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כולל תשובות מכתבים ובירורים
בענין כשרות המאכלים והבשר

דבר

תשרי | עשרת ימי תשובה

נתייסד בארה"ב בחודש אדר-ניסן ה'תשל"ד משנה א' קונטרס א' (כרך א')
עד חודש אדר-ניסן ה'תשנ"ח  -שנה ח' קונטרס מ' (כרך ח'),
וכעת מתחדשים וממשיכים בעזהשי"ת בעלון יומי לכל ימות השנה

שנת התשע"ה

גליון מס'
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המערכת (בהמשכים)
דבר המערכת

וזה תוכ דבריו בקיצור על פי חכמת הטבע ,כי מכל מיני מאכל ומשקה
נעשה ד ,ומהד יורד אל הכבד ,ומהכבד עולה הברירות אל הלב ,ומהלב
יורד המובחר והדק אל המוח ,וש שורה השכל וחיות של האד .ומי
ששומר עצמו ממאכלות המותרות והאסור והטמא ,נעשו דמיו צלולי
וטהורי ,ויש לו לב טהור ,והמוח והחיות שלו נעשה חיות טהורות להשיג
אמיתית החיות שהיא אלקות של כל העולמות המחי' את כול .ומי
ששומר עצמו יותר ,ומקדש את אכילתו עפ"י דרכי ד' ותורתו ,נעשה מזה
בני אב ,והוא השכל לכל רמ"ח איבריו ומתקדשי ומתטהרי.

המערכת על תיקון הכשרות

המזון בהלכה

חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

יותר מאלף ספרים וקונטריסים וקול קורא'ס
שיצאו לאור בשנים תשכ"ה-תשע"ה.
מאמרים שנכתבו בארצות הברית לפני מאה שנה
בענייני הכשרות
כתבות מהעיתונים שרוב הבשר שאנחנו אוכלים,
בא מהערבים.

ובאמת כי האד האוהב את הקב"ה באמת ,אי אפשר שלא יזעק ולא
יצעק מרה כשרואה בני אד מורדי בהקב"ה ,ומפטמי את גופ ודמ
ונפש ונשמת ע אכילות של נבילות וטריפות ר"ל ,אשר ה יסודי גופי
התורה בזה תלוי כל קדושת ישראל ,וא אינ מוחי בכל כוח הרי
נחשבי כאילו בעצמ אוכלי נבילות )כמבואר בשערי תשובה( ועוד כי כל
אחד ערב בעד חבירו.
המשך בעלון הבא

ועד הכשרות דהתאחדות הקהילות
ארגון המוקדש לתיקון מצב הכשרות

בהשתתפות הרבנים והקהילות ולומדי תורה לשמה

בפיקוח כ"ק האדמו"ר רבי שלום יהודה גרוס
אבדק"ק האלמין שליט"א
מחבר יותר מאלף ספרים על כל יסודי הדת

שמע בני עצות לתיקון הכשרות
ועוד.

עמ' 4

מה אנחנו אוכלים? מי מספק לנו את הבשר?

עמ' 4

מהמתרחש בעולם הכשרות

עמ' 3

המערכות על תיקון הכשרות

עמ' 3

מצב הכשרות בימינו

עמ' 2

מכתבים של גדולי ישראל זי"ע,
ולהבחל"ח גדולי ישראל שליט"א
על כשרות הבשר שאנו אוכלים.

