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יום ששי | פרשת תולדות | כח מרחשון
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'

58

המערכת (בהמשכים)

איטליכען ,והבליע אז בתוך דברי קדשו ,ויאמר אלי מזה בידך) ,שהש"י שאל
למשה איזה מדה וכח יש לך והשיבו מטה ושאני יכול להטות א"ע לפני כל אדם ,וע"ז
אמר לו השי"ת( ואת המטה הזה תקח בידך )שתקח בידך המדה הזאת של מטה
ושפלות הרוח( אשר תעשה בו )במדה הזאת( את האותות והמופתים ,והנה

המערכת על תיקון הכשרות
עמ' 2

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

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

אתה אהובי תלמידי צעיר לימים ה' יאריך יו"ש ,והנך נוסע עתה
לגאליציא מקום אשר בגלילות ההם יש כתות כתות חסידים שונים
הדבוקים כל אחד לרבותיהם המפורסמים הגדולים ,ובעוה"ר בעתים הללו
זה פוסל דיינו של זה וזה וכו ואתה אולי ח"ו לא תוכל שאת ולהתאפק
מלהתערב בענינים אלו וכו' ,או כשיבואו הימים נוראים וכל אחד יסע
מעירך לרבו ויוחלש דעתם ביודעך כי הנך מתפלל יפה ודרשן מפואר כמו
ששמעת ממני ותאבה למנוע איזה אברך מנסיעתו ,אשר ישאר אצלך
וכדומה ,ויהי' לך עי"ז רדיפות ח"ו וכו' לכן קיק מיך אן דעם אלטען מיט
דער ווייסער בארד הנני מייעצך שתסבול הכל ותשתוק על הכל ותכוף
ראשך נגד הכל ואזי יהיה לך שלום ושלוה עכד"ק.
ובאמת כל הענין והנהגה הזאת תימה הוא ,היינו שלאחרים חושדין
שכל מעשיו הן ,מחמת שנאה ומלא שקר ושאר ענינים ,ועל
עצמן אין חושבין כלל וכלל שאולי משוחד בדעתו מחמת נגיעות וכדומה
של כבוד וממון ועוד ,וד"ל .והאם כך הוא המדה הלא בהיפך שנינו )שבת
דף צ"ז( החושד בכשרים לוקה בגופו ,ומשנה שלימה הוא בפרקי אבות
)פ"א מ"ו( והוי דן את כל האדם לכף זכות ועיין בפי' הרמב"ם שם שכ'
שאם יהי' אדם שהוא נודע לצדיק ועכשיו עשה איזה פעולה שמראה כל
עניניו שהוא פועל רע ואין אדם יכול להכריעו לטוב אלא בדוחק גדול
ורחוק ,עכ"ז ראוי לך שתקח אותו צד שהוא טוב ,אחר שיש איזה צד
רחוק להיות טוב ואין מותר לך לחושדו עיי"ש ,רק לעצמו צריך לחשוד
ולחקור ולבדוק אם כל כוונתו להאמת ,וכדכתיב נחפשה דרכינו ונחקורה,
וכל הצדיקים מעולם ,חשדו לעצמן ובדקו מחשבתן הדק היטב שיהיה
להם ברור בכוונתם אם הוא נקי לש"ש או אפשר בעמקי הלב טמון
וסתור איזה פני' ונגיעה קלה ,שאין מורגש כ"כ בהשקפה ראשונה אבל
לא להיפוך להיות בטוח במעשי עצמו שהוא טוב ואמת לחשוד רק
באחרים ,וחוץ לזה מאד צרירים להתיירא ממה שאמרו חז"ל בעונש
המטיל חתיתו בארץ החיים ,ותהי עונותם על עצמותם ובגמ' ר"ה דף י"ז
שהכוונה לפרנס המטיל אימה על הציבור שלא לש"ש שאין להם חלק
לעוה"ב ויעויין בשערי תשובה לרבינו יונה שער שלישי אות קנ"טקס"ב
עד אות קס"ז ועד בכלל ועיין עו"ש בשער הנ"ל אות קמ"ז קמ"ח.

