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   וועד הכשרות- #113 בולעטין 
 ק"לפ ו"חודש חשון תשס  עהוהצ, 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 תו לעים וכ ן מצאתי בה שעורים ופולין   סבאתי לעור ר אודות ה
 צריכין לת ת עין ב קור ת עליהם  ק ודם שמת ק נים המאכ ל ים ל  כן ע, שמרחשין רחושי שרצים)  בו נד ליך (

 .מהם
 ר"אזי

 שיחאלף  מכתב -ספר עדותן של רבנים מ
, היות א טייל עול ם נוצ ען דו קא חריין אויף מרור צום סדר און נישט שאלאטען וו עגע ן  חשש ווערים

אז  עס איז נישט כדאי וו ע גען איין דר בנן  עובר צ ו  ) ב"קל' ח ס י"או(ע "וכיד וע פ ון  הייליגען חתם סו פר זי
כ וויל א יך מעורר זיין אז די אינעווייניגסט ע  "ע .ח"  לאוין  דאור ייתא ביי יעדעם ו וארע ם ודפ ח5זיין אויף 
ווא ס , ה דער וויי סע שטעק ע ל וויא אוי ך דער שט אם איז אינם בחז קת  מתול עים" שאלאטע ן ד' פון  ד

בו דק זיין איז מען ב כל או פן או דאי מחויב וויא יעדע  זאך  . יין ווערעםדארט איז כמעט נישט שכיח ק
שמירת הגוף ווייל חריין שאדט פאר אסאך  )א: מיט דעם וו עט  מען מרויח זיין. הצריך בדיקה

ג "תע' באר היטב סי' עי(י הל כה איז שאלאטע ן מע ר מצוה מן  המוברח ו ויא חריין "ע פ)ב. מענטשע ן
עם איז גרינגער צו עסע ן א כ זית וואס ב יי ) ג). ל "ס הנ"ובח, ב"צ'ב יצ" עא וב כ ףף החיים שם אות"סקי

ל כתחילה אי ז מען מחו יב אראפצו שלינגען ד עם  ) ד. חריין זענע ן אטייל נישט יוצא דעם שיעור כזית
עם  איז ידוע ש יטת ) ה. ו וא ס איז זייער שוו ער ביי חריין) ד" ה סו סק"תע' א סי"מג( כזית אוי ף  איינמאל 

 .  אז מען איז  נישט יוצא אכילת מרו ר מיט צוריבענ עם חריין נאר עם מוז זיין שטיקערהחות ד עת
דרך אגב  וו יל איך מעו רר ףזיין אז מען זא ל נ ישט פארגעסע ן אויס צו ליידעגע ן  פון  דעם  וו עקיום ק לינ ער  

,  אויך דעם  טעל עפא ון  הענטע ל ווי מען רעדט. דעם מיסט  ערב פסח פאר סוף זמן ביעו ר חמץ
 .פען אן רייניגען פ ון חמ ץאויפשרוי

 אירווינגטון החותם פה
 ר יעקב בלוםשא

 א"ג מקאשוי שליט"בן הרה
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 וועד הכשרות דהתאחדות הקהילות דארצות הברית וקנדה


