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    וועד הכשרות- #110 בולעטין 
  ק"ו לפ"חודש חשון תשס   והצעה, הודעה, התיעצות, חקירה ודרישה, באמצעים של בירור   ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות

  

  "בודק"מכתב נגד 
  ג"ה לפ"תשנ'אב ה-ג לחדש מנחם"י

ז והשם של "ט בלע"ים למכור קרויא בדבר מה שנוהגין אנש"יהוסף בן ציון ראטנברג שליט' ג ר"הנה נשאלתי מהרה
והאופן הבדיקה שהם עושים שמניחים , צ עוד לבדיקה"ז שא"והיינו שבודקין אותן ונכתב ע, "בודק"זה קוראין אותו 

  .תחת זוחלין וכך נפלו התולעים

, אוהיינו שחל החיוב של בדיקת התולעים על הגבר, ת"מדינא מד, דהא דמחויב בבדיקה הוא, והנה נקדים דבר מה
אבל אם מסירין , כיון שיש חשש של מיעוט המצוי כמו בטריפות שמצריכין בדיקה משום חשש של מיעוט המצוי

כיון שאין כאן עוד מיעוט המצוי , ז הא דנוהגין בזמנינו יש להתיר"ולפי, החשש של מיעוט המצוי חל בדיקה עליו
 בבדיקה דאטו כל פרי בעי בדיקה מפני שאפשר פ שיש כאן עוד תולעים הוי פחות ממיעוט המצוי ואינו מחויב"ואע

  ).ובגופא דעובדא צריך לעיין אם מסירין את המיעוט המצוי(יש בו תולעים 

והנה מצד שני יש . ז שלא הוסרו החזקה חל עליו חיוב בדיקה"ל דחל בדיקה כיון דהוי חזקת תולעים וכ"או י
אמנם , פ שלא הוחזק דליכא תולעים נמי כשר" אעלומר דהעיקר כיון דלא הוחזק שהוא אסור מכח מיעוט המצוי

אם כשר מטעם דאינו משום חזקת טריפה משום , אם בטריפות כשבודקין רוב סירכות ומיעוט לא, צריכין לעיין
פ שאינו בחזקת כשירה אבל כיון שהוציא מחזקת מיעוט הכשר מהני וכשרה או יש לחלק "מיעוט המצוי אע

פ שיש למצוא תולע אבל כיון שאינו בחזקת מיעוט המצוי אינו "לל בדיקה אעמ בפרי סתמא שאין מחיוב כ"דהנ
פ שהוסר חשש זה "מחויב בבדיקה אבל הכא כיון שפעם אחת חל עליו חיוב בדיקה מטעם מיעוט המצוי אע

  .בעינן שיהא מוחזק בכשרות

בנוגע ) יקה יש לעיין אין לאדם בלא בדיקה אמנם כשבא לאדם מיד המוכר בחזקת בד"כשבא השאלטי(א " כל זה בד
פ "או צריך עכ, יש לעיין אי שרי למכור בחזקת בדוק, אמנם מצד המוכר בחזקת בדיקה, ן"לאדם הקונה השאלטי

ל שנצדד לאיסור דבעינן בדיקה עד שתהא בחזקת "ל בנידון הנ"ואפילו את[, כ"להודיע שבלתי בחזקת בדיקה כ
ס דהא אין כאן לא מזיד ולא "מד' אחרים ובעצם אין כאן איסור אפיל כיון דרק מוכר ל"הנה בעצם י, ]בלתי תולעים

פ דבדורות "ואע, פ צריך להודיע"ל דעכ"או י, שוגג כלל דהא לא ידע הקונה דלא הוסר החזקת תולעים לגמרי
מ יש לחלק דהכא "שלפנינו וכן נוהגין בזמנינו שכל טריפות שמקילין בהפסד מרובה לא מודיעים להקונים כלל מ

בפתחי ' ועי', ש וכדו"בלתי תולעים כלל וממילא איכא מכשול ובפרט ליר' ן עד שתהי"גין לבדוק השאלטינוה
ס "להחת' ואפי, א"ודלא כרעק, מ"ס דמוכר צריך להודיע אם מקיל בהפ"מה שהביא מהחת) ב"א סק"ל' סי(תשובה 

ן בלתי "ן מצוי שמוכרים השאלטיה בנידון דידן אי"וה, מ אין צריך להודיע"אם אין בשר אחר שמוכרים בלא הפ
פ נראה דיש מקום לחומרא זו כיון "ועכ, ל"ואכמ, ויש לחלק, ולכן אפשר לומר דלא בעינן להודיע, תולעים כלל

  .והבן, כ צריך להודיע"ח וממילא ע"דהמוכר לא יצא יד

  וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות דארצות הברית וקנדה



  ה"ב

    וועד הכשרות- #111 בולעטין 
  ק"לפ ו"חודש חשון תשס   והצעה, הודעה, התיעצות, חקירה ודרישה, באמצעים של בירור   ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות

  

  

  האלמיןזכרונות מספר 
 פרק כ

  מבצע כשרות

 תולעים
, ונכנס לבית המדרש של יוצאי ווין,  לעניי ארץ ישראלו קרוב חג השבועות הלך פעם רבינו לאסוף כסף"בשנת תשכ

ואז המשיך ! כן: ועל כך השיב) חליפת משי(האם הוא לובש שטריימעל ובעקיטשע : ושאלו, גש בו יהודי בלי זקןפ
נדמה היה , כי לא הבין מדוע הוא שואל שאלות כאלה, כאן הדבר הפריע לו? האם הוא לובש גרביים לבנות: לשאול

  . סענט הוא יכול לקנות לעצמו גרביים לבנות60ר שעבו, ולכן הוא השיב לאותו יהודי, לו כי הוא רוצה להקניט אותו

  ?עכשיו תאמר מה רצונך להגיד בענין: ל"פנה רבינו אל האיש הנ, נו

ואילו אתם יהודים הלובשים , דע לך כי אני יהודי פשוט העוסק באינסטלציה ואיני אוכל תולעים: השיב האיש
  !.גרביים לבנות זוללים תולעים

  ??? באמת תספר לי איך אנחנו אוכלים תולעיםאולי, שאל רבינו את היהודי

וראה איך שמוכרים לאותם , שהוא היה בחברה ידועה שעושה כרוב בשביל יהודים חרדיים, על כך השיב אותו יהודי
, והכרוב כלל אינו נבדק קודם אם יש עליו תולעים" נבדק וכשר למהדרין מן המהדרין"היהודים כרוב שכתוב עליו 

ורטריקנים שלוקחים חבילת כרוב בידים וחותכים זאת לארבעה חתיכות וזורקים זאת לתוך עומדים שם גוים פ
 .והמכונה חותכת את הכרוב לחתיכות יפות, המכונה

 החלטה על הקמת וועד הכשרות
ולאחר שיחות ארוכות , י"הערשיל וועבער נ' הוא שוחח על כך עם החבר שלו ר, הסיפור הזה מאוד הפליא את רבינו

כי לפי מה שמספרים מי יודע מה שקורה עם , ניהם שחייבים להקים וועד כשרות שיבדוק את כל המפעליםסוכם בי
  ???ומי יודע אם בכלל אוכלים כשר, הדגים, הבשר, החלב, ייצור