דבר המערכת

המערכות על תיקון הכשרות
בהמשכים

מרן הגר"ש הלוי ואזנר שליט"א
גדרי צניעות לנשים
מטעם רבותינו הגה"צ שרי התורה
אזהרה חמורה
הביד"ץ שליט"א :יצחק יעקב ווייס,
משה ארי' פריינד ,ישראל משה
דושינסקי ,ישראל יעקב פישר ,בנימין
ראבינאוויטץ.
יצא לאור ערב סוכות תשנ"ה לפ"ק,
קול קורא – דעת רבותינו
מאת הגה"צ :שלמה זלמן אוירבאך ,פ.
מ .אלטר .הק' משה יהושע בהה"צ
מוהרח"מ זצללה"ה ,יוסף שלו' אלישיב
מאת הגה"צ :יוסף שלו' אילישיב,
קול קורא – להלן סוגי הפיאות שלא
שלמה זלמן אוירבאך ,אבא שאול
תחבושנה בנות ישראל
שמואל הלוי ואזנר ,נסים קרליץ ,יוסף
עדס ,ש .שזילברשטיין ,ש .בענדי ,מ.
ו .לוריא.
מאת הגה"צ :יוסף שלו' אילישיב,
קול קורא – אלול תשנ"ה
שלמה זלמן אוירבאך ,אבא שאול
שמואל הלוי ואזנר ,נסים קרליץ ,יוסף
עדס ,ש .זילברשטיין ,ש .בענדי .בן
ציון אבא שאול ,א.י.ל .שטיינימן
מאת הגה"צ :שמואל הלוי ואזנר ,ועוד
קול קורא – טבת תשנ"ו
קריאה ואזהרה להורים וצאצאיהם
קול קורא – תמוז תשנ"ה
מאת הגה"צ :הק' משה יהושע בהה"צ
מוהרח"מ זצללה"ה ,הק' ישכר דב,
שלמה זלמן אוירבאך ,פינחס מנחם
אלטר .שלמה זלמן אוירבאך ,שמואל
הלוי וואזנר ,אריה לייב שטיינמן ,מיכל
יהודה ליפקוביץ
מאת הגה"צ :שלמה זלמן אוירבאך,
על הצניעות טבת תשנ"ו.
שמואל הלוי וואזנר.
מר חשון תשל"ט לפ"ק ,מאת הגה"צ
להרחיק רדיו מהבית
רבי אלעזר מנחם מן שך זצללה"ה
תקנות גדולות שנו כאן ,כסלו תשל"ה
קול קורא – נגד המותרות
מטעם רבותינו הגה"צ שרי התורה
הביד"ץ שליט"א :יצחק יעקב ווייס,
משה ארי' פריינד ,ישראל משה
דושינסקי ,אלי' זלאטניק.
ממרנן ורבנן גדולי הדור שליט"א :הק'
קריאת קודש – שבט תשנ"ג
משה יהושע בהה"צ מוהרח"מ
זצללה"ה ,רבי אלעזר מנחם מן שך,
פינחס מנחם אלטר ,שלמה זלמן
אוירבאך ,שמואל הלוי וואזנר
בירור הלכה בענין פאה נכרית ,מי
הגיע מידע חדש בענין פאה נכרית
שיוכיח באמת את ההיתר על פאה
נכרית יקבל  36.000אלף דולר במזומן
העולמי
הספרים של מפעל
קטלוג
הפוסקים בדין פאה
הזוהרגדולי
ליקוט דעת
משה וישראל
ספר דת
12

