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כולל תשובות מכתבים ובירורים
בענין כשרות המאכלים והבשר

דבר

נתייסד בארה"ב בחודש אדר-ניסן ה'תשל"ד משנה א' קונטרס א' (כרך א')
עד חודש אדר-ניסן ה'תשנ"ח  -שנה ח' קונטרס מ' (כרך ח'),
וכעת מתחדשים וממשיכים בעזהשי"ת בעלון יומי לכל ימות השנה

שנת התשע"ה

גליון מס'

59

המערכת (בהמשכים)

ובענין הרבנים ששותקים ואינם משמיעים בריש גלי שום מחאה הנה
קצתם אומרים שחוששין שעי"ז יהיה הירוס הדת שיראו כ"א
שאדמו"ר של קהילה גדולה לא עשה כהוגן ואנשי הקהילה שוב לא
יתאחדו אז כאחד תחת וכו' .ובאמת אם יש מקום לחשבון כזה צע"ג דהא
תינח אם א' עשה איזה מעשה רע בהסתר ולא נתפרסם עדיין אולי יש
אז מקום למחשבה כזו ,אך אם נעשה הדבר וחיה"ש נורא בפרהסיא
ובפירסום גדול בריש גלי בלי שום בושה ,אז אדרבה אין צריך עוד
לחשוש למחשבה כזו שאולי יצא איזה הירוס מן המחאה דזה גופא עצם
הדבר שנעשה הוא ההירוס הגדול ביותר ממש עקירת והפרת התורה
לעשות עבירה גדולה בריש גלי ע"י מורם מעם וכל העם מחשים אין לך
הירוס התורה גדול מזה.

המערכת על תיקון הכשרות
עמ' 2

יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור
במשך יובל שנים תשכ"ה-תשע"ה

המזון בהלכה

חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

יותר מאלף ספרים וקונטריסים וקול קורא'ס
שיצאו לאור בשנים תשכ"ה-תשע"ה.
מאמרים שנכתבו בארצות הברית לפני מאה שנה
בענייני הכשרות

מה אנחנו אוכלים? מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים שרוב הבשר שאנחנו אוכלים,
בא מהערבים.

המשך בעלון הבא

ועד הכשרות דהתאחדות הקהילות
ארגון המוקדש לתיקון מצב הכשרות

בהשתתפות הרבנים והקהילות ולומדי תורה לשמה

בפיקוח כ"ק האדמו"ר רבי שלום יהודה גרוס
אבדק"ק האלמין שליט"א
מחבר יותר מאלף ספרים על כל יסודי הדת

שמע בני עצות לתיקון הכשרות
ועוד.

עמ' 4

מהמתרחש בעולם הכשרות

עמ' 3

המערכות על תיקון הכשרות

עמ' 3

מצב הכשרות בימינו

עמ' 2

מכתבים של גדולי ישראל זי"ע,
ולהבחל"ח גדולי ישראל שליט"א
על כשרות הבשר שאנו אוכלים.

עמ' 4

וגמ' ברכות )דף ס"ג ע"ב( גבי חנני' אחי ישוע שהי' גדול הדור באמת,
ומתחילה לא הניח כמותו בא"י ואעפ"כ כשעיבר חדשים בחו"ל
)שמותר להגדול הדור ביותר( ואמרו לו החכמים שלא יעשה כן ואם תקבלו
מוטב ואם לאו אמרו לאחינו שבגולה שיעלו להר ואחי' יבנה מזבח ינגן
בכינור ויכפרו כולם ויאמרו אין להם חלק באלקי ישראל ,מיד געו כל
העם בבכי' ואמרו חס ושלום יש לנו חלק בא"י עיי"ש ,ונראה מזה דלא
נמנעו חכמים לומר להם עד כדי כך שיכפרו ח"ו דבר מה"ת ואפי' דבר
קטן מדרבנן ,אם אין מוחין ע"ז זהו גופא עקירת התורה ,וידועים דברי
האבן עזרא שפי' גבי סדום שאמר אאע"ה אולי יש חמשים צדיקים בתוך
העיר דודאי גם בסדום הי' אולי אנשים שבלבם לא הסכימו למעשה העול
אבל אין זה כדאי שיגינו על העיר דדוקא אם צועקין ומוחים בפרהסיא
בתוך העיר עיי"ש ,ועיין עוד בספר ויואל משה בהקדמה דף ט"ו בד"ה
ועוד ובפרט במעשה הנ"ל שנעשה עכשיו זהו בפשטות גמור עקירת
התורה שממש סותמין פה של כ"א הרוצה לתקן או לזעוק חמס נגד איזה
פירצה ,דאם רואין שאפי' נגד רב חשוב ואיש צדיק שרצה להציל העם
ממכשול נורא כפי דעתו עשו בו כן לזלזל בו ברבים כאחד הריקים א"כ
מי יפתח פה באיזה ענין שהוא שיהי' נגד הרצון של הפירמא ...וקצת
מוכיחים הענינים שבאמת לזה הכוונה נעשה המעשה הזה ששוב לא יהין
איש לפתוח פיו וכו' ,ואין לעשות שום חשבון כעת רק להרים קול ולא
להתפעל משום דבר ולהשליך על ד' מבטחינו שיגמור בעדינו לטובה ,כי
סוכ"ס הרי כ"א בפנימיות רצונו רוצה לעשות כרצון השי"ת ואפי' מי
שלפעמים נכשל ח"ו מ"מ בודאי אם יעוררו אותו ישוב וניחם.

