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יום ראשון | פרשת נח | כה תשרי
כולל תשובות מכתבים ובירורים
בענין כשרות המאכלים והבשר

דבר

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)

ומוב ג כ מה שכתב בספר יסוד ושורש העבודה )שער הבכורות פ"ד
ד"ה הגידה לי( דאומ עונש חמור מכל עבירות שבעול ,דהלא עבירה

דבר המערכת
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

מה אנחנו אוכלים? מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים שרוב הבשר שאנחנו אוכלים,
בא מהערבים.

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

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.

עמ' 4

וכמה יאירו לנגד עינינו דברי הזוה"ק )ח"ג מ"ב (.שכתב דכל מה
שהאד סובל בעוה"ז הכל מפני שלא נזהר במאכלות אסורות ,וצ"ע
הכי עבירה זו חמורה מכל העבירות להיענש עליה ג בעוה"ז ,אבל
דבריה הקדושי מאירי על פי הקדמה הנ"ל ,ונקדי עוד ,מבואר
בש"ס )סוטה כ"א (.כי התורה והמצות ה המגיני ומצילי ,ואחז"ל )ש(
דהחילוק בי תורה ומצות היא ,דתורה בי בעידנא דעסיק בה ובי
בעידנא דלא עסיק בה מגנא ומצלא ,פי' מגי מ היסורי ומציל
מיצה"ר שלא יכשילנו לחטא ,ובמצות דוקא בעידנא דעסיק בה ,אבל
בדלא עסיק אגוני מגנא מ הפורעניות ולא מצלא מיצה"ר .ועכשיו א
קיו המצות נעשה על ידי מאכלות אסורות שאכל דבכהאי גוונא אי
נחשבי לכלו נשאר בלי מחסה ומסתור מפני הפורעניות והפורעניות
מוצאי אצלו מקו לחול ,והוא ג כ כוונת בעל אוה"ח )פ' שמיני( שכתב
דעל ידי זה באי מכות נוראות רח"ל .עיי ש.

עמ' 2

זו שקול נגד כל מצות ועבירות שבתורה ,שהלא על ידי אכילת
האיסור כל מעשיו אי נחשבי לו .ויתיישב ג כ באופ נפלא דברי
המדרש )בקהלת רבה פ"א סימ כ"ח( דלע"ל הקב"ה מוציא כרוז ומכריז
ואומר "כל מי שלא אכל בשר חזיר מימיו יבא ויטול שכרו" ,ואח"כ
הקב"ה מוציא כרוז פע שני' ומכריז ואומר "כל מי שלא אכל נבילות
וטריפות שקצי ורמשי יבא ויטול שכרו" ,עד כא .והדברי תמוהי
ומתמיהי ומה ע שאר כל המצות ושכר ,וכי ליכא רק שני מצות
הללו של מניעה מאכילת חזיר ונבילות וטריפות )וראיתי להחת"ס זצ"ל
שטרח ליישב הדברי בתורת משה פ' קדושי ,עד כא מהמו"ל( .ועל פי הנ"ל
יתיישבו כל התמיהות כי כ הוא האמת שכל השכר מכל המצות
תלוי בהתנהגות במאכלות אסורות ,ועל כ מכריז הקב"ה דכל הנזהר
יבא ויטול שכרו ,ואי הכוונה לשכר מניעת אכילה לבד ,אלא הכוונה
לשכר של קיו כל המצות.

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

המערכות על תיקון הכשרות
בהמשכים

לחם שערים

הספר הזה יצא לאור בזמנו של הגר"א
זצ"ל ,המנקר הגה"צ רבי משה מק"ק
קיראן מצא שכל העיר ווילנא אוכלים
חלב דאורייתא ,והגאון החסיד
מווילנא זי"ע לקח עשרה גדולי ישראל
ובתוכם אחיו רבי שלמה זלמן זצ"ל,
וישבו זמן רב וביררו כל מלאכת
והלכות הניקור ומצאו שאמת נכון
הדבר שכל העיר ווילנא נכשלו
באכילת חלב ,וכל העשר רבנים דשם
חתמו על קול קורא איך לתקן הענין
של הניקור  -מקובץ ספרי ניקור ט'
כרכים,

