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חלק מא

המשך בעלון הבא

מטבחיים  הבתי  לכוף  הגאונים  שני  הצלחת  גודל  כי  ירגיש  ]הקורא 
תחת רשותם היתה על שעמלו וטרחו שלא ע"מ לקבל פרס, רק בלתי 
לה' לבדו ופעולה כזו יעלת חן בעיני אלקים ואדם. וזאת אשר עמדה 
וכאן הבן שואל פוק  יכלו להזיזן ממקומן.  להם שכל רוחות רעות לא 
בין קומץ  בין דורות הראשונים לדורינו אנו. בדור ההוא מצאו  חזי מה 
יהודים לכה"פ ב' גדולים שהשליכו נפשם ומאודם מנגד למען הרבות 
כבוד שמים ואילו בזה"ז שנתפשטה שמי היהדות לארכה ולרחבה של 
ופקפוק  נקי מכל חשש  לבשר  ורבבות משתוקקים  אלפים  ארצה"ב, 
המשמר  על  לעמוד  מוכן  שיהא  אחד  אף  בעוה"ר  תמצא  לא  ועדיין 
לחפש ולבדוק ולחקור אחרי השוחטים ובודקים ומנקרים לראות אם 

עושין מלאכתן באמונה או לא[.

מוהרצ"ש אלבום כותב להלן בספר )עמ' 07(: "אני אף פעם לא 
נתתי הכשר על יין שרף לפסח, כי רוב היקבים אינם מוחזקים 
בחזקת כשרות, והחנויות שלהם פתוחים על פי רוב בשבת, 
בגלל  על מאפיית מצות,  נתתי הכשר  לא  גם  אני אף פעם 
שלא שמרו שם את השבת, וכאן לפני כמה שנים הגיע אלי 
איזה אופה שרצה לשלם הון רב תמורת הכשר על מאפיית 
המאפיה  אצלו  כי  אופן  בשום  זאת  עשה  לא  והוא  המצות 

פתוחה בשבת קודש.

והללו  מהעיר,  היהודים  האופים  התאספו  תרס"ב  בשנת 
התחייבו באלה ובשבועה לשמור על השבת במאפיות, ואני 
על  שומרים  הם  אם  לבדוק  שבת  מדי  הסתובבתי  בעצמי 

התחייבותם.

ריב  המחרחרי  כאשר  תרס"ד,  לשנת  עד  טוב  היה  זה  כל 
ביד  הכשרים  להם  לתת  מוכן  שהיה  רב  והביאו  התגברו 
לו על השולחן את הכסף בסך  וזאת לאחר שהניחו  רחבה, 
הרב  אותו  דולר.   000.21 עוד  לתת  והתחייבו  דולר   005.2 של 

הוא  להם  השוחטים  בשביל  הן  שרצו,  כפי  הכל  כתב  כבר 
אותם...  יעביר  לא  ובשבועה שהוא אף פעם  התחייב באלה 
שלא יקבל שוחטים חדשים בלי רצונם... וכשהם ישבתו נגד 
כל  את  לאסור  חייב  יהיה  הוא  המשחטות,  ובעלי  הקצבים 
השוחטים שבעולם לשחוט שם בגלל שהם משיגי גבול... והן 

בשביל הבעלי בתים שלא יקשה עליהם.

זה היה מצב הכשרות אז, מצד אחד יהודים, רבנים, גאונים 
שני  ומצד  הכשרות,  בענין  נפשם  את  שמסרו  וצדיקים 
האנשים הנמוכים ביותר כאלו שבשביל "כסף" טיהרו כל מה 
הללו  בשנים  קרה  זה  כל  אבל  ודרשו,  מבלי שחקרו  שיכלו 
לפני שמנים שנה, והיום לדאבוננו! אוי לו לדור שכך עלתה 
בימיו, ה' ירחם, "מכשירים" אינם מסתכלים על הכשרות )רק 
על הפדיון( ובעונותינו הרבים מאכילים זה עשרות בשנים חלב 

את  לתקן  שלא  נחושה  במצח  לעצמם  ומרשים  דאורייתא 
המצב העגום, מה יענו ליום הדין ומה יענו ליום התוכחה".