וכ להיפו ח"ו ,נעשה בני אב שכל עכור ומעופש בדעות זרות ,וחיות
שלו נעשה בחינת מת ,והוא אבי אבות הטומאה וכו' ,ורמ"ח איבריו
נטמאי וטמא טמא יקרא לכל דבר ,ונעל ממנו אמיתת החיות שהיא
אלקות של כל העולמות ,ונטמא ונופל לדיעות זרות ואלהי אחרי ,ה
אלילי אלמי מתי וזבחי מתי יקראו לה.
לכ התנאי ואמוראי ובעלי המדות וחכמי המשנה ה שמרו נפש
שלא יתגאלו בפת בג הזק וביי משתיו ,ולכ האירו שכל והי' שורה
עליה רוח הקודש ,לפרש כל מאמר סתו בדת התורה הקדושה ,כי
שרתה עליה כח אלקי ,אשר הוא ואורייתא כולא חד ואור נשמת ג"כ
הוא חוט המשולש אשר לא ינתק לעול ולעולמי עולמי .אבל אנשי
הללו בודאי טמאי ונטמאו דמ ,ומש לב ומוח שלה נטמט
במאכלות האסורות והטמאות ,ולכ החיות שלה נוטה למינות
ואפיקורסות ,ולא יכלו לקבל מתיקות נופת צו דברי מאמרינו הבנוי
עפ"י שכל אלקי עול ומל עליו .והואיל והעיזו פניה ויצאו לחו,
פתאו יבוא עליה הכורת ,וכרות יכרתו אות וכל אשר לה .וכ
עלתה לה ,כי לא היו ימי מועטי עד אשר בא עליה מל גדול והרג
אות וביזז כל אשר לה ,ע"כ תוכ דבריו.

עמ' 2

יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור
במשך יובל שנים תשכ"ה-תשע"ה

המערכות על תיקון הכשרות
בהמשכים

ווע„ ‰כ˘רו˙
„‡˙‰ח„ו˙
‰˜‰ילו˙
„‡רˆו˙ ‰ברי˙
ו˜נ„‰
‰לכו˙ נחוˆו˙
לפסח

ו˙˜ר‡ ˘מו
בי˘ר‡ל

מרכז ˘י„וכי
נ˘ו‡ין ‰עולמי

רבי י˘ר‡ל בעל
˘ם טוב
ער˘טעס בוך
רבי י˘ר‡ל בעל
˘ם טוב
ˆווייטעס בוך
עי˜רי ‡מונ‰
רבי י˘ר‡ל בעל
˘ם טוב
רבי י˘ר‡ל בעל
˘ם טוב„ריטעס
בוך
רבי י˘ר‡ל בעל
˘ם טוב
מ‡˙ ˘.ˆ.זעˆער
˘נ˙ ˙רע"ט
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מכתבים של גדולי ישראל זי"ע
ולהבחל"ח גדולי ישראל שליט"א
על כשרות הבשר שאנו אוכלים

– ‡ז‰ר ‰חמור – ‰ל‰סיר מכ˘ול
על „בר ‰מכ˘ולו˙ „‚‰ולו˙
בכ˘רו˙ ‰יין לח‚ ‰פסח ולכל ימו˙
˘‰נ‰
– ל‰מע„עˆין ˜‡מפ‡ניס ,לברר
כ˘רו˙ ˙‰רופו˙ לפסח ולכל ימו˙
˘‰נ ,‰מ ˆ"‰‚‰רבי ˘לום י‰ו„‰
‚ר‡ס ,כ"˜ מרן ‡„מו"ר ˘ליט"‡
מ‡‰למין
‰לכו˙ פורים ופסח ˘נ˙ ˙˘ס"ב -
˘˘ים ‰לכו˙ ˜ˆרו˙ על ‰לכו˙
פורים ופסח ממרן  ˜"‰‚‰רבי
˘לום ˜רויז )ז˜ן „‡‰מורי"ם ,ר‡˘
‰רבנים בווילי‡מסבור‚( „‡‰מו"ר
מ‡ו„וו‡רי ˘ליט"‡ מחבר ספרי
˘ו"˙ „ברי ˘לום ˘בע חל˜ים,
וספרי מנוח˙ ˘לום ע˙"‰
ומוע„ים ˘בע חל˜ים ,ועו„ .י"ל
לכבו„ ‰נ˘ו‡ין ˘ל ב˙  ˆ"‰‚‰רבי
˘מו‡ל „ו„ ˜רויז ˘ליט"‡ „ומ"ı
‡ו„וו‡רי ,ח"י ˘בט ˙˘ס"ב,
ברו˜לין ניו י‡ר˜
˜רי‡„ ‰חופ‡ !‰ל יר‡י „' וחו˘בי
˘מו ‡ ,נ˘י ˘ם ‚ ,בורי כח ועו˘י
רˆונו ˘ל מ˜ום ברוך ‰ו‡ „י בכל
‡˙ר ו‡˙ר ‰י"ו
פון ‚עבוירען ביז ˆום ‚˙‰לו˙,
‡י„י˘.
לע‰רער ,חבר ‡ון פי‰רער‡ ,י„י˘.