דבר המערכת

המערכות על תיקון הכשרות
בהמשכים

נכרית ,ירושלים שנת תשנ"ה לפ"ק.
חברו הגאון הנשר הגדול רבי יששכר
ספר שאלות ותשובות באר שבע
בער איילינבורג ז"ל תלמידו של בעל
הלבושים והסמ"ע ורבו של בעל גדולי
תרומה ,ובינה לעתים .נדפס בוויניציא
בשנת שע"ד ועוד
שאלות ותשובות בית יצחק על אורח מאת הרב הגאון הגדול מאוה"ג ורשב"י
רבי יצחק יהודה שמעלקיש ז"ל,
חיים
אבדק"ק לבוב והגליל ,ניו יארק שנת
תשי"ט
מאת רבן של ישראל צי"ע רבי חיים
שאלות ותשובות דברי חיים חלק א'
מצאנז זצ"ל ,ניו יארק שנת תש"ה
לפ"ק.
מאת רבן של ישראל צי"ע רבי חיים
שאלות ותשובות דברי חיים חלק ב'
מצאנז זצ"ל ,ניו יארק שנת תש"ה
לפ"ק.
מהגה"ג רבי משולם זלמן הכהן זצ"ל,
שער הזקנים
אב"ד פיורדא ,זולצבאך שנת תק"ץ
לפ"ק
מהגאון החסיד האמיתי רבינו אליהו
ספר שנות אליהו על מסכת שבת
מווילנא זצוק"ל ,עם הערות מהגאון
המקובל רבי נפתלי הירץ הלוי זצ"ל
מהגאון רבי יצחק ווייס ז"ל ,י"ל
ספר תולדות יצחק
ירושלים שנת תש"י לפ"ק
מהגאון רבי יעקב המכונה יאקב וויילל
ספר תורת שבת על שולחן ערוך
זצ"ל ,קרלסרוה שנת תקצ"ט לפ"ק
העולמיאסאד הנקרא
רבי יהודה
הספרים של מפעלמהגאון
תשובות מהרי"א
הזוהר
ספרקטלוג
12
תשובה יעלה ,לעמבערג שנת תרל"ג
לפ"ק
על יורה דעה מהגאון הגדול רבי שלמה
ספר קנאת סופרים
קלוגר נדפס בלעמבערג שנת תרבה
לפ"ק
על דיני ספרי תורה תפילין ומזוזות,
ספר שנות חיים וספר סת"מ
מהגאון הגדול רבי שלמה קלוגר נדפס
בלעמבערג שנת התורה לפ"ק
מהגאון הגדול רבי יעקב עמדין הנקרא
ספר שאילת יעב"ץ חלק א'
יעבץ בן למרנא ורבנא רבינו הגדול
החכם צבי זצ"ל ,לעמבערג שנת
תרמ"ד לפ"ק
מהגאון הגדול רבי יעקב עמדין הנקרא
ספר שאילת יעב"ץ חלק ב'
יעבץ בן למרנא ורבנא רבינו הגדול
החכם צבי זצ"ל ,לעמבערג שנת
תרמ"ד לפ"ק
נדפס באלטונא שנת מור וקציעה
ספר מור וקציעה חלק א' מטור או"ח
לפ"ק
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יובל שנים של פעילות המערכה