  :התכנית התבצעה כאמור

חד לבתי שהללו יסעו בי, העבודה צריכה להתבצע כך, "ועד הכשרות" אנשים מכל קהילה שיעבדו עם 2לארגן . א
אז כל העסקנים שיצטרפו לבדיקה יניחו מודעות בקהילתם , ובכל מקום שימצאו ששם הכשרות אינו בסדר, החרושת

  .וכך יידעו מיד מה שמותר ומה אסור, שאותו מוצר אסור באכילה, בשם וועד הכשרות דאותה קהלה

  .בכדי שנוכל לקחת את כל אנשי הקהילות, אנו זקוקים לשלשה מכוניות. ב



, שם גם סיפר לו את כל הנעשה, ושוחח עמו על כל הענין, ע"סקווער זיר מ"האדמוי נסע ל"הערשיל וועבער נ' ר. ג
וזאת תחת הכשר הנושא את שמו , במיוחד מה שמצאו בענין הכרוב שאוכלים יראים ושלמים שהם מלאים בתולעים

 .כרים לעיל לעסוק בנושא ולא לשתוקועל כן החליטו כל המוז, של רב ידוע ומפורסם ואין פוצה פה ומצפצף
 מסקווער מחזק ידי העושיםר "האדמו

והוא הבטיח לתמוך עבור ההוצאות בשנה הראשונה בסך של , ל חיזק אותנו בענין החשוב"ר מסקווער זצ”האדמו
5.000$  

  .נהלש$ 2.000ורצה להשתתף בהוצאות ונתן סך של , ר מקליוולאנד היה מסור לענין זה בכל לבו"גם האדמו

ונתן בשנה הראשונה סך , אונגוואר רצה להשתתף בעניןק "אבדקא "שליט) קליין(רבי מנשה הקטן הצדיק און הגגם 
  .להוצאות השנה הראשונה$ 2.000של 

  .הדבר הראשון שהחלו לעשות היה לערוך ביקורת בבית החרושת שעושים את הכרוב, בקיצור

, 100% -אכן הכל אמת ב, נודע שכל מה שאותו יהודי סיפר, ותרלדאבון העוסקים בענין הוכח שהמצב היה עגום בי
  .והוכח שאכן בכלל לא בדקו את הכרוב, היה בידם עוד שני עדים שהעידו שראו את הכל ובדקו

הללו חששו לספר את העובדות כהווייתן מאחר ?, הם ארגנו אז אסיפה אשר בה ישבו וחשבו מה לעשות בענין
כי היו , ולכן הוחלט לפנות לרבנים ולשאול בעצתם, איסור נגד רב בעל מכשיר אחרוהרבנים לא ירצו לחתום על 

  .אשר האמינו שאולי יהיו רבנים שירצו להתיר כשמדובר בצורך רבים ובהפסד מרובה

  :והציגו להם את השאלה כדלהלן,  רבנים12הם שאלו אז 

ד של חסידי " ממתפללי ביהמנשים א150 -ורעייתי הכינה סעודה ל, ה"במוצאי שבת היה לי יארצייט אחרי אבי ע
 .כשבין היתר הכינה בסעודה כרוב ממולא, ויזניץ

 ...מעשה עם כרוב
ה "שרעייתי ב, ועל כך השבתי, האם רעייתי היא זו שבדקה את הכרוב, באמצע הסעודה שאל יהודי מבין הנוכחים

  .נאמנת על איסורי דאורייתא ובודאי שאני סומך עליה שבדקה כראוי

כי אם היא הכינה לכל כך הרבה ,  אותו יהודי פנה אלי וביקש ממני שאשאל את אשתי איך היא בדקה את הכרובואז
  ?אנשים סביר להניח שזה לא נעשה כראוי

 4-כי היא חתכה כל חבילה ל, והיא השיבה??? ואז טלפנתי הביתה ושאלתי את אשתי איך היא בדקה את הכרוב
  .ומאחר ולא מצאה שם כלל תולעים אז היא השתמשה בהם,  זוחלים שםחתיכות והסתכלה אם התולעים אינם

הצבור שאל איך אפשר כלל לאכול כרוב , ועל כך קמה מהומה, חזרתי לבית המדרש וסיפרתי את תשובת רעיתי
  ???כזה

ה בעת השיח, ל וכן לרבנים אחרים וכולם השיבו פה אחד שאסור לאכול את הכרוב"שאפראן זצק "אבדקוכך פנינו ל
הדבר , ויראה כאילו אין לה נאמנות, היא תבוזה ברבים, עם הרבנים המשיך השואל וטען כי זה בזיון גדול לרעיתו

ואינם , הרבנים לא ריחמו, אבל שום דבר לא עזר, עלול חלילה להזיק בצורה שכלל איני רוצה להעלות על דל שפתי
  .רוצים כלל להתיר את הכרוב

, שעת הדחק, צורך גדול, שלא רצו להתיר אפילו בנימוקי הפסד מרובה, בניםלאחר שקיבלנו את התשובות מהר
ערכנו מודעה שבה אנו קובעים שאנו ראינו איך שהגוי חותך את הכרוב לארבעה חתיכות וזורק . 'ושלום בית וכו

ים והכלים שבישלו בהם חייב, אנו שאלנו את הרבנים והם כולם השיבו שהכרוב לא כשר, אותן לתוך המכונות
  .להכשיר



ובכל , בבוקר כשהצבור הגיע להתפלל ראו את המודעות, את המודעה תלו ברחובות באמצע הלילה בכל רחבי העיר
והיו זועקים , אחרים החזירו רק חצאי צנצנות, חלק גדול מן האנשים החזירו במהירות את הכרוב, העיר היתה המולה

על בעלי המכולות   הם טענו , בעלי המכולות לא ידעו כלל מה להשיב
ואם כן איך יתכן שכלל לא " כשר געקליבן קרויט למהדרין מן המהדרין"שכתוב על הצנצנות באותיות גדולות 

רבינו שוחח אז עם כמה בעלי חנויות , אבל לא עזרו להם כל התירוצים הצבור הפסיק לאכול את הכרוב? בדקו
כל זמן שלא , ישראל קדושים הם. כמעט אף אחד אינו מוכן לקנות את הכרוב, יזנעסשסיפרו שהכרוב יצא מן הב

  .אך מיד לאחר שנודע להם הם הפסיקו לאכול, ידעו היו אוכלים

 הרב המכשיר מתרוצץ כשרץ מסומם
  :'כך הי' ומעשה שהי

הוא הגיע , י" באהרב בעל המכשיר היה אז, בעל בית החרושת עבר מבית כנסת לבית כנסת והוריד את המודעות
  .שבועיים לאחר מכן והחל לרוץ לכל אותם הרבנים שקבעו שאסור לאכול את הכרוב

  !!!שהכל שקר, וזעק געוואלד, הרב בעל המכשיר הכחיש לכל הרבנים

 א"אונגוואר שליטק "הצדיק אבדקאון הגהרב בעל המכשיר בטלפון עם 
 שהוא פרסם מודעה שבה הוא קובע שהכרוב אסור  אונגוואר ושואל אותו היתכןק"האבדקהרב המכשיר צלצל ל

  ???באכילה מאחר ולא בדקו את הכרוב

אלא אך ורק השיב על מה , א השיב לו שהוא לא עשה שום מודעה נגדו"אונגוואר שליטק "הצדיק אבדקאון הג
 כן איך שהמודעות נעשו במכונת הכתיבה שלו ואם, ועל כך התרעם הרב בעל המכשיר בטענה, ששאלו אותו בענין