מרבינו ‰בעל ˘ם „˜‰ו˘ זי"ע,
בל˘ון ˜‰ו„˘.
זיין לעבען ,לע‰רע ‡ון וויר˜ען, .
‡י„י˘.
‚‡ט ,מענט˘ ‡ון וועלט‡ ,י„י˘.

זיין לעבען ,לע‰רע ‡ון וויר˜ען.
‡י„י˘.

יובל שנים של פעילות המערכה

לכפרא ,דמא על דמא ,בשרא על בשרא ,בגי דכל קרבני לאו
מתקרבי אלא על בשרא לכפרא על בשרא ,והכי שמענא ,אי
בר נש חטא בהמה מה חטאה ,דקודשא ברי הוא אמר )ויקרא
א ב( אד כי יקריב מכ קרב וגו' ,אמאי ,אלא קודשא ברי
הוא עבד רוח בני נשא ורוח הבהמה ,ואפריש דא מ דא ,ובגי
כ) קהלת ג כא( רוח בני האד העולה היא למעלה ,ורוח הבהמה
וגומר ,ודאי מתפרש דא מ דא ,עד לא חטא אד מה כתיב,
)בראשית א כט( ויאמר אלהי" הנה נתתי לכ את כל עשב זורע
זרע וגו' ,וכתיב לכ יהיה לאכלה ולא יתיר ,כיו דחטא ויצר
הרע אשתאיב בגופא דיליה ,ובכל אינו תולדי ,עבד בהו
דינא .ולבתר אתא נח וחמא דהא גופא אתבני מאתרא דיצר
הרע ,אקריב קרב כמה דאקריב אד ,מה כתיב )שם ח כא( וירח
יהו"ה את ריח הניחח וגו') ,וכתיב( כי יצר לב האד רע מנעוריו,
אמר קודשא ברי הוא ,מכא ולהלאה הואיל וגופא אשתאיב
מההוא יצר הרע ,יתענג גופא במה דאתחזי ליה ויכול בשרא,
הה"ד כירק עשב נתתי לכ את כל ,פסוק ש"ב הסול ל ל,
כד אכיל בשרא ,מההוא בשרא אתענג בשרא דיליה,
ואתערב דא בדא ,ואתרבי גופא מניה ,ומההוא ענג גופא חטא
בכמה חטאי ,אמר קודשא ברי הוא ,כפרה על גופא בשרא,
בשרא אכיל ובשרא אתרבי מיניה וביה חטא ,בגי כ לכפרא
על גופיה בשרא ,ובשרא דאכיל בשרא עביד דמא לגופא) ,בגין
כך דמא דאשתאר מההוא בשרא דאכיל ,בשרא עביד דמא לגופא( ,בגי כ דמא
דאשתאר מההוא בשרא לבר ,אתעתד לכפרא על דמא
דאתעביד מההוא בשרא דיליה ,דכתיב )ויקרא יז יא( כי הד הוא
בנפש יכפר .כתיב קרבני ,וכתיב קרבנכ ,דכתיב )שם א ב(
תקריבו את קרבנכ ,מה בי האי להאי ,אלא קרבני כגו
שלמי דאתיי על שלו ,קרבנכ כגו חטאות ואשמות
דאתיי על חטא ואש ,בגי כ את קרבני בשרא ,לחמי נהמא
וחמרא ,ריח דא קטרת ,ניחחי דא נחת רוח דעביד כהנא
ברעותא דשמא קדישא ,וליואי ברעותא דשיר ושבחה ,תשמרו
להקריב לי במועדו ,במועדו מאי הוי ,אי תימא בכל יומא
בבקר ובערב ,מאי איהו במועדו) ,נ"א ,מאי אריא דאיהו מועדו( ,אלא
מועדו ,דשלטא בההוא זמנא רעוא ,רעו דאשתכח לעילא
בדרגא ידיעא ,ועל דא כתיב במועדו ,כד קרב אתקריב ,כלא
נטלי חולקא ,ואתבדר קליפי לכל סטרא ,וייחודא אתקריב
ואתייחד ,ובוציני אתנהר ,ואשתכח רעוא ורעו בכל עלמי,
וקודשא ברי הוא אשתכח ברזא דיחודא חדא כדקא חזי,
אתא רבי חייא ונשקיה ,אמר ליה יאות אנת ברי מיני למיה
המשך בעלון הבא