מכתבים של גדולי ישראל זי"ע
ולהבחל"ח גדולי ישראל שליט"א
על כשרות הבשר שאנו אוכלים

מאכלות אורות הוא הגור לעזות לחציפות
יז .אנו רואי בעוה"ר אי שהדור הצעיר גודל בעזות
וחציפות ,דבר הנראה כלא מוב ולא מתקבל .הפרי חדש
כותב )יו"ד סי' פ"א( שמאכלות אסורות הוא הגור לעזות
לחציפות ,והג שהמוסד וההורי משתדלי לתת את
החינו הטוב ביותר ה אינ רואי פירות במאמציה.
חי .ג עוררו אותנו גדולי וטובי כשטענו ושאלו מדוע אנו
שותקי בעני ההפקרות בשטח השחיטה בלונדו שהוא
השורש פורה ראש ולענה בכל עניני הכשרות ,היתכ ?ע"כ
הגענו למסקנה שאכ הטענה צודקת וחייבי לעשות בעני.
יט .בזמ האחרו התרבו אסונות רח"ל ג ברוחניות וג
עוד איתא בזוה"ק )ח"ב דף קכ (:דערב רב אינון יין דנתנסך לעכו"ם,
ומנהון משומדים מינים ואפיקורסים משומדים לעבירות שבכל
התורה כולה.
ובספה"ק אור החמה )פ' נשא בשם הרמ"ק( כתב וז"ל ,הערב רב הם גויי
הארץ נשמת החיצונים .ושם )על זוה"ק משפטים דף ק"כ ע"ב( וז"ל מלחמה
לה' בעמלק שהם ערבוביא בישא שכולם נתערבו אלו באלו וזרע
עמלק נתערב בהם ויש רשעי ישראל שהם נחשבים מכולם שהם
פריצי ישראל מהרסיך ומחריביך ממך יצאו וכו'.
ובבני יששכר )מאמרי חודש אדר( כתב ,כתות הערב רב אשר בקרבנו הם
יושבים ,מינים מוסרים אפיקורסים ,הן המה משורש עמלק הדעת
דסטרא אחרא ער"ב ר"ב גימטריא דע"ת כאשר תראה בדורות הללו
אשר בעוה"ר נתרבה האפיקורסות ,וגם אותן דקיימין כלי חמס על
ישראל לפשוט את עורם מעליהם בעצות רעות בחוקים לא טובים
וד"ל ,ע"כ .ועיין בספה"ק תולדות יעקב יוסף פרשת נשא.
ובזוהר חי פרשת בראשית )דף קי"ג( כתב וז"ל ,ועתה רוב הדור עם
הראשים שלהם הם מערב רב ,ע"כ.
ובספר דברי חיים בהשמטות לפרשת ויקהל כתב וז"ל ,דלפני ביאת
המשיח יהיו רוב הרבנים מהערב רב כו' ,וז"ל הדברי חיים שם :כי
ישראל בעצמן קדושים אך הערב רב כל חסדים דעבדי לגרמייהו
עבדו כנראה בעליל שהרבנים והחסידים והבעלי בתים שבדור המה
בעוה"ר רובן מערב רב ורוצים לשרור על הציבור וכל מעשיהם רק
לגרמייהו לקבל כבוד וממון ולכן אין להתחבר רק אם עובדים באמת
שמוסרים נפשם לד' לא לקבל שום תועלת לעצמם ,ע"כ עיי"ש עוד.
ונמצא מכל זה דברים נוראים ,דרוב הרבנים ובעלי בתים הם של
הערב רב ,וצריכים ללחום נגדם במלחמה גדולה ,ובעוה"ר לא די
שאין נלחמים נגדם אלא הרבה אנשים יש להם קשר אתם ובונים
להם בנינים ופלטרין גדולים ,ונותנים להם ממון כסף רב ,ויש להם
שם כבוד ויקר וגדולה ,והצדיקים האמיתיים המקושרים לה' יושבים
בעניות ל"ע וא"א להם לפעול ולעשות לצרכי שמים כראוי ,להרבות
פעלים לתורה וליראת שמים.
המשך בעלון הבא

בהמשכים

יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור
במשך יובל שנים תשכ"ה-תשע"ה

המזון בהלכה
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מצב הכשרות בימינו
חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