אבן מקיר תזעק

חלק א' ,בענין שחיטה ב"באקס" )פען
בלע"ז( :בו יבואר איך שהרב הנ"ל
משקר במצח נחושה ,ומזייף ביודעין
דעת רבני וגדולי דורינו ודעת רבני
וגדולי הדור שעבר אודות השחיטה
בארצה"ב ,ממה שהעתקנו מספר
"בשבילי השחיטה" להגרש"ב
ליברמאן שליט"א ,ברוקלין תשנ"ח- .
מהגה"צ רבי שלום יהודה גראס
אבדק"ק האלמין ברוקלין שנת תשמ"ג
לפ"ק.
מכתב אודות תיקון מכשולי הניקור
שכתב כבוד קדושת אדמו"ר הגה"ק
מרן
רבי רפאל בלום שליט"א אבדק"ק
קאשוי להאדמו"ר מסאטמאר שליט"א
בו מגלה סודות נוראות איך שנכשלו
בשוגג ,ורוצים להכשיל במזיר
באכילת חלב שהוא איסור כרת,
והולכים לקבל חתימות מגדולי ישראל
שכאילו הכל על צד היותר טוב ,וכך
יעשו רושם שכל הבשר מותר לאכלו
בלי חשש ופקפוק ,וכל זה נעשה אחר
שכבר ידעו מהפירצות והמכשולות
הגדולות שהכשילו את הרבים
באיסורי כריתות
שנת תשמ"ג לפ"ק -ברוקלין נוא
יארק ,מגלה סיבת המכשולות באיסורי
חלב שהוא איסור כרת - ,המכשולות
– אופני התיקון.
אסור לאכול מן התורה שום בשר
בהמה כי נשאר עליהם חלק אחוריים

קונטרס קול קורא'ס
חלק ב'' מאת כבוד קדושת אדמו"ר
הגה"ק מרן
רפאל בלום שליט"א
אבדק"ק קאשוי בעדפארד
היללס עשרת ימי תשובה

לאפרושי מאיסורא
מכתב אזהרה נגד אכילת בשר בהמה
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יובל שנים של פעילות המערכה

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

אמנ באופ כזה שנשתחד ע"י איזה טובת הנאה ,אסור
לו לפסוק בכלל על הלכה זו ,כי בשו פני ואופ לא
יוכל לדעת באמת א כשר או לא ,דהלא השוחד יעור
עיני חכמי ויסל דברי צדיקי ,כידוע הסיפור מהרה"ק
מאפטא בעל אוהב ישראל זי"ע ,שהיתה אצלו די תורה
בי שני צדדי ,וכמה ימי שקל בדעתו להצדיק את
בעל די אחד ,והיו לו ראיות על זה מש"ס ופוסקי
ראשוני ואחרוני ,ובפתע פתאו נתעורר אצלו צד שני,
שהבעל די השני צודק באמת בדי תורה זו ,ועלו בדעתו
עשרות טעמי וראיות על זה שהשני צודק בדי תורה
זו ,והיתה אצלו תימה גדולה ,אי יתכ שקוד רצה
להצדיק את ראוב ,ופתאו עלתה בדעתו להצדיק את
שמעו .בראותו כ ,דחה את הוצאת הפסק ביו א' או
שני ימי.
ושם בספר גבעת פנחס הלכות ניקור כתב וז"ל ,הרבה שנים
שאני עוסק בעניני ניקור והייתי בהרבה עיירות גדולות וקטנות,
וראיתי בעוה"ר שיש הרבה מכשולים ועוררתי עליהם וכולם נתנו
לי טובת עין ,עכ"ל.
ועיין בקונטרס דרכי חיים להר"ר רפאל ז"ל ,משמש בקודש אצל
מרן הקדוש בעל דברי חיים זי"ע ,והקונטרס מפורסם לאמיתי
שגם הגה"ק מהרי"ד מבעלזא זי"ע הי' מעיין בו לפעמים( ובסופו מספר על מכשול
החלב תחת הנהגתו של הדברי חיים ובית דינו ,אבל נחרדו
בענין  
תיכף לתקן המכשול.