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

דברי מאמרינו הבנוים עפ"י שכל אלקי עולם ומלך עליון .והואיל
והעיזו פניהם ויצאו לחוץ ,פתאום יבוא עליהם הכורת ,וכרות יכרתו
אותם וכל אשר להם .וכך עלתה להם ,כי לא היו ימים מועטים עד
אשר בא עליהם מלך גדול והרג אותם וביזז כל אשר להם ,ע"כ תוכן
דבריו.
מי לא יחרד וילפת ויתבונן במעשה הנוראה הזאת ,עד היכן הדברים
מגיעים ,שהנפרץ ר"ל לטמא את נפשו במאכלות האסורות ,סופו
להתגלגל ולירד עד התהום ,לנטות למינות ואפיקורסות ולכפור
בתחיית המתים ובעיקרי האמונה ,כעדותו הנאמנה של הרמב"ם ז"ל
והבעש"ט הקדוש ותלמידיו הקדושים אשר מפיהם אנו חיים.
ובעוה"ר בימינו אלה עלה הפורץ ונפרצו פרצות בקדושת המאכלים,
ולא כימים הראשונים הימים האלה ,מלפנים זאת בישראל מדור דור,
כי איש ישראל ואפילו ההמונים ועמי הארץ השגיחו על טרף ביתם
בפיקוח עצמי ובשבעה עינים ,בעבור כי הוכנו המאכלים כולם מהחל
ועד כלה לכל איש בביתו ,ולא עלה על לב אדם לקנות מאכלים מן
השוק מכל אשר יביאו ,ולסמוך על הכשרים והיתרים רעועים מכל
המינים.
שאל אביך ויגדך זקניך ויאמר לך ,שעוד בדורנו לפני החורבן האיום
והנורא ,עד כמה היו נזהרים ונשמרים בקדושת המאכלים בקהילות
הקדושות באירופה שנחרבו בעוה"ר ,ולא אתרמי אפילו בין ההמונים
ועמי הארץ מי שיאכל או יאכיל לבני ביתו מאכלים מן השוק ,שהוכנו
ונאפו ונתבשלו מחוץ לגבולי ביתו ,ובלא השגחתו ופיקוחו עליהם
מתחילתו ועד סופו ,ובעוה"ר עכשיו רבו המקילים והמתירים ואפילו
בבתי היראים והחרדים ,לקנות מכל מיני המאכלים הנעשים בבתי
חרושת ואפי' של עכו"ם ,ולמרגוע נפשם יספיק להם בהמצאם עליהן
איזה חותמת ,נרשם עליו בכתב אשורית כשר ,ואף שלא ידעו למי
החותמת ולפי הפתילים ,ורבה המכשלה בהסמכם על משענת קנה
רצוץ ,כאשר יתבאר בספרי נפש ישעי' על מאכלות אסורות
בפרטיות ,שהרבה מן ההכשרים והמכשירים האלו משתמשים רק
לכסות עינים ולהטות דעת הקהל ,אבל בפרטי הכנת המאכלים
וסמכות כשרותן לא ידעו בין ימינם לשמאלם וכדי בזיון וקצף ,ואם
עיני שכל לך בין תבין את אשר לפניך ושמת סכין בלועיך אם בעל
נפש אתה.
על השאלה הישנה ,אי אפשר שרב גדול בתורה יבוא להתיר
דברי כאלו אשר לא שמעת אוז מעול ,מתרץ בזוהר הקדוש
ובאור החמה ,כי לפני ביאת המשיח יהיו רוב הרבנים ומנהיגי ישראל
מהערב רב רח"ל) .ולפי הזהר הזה אנו רואים בבירור לאיזה סוג הרב הקל הזה שייך(.
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יובל שנים של פעילות המערכה

והנה בפרשת בשלח כתבתי בביאור הכתוב מלחמה לה' בעמלק מדר
דר ,דהנה איתא בזוהר הקדוש על פסוק זה )דף ס"ז( מלחמה לה'
בעמלק מדר דר ,אמר ר' יהודה בכל דרא ודרא בכל דרין דאתיין
לעלמא לית לך דר דלית בהו מההוא זרעא בישא וקב"ה אגח בהו
קרבא ,רבי יצחק אמר ועלייהו כתיב יתמו חטאים מן הארץ ,עיי"ש.

