק ניו בעיר טריפות אכילת של הנורא הפצע את וגילה בפרץ

וכתבו:במאמר הבהירו המערכת     "
 ,     ,  
       , 
          

."  

מירמיהבתור בפסוק הכותב פותח לרשימתו ט)פתיחה :(כ,

בלבי והיה בשמו עוד אדבר ולא אזכרנו לא "ואמרתי
אוכל ולא כלכל ונלאיתי בעצמותי עמור בוערת כאשר
מאת נבואה יותר אומר לא שכבר לעצמי חשבתי -
היה הנביאות, את אמרתי ולא עצמי כשאחזתי הקב"ה,
יכולתי לא ויותר שהתעייפתי עד בוערת כאש בתוכי זה

עצמי". בעד לעצור
הואבפסוק הרשימה, את כתב הוא מדוע הכותב מתנצל זה

כדלהלן: אותה מתחיל
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שממנהבמרוץ מרשימה, קטעים אצטט אני הרשימה אותה של
מדוע נבין ואז אחד, אף על חס לא שהוא לראות ניתן

כדלהלן: כותב והוא זו הקדמה הקדים הוא
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הואבאורך כאשר הכותב, של יושרו על להיווכח ניתן רשימתו
חריף כותב הוא אחד, אף בשביל פנים לשאת מחפש אינו
אני" של ושרשרת ,כולם עם חשבון עורך הוא הבדל וללא מאוד,
כמה להלן נביא דוגמא ובתור ,רבים נגד יוצא הוא מאשים'ס"

מהם:
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שפרסםבמיוחד מיוחד בתזכיר ציין רשמי שגורם לציין, כדאי

וכדומה. ,מסוסים טמאות, מבהמות חלב גם שמולקים
"ודבר של חז"ל של שהחשש כך(קינואל)יכול אינו לעולם" יקום

.שם או פה ליפול
אתמאותם שופך הכותב אותו וכיצד איך לראות ניתן המילים

לקוי, שהוא איך הכשרות מצב על לו כואב לבו, דם
הוא הרבנים את מאשים שהוא היכן שלו הגדול "מאשים ב"אני
היכן הקהל את ומאשים עליהם זכות ללמד ברשימתו מנסה

להלן: שנצטט כפי הכתיבה, של בהמשך לראות שניתן
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באותובשורות היתה רעוע מצב באיזה לראות ניתן אלו מעטות

מצב ובכלל ,הברית ארצות יהדות נראתה זמן
איך כתבה אותה של בהמשך  .שהאורטודוקסיה
ישיבות, להקים החלו כאשר ,להשתקם החלה שהאורטודוקסיה

להלן: שנצטט כפי תורה, תלמודי
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לצבורבשורות מוכיח שהוא היכן לבו, את הכותב שופך אלה
הכשרות. במצב הגיעו דיוטה לאיזה

רבה,לרשימתו תהודה היתה ז"ל מנדלוביץ פייבל הר"ר של
שזועזעו רבנים ולהזיז להתגלגל החלו והדברים

.הדברים את כשקראו
אידישעמעניין ה"דאס מערכת הוסיפה זו רשימה שעל לציין,

שליכט" לפני האחרונות(שהופיעה בשני המופיעה זו ולא שנה, ישי

.ואפיקורסי כופרי שכתבו חומר הדפסת פרשת התעוררה )המערכתושמסביבה

וכתבה "הראשונים על מוסיפים "אלה בבחינת משלה רשימה
כדלהלן:
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המשך בעלון הבא


