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חלק מב

המשך בעלון הבא

הרה"ג ר' מאיר שו"ב מתאר בספרו "שמירה טובה" את הטרגדיה 
של הכשרות, הוא כותב שהוא היה שוחט בניו יורק שמנה עשרה 
שנה וחמשה חדשים ובכל הזמן אף אחד לא בא כלל לבדוק או 
להתעניין בשחיטה..., יותר רחוק בספרו בעמוד מ"א הוא כותב: 
אני כבר בן 72 שנה, זה כבר למעלה מעשר שנים שעזבתי את 
השחיטה, וכבר 14 שנה שלא היה לי בפה שום בשר של בהמה 
דקה או בהמה גסה... כי גם בשלשת השנים האחרונות שהייתי 
שוחט כבר לא רציתי יותר לאכול בשר, כשראיתי את התנהגות 
לכמה  המצב  על  שמסרתי  לאחר  גם   - במשחטה  השוחטים 
בעלי בתים חשובים ועשירים של העיר - התשובה שלהם היתה 
שאומרים  רבנים,  )במשחטה(  שם  לנו  יש  אותנו,  מעניין  לא  זה 
לדבר  וכשניסיתי  עליהם,  לסמוך  חייבים  אנחנו  בסדר...  שהכל 
עוזב  לו היה  עם רב שעסק בעניני ההשגחה שטוב היה עושה 
אין  משחטה  שבאותה  יידעו  שכולם  בכדי  שם  ההשגחה  את 
לי  אמר  הוא   - עליו  תהיה  לא  האחריות  וממילא  השגחה,  כלל 
איזו תועלת תצמח מזה, מיד כשאפרוש הם יקבלו מישהו אחר 
שיהיה גרוע ממני הלא השוחטים הם הבעלי בתים, את מי שהם 
יבחרו כרב הוא יוצג בפני הסוחרים והוא יהיה הרב המקומי והרב 
הנמכרת  הבשר  תוצרת  כל  על  תונח  שלו  החותמת  המכשיר, 
כל  האיזור,  לכל  הראשי  כרב  ימונה  הוא  וממילא  ובכפר,  בעיר 
ההכשרים יקחו אצלו, וכמובן שלאחר מכן ייאלצו לשלם לו מחיר 
יד, הללו יקבלו את ההכשר ביד רחבה... לאורך  ויד רוחצת  טוב 
ימים ושנים ולאחר מכן הכל יועבר בירושה לילדים וצאצאאים... 
הוא מסיים שהוא יודע מהכשרים כאלה שניתנו למוצרים היכן 
ש"הרב" כלל לא ביקר שם בחייו, לא הוא ולא המשגיח, ובמקומות 

שיש כבר משגיח זקוקים שם לחמשה משגיחים לפחות.

גם מספר בענין השתלשלות הענינים שמאז היהודים בניו יורק 
החליטו להביא לאמריקה את הגאון והצדיק ר' יעקב יאזעף ז"ל 
)בשנת תרמ"ח(, ונהיה הרב הכולל של ניו יורק. ר' יעקב היה תלמיד 

תנועת  מייסד  זצ"ל,  סאלאנטער  ישראל  ר'  והצדיק  הגאון  של 
המוסר, הוא גדר הרבה פירצות ותיקן הרבה תקנות, אך מאחר 
)דויטש(  גרמנית  השפות  היו  במשחטה  הסוחרים  עם  והשפות 

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

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

והעופות הכשרים.

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

לרעה והרב כלל לא ידע על הנעשה.

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

מינו אותו לרב הראשי, וכאן החלה הירידה הגדולה.