)וידוע

וכבר הזהיר החפץ חיים זצ"ל בספרו דבר בעתו וזה לשונו ,ומה
מאוד יתמרמר על זה שבדבר תוכחה קלה הי' יכול להסתלק מכל
אלו הדינים ,ואל יתפתה בנפשו לומר ,שבודאי לא יהי' הדין עליו
לבד ,כי אינו יחיד בעירו .כי לעומת זה תדע ,כשנתחייב אדם
בערבות גדולה לכמה עשרות אלפים דינרים ,אפילו נתערבו אתו
עוד כמה וכמה אנשים ,מיהו כשמגיע לזמן התשלומים ,אפילו אם
יגיע עליו רק חלק מן הערבות ,הוא עולה גם כן לסכום גדול,
אשר יצר לו מאוד על ידי זה ,ואף כאן בענינינו ,לפי הידוע
שכהיום נתרבה מאוד ענין אכילת איסורים ,וכאשר תבוא לחשבון,
יגיע לאלפי כזיתים של איסור ,הנאכלים בשבוע אחד ובמקום אחד
וכו' וכו' .וכל שכן אלו האנשים אשר יש בידם לזרז את אנשי
עירם להחזיק במצוה זו של קדושת המאכלות ,ולמנוע נפשות
ישראל מאיסורים והתרשלו ,בודאי עיקר האשמה תהי' עליהם,
וכדאיתא בתנא דבי אליהו כל מי שסיפק בידו למחות ולא מיחה
ולהחזיר למוטב ואינו מחזיר ,כל הדמים הנשפכים אינו אלא על
ידו וכו' ,עיי"ש.
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

מארנינג" )בוקר טוב( והוא אומר לי שהוא הראביי הרב
המכשיר של המשחטה .נהיה לי רע על הנשמה ,אבל רציתי
לראות איזה סוג אד הוא ,הוצאתי סכי והראתי לו ,והוא
אומר יפה מאוד ,שאלתי אותו מדוע בעבר לא ראיתי אות
כא ?והוא עונה לי שהוא בא למשחטה בכדי להסיר את
השגחתו ,שאלתי אותו למה? והסביר לי כי הוא נות השגחה
לכמה משחטות גדולות ,במקו אחד בלבד שוחטי קרוב
ל 2000עגלי ליו ,וכ יש לו השגחה למשחטת כבשי ,ויש
לו יותר מדי על הראש ולכ הוא החליט להסיר את השגחתו.
לשאלתי מהיכ הוא ידע בעבר שאני שחטתי ע סכי ,אולי
חלילה ע משור חשמלי? השיב כי הוא שמע עלי שאני
אבר טוב .הסיבה מדוע הוא מסיר את ההשגחה הבנתי כי
במקו אחר החליטו לתת לו יותר כס ,א המשכתי לשאול
אותו על פי התשובה המתחמקת שלו א אתה יכול לשאת
על כתפי משחטה של  2000עגלי ליו ועוד משחטות
ענקיות של כבשי ,הא על  200עופות ליו שאי ל ש
כמעט שאלות ,שחיטה שהיא איטית מאוד ,מזו אתה מפחד?

 כט 
שוחטים על הנוצות  השוחט מודה שהוא ממשיך
לשחוט גם אחרי שהוא ראה פגימה גדולה
לדאבוני לימדתי שחיטה לתלמיד עפ"י פקודת כ"ק
אדמו"ר מסאטמאר זי"ע ,התלמיד היה בטל גדול ,עד
שהצלחתי ללמדו ההלכות הדבר היה קשה מאוד יותר מאשר
הסכי ,עד שלמזלי הוא קיבל קבלה והתחיל לשחוט .ב...
היה חסר והממונה במקו השוחט הזק ר'  ...לקח אותו
שישחט ש .הוא היה בטל ולא יכל לשחוט כפי שהאחרי
שוחטי .פע אחת הסתכלתי וראיתי אי שהוא שוחט על
הנוצות בדיוק כמו השו"ב  ...אותו מאכיל הנבילות וטריפות
הידוע .הדבר נת לי דקירה בלב בתו 32 ימי הוא
התדרדר כל כ ,הדבר כאב לי נורא כי הוא היה תלמיד שלי
ועוד בפקודת מר זי"ע .ויהי היו בפע הרביעית או
החמישית שהוא שחט ש הוא הראה את הסכי) חל (בפני
אותו שו"ב זק מאכיל נבילות וטריפות  ...והוא מצא בסכי
פגימה גדולה ,הוא שואל אותו מתי קרה לסכי אותה פגימה,
השיב אותו שוחט שזה קרה לפני כשעה וחצי ,ואז הזק החל
לצעוק עליו למה שתקת ולא אמרת אז ,א היה ל ספק
מדוע שתקת היה עלי להראות זאת לשוחטי מבוגרי
יותר .א הכל  כל אותה שחיטה  נשארה כשרה רח"ל.
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.

