בס"ד

בולעטין 50#
וועד הכשרות
ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות
באמצעים של בירור ,חקירה ודרישה ,התיעצות ,הודעה ,והצעה
חודש חשון תשנ"ג

אני בן אדם שמדקדק מאוד על הכשרות ואיננו אוכל רק מהכשרות
שמקובל אצל כל אחד ואחד בתור כשר למהדרין האם יכול להיות שאני
אוכל בשר נבילה שלא נשחט מעולם כמו שהיה בקראקא?

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

מעשה שהיה כך היה
הרב באבאד זצ"ל מגלה כי וויינשטאק שלח לקייטרינג קנישעס עם כבד טרף.

הרב באבאד ז"ל נתן הכשר לקייטרינג במנהטן .פעם בבואו
לפקח על המקום ראה שהביאו קנישס עם כבד ,שכרגיל חתום
בחותמת העסק של וויינשאטק ,אולם הפעם התנוסס עליהם שם
של חברה לא יהודית .הרב באבאד שאל את הגוי ,מאין הקנישעס
האלו? ענה לו הגוי שהביא אותם מחברה לא יהודית .הרב באבאד
גילה שהחברה היא בבעלותם של גוים ואיננה כשרה ,ממש
נבילות רח"ל.

הרב באבאד שליט"א התקשר לוויינשטאק שישלח קינשס
אחרים ,כי הקנישס האלו הם ללא הכשר ,אבל לא היו אצלו
קנישס אחרים .הרב באבאד הלך מיד לאדמו"ר מסאטמאר זצ"ל
וסיפר לו את כל המאורע.
הרבי מזעיק את הגבאי שלו ומספר לו את סיפורו של הרב
באבאד ,ענה הגבאי ,הרבי איננו יודע? הרבי איננו יודע?
הרב השתוקק כבר לשמוע :מה אינני יודע? הגבאי מתח את
הרבי עד אשר סיפר לו שהרב באבאד עומד לפתוח בית חרושת
לקנישס עם כבד .לכן הוא מעוניין לפרסם שהקנישס שלנו הם
טריפה ,וכך יעשה עסקים טובים יותר .הרבי מתחיל לכעוס ,מה,
הרב באבאד מנסה לרמות אותי כל כך ,ממש לא יאומן .נענה
הגבאי :מה לא עושים עבור בצע כסף.
לאחר מאורע זו ,כל מי מהרבנים של "התאחדות הרבנים"
שנכנסו אצל הרבי ,סיפר להם הרבי איך הרב באבאד ניסה
לרמות אותו ,אבל לא הצליח .הרבנים המקורבים להרב באבאד
סיפרו לו את זה ,והרב סיפר לכל הרבנים והידידים את הסיפור,
כך שכל זה מפורסם אצל רבים מזקני הרבנים.

וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות דארצות הברית וקנדה