בהמשכים

כדי שיהיה לי קצת זכות לזכות לתשובה וקצת כפרה
על כל עונותי הרבים שלדאבון לבי האכלתי ]ביחד עם
כל חבירי[ כל כך אלפים מאחינו בני ישראל נבילות
וטריפות ממש ,בהכשירו של רבנים מופלגים בישראל.
אתחיל לספר לכם קצת מה שהולך במכשולות בדיקת
הסכינים שהוא יסוד כשרות השחיטה ככתוב בתורה
"וזבחת כאשר צויתיך" ואם הסכין אינו כשר כדת
וכהלכה אז השחיטה אינה כשרה ,כי לבדיקת הסכין
צריך הרבה יראת שמים וישוב הדעת כמו שכתוב
בשמלה חדשה סימן י"ח "הרבה צריך ישוב הדעת ויר"ש
לבדיקת הסכין ,הלא תראה כי יבדוק אדם פעמים ושלש
ולא ירגיש בפגימה דקה ואח"כ ימצאנה ,כי הכין לבו
באחרונה ,ובחינת חוש המישוש כפי כוונת הלב .וכל זה
מובא בספר שערי תשובה לרבינו יונה וז"ל :ועוד ראינו
במקצתם שערורי' כי רבים מן המומחים רחקו לבם
מיראת חטא ,ואשר איננו ירא לבו לא יבין לדקדק
בבדיקת הסכין כי צריך לכוין את לבו במאד מאד
בבדיקתו הלא תראה כי יבדוק אדם פעמיים ושלש ולא
ירגיש בפגימה דקה ולאחר כן ימצאנה כי הכין לבו
באחרונה ,ובחינת חוש המישוש כפי כונת הלב ,מלבד כי
יפשע גבר מבלי יראה בבדיקת הסימנים ויתר דרכים
וצדדים ,בהגלות נגלות לפני כל יודעי דת ודין ,עכ"ל.
ואיפו יש היום מקום לחשוב בכלל על מתינות ולבדוק
הסכין לא פעמים ושלוש רק פעם אחת ,ובמקום היראת
שמים יש יראת הפרנסה.
ושוחט דלית ביה יראת שמים כשיעור הנרצה כנ"ל,
נעשה אח וריע של השטן דמעשיהם דמי לגמרי דאחז"ל
)ב"ב פ"א (.טכסיסו של השטן יורד ומסית ,עולה ומקטרג,
יורד ונוטל נשמה ,וכן הוא בשוחט קל וריק ,קודם מסית
העם לחטוא באכילת בשר פיגולו ,ואחר כך מקטרג,
פירוש אחר כך כשכבר נתפס בעונו ,אז מקטרג מקבץ
קרוביו ידידיו ורעיו לעשות מחלוקת עם הקמים נגדו,
ואחר כך נוטל נשמה ,פירוש כבר עלה בידו להשתיק כל
מפריעיו ועושה מלאכתו הרמיה בלי מפריע נוטל נשמת
הקהל ומורידם לשאול תחתית רח"ל.
לפני יותר מארבעים שנה שהתחלתי לשחוט ,היו
להשוחטים בעיות גדולות ,כי ידוע שסכין השחיטה נפגם
מכל דבר קטן ,ובפרט כששוחטים עמוק והסכין נוגע
במפרקת ,אז הסכין אבד חזקתו ,וצריכים לבדוק הסכין.
וכשלמדתי מלאכת השחיטה אצל שוחטים זקנים ,ולמדו
אותי סדר השחיטה למדו אותי וגם כן חבירי השוחטים
המשך בעלון הבא
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מהמתרחש בעולם הכשרות

מאמרים שנכתבו בארצות הברית לפני מאה שנה

בענייני הכשרות

מהרידב"ז
ומהרב הראשי דארצות הברית הרה"ק רבי יעקב יוסף הערמאן זי"ע
שמסר נפשו על הכשרות ,ומתוך האיומים שאיימו על חייו
והצרות שהיו מנת חלקו בימים ההם ,נפל למשכב עד לפטירתו.