התחיל לאכול ,והם מדריגות גדולות שזכו לכך בגודל עבודתם,
אבל אנשים פשוטים שעדיין טועמים עריבות במאכלים
אדרבה עליהם ליזהר מתפנוקי מעדנים ,פן ייפגמו עי"ז לבא
לידי אסונות בלילה ח"ו ושאר זני בישין מחמת התגברות
התאוות.
והרהרתי כמה פעמים לפרש בקריאת שמע את מאה"כ ואספת
דגנך ותירשך ויצהרך ונתתי עשב בשדך לבהמתך ואכלת
ושבעת השמרו לכם פן יפתה לבבכם וגו' ,שהמשך המקראות
צ"ב .ויבואר ,דהנה איתא על האריה"ק עצמו שפעם אכל עשב
דכתיב ואכלת את עשב השדה ,ויש בזה בחינות ומדריגות
רבות וכנראה שרצה אז להעלות אלו הניצוצות שנתגשמו מאד
והם עניינים גבוהים ונשגבים ,וע"פ פשטות יש ללמוד מזה
מוסר השכל לאנשים פשוטים למעט באכילת משמנים
ומעדנים .ועל זה בא גם כן אזהרת הכתוב ,ואספ"ת דגנ"ך
ותירש"ך ויצהר"ך בארץ אשר לא תחסר כל בה ,ומכל מקום
אתה תמשוך ידך מזה וכמו רבי שלמרות רוב עשרו לא נהנה
אפילו באצבע קטנה )כתובות ק"ד ע"א( ,אלא ונתתי עש"ב
בשד"ך לבהמת"ך ומזה ואכל"ת ושבע"ת שעיקר מגמתך לאכול
כדי שביעה כדי שתהא הדעת מיושבת ,ומפרש ואזיל בטעם
האזהרה השמר"ו לכ"ם פ"ן יפת"ה לבבכ"ם על ידי אכילה
יתירה ,וסרת"ם ועבדת"ם אלהי"ם אחרי"ם וכמאה"כ )דברים
לא ,כ( ואכל ושבע ודשן ופנה אל אלהים אחרים ועבדום
ונאצוני והפר את ברית"י ברית קודש ,ובגין דא חייב אדם
להתקדש באכילתו ,וכמ"ש )גיטין ע' ע"א( סעודתך שהנאתך
הימנה משוך ידך הימנה ,בשעה שלפניו שולחן מלא מיני
מעדנים יעמוד בנפשו ולא יהנה אלא כדי מחייתו ,וכן ראינו
אצל צדיקים שהביאו לפניהם צלחת מלאה והם לא טעמו
אלא מעט על קצה הכף ,וזה הסיגוף עולה יותר מתענית )עי'
מג"א סי' תקע"א סק"א(.
כבר עוררתי ודברתי הרבה על אודות כשרות המאכלים וזה לי
כמה שנים שאני מדבר מזה בשארית כוחותי ,ובעוה"ר אין
דברי נשמעים ,ואין אני תולה החסרון בבני ישראל ח"ו אלא
שנתקיים בי קשוט עצמך תחלה ואח"כ קשוט אחרים ,אבל
מה אעשה שמוכרחני לדבר כדי לאפרושי מאיסורא .ידוע מ"ש
החתם סופר שהיצה"ר מתגבר בעיקר על השוחטים וכדו',
ולדעתי זה יסוד סיבת ההתדרדרות וההתבוללות פה
באמריקא ,כי הבעל דבר הביא לכאן שוחטים אנשים קלים
וריקים ולא היו אז כאן רבנים שישגיחו ויפקחו על זה ,והלכות
שחיטה הרי הם דברים התלויים בכשערה ,בשהיה כלשהי או
דרסה או פגימה כלשהי בסכין יש נבילה דאורייתא ובפרט
בבשר בהמה ,והאכילו לעדת הקהל נבילות וטריפות עד
שמדינות שלימות ומאות אלפי יהודים יצאו מן הדת ושכחו
שיש בורא עולם ,ובנו לעצמם בתי תפילות רפורמיים ,או
ששכחו לגמרי את מקור מחצבתם כי בני ישראל הם ,וזאת
למרות שבאו לכאן הרבה ת"ח יראים ושלמים והקימו מוסדות
בתי מדרש ובתי חולים ,אבל בניהם או נכדיהם יצאו לתרבות
המשך בעלון הבא