בהמשך הספר )בעמוד 44( כותב המחבר ז"ל: לאחר פטירתו של 
)וועד עובדים  יוניאן  ז"ל הקימו השוחטים  יאזעף  יעקב  הגאון רבי 
מ.ק.( ולא נתנו לאף אחד לעשות דבר, הבעלי בתים נאלצו לקבל 
במחירים  גדולות  הנחות  השוחטים  עשו  ואז  תביעותיהם,  את 
לבעלי בתים, גם לעצמם עשו חיים קלים יותר, וזאת בעוד שלפני 
בהמות  כמה  עניין  לא  כלל  לשוחטים  שבועי,  שכר  קיבלו  כן 
כשרות וכמה טרפות יצאו השבוע, הרי שלאחר פטירתו של רב 
הכולל הונהג שרב הכולל מקבל את משכורתו רק עבור בהמות 
החדש  ההסדר  של  והתוצאות  טריפה...  בשביל  ולא  כשרות 
מובנות מעצמן... באיזה כמות גדל מספר הכשרות אינו יודע כי 
לא עבדתי יחד עמם, אני עבדתי במשחטה היכן שהרה"ג ר' יעקב 
ווידרעוויץ ז"ל רבה של מוסקבה היה הקובע, הוא לא היה מוכן 

לשלם לפי מספר הכשרות, אלא לפי שכר שבועי.

מפעל הזוהר העולמי יוצא במבצע חסר תקדים, רכישת כל ספרי הזוהר דף היומי בפורמט כיס 
במחיר מסובסד,  טל: 0527-651911
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המשך מעלון הקודם

המשך בעלון הבא

סה מכתב 

קרליץ נסים  ש .י. הרב 
אהרן רמת

בני–ברק ,6 מאיר ר ' רח '

תש "נ סיון כ"ט  יום בס "ד,

בונם כבוד שמחה מוה"ר  עצום ובקי  חריף  הגאון הרב

שליט "א ליברמן

"בשביליאחדש"ת, היקר ספרו  ראיתי  כאשר 

הגזירה על שמעתי  וגם השחיטה"

השחיטה בסדרי לפגוע אנגלי' במדינת  ועומדת התלוי '

בהלכות עקרוניות הלכות  ומהם דור מדור  הנהוגים

אלה בדברי באתי בספרו, כת"ר שביאר  וכמו שחיטה,

את לקיים  אך הגזירה, נגד הפעולו את  ולאמץ לחזק

בלי דור  מדור בישראל המקובלים השחיטה סדרי 

על עוברים אשר  מנסיונות  הם אשר  מסוכנים, תיקונים

הכנס לבלתי בפרץ לעמוד כולנו ועל ישראל, כלל

מאכלות של מכשול יהי' ולא  ישראל, בבתי המשחית

בתוכינו. אסורות 

בקרובויהי הגזירה  ביטול  על לשמוע שנזכה רצון

התורה . קרן ולהרמת

קרליץ נסים 

kkk

סו מכתב

שלזינגער אליקים 

יע "א לאנדאן ק "ק הרמה, ישיבה ר"מ 

המפורסם שוכט"ס הגאון הרב נפשי  ידיד למע"כ

מו"ה הקודש  משמרת על העומד לתהילה

שליט "א ליבערמאן בונם שמחה

כראוי אחדש "ת

"בשביליהנה הנפלא  ספרו  לידי  הגיע היום רק 

וירא מש "כ בזה קיים כי כנגדו ואומר השחיטה",

הסתפק לא  אשר  הלכה, ונזכר מעשה ראה פנחס ,

השחיטה גזירת  ע"ד  המעוררים וראשון ראש  להיות 

בלי הזה החוק  מתקבל הי ' ח"ו ידידי אלולי אשר דפה,

ולהכשיל מעשיהם במחשך לעשות רצו כי  פה פוצה 

בלא נבו"ט חשש באכילת  הקדושה העדה כל את  עי "ז

נפלא בבירור הלכה " "ונזכר  גם  כעת קיים  ואכן יודעים,

עם  קבל  להראות  לעשות  ראוי וכן  תורה, של לאמיתה

תלה על דת  להעמיד בי' קמרתחנא  אורייתא  הם כי (ואי'