השיב הרב קליין שמסתובבים אצלו הרבה אנשים ויתכן שמישהו , הוא יכול לטעון שהוא לא פרסם את המודעות
  .זה נכון שהוא נשאל באותה שאלה וכי הוא השיב תשובה, אבל הוא אינו יודע על כך, הדפיס זאת שם

אז הוא ,  על ידי חוקרים פרטייםלאחר שנוכח לדעת הרב קליין שהרב בעל המכשיר הצליח להשיג את כל הפרטים
  ?והוא ממש נבהל שיקרה דבר כזה אצל יהודים,  עדים וסיפרו לו הכל2שבאו לפניו , החליט לספר

  ?יהודים שהיו שם וראו הכל בעיניהם, עדות של עובדים, הללו בנוסף לעדותם הביאו מסמכים

  ???מה יכול רב כמוני להשיב להם, ואם כן, נו

קיבל הרב בעל המכשיר טלפון מבעל בית החרושת של , א"אונגוואר שליטק "אבדקון אהגבאמצע השיחה עם 
הוא הוריד את הטלפון על השולחן והרים את , הרב בעל המכשיר התנצל וביקש מהרב קליין להמתין, הכרוב

 הרב בעל - כשהרב קליין שומע הכל מהשפופרת שלו -ופתח בשיחה עם בעל בית החרושת , השפופרת השניה
יש להם עובדים שעבדו שם שהעידו , יש בידיהם עדויות, הם יודעים הכל, כשיר אומר לבעל הבית המצב חמורהמ

 ?ומה עושים עתה, על תהליך העבודה
 בעל המכשיר התבלבל והודה

הוא היה , הוא לא שם לב שהוא הניח את השפופרת וכי הרב קליין שומע הכל, בעל המכשיר היה מבולבל לגמרי
כאשר שונאיו הוציאו לאור את האמת בענין , שקיבל באותן המודעות" ברוך הבא"גיע בעקבות ההמום מאז שה

  .הכרוב שאינו נבדק

הרב בעל המכשיר הניח את השפופרת והרים את השניה שבה המתין הרב קליין שהתרעם מדוע היה עליו להמתין כל 
ויתכן , אך מאחר ומדובר ברב,  את הטלפוןהוא אמר כי לו היה מדובר באדם פרטי הוא היה סוגר, כך הרבה זמן

  .שבטלפון השני נמצא אדם שזקוק לתשובה דחופה ביותר לכן הוא החליט להמתין



בעל המכשיר העיז וביקש ממנו שיפרסם ? הרב קליין פתח אז ושאל את הרב בעל המכשיר מה אתה רוצה ממני
ואז שאל הרב קליין ומה יהיה עם יתר , נו טובמודעה בעתונים שבה הוא יודיע כי הוא לא אמר מעולם שהכרוב אי

  ...ועל כך השיב בודאי, האם הם גם יפרסמו מודעות כאלה, האם הללו יסכימו לכך, הרבנים

  .במציאות הרב קליין התחמק ממנו ולא כתב כל מכתב שהוא חוזר בו מדבריו בענין

 איך גילו את הפעילים בענין
החוקרים פנו לבעלי בית , שעליה הוטל לחקור מי עשה את המודעה, חברת הייצור של הכרוב שכרה חברת בולשת

, ושם אמרו לו כי באיזור ניו יורק הרב קליין בוויליאמסבורג הוא היחיד שיש לו מכונה כזו, החרושת למכונות כתיבה
, ל"צעהלים זצק "אבדק הרבנים שחתמו על המודעה לאיסור היה גם 12בין , וכך נודע להם מי הוא בעל המודעה

  .והוא אף פעם לא הסכים לחזור בו

הוא פנה , הוא הבין שבעל המודעה כבר יותר לא יעשה דבר, לאחר שבעל המכשיר תפס מי הוא בעל המודעה
  .וביקש בכך לחזק את ההשגחות, לרבנים לקבל מהם חתימות המעידות כי הוא רב מוסמך בכל הקשור לכשרות

  .צעהלים שלא היה מוכן לחתום על מודעה כזוק "אבדקט ל מתוך אותם רבנים פר11-הוא הצליח לקבל מ

, ל" שאפראן זצק"האבדקפנה רבינו ל, שאפראן על אותו בעל המכשירק "האבדקלאחר שרבנו ראה את חתימת של 
כשר "כי אינו יודע מה לעשות מאחר והרבנית באה הביתה היום עם שני קרטוני כרוב שכתבו עליהם , ואמר לו

 ואני שאלתי אותה איך קרה שאת קנית כרוב לוני בן פלוניבהשגחת פ" דרין מן המהדריןגעקליבן קרויט למה
,  שאפראן נותן על זה השגחהק"האבדקכי , ואז הרבנית השיבה לי? הלא הכרוב הזה צריך בדיקה מתולעים??? כזה

 ק"אבדקהשיב  ועל זה, ולכן רבינו מבקש לדעת מה יש לרב לומר על כך, "דער איד"וכי כך כתוב במפורש ב
 : שאפראן

 המאבק על הכרוב
שזה " דער איד"רבינו הסביר לו שרעייתו הרבנית אינה רוצה לשמוע כלל על כך עד שהיא לא תראה זאת במפורש ב

שאני אומר זהו רק בגלל שאינני כי היא טוענת שכל מה , היא אפילו לא רוצה ללכת לשאול את הרב! אינו אמת
 רבנים אומר 12-אבל כש, כשמדובר בסימילאק היא עוד מבינה. וכי הוא מחמיר מדי בשבילה, מפרגן לה קצת כרוב

  ???איך אני יכול לומר טריפה, כשר

 י שמים שאפראן היה יהודי ירק"האבדקומאחר ו, כך ארגן רבינו קבוצה של אברכים שכולם יספרו לו סיפור דומה
, שבה הוא מודיע כי הוא מעולם לא אמר שהכרוב כשר" דער איד"לאחר כמה שבועות הוא פרסם מודעה ב, באמת

וחס ושלום שמישהו יחשוב שהכרוב כשר וכי הוא נמצא , אלא הוא כתב רק שאותו רב הוא רב שניתן לסמוך עליו
  .תחת אחריותו

  .לא רצה לפרסם את האמתאך אף אחד , מעניין היה שאת אותו תרגיל עשו לכל הרבנים

ל והוא שאל אותו בענין הכרוב איך הוא יכול לכתוב שהכרוב " וואידיסלאוו זצק"האבדקי קרא פעם ל"נ.... ר "הר
ועל זה השיב לו הרב מוואידיסלאוו שהוא יודע טוב שהכרוב לא יכול להיות בדוק בצורה כשרה מכמה ? כשר

  :טעמים

  .את זאת יכול כל אחד לראות גם מי שמבין רק קצת, במכונה כשהיו שלמיםעל הכרוב ניתן לראות שחתכו אותו . 1

  . ניתן גם לראות את החתיכות האחרות של הכרוב איך שהם נראים אחרת.2

וכמה , כמה עולה העבודה, כמה עולה חבילה,  הדבר החשוב ביותר הוא שחייבים לראות כמה עולה חבילת כרוב.3
  ?סנט59והחבילה כולה עולה לא יותר מאשר ,  אחתזמן צריך לקחת עד שבודקים חבילה