שמע בני

מה אנחנו אוכלים?
מי מספק לנו את הבשר?

כתבות מהעיתונים
שרוב הבשר שאנחנו אוכלים ,בא מהערבים.
יקה לְ גָ ֵר ׁש ֶאת ָה ַרע ַעל ָּכל ּ ָפנִ ים ֵמאוֹ ָתם
ַעל ֵּכן לְ ַא ַחר ֶׁש ָּז ָכה ַ ּב ֲא ֶמ ִר ָ
ּ
ַהיְ ֵר ִאים ֶאת דְּ ַבר ה' ֶׁש ִ ּנ ְתעוֹ ְרר ּו ַעל יָ דוֹ וְ ֵה ֵחל ּו לְ ִה ָּז ֵהר ְ ּב ַכ ְׁשרוּת
ַה ַּמ ֲא ָכלִ ים זָ ָכה ַעל יְ ֵדי זֶ ה לְ עוֹ ֵרר לִ לְ מֹד ֶאת ִס ְפ ֵרי ַה ּז ַֹהר ֶׁשל
יסם ְ ּבלֵ ב ַר ִ ּבים וּלְ ָק ֵרב ַה ְ ּג ֻא ָ ּלה.
ָה ַר ְׁש ִ ּב"י ַה ָ ּקדוֹ ׁש וּלְ ַה ְכנִ ָ
יח ַ ּב ֲעבוֹ ָדתוֹ ַה ְּקדוֹ ָׁשה ,וְ ִאם יַ ֲעבֹד
ַעל ֵּכן ָאנ ּו ְמ ַא ֲחלִ ים לוֹ ֶׁש ַ ּי ְצלִ ַ
ִ ּב ְמ ַמדֵּ י כּ ֹחוֹ ת ַה ְ ּגדוֹ לִ ים לְ ַה ְכנִ יס יִ ְר ַאת ָׁש ַמיִ ם ,יְ כוֹ לִ ים ֲאנַ ְחנ ּו לְ ָה ִכין
יח ִצ ְד ֵקנוֶּׁ ,ש ִ ּי ְת ַ ּג ֶ ּלה ִ ּב ְמ ֵה ָרה ְ ּביָ ֵמינוּ.
ַע ְצ ֵמנ ּו לְ ַק ֵ ּבל ּ ְפנֵ י ְמ ִׁש ַ
ְ ּב ִב ְר ַּכת ַחג ָּכ ֵׁשר וְ שָׂ ֵמ ַח ו ְּב ִב ְר ַּכת ָּכל טוּב
שלמה יודא שווייצער
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עצות לתיקון הכשרות
ועוד
ובודאי אם היו מכשולים תחת מלכות בית דוד כנ"ל ,בזמן שצדיקים
היו שולטים ולא הי' עולם של הפקר ,ואם נמצאו מכשולים של
חלב תחת הנהגתו של המהרש"ל ז"ל ושאר גדולים שבימיו ,וכן
בדורות שאחר כך תחת הנהגת גדולי עולם כמבואר לעיל ,וכל
ההמון חרד בלי הפקרות ,למה לא יוכלו להמצא מכשולות גם
בימי מרן מסאטמאר זצ"ל בלי ידיעתו בעולם של הפקר שבמדינת
אמעריקע ,מקום זייפנים ורמאים וקלים וריקים אשר אין לשום
אדם שליטה עליהם ומי יאמר להם מה תעשה ,ויכול להיות שלא
ידע מרן ז"ל עם מי יש לו עסקים ,וכמו שהי' זה מציאות אצל
משה רבינו ע"ה.
ובמקום אחר כתבתי בזה דזהו מ"ש הכתוב בפרשת שופטים צדק
צדק תרדוף ,דהקשו המפרשים בכפל הלשון צדק צדק תרדוף .אך
להנ"ל הכוונה ,דיש ענין של צדק במזיד ,ויש צדק בשוגג ,דלא
די שלא יקבל הרב ביודעין שוחד (שנאמר שם מקודם ולא תקח שוחד) אלא
שצריך לרדוף ממש ולחפש בכל בגדיו אם נמצא שם איזה שוחד
שנתן לו אחד מבעלי הדין ,ואכמ"ל יותר בזה.
המשך בעלון הבא