הצלתי כנלענ"ד ,והגם שכפי זה כל המכתב הארוך הזה
הוא למותר כי ענין הכשרות הוא ידוע לכל ,ואם רבים
וגדולים מ מני לא מוחים ,מה לפעוט כמוני להתערב,
מ"מ על ענין הכשרות אני לא יכול להתאפק ,לראות איך
שמטמטמים ומטעים ציבור של רבבות יהודים כו'
שרוצים לאכול למהדרין מן המהדרין ,וחושבים כיון
שחתום בחותם הקנאות ,עליו אין להרהר ,והבע"ד
מסייע להם בקנאותם זה כי ככל שיתגדל ויתקדש שמים
הוא בטוח שלא יהינו לבדוק אחריהם ,ואפי' מאותם
שיודעים האמת נושאים להם פנים ,כי הלא סוף כל סוף
הם לוחמים עם הכפירה ,אבל האם בכח הטמטום של
הטומאה יכולים ללחום נגד הס"מ ,האם הי' מניח את
זה אם לא שזה מסייע לו ,וע"כ אני לא יכול לעצור
במילין עכ"פ למסור הרגשותי לכבודו שליט"א ,כי
אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה ,ואם מעכ"ת לא יכול
או "ער רעדט זיך איין ◌ַאז ער קען נישט" מה יש לצפות
מאחרים ,והנה הגיע הזמן לארגן את הכשרות ,ועיקר
תיקון שהשוחטים והרבנים לא יקבלו משכורתם
מהבעלי בתים ,כי באופן כזה כמעט מן הנמנע שהכל
יהי' עצהיו"ט ,וגם מפעם לפעם למנות רבנים שילכו
לבדוק מהנעשה ,ומפעם לפעם ילכו אחרים ,ומי שרוצה
יוכל לילך ולראות מהמתרחש ולמסור הדו"ח
להממונים ע"ז ,ובאופן כזה נוכל לצפות שהכשרות יוכל
לבוא על תקונו ,וגם בעניני הניקור צריכים להביא מנקר
מומחה מא"י ,ולשכנע אברכי הכולל ללמוד אותה
מלאכי שיוכל גם להביא להם פרנסה ,וכ"ז בפקוח ועד
הרבנים ע"כ ,ונא להסביר ד"ז להאדמו"ר מסיגעט
סאטמאר ,ואפי' ישבע לכם שהכל בסדר ושכל הרינונים
הם בשקר ,תגידו לו שכ"ז שהרבנים והשו"ב מקבלים
משכורתם מאת הבעלי בתים א"א שיהי' טוב ,וכל מי
שיש לו מח בקדקדו מבין זה ,ובפרט במדינה הזאת
שיצרא דממונא הוא כ"כ בתוקף ,ובפרט על חשבון
הכשרות שהיו קורין את המדינה הזאת די טרייפענע
אמעריקא אז אפי' די שטיינער זענען טריפה ,ועדיין היא
מרקדת בינינו ,וראשית התיקון היא בכשרות כמו שכ'
הג' בעל נטע שורק ,וכ"ז שלא יסתדר הדבר שיהי' עינא
פקיחא עם תקון בענין משכורת ,לא נעשה עוד דבר,
ותגידו להסיגעטער אם הוא לא יעשה דבר ממשי אנחנו
לא נשב בחיבוק ירים.
ונקוה להי"ת שלא יעזוב את חסידיו ולעולם נשמרו,
ואצא בקידה ובמדים דרבנן ,ואחכה לתשובתו הרמה.

    

שמע בני

עצות לתיקון הכשרות
ועוד

מה אנחנו אוכלים?
מי מספק לנו את הבשר?