  . וואידיסלאב נתן אז נימוקים נוספים מדוע אינם יכולים להיות כשרים אך רבינו אינו זוכר אותם כרגעק"אבדק

והוא לא יכל להימנע מלתת לו מכתב , כי הוא עוד הכיר את הרב בעל המכשיר עוד מתקופת אירופה, אבל הוא הוסיף
  .המלצה

 י"ר צבי וועבער נ" רוצים להרוג את הררוצחים
ורבינו ועוד חבר עמדו , י"ר צבי וועבער נ"הבעל הבית של החברה שכר שני שחורים שנסעו עם משאית והמתינו להר

רעייתו . וזאת במטרה להכות בהם במקרה והשחורים יתנפלו עליו, היו להם אז מוטות ברזל ארוכים, ושמרו על צבי
עברו כמה ימים עד שעשו כמה דברים שלא ניתן עדיין לגלות . א היתה פחדנית מטבעההי, הרבנית פחדה מאוד

  .עד שהבעל הבית נאלץ להפסיק באיומיו, אותם

וזאת למרות שידעו שמצב , לאחר שרבינו וחבריו ראו שהרבנים כלל אינם מעונינים לעזור במאבק בענין הכשרות
שהחל עם " הצלה"ולאחר תקופה פתח במבצע , דת ועד הכשרותלכן נאלצו להפסיק בעבו, ע"הכשרות ירוד ביותר ל

  ".מארגן זשורנאל"וכן בעתון " דער איד"מודעות בענין פורסמו בעיתון . ,י"הערשיל וועבער נ' ר

  
  וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות דארצות הברית וקנדה

  

 



 
 
  ה"ב

    וועד הכשרות- #112 בולעטין 
  ק"לפ ו"חודש חשון תשס   והצעה, הודעה, התיעצות, חקירה ודרישה, באמצעים של בירור   ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות

  

  

  אזהרות לימי הפורים
משלוח " ווען מען קריגט -אין די פורים טעג 

 זאל יעדער איד פארזיכערען אז די -" מנות
זאלן ניט , מתנות וואס ער קריגט אדער שיקט

סור אויף זיי אפילו די קלענסטע חשש אי, זיין
פון תולעים אדער אנדערע איסורים פון נבילות 
וטריפות דורך וועלכע מען קען לייכט נכשל 

לפני "ווערען און אויך מכשיל זיין אנדערע מיט 
  ".עור לא תתן מכשול

  וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות דארצות הברית וקנדה



  ה"ב

    וועד הכשרות- #120 בולעטין 
  ק"לפ ו"חודש חשון תשס   והצעה, הודעה, התיעצות, חקירה ודרישה, באמצעים של בירור   רותארגון מוקדש לתיקון מצב הכש

  

  

  אזהרות בענין תולעים
 אלף קפזספר עדותן של רבנים מכתב מ

  ג"ח אלול תשמ"האזינו כ' פ' ג

מעורר ישנים , הרב הגאון הגדול מזכה הרבים בספריו הנפלאים לכבוד
לסקל הדרכים , נסתרים בכשרות המאכליםידיו רב לו לגלות , ומקיץ נרדמים

י גרוס "ר רש"ה הרב הגדול מוהר"ולהרים מכשולים מהלכי תמימים ה
  .יאיר נרו ויזרח לעולמים, א"שליט

הופיע לנגד עיננו טור בהיר ספריו דמר יקרים מפנינים וגם כמה קונטרסים 
מר ונא' אפיית המצות השלם וקונ' חלקים וס' ספר אנציקלופדיה לכשרות ה(

וכן הגיע לכולל אברכים ) ב" יצחק לשוח וכן מדריך לעניית אמן ח-אמן 
ואין לקטן כמוני לבוא להלל השמש ) ל"אנציקלופדיא הנ' ס(ק "ה ק"בפ

, א"במקום שכבר עמדו וברכו רבותינו גדולי הדור שליטל שכן בגבורתו מכ
ל ראיתי בהם ידיעות נחוצות מאוד לכל אחד ואחד "וכל הספרים הנ

  .אל ואשרי חלקו שזכה לזהמישר

והנני בזה לקיים רצונו בזיכוי הרבים והריני מוסר את הספרים וקונטרסים 
ק שיהנו רבים ויתעוררו בתיקון "ל לבתי המדרש ובתי הכנסת דפה ק"הנ

  .וזכות הרבים תלוי בו, הדת

ואין הציבור בקי , ד כי היא מהמכשולים הגדולים ביותר בימינו"ולענ
שאוכלים " ארביס"ודוגמא אחת ענין ה. (היותר חרדיםואפילו , בבדיקה

אותם ומוציאים " בודקים"וידוע שצריך בדיקה והרבה ,  זכר-בשמחת שלום 
והוא שכל גרעין , ואינם יודעים בכלל מה לחפש' כל שחור ושינוי מראה וכו

וזה בדוק , שיש עליו נקודה לבנה קטנה ביותר בוודאי יש בפנים תולעת



 כשפותחים אותו קשה מאוד לראות התולעת שהוא ממש ואפילו. ומנוסה
). אל הנקודה הלבנה היא סימן מובהק וצריך לפרסם הדבר, בצד הארביס

שימושה של תורה מהרב פלדמן ' א כבר הדפיס כמה דפים מס"ה שליט"וכת
מדריך להלכות "' ק ס"ובזמן האחרון יצא לאור בירושלים עיה. ל בענין זה"ז

ודבר , יואל שוורץ ויצחק ברמט מישיבת דבר ירושליםג "י הרה"ע" תולעים
' ג ר"גם ידוע לי על שנים שעוסקים במיוחד במקצוע זה הרה. גדול עשו בזה

, ס מחזה אליהו"מח, ק גייטסהעד באנגליה"א מק"אלק שליט|אליהו פ
י מפורט בענין בדיקת תולעים "שכבר לפני שנים רבות ראיתי אצלו כת

ס "מח, ק בני ברק"לבקוביץ מק'  וכן מר ארי,ועדיין לא הוציאו לאור
ששמעתי ממנו שיעור הדרכה בבדיקת תולעים " שביעית ושמינית למעשה"

כי יש בזה זיכוי גדול , וחבל, אבל גם לא הוציא ידיעות אלו בכתב ובדפוס
  .לרבים

א להמשיך בפעליו "ת שליט"ה מעומק הלב שיזכה כ"ואחתום בברכ
  .ש"ויחתם בספרן של צדיקים גמורים לאלחטוויכתב , הכבירים בחיזוק הדת

  כעתירת
  הרב יהודא אריה שווארץ

  ק"רב דק
   מרכז אלומה-חזון יחזקאל 

  
  וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות דארצות הברית וקנדה



  ה"ב

    וועד הכשרות- #113 בולעטין 
  ק"לפ ו"חודש חשון תשס   והצעה, הודעה, התיעצות, חקירה ודרישה, באמצעים של בירור   ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות

  

  

  אזהרות בענין תולעים
 שהאלף  מכתב -ספר עדותן של רבנים מ

מעורר ישנים ומקיץ , הרב הגאון הגדול מזכה הרבים בספריו הנפלאים לכבוד
  ידיו רב לו, נרדמים

יריעל שהרבה פעמים הם מלאים תולעים וכן מצאתי בהשעורים ופולין סבאתי לעורר אודות ה

 צריכין לתת עין בקורת עליהם קודם שמתקנים המאכלים ל כןע, שמרחשין רחושי שרצים) בונדליך(

