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  ד"בס

   51 #בולעטין
  וועד הכשרות

  ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות
  והצעה, הודעה ,התיעצות, חקירה ודרישה, באמצעים של בירור

  ג"נ תשכסלוחודש 

אני בן אדם שמדקדק מאוד על הכשרות ואיננו אוכל רק מהכשרות 
שמקובל אצל כל אחד ואחד בתור כשר למהדרין האם יכול להיות שאני 

  ?בילה שלא נשחט מעולם כמו שהיה בקראקאאוכל בשר נ
  להבדיל בין האור ובין החושך בין הטמא ובין הטהור

ר "מוה  מקיוויאשד  ר"מרן  אדמו  ק"הסיפור  הזה  שמענו  על  הטעיפ  מרב  אחד  שדיבר  עם  כ
  .המעשה הזאת זוכרים והרבה רבנים, א"שליט אייכנשטיין אייזיק יצחק רבי

  מעשה שהיה כך היה
 של הפסקים את לאסור גדולים 70 ל אוסף"זצ מסאטמאר ר"האדמו
 הידועים ההיתרים עם יצא כשהלה, ל"זצ פיינשטיין משה' ר ג"הרה

  אסרו מהגדולים שהרבה

 וחלב ]#50 ראה בולעטין [ כבד עם הקנישס בגלל
  ל" זצמשה' ר ניצול ישראל

 משה'  ר  נגד)  חרם  כמו  (איסור  לפרסם  לאסיפה  ל  קרא"זצ  מסאטמאר  ר"האדמו
 על  לחתום  הסמכות  היתה  ההתאחדות  להנהלת.  הידועים  ההיתרים  בגלל,  ייןפיינשט



ב 

 ולהתיר,  לשעה  1,000  של  שחיטות  ולהתיר  הקהל  על  להערים  מזוייפות  מודעות
 על  שהוקלט  השעות  3  של  האסיפה  בעת  ברבים  קלונם  שהתגלה  עד,  ודם  חלב
 בהמות  והאכילו  ביחד  היהודים  כל  עם  מסאטמאר  ר"האדמו  את  שרימו  איך,  טייפ
 ר"האדמו  שאמר  כפי,  שנים  במשך"  כשר  גלאט  "בתור  ומכרוהו,  סירכות  עם

 ומערימים  סירכות  עם  בשר  העיר  לכל  שמוכרים  להרבנים  הנוכחי  מסאטמאר
 ראה"  (גלאט  "בשר  הרבה  כך  כל  להוציא  אפשרי  בלתי  כי,  "גלאט  "שזה  עליהם
, חלב  שיש  רבנים  60  בפני  העידו  בעצמם  שהם  כפי,  לחלב  הדין  והוא).  ל"הנ  טייפ

 אהרן'  ר,  וקדוש  צדיק  נגד  חרם  עשו  וכך.  הקהל  את  לרמות  כיצד  תוכנית  ועושים
 כפי  בדיוק.  ש"ימ  צבי  שבתי  מעשה  ממש!  שמים  שומו,  א"שליט  קצינעלבויגן

 התאחדות  "שולל  הוליכו  כך,  בדורו  ישראל  גדולי  כל  את  שולל  הוליך  צ"שש
  .לישרא כלל עם יחד הרבי את' דילי וכת" הרבנים
 על  דופק,  ביק  הרב  מופיע  לפתע.  ל"זצ  פיינשטיין  משה'  ר  נגד  החריפים  דבריו  באמצע  עמד  הרבי
  :שאלות שלושה לי יש, ואומר השולחן

 ישראל  וקדושת  טהרת  לשלילת  פועל  אינו  זה  האם?  חמּור  איסור  אינו  הטרף  הכבד  עם  הקנישס.  1
 נבילות  אכילת  בגלל  הדת  את  עזבו  יהודים  אלף  70-ש  אומר  ם"הרמב?  ממש  טריפות  כשזוללים
  .וטריפות

 ובכל,  נסיעה  שעות  מרחק  מחברו  רחוק  אחד  וכל  ישראל  חלב  שמייצרות  מחלבות  ששה  ישנם.  2
 לזה  האם.  זמן  באותו  המחלבות  כל  על  יפקח  אחד  שמשגיח  יתכן  כיצד.  שעה  באותה  חולבים  המחלבות

  ?ישראל חלב ייקרא
  .קוםהמ את מיד ועזב, השלישית שאלתו את שאל הוא

  .ביק להרב תודות ניצול ל"זצ משה' ור, יצא לא כבר האיסור
 כדברים  אליו  ויאמר  ביק  להרב  לקרוא  מסאטמאר  ר"האדמו  שלח  שבועיים  לאחר
  :האלה

 שילם  לא  שמעולם  אמר  ל"ז  פרידמן  ליפא'  ר,  אגב  [להישיבה$  5,000  שיתן,  וויינשטאק  את  קנסו.  1
  .]להישיבה$ 5,000 -ה את

  חדות הקהילות דארצות הברית וקנדה דהתאוועד הכשרות