המשך בעלון הבא

בהמשכים

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

המזון בהלכה

2

מצב הכשרות בימינו
חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

בהמשכים

בית השחיטה כאן לקח פיילוט שנהג מטוס אל על,
ושאל אותו אם רוצה להיות שוחט וישלם לו מחיר טוב,
אם יכול לעשות לו מה שרוצה .והנהג המטוס הסכים,
הנהג הזה לא למד אף פעם לא יורה דעה ואפילו לא
עברי ,הוא אינו יודע כלום ,לא שומר שבת לא מניח
תפילין וכו' ,העבודה שלו הוא לשחוט ולהרוג את
הבהמות ,ואם הרב המכשיר בא ,אז הבעל הבית שולח
אותי שאני ישחוט ,וכך זה הולך כל הזמן ,אתה מבין ,זהו
אמעריקא .היש לך עוד שאלות???{ ]וידוע שהבשר
בארצינו הקדושה ישנם שיותר גרועה מהרבה שחיטות
שבאים מחוץ לארץ ,ומי שרוצה לדעת קצת מה שהולך
פה בארצינו הקדושה ,יחקור היטב היטב עד שיתוודע
לו ,בדיוק כמו שמברר בעניני מסחר כשרוצה להכניס
חצי מליון דולר ,וכדומה[.
עוד עצה :אם תקחו רק את כל הקטעים מה שכתוב
בעיתונים כאן בארצינו הקדושה ותתדפיסו את זה,
להראות לאחינו בני ישראל איך שאחנחנו נכשלים דבר
יום ביומו באכילת טריפות ונבילות ,ואין מי שיעורר
אותנו בעניני השחיטה ,כי כאן הסמ"ך מ"ם העמלק הוא
הבעל הבית הראשי על זה ,ואולי הסוד הוא כי כולנו
מטומטמים כמו שכתוב בתורה ונטמאתם בם ,וכמו שכתב
מרן רבנו הח"ס זי"ע בפרשת שמיני על מקרא קודש אל
תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ ולא תטמאו
בהם ונטמאתם בם ,כי אני ה' אלקיכם והתקדשתם
והייתם קדושים כי קדוש אני ולא תטמאו את נפשותיכם
בכל השרץ וגו' .וז"ל :יאמר ,כי הנשמה חלק אלוקי
ממעל ,ואינה מקבל זוהמת חלאת מאכלים מתועבים ,כי
מה לה ולמאכל המתועב והיא עצם רוחני אוירי מאת ה'
מן השמים ,אך הגוף מתטמטם על ידי המאכלים ההמה
ואינו יכול לקבל עוד המושכלות ,כי יעכר מוחו ולא יכנסו
דברי קדושה במקום טומאה .אמנם כשאדם מקדש עצמו,
אזי מקבלת הנפש זכזוך על ידי זה ,כי היא חלק אלקים
קדוש ומצא מין את מינו ,וזהו אל תשקצו נפשותיכם
בכל השרץ השורץ ולא תטמאו בהם ,אין כח בשרצים
לשקץ ולטמא נפשכם עליונה ,רק ונטמאתם בם ,אתם
מתטמטמים בם ולא הנשמה ,כי אני ה' אלקיכם והיא
חלקו ,לכן והתקדשתם והייתם קדושים אם תקדשו
עצמכם תהיו קדושים כי קדוש אני ומצא מין את מינו
אבל ולא תטמאו את נפשותיכם דייקא כנ"ל וק"ל.
ה .שתארגנו מכון לבדיקת השוחטים והמשגיחים
וכשרות השחיטה ,ואז בעזרת השם יתברך יהיה שלום
על ישראל ,ואין לכם זכות גדול יותר מזה.
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.