  .מהם

  ר"אזי

  שיחאלף  מכתב -ספר עדותן של רבנים מ

היות א טייל עולם נוצען דוקא חריין אויף מרור צום סדר און נישט שאלאטען וועגען 
אז עס איז נישט ) ב"קל' ח סי"או(ע "וכידוע פון הייליגען חתם סופר זי, חשש ווערים

 לאוין דאורייתא ביי יעדעם ווארעם 5כדאי וועגען איין דרבנן עובר צו זיין אויף 
ה דער "שאלאטען ד' כ וויל איך מעורר זיין אז די אינעווייניגסטע פון ד"ע .ח"ודפח

וואס דארט איז , ווייסע שטעקעל וויא אויך דער שטאם איז אינם בחזקת מתולעים
בודק זיין איז מען בכל אופן אודאי מחויב וויא יעדע . ישט שכיח קיין ווערעםכמעט נ

שמירת הגוף ווייל חריין שאדט )א: מיט דעם וועט מען מרויח זיין. זאך הצריך בדיקה
י הלכה איז שאלאטען מער מצוה מן המוברח וויא חריין "עפ)ב. פאר אסאך מענטשען

) ג). ל"ס הנ"ובח, ב"צ'ב יצ"יים שם אות עא ובכףף הח"ג סקי"תע' באר היטב סי' עי(
עם איז גרינגער צו עסען א כזית וואס ביי חריין זענען אטייל נישט יוצא דעם שיעור 

' א סי"מג(לכתחילה איז מען מחויב אראפצושלינגען דעם כזית אויף איינמאל ) ד. כזית
ת החות דעת אז עם איז ידוע שיט) ה. וואס איז זייער שווער ביי חריין) ד"ה סוסק"תע

  .מען איז נישט יוצא אכילת מרור מיט צוריבענעם חריין נאר עם מוז זיין שטיקער



זיין אז מען זאל נישט פארגעסען אויסצוליידעגען פון דעם דרך אגב וויל איך מעורר 
אויך דעם טעלעפאון . וועקיום קלינער דעם מיסט ערב פסח פאר סוף זמן ביעור חמץ

  .אויפשרויפען אן רייניגען פון חמץ, הענטעל ווי מען רעדט
  אירווינגטון החותם פה

  ר יעקב בלוםשא
  א"ג מקאשוי שליט"בן הרה

  .להדפסת המכתב ולחיזוק המדריך$ 10רצוף פה . ב.נ

  
  וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות דארצות הברית וקנדה



  ה"ב

    וועד הכשרות- #114 בולעטין 
  ק"לפ ו"חודש חשון תשס   והצעה, הודעה, התיעצות, חקירה ודרישה, צעים של בירורבאמ   ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות

  

  

  אזהרות בענין תולעים
 שלטאלף  מכתב -ספר עדותן של רבנים מ

הנני בא בזה להחזיק טובה לכם על עבודתכם היקרה למען חיזוק כשרות 
  .הענין מוטל בקרן זוית' המאכלים אשר עד עכשיו הי

 , לבדוק כרובין צריךנה אמריקה אומה שאומרים שבמדי
ד "ה וביו"ל' ד חלק ראשון סי"ת אגרות משה יו"עיין בשו

ה שצריך לבדוק כרוב לתולעים אפילו "כ' חלק שני סי
' ג ר"ג הרה"ר רכבה" שמום כןשמעתי ג. במדינה אמריקה

בודק שאלאטין שקוראים ' ל הי"אהרון קוטלער זצוק
י בימי הקיץ "אן נופעם אחת בפליישמ" לעטוב אייזבערג"

 ומבין זה בדרך כלל אין ף על פימצא תולעת בעלה א
  ....תולעים מצויים

  .ה הצלחתם עד כה"חזקו ידיכם בעבודתכם הנשגבה שבעז
  הרב ישראל היזיגער

  .י.ברוקלין נ

  וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות דארצות הברית וקנדה



  ה"ב

    וועד הכשרות- #115 בולעטין 
  ק"לפ ו"חודש חשון תשס   והצעה, הודעה, התיעצות, חקירה ודרישה, באמצעים של בירור   יקון מצב הכשרותארגון מוקדש לת

  

  

  אזהרות בענין תולעים
  נעתק מספר אהלי ישראל מתוך דרשה שדרש

 א"ר מהאלמין שליט"האדמו
 . .קריאה לחזרה בתשובה

ורה נשרפו בשנים האחרונות קרו אסונות רבות גופניות ורוחניות לשכות ספרי ת
 מאות זוגות תפילין והרבה ספרי קודש בשווי של אלפי ןכ כמו, ל"ונשדדו ר
ישיבות ותלמודי , נוסף לכך נשמדו כליל שורה ארוכה של בתי מדרש, דולארים

תורה מקומות אשר קול התורה והתפילה לא נדם בהם עד השעות הקטנות של 
  .הלילה

ין זו יד המקרה בפרט כשמדובר יהודים מאמינים בני מאמינים יודעים כי א 
  .ובתדירות גבוהה, בתשמישי קדושה ובפרט בהיקף גדול כל כך

הכתוב " אם תלכו עמי קרי"ם בתחילת הלכות תענית בהתייחסו לפסוק "הרמב 
בתוכחה הוא קובע כי אם יתלו את המקרים אשר יקרו ביד המקרה ויתעלמו 

  .עונשים חס ושלוםה ירבה את ה"מהאזהרות והקריאות שבדבר אזי הקב
העונש חמור מאד ) הידוע כאחד מגדולי ההלכה(ם "יוצא מקביעתו של הרמב 

כאשר אין מנסים לתקן את המעוות כאשר קורה מקרה ואין מנסים לחפש אחר 
כפי שמופיע בספרים הקדושים בדבר הדרך לתיקון , התקלה אשר הביאה לטרגדיה

  . על עצמם שמקרה כזה לא יישנההמצב והתשובה אשר צריך הוא ובני ביתו לקחת



כאשר קורה חס ושלום מקרה אסון בין ילדים אשר לא טעמו טעם . א: לדוגמא
לאחר מכן יש לבדוק את ציציות , כדבר הראשון, חטא יש צורך לבדוק את המזוזות

 (מצמר, שזירה לשמה, טוויה(כל בני הבית כולל הילדים אם הם נעשו לפי ההלכה 
  .) ציצית באריכות’ גדולי יהודה על הלועיין בספר: שבת לב

 ’וכו" סימילאק"יש גם לבדוק את כשרותם של המאכלים המיועדים לתינוקות כגון 
ם "כידוע נעשים מיצרים אלו מחלב עכו, כי )כמובן, מלבד במקרה פיקוח נפש(

לגבי . המיוצרים מחלב צמחים" איסומאל"ו" סויאלאק"מלבד  )בֶלומכילים גם ֵח
נוסף . ועיין בספרי מנחת יהודה באריכות (אין לנו ידיעה מספקתיתר החששות 

לכך יש ללמוד היטב את נושא המזון הנכנס לבית הן לילדים והן למבוגרים ולידע 
למותר לציין את נושא התולעים . בבירור שלא קיים שום חשש מבחינת הכשרות

