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ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות
באמצעים של בירור ,חקירה ודרישה ,התיעצות ,הודעה ,והצעה

חודש חשון תשס"ו לפ"ק

אזהרות בענין תולעים
נעתק מספר אהלי ישראל מתוך דרשה שדרש
האדמו"ר מהאלמין שליט"א
קריאה לחזרה בתשובה..
בשנים האחרונות קרו אסונות רבות גופניות ורוחניות לשכות ספרי תורה נשרפו ונשדדו ר"ל ,כמו כן מאות זוגות
תפילין והרבה ספרי קודש בשווי של אלפי דולארים ,נוסף לכך נשמדו כליל שורה ארוכה של בתי מדרש ,ישיבות
ותלמודי תורה מקומות אשר קול התורה והתפילה לא נדם בהם עד השעות הקטנות של הלילה.
יהודים מאמינים בני מאמינים יודעים כי אין זו יד המקרה בפרט כשמדובר בתשמישי קדושה ובפרט בהיקף גדול כל
כך ,ובתדירות גבוהה.
הרמב"ם בתחילת הלכות תענית בהתייחסו לפסוק "אם תלכו עמי קרי" הכתוב בתוכחה הוא קובע כי אם יתלו את
המקרים אשר יקרו ביד המקרה ויתעלמו מהאזהרות והקריאות שבדבר אזי הקב"ה ירבה את העונשים ח"ו.
יוצא מקביעתו של הרמב"ם )הידוע כאחד מגדולי ההלכה( העונש חמור מאד כאשר אין מנסים לתקן את המעוות
כאשר קורה מקרה ואין מנסים לחפש אחר התקלה אשר הביאה לטרגדיה ,כפי שמופיע בספרים הקדושים בדבר הדרך
לתיקון המצב והתשובה אשר צריך הוא ובני ביתו לקחת על עצמם שמקרה כזה לא יישנה.
לדוגמא :א .כאשר קורה ח"ו מקרה אסון בין ילדים אשר לא טעמו טעם חטא יש צורך לבדוק את המזוזות ,כדבר
הראשון ,לאחר מכן יש לבדוק את ציציות כל בני הבית כולל הילדים אם הם נעשו לפי ההלכה )טוויה ,שזירה לשמה,
מצמר )שבת לב :ועיין בספר גדולי יהודה על הל’ ציצית באריכות(.
יש גם לבדוק את כשרותם של המאכלים המיועדים לתינוקות כגון "סימילאק" וכו’ )מלבד במקרה פיקוח נפש ,כמובן(
כי ,כידוע נעשים מיצרים אלו מחלב עכו"ם ומכילים גם ֵח ֶלב( מלבד "סויאלאק" ו"איסומאל" המיוצרים מחלב צמחים.
לגבי יתר החששות אין לנו ידיעה מספקת )ועיין בספרי מנחת יהודה באריכות .נוסף לכך יש ללמוד היטב את נושא
המזון הנכנס לבית הן לילדים והן למבוגרים ולידע בבירור שלא קיים שום חשש מבחינת הכשרות .למותר לציין את
נושא התולעים שהוא אקטואלי מאד ברבים מן המוצרים כדוגמת קמח ,אטריות ,אורז וכדומה .בפרט בתקופת הקיץ
יש להקפיד לשמור את המוצרים במקום קריר מפני שהחום מייצר תולעים אף אם האריזה סגורה היטב.
העצה לגבי מוצרי המזון היא :בקיץ לשמרם במקרר ובחורף במיכלי זכוכית סגורים .גם שעועית יש לשמור במיכלי
זכוכית סגורים .יש לבדוק לפני האוכל את הפירות והירקות כדלהלן :עדשים ירוקים ,חסה ,פטל ,אגוזים למיניהם,
תרד ,כרובית ,כרוב ,פטריות .יש לחצותם לפני האכילה ולבדוק היטב ,כתמים שחורים ,פרושם תולעים .יש להסירם
ולנקות היטב) .ועיין בספרי נפש ישעי’ עמוד רפ"ט באריכות ,ובספרי דיני דגים ותולעים(.
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