חסידים שידחפו מרכבה טמאה של שור וחמור יחדיו
חלב ביד לחטף שירים מזה ,זה לא גילה לנו
וחתיכת ◌ֵ ◌ֶ
רבינו מראפשיץ ,אבל באמת רבינו מראפשיץ ידע מזה
והזהיר אותנו עוד קודם לזה ורק לא שמענו לו ומזה
הגיע לנו כך ,אבל האם לזה צריכים לאזהרת רבינו
מראפשיץ ואיך אנו מוצאים ידינו ורגלינו אם אנו אין
לנו הכח להגיד מלה בדבר שנוגע בבבת עינינו ,שזה
נאך איין ◌ַאז מען
הכשרות והדו"ת ,און מען רעדט זיך ◌ָ
איז קנאים.
והנה אשתקד הבטיחו לי בניכם היות שאתם עכשיו
קרובים למלכות סיגעט וסאטמאר שתדברו על לבו
לתקן הניקור והנה עבר כמעט שנה ושום דבר לא זז
ממקומו והדבר תלוי בכם כי אתם החוט השדרה של
התאחדות הרבנים ,ואם אתם לא יכולים לפעול כנגדם
מה אתם עושים שמה ,ובכלל הגיע השעה לעשות
מהתאחדות הרבנים אירגון ולא אדמור"י והנשיא יהי'
דאס ◌ַא חסידיש
רב ולא רבי כי באופן כזה ווערט ◌ָ
געשעפט וכל הארגון פועל רק למען האינטערעס של
הגעשעפט.
וכשיכולים לעשות מחויבים לעשות ,ובפרט עכשיו
הספוק בידכם ,כי הם צריכים אתכם ולא יהינו לעשות
דבר כנגדכם ,ע"כ מצאתי לנכון לבוא אליכם בכותבת
הגסה ,ואם באיזה מילים אולי שגיתי בפגיעה בכבוד
תורתכם הגדולה ,אבקש את סליחתכם בזה ,כי מרוב
שיחי וכעסי דברתי זאת ,ובאמת הי' ראוי לחדל אישים
כמוני להיות נחבא אל הכלים כי מי אני ומה אני לבוא
עם תביעות אל רב גדול וקדוש ,ובודאי אני יכול לפטור
עצמו בטענת "רישך בקרירה" ובפרט שאני אפי' לא
ריש גרגותא ובפרט שכ"כ סבלתי מהכת הזאת וקפחו
את פרנסתי וגזלו את ממוני ועמדו על גופי מאדי ,וא'
מן החטאים הגדולים שלי הי' שעסקתי בוועד הכשרות,
ובודאי אני פטור ולא יתבעו ממני ,בפרט שאני טרוד
מאוד בטרדות שונות ,ועוד שכמה פעמים כתבתי
להאדמו"ר מקאשוי שליט"א ולא קבלתי תשובה.
זה לא מכבר כתבתי לו העתק מכתבי שכתבתי לאנשי
רב טוב על פנייתם לערכאות ,והנני נבוך בדעתי עד
היום כי הגם ששמעתי שהם חזרו בהם ובטלו את
תביעותיהם מ"מ אחר שנתפרסם הדבר בעתונות נשאר
הרושם שמוסד רב טוב הלך לע"ג והי' להם לפרסם
בעתונות שהם חוזרים והם לא עשו זאת ונשאר רושם
של חילול ש"ש ,ובפרט שלא נשמע דברי מחאה משום
רב ומדשתקי ש"מ ניחא להו.
ולפע"ד כיון שעוררתי על הדבר ,וכם כתבתי לרבנים,
ועוד רבנים שדבריהם נשמעים יותר מדברי אני את נפשי
המשך בעלון הבא

שמע בני

מה אנחנו אוכלים?
מי מספק לנו את הבשר?