בהמשכים

יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור
במשך יובל שנים תשכ"ה-תשע"ה

המזון בהלכה
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מצב הכשרות בימינו
חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

בהמשכים

קרה? התרנגולות שכבו על הריצפה בכמויות גדולות כשה
מלאות בנוצות ,ה לא נתנו למרוט מה את הנוצות .אני
נכנס לחדר היכ שהתרנגולות מגיעות לאחר השחיטה ,ואני
רואה שמחבית המי שבו עוברות התרנגלות לאחר
השחיטה ,עולה הבל ,אני מכניס את ידי לתו החבית
ומרגיש שהמי חמי .ע"פ ההלכה לפני המליחה ,א
טובלי את התרנגולות בתו מי חמי אי אפשר לקבוע
אותה תרנגולת כ"כשר למהדרי מ המהדרי ,"ובמיוחד לא
בשביל אות בתי מטבחיי שעבור שחטנו שתבעו הידור
רב .נגשתי אז למשגיח ר'  ...הלה יודע את ה"נוע
אלימל "בע"פ הוא מוכר אתרוגי) ב  ...עוועניו ורחוב  (...ואני
שואל אותו היתכ ?אני שוחט כשר ,ואילו כא זה הופ
לטריפה? המשגיח השיב מה אני יכול לעשות ע אותו קצב
 ...הוא אינו מסכי לעשות אחרת ,אני מפחד ממנו ,ואז
הודעתי לו שאני לא אשחט יותר א יכניסו את העופות
לתו מי חמי אחרי השחיטה ,שיחפש לו שוחט אחר ,ואז
אמר לי המשגיח שהתרנגולות )טוירקיס( ימותו וזו סכנה
להתחיל ע הבעל הבית ,כי הוא יכול לקחת לידו אקדח
ואסור לעשות עמו חכמות!
בקיצור ,החלטתי שלא להמשי לשחוט ,ובמקו הפכה
מהומה גדולה ,היתכ שהשוחט אינו מוכ לשחוט? קראו
במהירות לקצב  ...והוא מתחיל לצעוק עלי ,העבודה כולה
עומדת ,התרנגולות ימותו א לא ישחטו אות מיד,
הפועלי הנכריי אינ עובדי בינתיי ,והעסק עולה לו
הו רב ואי זה שאני עומד? ואז השבתי לו שא אני
שוחט ע מי חמי אז כל השחיטה הופכת להיות פסולה
ולעול לא אוכל עוד לשוב ולשחוט ,ולכ לא אעשה זאת
בשו אופ רק א יאפשרו לשחוט ע מי קרי .ואז
הוא התחיל להתמקח עמי שאסכי לפחות שהשחיטה
תיער במי פושרי בסביבובת  80עד  90מעלות החו,
הסכמתי ,א ציינתי בפניו שלאחר מכ תהיה לו בעיה ע
מריטת הנוצות ,כי למריטת הנוצות זקוקי או למי קרי
מאוד ,או למי חמי מאוד ,עד שהוא ראה בעצמו )לאחר
שניסה( שאני צודק והוא החליט להחלי את המי לקרי
מאוד ,ואז אמרתי לו :אתה רואה ,כשעושי כשר אז
הנוצות נמרטות בקלות! וכ בכל העניני האחרי ,בעל
הבית עשה ככל שעלה על רוחו ,והשוחטי עשו ככל
שצוה עליה ,וכ הכשירו השוחטי טריפות מתו פחד
מבעל הבית.
המשך בעלון הבא
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מהמתרחש בעולם הכשרות

