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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
מספר עדותן של רבנים מכתב אלף קפז
ג' פ' האזינו כ"ח אלול תשמ"ג

לכבוד הרב הגאון הגדול מזכה הרבים בספריו הנפלאים ,מעורר ישנים
ומקיץ נרדמים ,ידיו רב לו לגלות נסתרים בכשרות המאכלים ,לסקל הדרכים
ולהרים מכשולים מהלכי תמימים ה"ה הרב הגדול מוהר"ר רש"י גרוס
שליט"א ,יאיר נרו ויזרח לעולמים.
הופיע לנגד עיננו טור בהיר ספריו דמר יקרים מפנינים וגם כמה קונטרסים
)ספר אנציקלופדיה לכשרות ה' חלקים וס' אפיית המצות השלם וקונ' ונאמר
אמן  -יצחק לשוח וכן מדריך לעניית אמן ח"ב( וכן הגיע לכולל אברכים
בפ"ה ק"ק )ס' אנציקלופדיא הנ"ל( ואין לקטן כמוני לבוא להלל השמש
בגבורתו מכל שכן במקום שכבר עמדו וברכו רבותינו גדולי הדור שליט"א,
וכל הספרים הנ"ל ראיתי בהם ידיעות נחוצות מאוד לכל אחד ואחד
מישראל ואשרי חלקו שזכה לזה.
והנני בזה לקיים רצונו בזיכוי הרבים והריני מוסר את הספרים וקונטרסים
הנ"ל לבתי המדרש ובתי הכנסת דפה ק"ק שיהנו רבים ויתעוררו בתיקון
הדת ,וזכות הרבים תלוי בו.
ולענ"ד כי היא מהמכשולים הגדולים ביותר בימינו ,ואין הציבור בקי
בבדיקה ,ואפילו היותר חרדים) .ודוגמא אחת ענין ה"ארביס" שאוכלים
בשמחת שלום  -זכר ,וידוע שצריך בדיקה והרבה "בודקים" אותם ומוציאים
כל שחור ושינוי מראה וכו' ואינם יודעים בכלל מה לחפש ,והוא שכל גרעין
שיש עליו נקודה לבנה קטנה ביותר בוודאי יש בפנים תולעת ,וזה בדוק

ומנוסה .ואפילו כשפותחים אותו קשה מאוד לראות התולעת שהוא ממש
בצד הארביס ,אל הנקודה הלבנה היא סימן מובהק וצריך לפרסם הדבר(.
וכת"ה שליט"א כבר הדפיס כמה דפים מס' שימושה של תורה מהרב פלדמן
ז"ל בענין זה .ובזמן האחרון יצא לאור בירושלים עיה"ק ס' "מדריך להלכות
תולעים" ע"י הרה"ג יואל שוורץ ויצחק ברמט מישיבת דבר ירושלים ,ודבר
גדול עשו בזה .גם ידוע לי על שנים שעוסקים במיוחד במקצוע זה הרה"ג ר'
אליהו פ|אלק שליט"א מק"ק גייטסהעד באנגליה ,מח"ס מחזה אליהו,
שכבר לפני שנים רבות ראיתי אצלו כת"י מפורט בענין בדיקת תולעים
ועדיין לא הוציאו לאור ,וכן מר ארי' לבקוביץ מק"ק בני ברק ,מח"ס
"שביעית ושמינית למעשה" ששמעתי ממנו שיעור הדרכה בבדיקת תולעים
אבל גם לא הוציא ידיעות אלו בכתב ובדפוס ,וחבל ,כי יש בזה זיכוי גדול
לרבים.
ואחתום בברכ"ה מעומק הלב שיזכה כ"ת שליט"א להמשיך בפעליו
הכבירים בחיזוק הדת ,ויכתב ויחתם בספרן של צדיקים גמורים לאלחטו"ש.
כעתירת
הרב יהודא אריה שווארץ
רב דק"ק
חזון יחזקאל  -מרכז אלומה
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