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חלק מ

המשך בעלון הבא

- ו -
המצב בארצות הברית שנת תרנ"א

...באתי לכאן )לשיקגו( בשנת תרנ"א )לפני 89 שנה( מצאתי כאן 
הקדושה  בקהלה  כרב  אותי  קבלו  מובהקים,  רבנים  חמשה 
תורה  מופלגי  היו  בה  שהיו  החברים  וגמרא"  משנה  "חברה 
וכבר  ובכל מאודם,  ויראת ה' שכיבדו אותי מאוד בכל נפשם 
בעלי  כאשר  תרנ"ח  בשנת  שם...  נמצא  שאני  שנה  עשרים 
זרוע גירשו את ר' א.י.ג. לעסער מהעיר, לאחר שהוא היה רק 
קאמיסארסקי  יוסף  הרב  עם  ביחד  נשארתי  שנה,   71 במשך 
ז"ל, ומוהר"א אניקסטער שהיה בדרום העיר, שם היכן שגרו 
קצת יהודים, בלעדינו לא היו רבנים מוסמכים, רק כמה מגידים 
בבתי המדרשים, אצלי הם באו לשאול כל מיני שאלות בעניני 
איסור והיתר וגם להישפט בין אחד לשני, לערוך פשרה, לעשות 
שלום בית וכדומה )גיטין קיבלתי על עצמי שלא לעשות בגלל חילוקי 
באותן  הנהרות  בענין  הגט  נוסח  את  לכתוב  איך  הרבנים  בין  הדיעות 

האיזורים כפי שאני נוהג עד היום(, כלל לא ניתן לתאר איך שאני 

סבלתי במשך השנים עד שהצלחתי לארגן סדר במשחטות, 
הלכתי כמה פעמים בשבוע למשחטות וזאת למרות שהדבר 
לאטליזים  בעצמי  הלכתי  ממש,  נפשות  בסכנת  כרוך  היה 
מהורידים,  הדם  את  מוציאים  כאשר  הכשרות  על  )לשמור  הכשרים 

וכאשר מנקרים את החלב, ובודאי שלא להכניס בשר שאינו כשר(.

יאפו  שלא  לשמור  בכדי  במאפיות  הסתובב  הוא  שבת  בכל 
בשבת, וכל מה שעשיתי, עשיתי בחינם ללא כל תשלום, כי אף 
וכשדרשתי אצלם  בית המדרש,  להנות משום  רציתי  לא  פעם 
להגיד  לי  שקראו  קרה  )גם  הנאה.  טובת  כל  ללא  זאת  עשיתי 
בית  ונשיא  ציון"  "תפארת  הכנסת  בית  את  כשחידשו  דרשה 
ולא  יקרות  מטבעות  עשרה  לי  לתת  רצה  הינדזיל  מר  הכנסת 
רציתי לקחת זאת ממנו. אדרבא, אני עוד נתתי תרומה משלי, 
על פי יכולתי(. אף פעם לא לקחתי כל תשלום מהמשחטה ולא 
מן השוחטים, הכל עשיתי בחנם, גם קרה כמה פעמים כאשר 
שלי  ההוצאות  ומן  עניים  יהודים  אצל  חליצה  של  סדר  ניהלתי 
נתתי להכין את הנעל המיוחדת )כפי שההלכה קובעת( וכן כל 
הדברים האחרים הזקוקים להם... ולכן הייתי מקובל ואהוד על 

כל תושבי המקום, אף פעם לא מצאו אצלי דבר לא שגרתי, כך 
חיינו בשקט עד לשנת תרס"ב )לפני 78 שנה מ.ק.(.

ובעלי  ריב  מחרחרי  אנשים,  כמה  לעיר  הגיעו  תקופה  באותה 
מחלוקת, אנשים רעים וחנפנים, צבועים שמבחוץ הם מעמידים 
כקנאים(,  עצמם  מראים  אף  )ולעתים  יראים  יהודים  של  פנים 
שלוחים של הצד הלא טוב, שלא יכלו לסבול את הסדר הטוב 
שהנהגנו ביהדות בכלל ומן הכשרות בפרט, וניסו להרוס את הכל 
בכל מיני ערמומיות. כשהללו נוכחו לדעת שאני הוא זה העומד 

להם בדרך, הם החלו ללבות מחלוקת ביני לבין השוחטים.

אבל ב"ה זה לא עלה בידם, כל השוחטים מכל המשחטות בעיר 
עמדו לצידי ופרסמו בעיתון "קוריער" שהופיע אז בשיקגו מודעה 

ואשר בה נאמר:

בהפירמעס  החו"מ  השו"ב  אנחנו  מצאנו  ישרו  לאדם  להגיד 
שלשה  היינו  שיקאגא,  בפה  אשר  הגדולים  המטבחיים  בית 
שוחטים מבית המטבחים של "ארמור וקאמפאניע", וג' שוחטים 
וג'  קאמפ'.  עם  סולצבערגער  ענד  שילד   - "שווארץ  מביהמ"ט 
שוחטים  וג'  קאמפ',  עם  מיקנעלל  'ליבבו  מביהמ"ט  שוחטים 
לחוב  עלינו  כולנו מצאנו  אנחנו  עם קאמפ'.  'סוויפט  מביהמ"ט 
הרבנים  עמלו  אשר  והטורח  העמל  את  ברבים,  לפרסם  קדוש 
דפה שיקאגא, הם הינם הרב הגאון מו"ה שמעון צבי אלבום וה"ר 
ללכת  שנים  כעשר  זה  שליט"א,  קאמירסקי  יוסף  מו"ה  הגאון 
ולראות בבית המטבחיים שלנו ולא חסו על עמלם ועל כספם, 
לראות  בשבוע  שבוע  מדי  פעמים  כמה  הלכו  ובחורף  בקיץ 
הנעשה בביהמ"ט בעניני כשרות, וכל זה עשו בלא שום קבלת 
פרס, עד אשר ת"ל הפיקו זממם והציגו את כל הביהמ"ט הנ"ל 
על בסיס וכן ישר ונאמן, וכאשר ת"ל כל השנים הנ"ל פקודתם 
על  קבלנו  כן  ושמאל,  ימין  סרנו  לא  ומדבריהם  רוחינו  שמרה 
בכל  שו"ב  עניני  בכל  דבריהם  אל  לשמוע  יבאו,  לימים  עצמינו 
עפ"י  ועשית  התוה"ק  כמאמר  כשרות,  בעניני  עלינו  צוו  אשר 

הדבר כו', ולא תסור כו'.

וע"ז באנו על החותמת דבר האמת ה' בחוקותי ל"ז למב"י שנת 
תרס"ב פה שיקאגא.

מאמרים 
בהמשכים

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