מאמרים שנכתבו בארצות הברית לפני מאה שנה

בענייני הכשרות

מהרידב"ז
ומהרב הראשי דארצות הברית הרה"ק רבי יעקב יוסף הערמאן זי"ע
שמסר נפשו על הכשרות ,ומתוך האיומים שאיימו על חייו
והצרות שהיו מנת חלקו בימים ההם ,נפל למשכב עד לפטירתו.

כאן בארץ השוחט אוחז את כל העוף ביד במקום שהגוי
יאחז את זה ,וממילא היד נהיה כבר כמו אבן ,ואין שום
הרגשה לא לסכין ולא לשחיטה ,ושוחט נבילות וטריפות
]ספר רנו ליעקב הרידב"ז ]שכתב ספר על ירושלמי[
בהקדמה של חיבורו על התורה  וכותב :עוד ענין רע ראיתי
בהעיר הזאת אשר תסמר שערות ראשי ,השו"ב מורטים
בעצמם נוצות העופות ששוחטים .ויש שו"ב ששוחטים ביום
ה' ו' עש"ק עד ב' אלפים עופות ומורטים הנוצות ,ובליל
שבת קודש נלאו הידיים שלו לאכול ,ויש מהם אשר בני
ביתם תחבו הכף לתוך פיו בלילי שב"ק לאכול ,כי לא היה
לו כח לאחוז הכף הלא שחיטתו נבילה גמורה והכלים אסורין,
בין כך וכך נתפגלו בטנם של יהודים בנבילה וטריפה ר"ל,
ואמרו חז"ל עד שיתפלל אדם שיכנסו דברי תורה לתוך מעיו
יתפלל שלא יכנסו דברים אסורים לתוך מעיו ,כי כיון שנכנס
דברים אסורים לתוך מעיו הוברח רוח היהדות ונתגברה
התאוה ר"ל לכל דבר תועבה עד שקשה לעשות תשובה ,וכ"ז
בגרם המדינה שנקבצו מכל הארצות טובים ורעים ואין
להבחין ,עכ"ל[.
הסיבה למה עשו את זה כך ,שהשוחט יאחז את העוף ביד
היתה טובה להלכה ,אבל זה רק בשחיטה קטנה ,ומכיון שלא
הרבנים הם בעלי בתים על הכשרות] ,וגם הרבנים אינם
יודעים את כל הסיבות והבעיות והמכשולות ,מה כשר ,ומה
טרף ,מכיון שהוא לא היה שוחט ולא עסק לבד בכל הדברים
כדי שיבין הכל על בוריה ,כמו שכתב שוחט לפני  80שנה
לערך ,בספר השוחט והשחיטה ,שאם הרב אינו שוחט בעצמו
ועושה כל הפעולות בכשרות אין לו שום ידיעה ולא מבין
בכלל מה כשר?[ וישנם שחיטות שלא איכפת להם בכלל
הכשרות ,ושוחטים הרבה בין אם כשר בין אם טרף ,ומוכרים
ממילא בזול את העופות ,מכיון שהשחיטה לא עולה הרבה,
ונהיה תחרות על המחירים ,וזה ידוע שכל אחד מחפש בזול,
כי הפרנסה קשה מאוד ,וכך נעשה השרשרת של מאכילי
טריפות.
מה עשה הבעל דבר כדי שכולם יתחילו לשחוט עוד יותר
ועוד יותר עופות לשעה ,תפס אותם בחומרא ,שהשוחט
מחזיק את העוף לבד ,ולא איכפת לו לבעל דבר ,כי ממילא
הכל נבילות וטריפות ,מפני שמחייבים את השוחטים לשחוט
יותר ממה שאפשר לבן אדם לשחוט ,שיהיה לו הרגשה,
והשוחט בגלל פרנסה צריך להמשיך בעבודתו ,ועושה הכל
על חשבון הרבנים ,וגם מקבלים בהרבה מקומות המשכורת
לפי ההספק כמה עופות הוא שוחט לשעה ,ממילא יש תחרות
בין השוחטים מי מקבל משכורת יותר גבוה על חשבון
נבילות וטריפות ,ועל פי ההלכה מאבד את נאמנותו וזה כבר
טרף ,וכך אחד משך את השני ,וכולנו אוכלים טריפות,
ועוברים על איסורי תורה החמורים.
עוד דבר שקרה כאן בארץ שמתירים פגימות גדולות
בסכין ,מה שאני למדתי אצל שוחטים שהיו שוחטים לפני
 130שנה ,וכולם אמרו על הפגימות שמתירים היום זה
פגימה ,וממש נבילה דאורייתא.
המשך בעלון הבא