* * *

עד כאן עסקנו במה שנעשה בשטח הכשרות מחוץ לניו יורק, 
היכן שהתגוררו  רבתי  יורק  בניו  במה שנעשה  נתבונן  עתה 
רוב מנין ובנין של היהודים המתגוררים בארצות הברית, ולכן 
אנו נתבונן עתה ונראה מה קרה שם, ניווכח עד כמה נאבקו 
היהודים היראים ושלמים באמת למען הכשרות למען שולחן 
ביותר,  הקשים  בזמנים  ועוד  השבת,  שמירת  ולמען  יהודי 
כאשר השמירה על היהדות היה באמת בחינה של מסירות 
נפש, ממש היו רעבים לפיסת לחם, עד שהשיגו משרה בכדי 
של  השעות  כמה  אותן  על  יוותר  הבית  ושבעל  להתפרנס 

השבת היה זה דבר כמעט בלתי אפשרי.

הֹוֶגה ּוְמָפֵרׁש ֶאת  ְקִריָאה ְלַבד ּוְבִגְמגּום, ֲהֵרי הּוא ּכְ דֹוׁש ֲאִפילּו ּבִ ָדל ִלְקרֹא ֶאת ַהזֹוַהר ַהּקָ ַתּ ְוָכל ִמי ְדִאׁשְ

א ה ּוָבעֹוָלם ַהּבָ עֹוָלם ַהּזֶ לֹא ְיִדיָעה, ְוָיֵגן ָעָליו ּבָ ים ֲאִפילּו ּבְ ׁש ּכֹוַח ּבֹו ַלֲעׂשֹות ִנּסִ ּיֵ ם, ׁשֶ ֵ  ַהּשׁ

הֹות ָהַרָמ"ז- ר"מ ַזּכּוָתא קע"ח:[. ]ַהּגָ

מאמרים 
בהמשכים

הקצבים מעיר קראקא עברו לארצות הברית
מצב הכשרות בארצות הברית לפני מאה שנה ולמעלה

ְלַקָּבַלת ָּכל ִסְפֵרי ֹזַהר ְּבִחָּנם, ִּתּקּון מ"ג, מ"ח, ָפַתח ֵאִלָּיהּו ְועֹוד, ְּבִחָּנם! 
ִליִחיִדים ּוְלָבֵּתי ִמְּדָרִׁשים ְוכֹוְלִלים, ִהְתַקְּׁשרּו 052-765-1911
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המשך מעלון הקודם