. ומהוכדאורז , אטריות, שהוא אקטואלי מאד ברבים מן המוצרים כדוגמת קמח
בפרט בתקופת הקיץ יש להקפיד לשמור את המוצרים במקום קריר מפני שהחום 

  .מייצר תולעים אף אם האריזה סגורה היטב
בקיץ לשמרם במקרר ובחורף במיכלי זכוכית : העצה לגבי מוצרי המזון היא 

יש לבדוק לפני האוכל את . גם שעועית יש לשמור במיכלי זכוכית סגורים. סגורים
, תרד, אגוזים למיניהם, פטל, חסה, עדשים ירוקים: ת והירקות כדלהלןהפירו

, כתמים שחורים, יש לחצותם לפני האכילה ולבדוק היטב. פטריות, כרוב, כרובית
ט " עמוד רפ’ועיין בספרי נפש ישעי(. יש להסירם ולנקות היטב. פרושם תולעים

   .)ובספרי דיני דגים ותולעים, באריכות
  אחדות הקהילות דארצות הברית וקנדהוועד הכשרות דהת

  



  ה"ב

    וועד הכשרות- #116 בולעטין 
  ק"לפ ו"חודש כסלו תשס   והצעה, הודעה, התיעצות, חקירה ודרישה, באמצעים של בירור   ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות

  

  

הרוצה לאכול שלאטען יעשה ברכה על 
  כי אסור לאכול בלי ברכה, התולעים

ל "מנדבורנא זצמרדכי ’ ק ר"הרה
אמר שאסור לאכול השאלטאן 

 לבדוק אותן י אפשרבמדינתו כי א
ואם רוצים לאכלן אז , מתולעים

  :צריכים לעשות שני ברכות
  .אחת על השאלאטן .1
 .והשנית על התולעים .2

  וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות דארצות הברית וקנדה



  ה"ב
    וועד הכשרות- #117 בולעטין 

  ק"לפ ו"חודש כסלו תשס   והצעה, הודעה, התיעצות, חקירה ודרישה, באמצעים של בירור   מצב הכשרותארגון מוקדש לתיקון 
  

  

  ?האם אפשר לסמוך על רבנים המכשרים
  :ה לשונו חיי כתב וזרשת באר מים חיים פר הקדושבספ

חט ויאמר כי הוא שו, בדורותינו היום אם יבוא אחד ובידו סכין לשחוט
ל ולא ישאל ויחקור וידרוש עליו כ, ו בכל שהואיאמינו ל,  ומומחהובודק

 אם ןכ וכמו, ויאמר מן הסתם כל המצויים אצל שחיטה מומחים הם, כך
או ,  יביא יין וחלב או דג וכדומה מדברים הנמצאים בהם חשש איסורחדא

יאמר מן הסתם , 'אם יתנו לפניו דברים הצריכים בדיקה מתולעים וכו
נו חשוד להאכיל דבר שאינו ראוי ואי, יהודי מוחזק בכשרות הוא

,  ולא כן יעשה אם יבוא אחד ללוות מאתו מעות או שאר דברי חפץ,לאכול
, לא יאמין לו כפשוטו בשום אופן עד אשר ידרוש ויחקור וישאל היטב עליו

ואם כבר יתרצה ליתן , ל כךואם נאמן הוא או אינו כ, מי הוא זה ואיזה הוא
ויפחד וירעד עד כלות הזמן אולי , ספר וחתוםיעמיד עליו עדים ויכתוב ב, לו

והכל בשביל כי זה הוא העיקר בעיניו בכל עבודתו שעובד , לא ישלם לו
ה שאין מ, ולזה יתן כל לבו ונפשו ועיניו שלא לבוא לידי הפסד, לם הזהבעו
מה ,  על צד היותר טובהואם לא יהי,  שלטפל נחשב בעיניו' במצות דכן
 באריכות שמתמרמר על ן שםהוא עיקר עבודתו עיי בזה כיון שלא זה היהי

   .הומה נענה אנן אבתרי, מצב הדור
  

  וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות דארצות הברית וקנדה
  



  ה"ב
    וועד הכשרות- #118 בולעטין 

  ק"לפ ו"סחודש כסלו תש   והצעה, הודעה, התיעצות, חקירה ודרישה, באמצעים של בירור   ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות
  

  

האיך אפשר לאכול דברים הצריכים 
  ?בדיקה מתולעים

  ל"מספר שם עולם להחפץ חיים זצ
  .בו יבואר במה לקבע עיקר לימודו

ד יש כמה הלכות "וכהאי גוונא ביו
, שנחוצות לכל בעל בית לדעת אותן

כגון הלכות מליחה והלכות ריבית 
 תולעיםוהלכות נדה והלכות 

דאי עלול ואם לא ילמדם בו, וכדומה
  .להכשל בהם

  
  וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות דארצות הברית וקנדה

  



  ה"ב
    וועד הכשרות- #119 בולעטין 

  ק"לפ ו"חודש כסלו תשס   והצעה, הודעה, התיעצות, חקירה ודרישה, באמצעים של בירור   ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות
  

  

האוכלים תולעים הם שרצים וילדיהם הם 
  !!!םילדי שרצי

  )סוף פרשת שמיני (אור החיים הקדושמספר 
שכל ) בסוף פרשת שמיני(כך כותב גם האור החיים הקדוש 

שקצים ורמשים הם הופכים , אלו שאוכלים מאכלות אסורים
וזו כוונת הגמרא שעמי הארצים הינם , בעצמם לחתיכת שרץ

כי בכך שהם אוכלים שרצים הם , שרצים וילדיהם שקצים
 .שרצים והילדים הם ילדי השרציםהופכים בעצמם ל

שכל זה כשאוכלים שרצים , ועל כך מסיים האור החיים הקדוש
לא הופך הנפש ממש בעצמו , אבל כשאוכלים בשוגג, במזיד

וזאת אפילו שכהוא , לשרץ רק שהוא הופך להיות טמא ואטום
במיוחד היום כשהאויר דחוס , אינו יודע כלל שהוא אכל איסור

כמעט ואין דבר אחד שיהיה , ולם ביחדכך שבכל הארצות כ
ולכן כל מי שרוצה לשמור את נפשו שבאמת , נקי מתולעים

 .יזהר וישמר
  וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות דארצות הברית וקנדה



  ה"ב

    וועד הכשרות- #121 בולעטין 
  ק"לפ ו"חודש כסלו תשס    והצעה,הודעה, התיעצות, חקירה ודרישה, באמצעים של בירור   ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות

  

אז איינער עסט קריכעדיגע ווערים ווערט 
  זיין אייגענער זעל א ווארעם

  )סוף פרשת שמיני (אור החיים הקדושמספר 
  !דער הייליגער אור החיים הקדוש שרייט געוואלד

הייליגקייט פון באשעפער טוט זיך אּפ און די , איינער וואס ער עסט מאכלות אסורות
עס ווערט אים פאררעכנט ווי ער וואלט געדינט עבודה זרה . וייטערט זיך פון איםדערו

  .ל"ר
אזוי ווי אלע גלידער פון קערּפער ווערן געשּפייזט פון די עסנווארג וואס דער , היות

ווערט זיין גאנצער , דערפאר אויב ער עסט פארבאטענע עסנווארג, מענטש עסט
 ברענגט אין ּפרשת ר החיים הקדושאזוי ווי דער או, קערּפער אומרייניג און פארעקלט