בידם) יש אם בזה  הלכה יבררו לא למה להקל רוצים עכ"ז אשר ,אלה

לביטול שמים רחמי יתעוררו  תוה"ק  בזכות  אולי ועתה

כל ידע עכ"פ  הרי לדחותה נוכל לא  ח"ו ואם הגזרה,

בו  שרבו  זה מבשר להנזר  ללבו נוגעת  ד' יראת  אשר

אינו  הכשר חותם ושום וטריפות  נבילות  של החששות

להציל זה ספרו ע "י ידידי  וזכה האסור , את להתיר  יכול

פרושים  התירו יאמרו שלא  לדורות השחיטה כשרות 

ח "ו. הדבר את 

בזהואם אין  בעדי  כחו, גודל ידידי  הראה זה בספרו כי

כשהיו  בשנים, עשרות מלפני ידעתיו כי  חידוש 

שמו  יצא כבר  בתוכנו, הישן מדור  תורה גדולי זקני  עוד

ו  מובהק  להפיץ כת"ח שיוסיף רצון  ויהי  עתה, מכ"ש

וב"נ תורתו , בחין  הרבים את  לזכות  חוצה  מעיינותיו

מדבריו  כמה על דאורייתא  בפלפולא  אעמוד (ונהנתיעוד

בטרם  להלכה  הזה הענין בבירורי  לדעתו כוונתי אנכי  גם הערות  בכמה  כי

למערכה) וימשיךצאתי וייש "כ  ידיו לחזק רק  באתי וכעת

יבואו  שלא  עליו הטובה ד' כיד הדת משמרת על לעמוד

ד'. את דעה הארץ תמלא עד  ח"ו, כרמים  מחבלי 

באהבתו  אדוק  עוז מוקירו ידידו כעתירת 

אליקים

יותרואכן עוד לדפוס  ספרו שניתן  שאחר  אני רואה

הורידים  חתוך בענין החדשות  בתקנותיהם  גזרו

השחיטה מעשה את הלבישו חדשות פנים  ממש  אשר

השחיטה מכשרות נשאר  ולא  ר "ל נוספות בחששות

בעולם  יר "ש  ת"ח עוד יש  אם אני ותועה כלום, ולא 

עצמו  שהמיניסטר ולפלא  זה, את להכשיר  יכול אשר

מחויב שאינו אמר  ורק  החששות , כל על  לי הודה

הראשי ... הרב על לחלוק 
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סז מכתב

גראס  יהודה  שלום 
האלמין אבדק"ק 

יצ"ו יארק נוא ברוקלין

בעזהשי "ת

לפ "ק תנש"א  ניסן כ"ד יום  ברוקלין ,

שמיאשכינת מן  יחולו  ממרומים, וברכות  שלומים,

האי רענן , כשני הנאמן, השליח ראש על

ועוקר סיני המפורסם הרה"ג  יד"נ  ויקירא  רבא  גברא 

לשם  נודע במעשיו, ותמים בדרכיו  צדיק  הרים,

תורה, בהרבצת  בהלכה המצויינים בשערים ולתהלה 

רבותינו  מתורת  ומשקה דולה לעדרים, וקדושה טהרה

לו  רב ידיו נרדמים, ומקיץ ישנים מעורר הקדושים,

הדרכים , לסקל המאכלים, בכשרות  נסתרים לגלות 

מכשולי ככה,ולהרים  שלו אשרי  תמימים , מהלכי ם ,

החדשות של סערה רוח נגד ימוט  בל הברזל  כעמוד

יסוד  שהן  ישראל עם לקדושת  הנוגעים הדברים בכל

קדוש, עם עמנו של לקיומו העיקרים  עיקר  היסודות 

שליט"א, ליברמאן בונם שמחה מוהר"ר כש "ת  ה"ה

לונדון – בענדין דומ"ץ

למעכה"ר . כראוי  אחדשה "ט

מתניתאבא ואייתי  ואתא ויקירא  רבא  גברא  האי לפני 

החשוב ספרו השחיטה "בידיה וראיתי"בשבילי

לשנות הרוצים נגד השחיטה, בענין  בפרץ  שעומד 

מרישא ספרו כל על ועברתי השחיטה וסדרי ממנהגי

זהירות חמירא , כל לבאר שירד  וראיתי גמירא, ועד 