4

שמע בני

מה אנחנו אוכלים?
מי מספק לנו את הבשר?

כתבות מהעיתונים
שרוב הבשר שאנחנו אוכלים ,בא מהערבים.
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היום בשעות הבוקר התקבל מידע מודיעיני על החזקת כמות ענקית
של בשר מוברח באום אל פחם 10 ,לוחמים של ימ״ר מג״ב חוף ואנשי
יחידת הפיצו״ח הוקפצו למקום והחלו לערוך סריקות במתחם שלגביו
התקבל המידע.
אפילו הלוחמים המנוסים ביותר ביחידה לא האמינו למראה עיניהם20 ,
טון של בשר מוברח מהשטחים היו מונחים בחדר קירור מאולתר רגע
לפני שהם נמכרים לחנויות בכל האזור.
הברחות הבשר מהשטחים לישראל הינה תופעה מסוכנת אשר תופסת
תאוצה בתקופה האחרונה .ברוב המקרים הבשר עובר דרך ארוכה
בתנאים קשים ,ללא קירור וסטריליות ,מה שגורם להיווצרות תנאים
תברואתיים קשים .אולם זה היה רק ההתחלה ,הלוחמים מצאו במתחם
גם מלגזה גנובה מאזור חיפה וכן תושב שטחים -שוהה בלתי חוקי
שעבד במקום.
בסופו של דבר העמיסו הלוחמים את הבשר המוברח והמלגזה הגנובה
על גבי  2משאיות .נעצר חשוד תושב אום אל פחם בשנות ה 50-לחייו
בחשד להחזקת בשר מוברח ,העסקת שוהה בלתי חוקי ללא אישורים
מתאימים וחשד לגניבת רכב (המלגזה).
מפקד יחידת ימ״ר מג״ב חוף הוסיף :״בתקופה האחרונה אנו עוסקים
לא מעט בסיכול הברחות מכל הסוגים ,נמשיך לפעול בנחישות גם
במישור המודיעיני וגם במישור המבצעי כנגד עבריינים אשר ירשו
לעצמם להבריח בשר ,לגנוב רכב ,ולהעסיק שוהים בלתי חוקיים״.
בסופו של האירוע ,נלקח העצור לחקירות בימ״ר מג״ב חוף ,הטרקטור
יושב לבעליו והבשר נלקח להשמדה ביחידת הפיצו״ח.