  :' וכואל תשקצו את נפשותיכםאויף דעם ּפסוק ) ג"מ, א"י(שמיני 
  :שרייבט ער אזוי. איר זאלט נישט פארעקלען אייערע זעלן

אז איינער עסט קריכעדיגע , ןהאז דער ּפסוק קומט מיר צו וויסן טו, מעגלעך
און דאס מיינט די תורה .  א ווארעםווערים ווערט זיין אייגענער זעל

אז איר זאלט נישט מאכן אייערע , צו זאגן ולא תשקצו את נפשותיכם
בכל השרץ השורץ על הארץ "? מיט וואס, עקלדיג-זעלן פאר שקץ
מיט די קריכעדיגע וואס קריכן אויף די ערד אויב , "כשתאכלו אותם
  .איר וועט זיי עסן

  ארצות הברית וקנדהוועד הכשרות דהתאחדות הקהילות ד



  ה"ב
    וועד הכשרות- #122 בולעטין 

  ק"לפ ו"חודש כסלו תשס   והצעה, הודעה, התיעצות, חקירה ודרישה, באמצעים של בירור   ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות
  

  

  !ם שרייט געוואלד"דער רשב
  .איר זאלט וויסן אז עס איז אומריין אין די געדאנקען ,מו כןוכ

אלע ): 'א ג"י, שמיני(רייבט ם ש"דער רשב
פיש און פארשידענע , עופות, חיות, בהמות

היישעריקן און קריכעדיגע ווערים סארטן 
וואס דער באשעפער האט פארבאטן פאר די 

פארדארבן און טוען , זענען פארעקלט, אידן
און דערפאר ווערן זיי , אנהיצן דעם קערּפער
און אויך ביי די , אנגערופן אומרייניג

לערנטע געצנדינער וואס עסן קריכעדיגע גע
  .ווערים ווערט געשעדיגט זייער קערּפער

  וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות דארצות הברית וקנדה



  ה"ב
    וועד הכשרות- #123 בולעטין 

  ק"לפ ו"חודש כסלו תשס   והצעה, הודעה, התיעצות, חקירה ודרישה, באמצעים של בירור   ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות
  

  בענין משגיחים
 )מספר נפש ישעיה' חלק ז, נעתק מספר מנוחת שלום(

ל על ספסל "ר בעל דרכי תשובה זצ"ק אדמו"כעם ... שם במרחץ ישבנו יחד אני
שמסתפקים ממנו למאכלי " פוטער-קָאקוס"ק אודות ה"ושאלנו את כ. בתוך היער

בשר ולמה לא ניחוש כמו בחלב שקדים שצריכים להניח שקדים כשמבשלים 
? מה לכם לשאול אותי שאלה זו: והשיב לנו. אותו עם בשר דלא ליתי לאחלופי

ח מנחת "בהמ(כי אני שלחתי את בני . לגמרי' אבטליני' הלא אי איישר חילי
: ובבואו בבית המכונה וישאל, מקום הפַאבריק הגדול צערעס, לעיר אוסט) אלעזר

היכן : הלך אחריו ויאמר לו. עתה הלך לביתו: ויענו אותו? היכן הוא המשגיח
ועוד לו יהי . ודי בזה. ויאמר שכחתי אותו בבית המכונה? המפתח מחדר הכשר

משגיח בפַאבריק גדול  האיך אפשר להיות, שעומד שם משגיח בתדירותא
בורית ונרות ועוד ,  ווַאגָאן סחורות הנעשים מחלב24אשר יוצאים ממנו 

. שופכים מזה ומזה מתהום ארצה ועד רום רקיע) ריירען(ועוד וקנים 
ועוד הסכמנו זה זמן לא כביר . ובעיני בשר אי אפשר להיות משגיח על זה

פה כללית שלא ליתן שום הכשר רק לאנשים שיש להם בעצמם באסי
להם יתנו הכשר לכשיבואו למקום שאין מכירים , נאמנות בעניני כשרות

. ומה אוכל לעשות שאין לי כח לבטלו. אותם ויתנו עידיהן בכתב הכשר
לעשות בית חרושת ... ועוד אספר לכם זה זמן לא כביר רצה האדון

צ שלי "צו ליתן לי שני אלפים לשנה שאניח הבדבעיר טשַאפ ור) פַאבריק(
ועוד האיך אתן הכשר על , ל"ולא נתתי מטעם הנ, ליתן לו הכשר ומשגיח

  .ר הקדוש משינאווע אסרו"דבר שאדמו
  )מספר נפש ישעיה' חלק ז, ספר מנוחת שלום, 'שיחות יקרים אות פ' מס(



 'פרק א

 אור למדקדקים בכשרות
הגורר , שהיא מאוד מסובכת,  התפתחות וטכניקה חדשהבעית הכשרות כיום הוא בשל. א

בכדי שיוכל להזהר ולהשמר במאת ,  ומחמיר בכשרותא שמיםעמו קשיים למדקדק יר
עם כל מה שהוא משתמש שהתוצרת תיעשה במאת האחוזים על פי כללי , האחוזים

ן עמנו ובכל זאת נמצאים עדיי,  לא אלמן ישראלף על פי כןא, הכשרות מתחילתו ועד סופו
הנמנעים ככל האפשר מלהשתמש באוכל המיוצר במקומות , הרבה יהודים יראי שמים

שעל אותם המוצרים אפשר לומר שאולי מוצר אחד ממליון הנעשה על פי כל , שאין מכירים
ולא חס ושלום מתוך כוונה רעה , הסיבות לכך רבות. הכללים כפי שהיו עושים זאת בבית

, יהודי שהוא שומר תורה ומצוות אינו חשוד על דברים כאלוכי אף , להכשיל את היהודים
לכן , עמך ישראל צריכין פרנסה, רק מאחר והכוונה העיקרית של בעלי המפעלים הוא כסף

כפי , אין כמעט מציאות שיוכלו לעמוד על כל דקדוקי הכשרות על הצד היותר טוב
 שכל סוחר בודק את ,ע כבר הרעיש עולמות בזמנו בענין זה"ר מסוכטשוב זי"שהאדמו

ל "צ משאפראן ז" אמר גם הבעל הזכרון יהודה והגה כןכמו, הדברים מתוך ראות פיננסית
ועוד גדולים וצדיקים המעידים פה , א"ג מסאטמאר שליט"ר רשכבה"ק מרן אדמו"ח כ"ויבדל
שכיום אנו נמצאים בתחתית המדריגה , על שינוי המצב של ההשגחות בזמן האחרון, אחד

על חומר איסור , ז"שהוצנו לכבוד חג הפסח תשל, יכות בספר מנחת יהודהראה באר(
 ).בשביל ילדים וכן בענין הכשרים והשגחות כיום בכל העולם" סימילַאק"ה
כי ', הסך הכל של דבריהם שכל ההשגחות הם רק לצורך שעה בבחינת עת לעשות לד .ב

ואותו הלימוד , ת אסורותהיו הרבה אנשים נכשלים במאכלו, ך היו פני הדבריםכאם לא 
אך , זכות יש אצל רבנים מכשירים שהם חוששים שלא יהיה מכשול לפשוטי העם

כל הפירות ! קחו לעצמכם דוגמא קטנה,  זה בודאי אינו מיועדילמדקדקים אול
כותבים על , והירקות שצריכים בדיקה טובה שלא יהיו בהם תולעים