יהדות
עוף רקוב ,שימורי חזיר" :משטרת הכשרות" עובדת
בשר טרף מסומן כ"כשר" כמעט כל שבוע ,ומזון מקולקל מושמד
בכמויות .מי שעוסק בהונאת כשרות ,לא בוחל גם בהונאת בריאות,
ואלה הקליינטים של "משטרת הכשרות" .מונופול הכשרות
הממלכתי חיוני לכל מי שהגינות צרכנית חשובה לו .כי אין דרך
אחרת להבדיל בין שניצל כשר ,לשניצל טרף

מכתבים למערכת

הרב רפי יוחאי פורסם11:33 , 07.01.14 :

שנת תשכ"ז

בשנת  2006נתפס משלוח של פחיות שימורים עם הכיתוב "מעדן
אווז" ,וסימון כשרות לא חוקי.
בשנת  2008נתפס בחדרה מפעל לייצור מאכלי בשר ,כאשר על
האריזה של כופתאות מתוצרתו נכתב "בשר כשר" באופן לא חוקי.
בדיקת "משטרת הכשרות" העלתה שבתוך הכופתאות היה בשר
חזיר.
גם עסקים כשרים הנמצאים תחת השגחה של רבנות מקומית
מוסמכת ,לא יבואו במגע עם היחידה ,למעט במקרים חריגים .אפילו
אם מתגלות בעיות בעסק מושגח ,לרוב הן יטופלו על ידי הרבנות
המקומית .היחידה עוסקת באכיפה ככה זה כש %70-מהציבור
בישראל שומר כשרות.

שמעון זאב מיללער

בעזהשי"ת

אב"ד דקה"י אראד יצ"ו
כעת חו"פ קה"י ברוקלין יצ"ו

לכו בנים שמעו לי חזו מפעלות איש צעיר לימים ,חובר חיבורים
מחוכמים ,נודע בשערים לזוכה ומזכה את הרבים ,כבוד ידיד נפשי ולבבי
האברך החשוב מופלג בהפלגת חכמים ונבונים ,יראת השי"ת על פניו
נראה מבחוץ ושו' מבפנים ,חסיד המתחסד עם קונו ,ואהבת תוה"ק בוערת
בלבבו ,כש"ת מו"ה שלו׳ יודא שליט"א למשפחת גדולים (גראסס) ואשר
העיר השי"ת את לבבו הטוב והיפה ואת רוחו הברה והנקי׳ האמונה עלי
תורה הקדושה לערוך על שלחן התמיד של לומדי ושומרי תוה"ק לחם
הפנים שיש לו פנים לכאן ולכאן הן לרוח תוה"ק והן לרוח יר"ש ושניהם
רואין זא"ז בכוונה אחת בספרו הנחמד ,לעורר את רוח הבריות ולקרב את
הלבבות אל אבינו שבשמים מבלי להתגאל במאכלות האסורות אשר עד
כמה הפליגו חז"ל בעונש העבירה הזאת באמרם ז"ל עכו"ם דאכלי שקצים
ורמשים חביל גופייהו.
המשך בעלון הבא
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