עצות לתיקון הכשרות
ועוד
ד) הכי באפשרי שחלק ניכר מכלל ישראל יכשלו באכילת איסור
חמור כ"כ שעונשו בכרת.
ה) האם יש היתר למי שבקי ברוע המצב לאחוז בפלך השתיקה
ולהיות בשב ואל תעשה.
ו) האם רשאין הרבנים המכשירין להעלים עיניהם מן הערעור
שלא תפגם כבודם.
ז) למה באמת תצא תקלה זאת מיד גדולים ורבנים.
ח) למה יארע כזאת שציבור גדול ורחב יכשל בחלב?
ובאמת כל השאלות האלה נוגעות לשערוריית השחיטה בלאנדאן
ג"כ ,איך יתכן שרב גדול כמו הרב פאדוה יתיר שחיטה כזו?
וכעת נשיב על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון.
א) בנוגע לשאלתינו איך יתכן שרבנים יטעו?
 הנה דבר זה מפורש בקרא (ויקרא ד') ואם מעיני העדה נעשתהלשגגה ,ופירשו חז"ל (עיין רש"י) הכוונה כי נעלם מסנהדרין שהם
עיני העדה ,והא לך דברי חז"ל מפורשים בהוריות הורו בית דין
לעבור על אחת מכל מצות האמורות בתורה וכו' ,ומבואר שם
להלן דף ג :דחייבין בית דין להביא חטאת על שגגת הוראתן.
ומבואר ברמב"ם (הלכות שגגות פרק י"ב ,י"ג) דמיירי בבית
דין הגדול שהוא הסנהדרין שישבו בלשכת הגזית (אשר עליהם
הכתוב אומר לא תסורו מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל),
ומיירי ג"כ ששגגו כולם בהוראה זו והורו להקל.
המשך בעלון הבא

מכתבים למערכת
שנת תשל"ג

הסכמת פוסק הדור מחותני להבחל"ח
כ"ק מרן אדמו"ר מקלוזנבורג שליט"א [זי"ע]

אם בשנת תשל"ג בעקבתא דמשיחא ישנם עוד שני רבנים שמגלים את
המכשולים של מאכילי טריפות ,הגיע הזמן שיבוא המשיח
בשנת תשל"ג הייתי עם עוד רב אחד אצל מחותני
להבחל"ח הגה"ק מקלויזנבורג זצ"ל[ ,ומסרנו לו הספר
על השחיטה – יש הרבה לספר ,ואכמ"ל] וסיפרנו לו מה
שקורה בשחיטות ובדיקות בזמן הזה ,והאיך שמאכילים
טריפות לעם ישראל תחת שמות ידועים וכו' ,ודברנו אתו
שעה ומחצה (ונקלט על קאסע"ט טעי"פ) ,ואמר אז כי אם
בשנת תשל"ג בעקבתא דמשיחא ישנם עוד שני רבנים
שמגלים את המכשולים של מאכילי טריפות ,שאני צועק
על זה כבר הרבה שנים שכאן בארצה"ב מאכילים נבילות
וטריפות רח"ל ,הגיע הזמן שיבוא המשיח ,ובלשונו" ,מעג
שוין משיח קומען" .בתוך הדברים עברנו על עשרות ספרי שו"ת שמביאים
איך שבכל דור ודור הצליח מעשה בעל דבר נגד הכשרות והשחיטה שלא תהי'
כהוגן ,כמבואר בשו"ת דברי חיים יורה דעה סימן ז' ועוד .וסיפר לנו אז המעשה
מר' מאניש השוחט של זקינו הרה"ק ר' ברוך גארליצער זי"ע.
ברכתו של אותו צדיק הכניסה בנו חיות והתעוררות חדשה ליכנס בעובי הקורה,
בעלון הבא
שמאכילים
המשך זה
ולערוך מלחמה כבידה נגד השוחטים הקצבים ,שנוסף על
טריפות רח"ל ,מוכנים להרוג כל מי שיעמוד נגדם.
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