המשך בעלון הבא

סב מכתב

פישביין ישראל  הרב 
ברק בני

אביב תל  לעיר המטבחיים  בית  רב 

תש"ן תמוז ד' ד', יום  ב"ה ,

רבים ,כבוד ומזכה בפרץ עומד המפורסם הגאון  הרב

שליט"א, ליברמן  בונם שמחה רבי 

וכט"ס,שלום וברכה

כחהגיע ויישר השחיטה" "בשבילי החשוב ספרו לידי

רבים  ענינים בשבוץ  הנפלאה  עבודתו  על  לכת"ר 

לרבים. תועלת  יהי' וודאי  לשחיטה  השייכים

החדשוהנה החוק תמצית את  גם לנו המציא  כת "ר 

אנגלי ', במדינתו  לחוקק  שרוצים שחיטה בעניני 

המכשולות את  רואה שחיטה בעניני  שבקי  מי  וכל 

אפילו  יתקבלו אם  להתהוות עלולים שח "ו העצומים

ברורות הלכות  לכמה שנוגעים זה  מחוק  סעיפים כמה 

לכפות שרוצים הדבר גוף ובכלל שחיטה. בהלכות

שזה דור מדור לנו שמסור  השחיטה  במנהגי  שינויים

אלו  בענינים  לשנות  לנו ואסור לבטלה שחייבים גזירה

נפסק לחנם ולא  הלכות , לכמה שנוגע ובפרט  כלום 

שמלמדו  משוחט  כתב לקבל חייב שהשוחט  להלכה ,

להתנהג חייבים שחיטה שעניני  למדים אנו זה ומדבר

שינויים. בלי  לדור מדור  במסירה

להשפיעויש שבידו מי  כל את ולעורר לזרז לנו

ממזכי ויהיו אלו  גזירות  ביטול למען ולעשות

לעד. עומדת  שזכותם הרבים

ה' ולחסדי טובות  לבשורות המצפה 
פישביין ישראל

kkk

סג מכתב

פלדמן הלוי זאב 
חיים  עץ  תורה דק "ק רב 

יצ"ו לאנדאן

יצ "ו לונדון  פה לפ"ק , תש "ן סיון  י' בס"ד ,

החריףמעלת ומגדול, מעוז הגדול, הגאון הרב כבוד

ולתעודה, לתורה הפעלים רב עצום, ובקי 

בעמח"ס שליט "א ליבערמאן  בונם שמחה  מוה"ר כש"ת 

השחיטה . בשבילי 

כראוי,אחדשת"ה הכבוד יקרת  ברב

תודתיהנה רגשי את  מלהביע להתאפק אוכל לא

חדא בתרתי, שליט "א  לכת "ר לב מקרב העמוקה

הענין בבירור שליט "א  כת"ר  של החשובה היזמה על 

לנו  הרחיב כאשר המסתעף, ובכל  שחיטה , של הרחב

ההיקף אשר  השחיטה, בשבילי  הנפלא בספרו באר 

כפשוט נראה שהי' כזה וענין  פלאות , מפליא העצום

הפוסקים  ספרי  ממאות  כשמלה לנו מתברר מאוד

ובחידושים  ז"ל, לדורותיהם  הדורות מאורי רבותינו

אומן, מלאכת  אלא כאן , יש  גרידא  ליקוט לא  כפשוטם,

שדברים  הדבר  ועצם הענין, ובליטוש  ובקיאות  בחריפות 

בהיות כי הוא , גדול תיקון  לדורות  מודפסים כאלה

יום  יולד  מה יודע ומי ועומדת , תלוי' עדיין והגזירה

ויראו  ספר , עלי  קבועים יהיו שהדברים מאוד חשוב

לו  יש עצומה זכות  ועי "כ לאישורו, הדבר  את חכמים

כת "ר את  זיכו בכדי  ולא  מאוד, רב ששכרו ובודאי 

בגין אלא  זה אין זה, נפלא לספר משמיא  שליט"א

כפי השחיטה גזירת בנידון המשמר על  עומד  היותו

נשיא שליט "א  היילפרעין הגר"א  לכת"ר  שכתב

הרבות מהשעות  יודע עני  שאני  וכפי  התאקה"ח

בעולם  ושכרו  הגזירה, לביטול שליט "א  כת "ר  שהשקיע

הפ התודה ושנית , הבא . ובעולם שהעניקהזה על רטית

יאריך הדיוט  בברכת  מברכו והריני הספר  את בטובו לי

בתוה"ק להגות להמשיך בנעימים ושנותיו  ימיו השי "ת

א ' המשמחת תורתו  את  להפיץ וימשיך הדעת בהרחבת 

נפשו. אות עם כאשר ברבים ואנשים 

הראוי הכבוד  בכל  הדושת"ה וכעתירת 

פלדמן הלוי זאב
הספר . בהוצאת  השתתפות דמי ר"ב

kkk

סד מכתב 

קוליץ יצחק  הרב 
הדין בתי אבות וראש הראשי הרב

לירושלים 

תש "ן תמוז א ' ב"ה,

גדוליהנני הגאונים הרבנים לדברי  בזה , להצטרף

הברורה, דעתם את  חוו אשר שליט"א התורה

השחיטה סדרי  את במאומה  לשנות  שאין תורה, דעת 

קדם. גאוני  ע"י דורות מדורי נקבעו  אשר  ומנהגי ',

כש "תאפריון המפורסם הגאון  הרב לכת "ר נמטיי'

אשר שליט "א , ליברמן  בונים שמחה מוה"ר 

וחבר והידורה, השחיטה, כשרות למען עוז, בכל נאבק

השחיטה, דיני על השחיטה ", "בשבילי  מיוחד  ספר

והללוהו. שבחוהו התורה גדולי אשר 

בדעתם אנו תתחשב בריטני', שממשלת  משוכנעים

גזירה תגזור ולא  וההוראה , התורה גדולי של

והתקדשתם  בנו ויקויים וקדשיו , ישראל  בדת הפוגעת

אני . קדוש כי קדושים והייתם 

וירושלים , ציון מעיר בברכה הכו"ח

קוליץ יצחק
לירושלים הדין בתי  אבות וראש הראשי הרב

kkk


