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  ד"בס

  כשרותכל ספרי קובץ 

  ז"טחלק 

  שער כללי

  ע"בזכות אבותי ורבותי הקדושים זיעלי ' ל בחמלת ה"הו

ו"ק האלמין יצ"אבדק, שלום יהודה גראס' הק  
 

 ספרים 4 - :ז"טחלק 
 ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות -: בולעטין וועד הכשרת: אספר 

 חדש תשרי -והצעה , הודעה ,התיעצות, חקירה ודרישה, באמצעים של בירור
  על הבעיות הגדולות אצל: ' מכתב א? עד מתי נחשה -. ק"נ לפ"תש

צ "ד שכותב להגה"מכתב עדות ממשגיח חסיד חב. השחיטה מרובאשקין
  .ד אודות הכשרות אצל רובאשקין" ולהבית דין של חב -, א"מהאלמין שליט

 מצב ד חשוב מאוד שמתאר את כל" הכתב יד של משגיח חב-' מכתב ב 
צ רבי יוסף יצחק "מהגה'  מכתב ג–. הכשרות אצל רובאשקין בדיוק נפלא

 .רובאשקין' אברהם אהרן שי' ל שכתב לר"זצ
כולל ,  ירחון דהתאחדות הקהלות- #40 מדריך לכשרות : פר בס
, י וועד הכשרות"ל ע"י, מכתבים ובירורים בענין כשרות המאכלים, תשובות

 .תארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרו
מתאר רוע מצב השחיטה בניו יארק ובארצות , שמירה טובה: ספר ג
י שנה היותו "על פי מה שראו עיני המחבר בעצמו במשך ח, הברית בכלל



 ב 

איך ירדנו , הרוצה לראות האמת יראה בקונטרס הקטן הזה. במדינה זוב "שו
שהיה נהוג לפני ששים שנה כאן , אלף מעלות אחורנית בכשרות השחיטה

ומלגלה לנו סודות נפלאות שיכולים לראות עין בעין איך . בארצות הברית
עם . שאין כהיום רב אחד שיכולים לסמוך עליו על שחיטת בשר בהמה ועוף

 . נחוצות מהמוציא לאורהערות
דוקאמענטען מהגאווערמענט : בשר גלאט כשר בזמן הזה: 'דספר 

ועיתונים שרואים איך שהרבנים בשקר יסודם ומאכילים טריפות לישראל 
 צד דעתן של -גבור ציד ) 'פסוק ט' בראשית פרק י(י "ראה רש[, להכעיס

על כן . ו על פניו מתכוין להקניט-' לפני ה. בריות בפיו והטען למרוד במקום
 על כל אדם מרשיע בעזות פנים יודע רבונו ומתכוין למרוד בו יאמר זה -יאמר 

: י ויקרא פרק כו פסוק יד"ראה עוד ברש, )בראשית רבה(כנמרוד גבור ציד 
רעים ) שם יג(וכן באנשי סדום , אלא זה המכיר את רבונו ומתכוין למרוד בו

  .וונים למרוד בומאד מכירים את רבונם ומתכ' וחטאים לה
  

 


























































































































































































































































































































































