כתבות מהעיתונים
שרוב הבשר שאנחנו אוכלים ,בא מהערבים.
בענין זה ,אך לכאורה מאותו כתב לא ניתן כלל להשיג
דבר .הוא מציין שם כמה דברים ,שהרמ"א מביא שני
דיעות ,ובארצות הברית עושים כך ,נו ,ואם כן אז הענין
לא כל כך נורא שעושים כפי דיעה אחת ,בירושלים
מחמירים ,ואם כן אז הדבר לא חמור כל כך כפי
שמציגים זאת.
מאוחר יותר ,לפני כשנה וחצי ,אישר ר' זלמן בריזל
שאותו אנו מכירים כיהודי מכובד וזקן בא בימים ,חתנו
ר' הירש נייהויז הוא גם כן יהודי תלמיד חכם )שיש(
שמכירים אותו מארץ ישראל ,הגיע אלי ואמר לי בשם
חמיו שאוכלים כאן חלב וחייבים להפוך את העולם
בענין .שאלתי את ר' הירש ,האם אתה יודע הלכות
ניקור? והשיב שאינו יודע .על זה אמרתי לו ,שאם כן
איני יודע מה הוא רוצה מאתנו ,אם אתה אומר
שאוכלים חלב ,בבקשה תוכיח לנו זאת ,ואם אינך
יודע ,אסור לך להתעסק בנושא זה .אך הוספתי
ואמרתי לו ,תביא לכאן מנקר מארץ ישראל ,ואנו
נשלם את כל ההוצאות ,ונדבר עם מי שמבין ויודע
בהלכות ניקור  אני אינני יכול לדבר לחתיכת נייר 
הוא לא הגיע לכאן ,ומה ביכלתי לעשות.
בתחילת הקיץ )רבה של וויען (...וממשיך ,הוא אומר
שהיה רק שליחו של ר' זלמן בריזל .בקיצור ,למעשה
בקיץ האחרון כשפרצה המהומה ,שלח רבה של
סקווער מכתב ,המכתב נשלח באמצע ימי הספירה,
בישיבה הקודמת נתנו לנו העתק מהמכתב והוא מיום
י"ט למב"י )זה היה לפני האסיפה הגדולה ,ואז כתב לנו מכתב(
מאחר ובמונסי התיישב מנקר מארץ ישראל ,והוא
מצא שם אצל הקצבים דברים חמורים שלא שמו לב
אליהם ,כי למעשה מכך כבר דיברו בעבר ,ואז דאגו
לעשות תיקון בנושא ,שקורה מדי פעם שבחלק הפנים
כמו שהוא בחוץ חותך זאת נכרי ולא יהודי ,לכתחילה
יש לחתוך את חלק הפנים עד לטבור ,אבל קורה
לפעמים שמשאירים עוד קצת ,היו קצבים שלא תפסו
בשעת מעשה מה שעשו ,כך הוא כתב במכתבו .ומיד
אחר שקיבלנו את המכתב כשעדיין לא עברו שלשה
ימים ,והוא כבר הריץ מכתב נוסף ,הגיע למשרדנו
מכתב ,ולכן התנהגתי כבן אדם והתקשרתי אליו
טלפונית )אני מכיר אותו עוד מן הימים ההם ,אני זוכר אותו מאז
כשהגעתי לארצות הברית עבדתי בישיבה אצלו( ,ואז הוא אמר לי
את שמו של המנקר ,אני לא רוצה כאן להזכיר את
שמו ,תיכף אנמק גם מדוע איני רוצה למסור את שמו,
אותו יהודי נמצא כאן ,הוא גר במונסי ,רציתי לראות
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עצות לתיקון הכשרות
ועוד
וחשבתי שאינו כדאי להזכיר זה למו"ח ,אך בא היום וכו' ,ספרתי
דברים הנ"ל למו"ח אשר אמר לי האיש הנעלמי הנ"ל ,והשיב
לי אני לא אדע איזה תיקון לעשות לו ,והגדתי זה להנ"ל ,וא"ל
זה תיקונו אשר יעשה לו והגדתיו למו"ח ועשה כן ,ומן אותה
השעה נעלם הכלב ולא בא עוד והי' לפלא ,וגם בעיני יפלא,
והאיש הנ"ל ברגלו בא וברגלו הלך בבוקר אסרו חג אחר תפלת
שחרית ,והי' ברצוננו שיסע על מסילת הברזל כנהוג ולשלם
בעדו ולא רצה לקבל שום ממון לעזר וכתב ,כ"א לקיים את
פקודתו אשר קבל מן הראשים שלהם ,להיות פסח אצלינו לבד,
ושוב לשוב לדרכו אשר פנה על דרך קאשויא ,ומשם דרך פולין
ורוסיא לפנות ,והלכתי אני עם בני הישיבה שלי שהי' לי לערך
ע' תלמודים אז ,ללותו לדרכו ,עד כי נעלם ,ע"כ.
ראה באריכות בספרי קול השחיטה ,אכילת בשר הלכה למעשה,
מי יאכילנו בשר ,אבן מקיר תזעק ,וזבחת כאשר צויתיך ,ובמדריך
לכשרות מחלק י"ד עד חלק מ' ,ובס' מכתבי התעוררות ,וראה
באריכות בספר עמק הבכה כל פרשת החלב באריכות גדול,
ועוד.
ראה קו"ק שיצא לאור אלול שנת בשנת תש"כ ,והדעת תורה
של הרה"ג ר"א סילבער ז"ל נדפס אז ביחון תורני "המאור",
המשך בעלון הבא
ונתפרסם בשעתו ג"כ ע"י אגודת הרבנים.

מכתבים למערכת
מנחם מענדל פליישער
בס"ד ,י' ניסן תשל"ד
לכבוד הרבנים הגאונים של הוועד שליט"א.
הנני מבקש לכבודכם שליט"א שיכניסו את שמי בוועד הכשרות ובוועד
הפועל.תודה רבה למפרע ,בברכת חג כשר ושמח
מנחם מענדל פליישער
רב דקהלת תפארת צבי איטיקא נ"י יע"א
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