, ה שלו"ל באו"רשמה' עי(כך הרבה פוסקים שנשים אינן נאמנות 
ש פסחים "ורא, ז"קמ' א סי"רמ' ועי, ה"ק ל"ד ס"פ' ך סי"מובא בש

ח "ז סק"א של"ומ, ד"ק י"א ס"מובא במ, ו"תל' ח סי"ח או"וב, א"פ
פסחים אינם ' ואפילו לדעת התוס, עירובין' ל ותוס"בשם מהרי

ת "ופר, ד"פ' פ סי"כו' ועי, ז"ז תל"פ הגר"וכ, נאמנים בטורח גדול
מ תניינא "ת שו"ובשו, ש"ם א"ובזכרון יהודה הנהגות מהר, ג"ק כ"ס
אפילו שהם עושים ) ל"ו ואכמ"ד קנ"ש יור"ת בי"ושו, ט"י' א סי"ח

בשל החשש שהם שלא יתאמצו לבדוק את , זאת לצרכם האישי
אם כבר (במיוחד כשמדובר למסחר , התולעים כפי שצריך לבדוק



עים הגובל בלאוים וזה אמרו בחשש החמור ביותר של תול) עושים
  ).ג"מכות פ' עי(חמורים 

 'פרק ב

 אוכל מוכן עם הכשרים אינו בשביל מדקדקים
שיהיו נזהרים כמה שאפשר שלא להכניס , או מדפיסים, כותבים, כשמדברים, לכן ברור. א

כי מי עוד כמוהם יודעים , אין בכך משום עלבון לבעלי בתי החרושת, הביתה אוכל מוכן
  . שהוא אינו בשביל מדקדקים ומחמירים בשמירה מאיסורים חמוריםששיטת הייצור כפי

כפי שידוע לי עובדה מבעלי בתים ומשגיחים המנהלים בתי חרושת של ייצור אוכל מוכן . ב
סיפרו מפה , במיוחד מאכלי פסח, שמנים, שתיה, מוצרי חלב, ממתקים, כמו למשל מאפיות

עלובה העיסה (אכלים הללו ככל שאפשר לאוזן שיהודי חרדי חייב להימנע מלקנות את המ
וחלק אחר אמרו שהם משתמשים בזה רק , מלהשתמש בהם) שנחתומה מעיד עליה

  ).אנו לוקחים את מלוא האחריות על מה שאנו כותבים(, בשביל ילדים

 חיזוק למדקדקים במצות
, ת נפשלכן אנו מציינים כאן את האיחולים הגדולים ביותר שלנו לכל אלו שיש להם מסירו. ג

כי שכר של !!! תחזקנה ידיכם גם הלאה, שלא להכניס הביתה עד כמה שאפשר אוכל מוכן
, מסירות נפש הוא גדול ומיוחד כל כך בענין חשוב כל כך כמו זהירות ממאכלות אסורות

, ל אומרים עדות"כפי שחז, שהוא אחד מצדדי קיום היהדות כשהוא כולל אמונה וקדושה
א "ד פ"א יור"קמ, א יבמות קיד"א וריטב"רשב(ת הלב והמח שמאכלות אסורות מטמטם א

' ס פ"תורת משה לחת(ומביא לאפיקורסות , )שמיני' ח פ"אוה, י שם"וברכ, ח"פר, ז"ס
  ).קדושים

ובכדי לעשות את הענין קצת יותר ברור כדאי לעורר בעניני המאכלות אסורות שמי שאינם 
ספרים את חומר האיסור של המאכלות אנו נצטט מ, מדקדקים וזהירים ממאכלות אסורות

, הדורות הבאים, ב"עוה, ז"בכדי שיהיה לכם קצת מושג באבוד חס ושלום עוה, אסורות
  .עונשים חמורים בעולם הבא ועוד

 חומר מאכלות האסורותקצת מ
ראשית , ם"א עקב בשם רמב"רמ(, וכפירה בילדים, אפיקורסות, טומאה, זה מכניס עזות. א

, בורחת מן האדם, קדושה של הנשמה, את כל היראת שמים, )ס" חת,ה"ק ושל"חכמה שע
 ).כב' אכילה או' דרך חסידים מע, ס שמיני"חת. ק ויקרא מב"זוה(
ואז דברי קדושה כבר אינם נכנסים , לאחר שבמאכלות אסורות מפטמים צעירים וזקנים. ב

 ).ז"א ס"א פ"רמ(לשם כל כך בקלות 
א יבמות "א ריטב"רשב(,  ומרחיקה את הביישנותמאכלות אסורות מחדירה אכזריות. ג
 ).,ד ז"ח יו"ת ד"שו(זה כבר גרם לכך שהחריב מדינות שלמות , )ז"קי
מאכלות אסורות חייבים לבדוק היטב כי זה יכול חלילה להביא על האדם את האסונות . ד

 ).ם"בשם הרמב, א עקב"דמ(הגדולים ביותר 



א "ם דמ"רמב(, לות האסורות שהכניס לפהכל הצרות שבא על האדם הוא בגלל המאכ. ה
, שמיני' ס פ"חת(, אפיקורסות ואכזריות מחדיר זאת לילדים, )צפנת פענח יתרו, עקב
  ).א יבמות"רשב

פ אות "ח שפ אגד"פ(, על כך שכבר לא רואים שגודלים גדולים חדשים אין זה כלל פלאה
  ).ו"קכ

 ).א"ד פ"ח יור"פר. (ל אנשיםורק בשל כך נושרים מן הדרך הישר מספר כל כך גדול ש
גם הוא אינו יכול להשיג השגות ,  אפילו מי שלומד יום ולילה והוא רק מקיל בחומרא.ו

  ).ה אל תשקצו"מאור ושמש שמיני ד(גבוהות בתורה 
שישמור על מה שהוא , ה בכבודו ובעצמו"וזה הרוצה לשמוע תורה בעולם הבא מהקב

 ).ועוד, שמיני' קדושת לוי פ, ן שם"ברמ, י שמות"רש: סוטה יא(, מכניס לפיו
, דם, יפרידו כל חתיכת בשר, הצרות והסבל של הנשמות לאחר המוות יהיו גדולים מאוד. ז

  .של המאכלות האסורות וישליחו אותם החוצה, עצמות ועור
 ל מענין השכר" את דברי החפץ חיים זצשמצטט, ראה באריכות בספר מנוחת שלום שם

שרק , עד כמה חשוב הוא השכר לעתיד על השמירה,  קצת מושגלעתיד כדי שיהיה לנו
אפילו , בקצת התבוננות תתפסו בלב קצת השתוקקות להגיע למדריגה שאין לו כל דמיון

וכשהוא יודע שבשביל טירחה כל כך קטנה כמו להימנע מלאכול כל , דבר איזהו בעולם הזה
ניתן , ים וארוזים מחוץ לביתבגלל זה שהם עשוי, ומה שחייב שיהיה לו הכשר, הבא לפה

לא ניתן כלל להאמין שהלב האטום ביותר לא יתעורר בקבלת , להשיג את התענוג הגדול
וקיבל שמהיום והלאה , בכך שגם יקבל על עצמו חרטה על העבר, החלטה חיובית לעתיד

  .דומה שבני הבית יאכלו בחוץ ועו, איזה סוגי אוכל יכנס לבית, ישמור בעין פקוחה על ביתו
  
 