כתבות מהעיתונים
שרוב הבשר שאנחנו אוכלים ,בא מהערבים.
האם אותו יהודי הוא כזה שניתן לשבת איתו ליד
השולחן ,נסעתי עמו לאיטליז של סקווער ,ולקחנו שם
"פלעיט"  כך קורים לנתח הבשר ,היום הציבור הרי
יודע יותר  בימים ההם עדיין עוד לא ידעתי במה
מדובר ,ומאז הדברים התבהרו יותר בצבור ,והוא
הראה לי ש ...שנים או שלשה אינצ'ים אפשר להגיע
כשהם חתוכים ,והקצבים אין יודעים מזה כלל וכלל.
מאחר שהתעורר ענין הניקור ,הרי שמענו שישנם
ערעורים עוד מקודם ,והגם שלא היה עם מי לדבר
בנושא ,ואז קיימנו מיד בחודש תמוז ,ישיבה של מספר
רבנים ביחד עם מספר מנקרים ,רצינו להבהיר יותר
את הנושא.
הנני מודה בעצמי ,שעד לחודש אייר לא ידעתי כלל
מה זה ניקור ,וכפי שכתוב שחייבים ללמוד מתוך.
חייבים לדעת ,לא מצאתי מי שיוכל להראות לי.
היהודי הנ"ל הוא מנקר מארץ ישראל ,הוא יהודי
שמבין בנושא הזה ,הוא למד שם אצל העדה החרדית
והיה מנקר כמה שנים ,והראה לי במה מדובר.
כינסנו שם כמה מנקרים מחוגים שונים ,ואז התברר
לנו כך:
יש בענין הניקור כמה מנהגים ,הרמ"א מביא כמה
דעות בכמה נושאים  למעשה אני אולי אגיע לנושא,
אינני יודע עד כמה הציבור כאן מכיר את הנושא  על
חילוקי המנהגים הקיימים .ישנם שלשה ענינים שבהם
קיימים חילוקי מנהגים  אותם חילוקי המנהגים היו
קיימים מלפנים גם אצלנו ,וכל אחד עשה ונהג על פי
פסקי הרבנים המקומיים ,וממילא אין צורך להפוך
עולמות בענין ,וכפי שאמרנו יכול להיות מנקר שאצלו
למדו כך ,והוא לא למדו בתוך השולחן ערוך ,ורואים
שהוא נוהג אחרת מכפי שצריך לעשות ניתן לצעוק
שזה חלב ,אך למעשה כפי שעושים כיום ,מצאו שלכל
דבר יש מקורות  .זו שאלה אחת.
ומיד נתעוררה השאלה ,נא ,מה עושים? הלא סוף כל
סוף בעיר כמו ניו יורק ,כשכולם גרים ביחד יש לדון
לפחות איך וכיצד יש לנהוג.
אינני רוצה להגיד עכשיו מה דעתי הפרטית בשאלה
זו ,אך בשאלה זו יש לקיים דיון ,מאחר וישנם מנקרים
שלמדו ניקור אצל יהודי פולני ,ו ...החמירו באותם
הענינים ,ואחרים לא החמירו .היה כאן המנקר של
באבוב ,וצעק שאצליהם היו חותכים עם הצלע י"ב,
במקומות אחרים יודע כל אחד שבהונגריה כן היו
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מכתב יח

קול קורא
דא גזירה דאורייתא דגזור רבנן קמאי ,ראשונים כמלאכים ,גאוני
וצדיקי הדור שלפנינו זיע"א
אלול תש"כ

		
לכבוד הרה"ג שליט"א
באתי לעורר בזה כי היות ואני רב בברוקלין ,ובאו לפני ג' שוחטים
וסיפרו לי איך שהולך מעשה השחיטה ,ששוחטים שחיטה תלוי'
דהיינו ששמים שרשרת על רגלי הבהמות ותולים אותם וכו' ,וכידוע
יצאו נגד השחיטה הזאת הגאונים הצדיקים הרידב"ז זצ"ל שהי'
מומחה גדול בשחיטה ,ואח"כ עורר ג"כ על השחיטה הזאת הגאון
רבי אליעזר סילבער שליט"א ,ראש אגודת הרבנים ,על כן באתי
בזה לעורר את הרבנים שיצאו חוצץ נגד השחיטה הזאת כי שמעתי
שמהשחיטה הזאת קונים בשר כל האנשים החרדים יוצאי אונגארין,
שניצלו מהשואה ,וכפי שסיפר לי השוחט עוברים בשחיטה הזאת
על כל החמש הל' שחיטה ,והשוחטים מפני פרנסתם נעשים כעבר
ושנה ונעשה להם כהיתר ,וממילא מקלו יגיד לו כמבואר בשו"ע
יו"ד סי' י"ז עיי"ש.
המשך בעלון הבא

מכתבים למערכת
אפרים גרינבלט
ב"ה ,ר"ח תמוז תשל"ד.
שלו רב וכט"ס למתעסקים בדבר מצוה להוציא ירחון נחוץ מאוד בשם
"מדריך הכשרות" .קבלתי חוברת ב' ורצוף דמי מינוי  4$לשנה .תחזקנה
ידיכם וידי הציבור שילמדו מהירחון "דברים נכונים".
א) בדבר רפואה בפסח אם יש בו חשש חמץ .נא לעיין בשו"ת אגרות
משה אורח חיים ח"ב סי' ע"ב.
ב) מה שהובא ממדרש תלפיות להחמיר ביין שהסתכל עכו"ם .איך הדין
אם היין מבושל? וכ"כ לברר אצל בית חרושת ליין "קדם" אם היין שלהם
מבושל דאם לא יש להזהיר שלא לשתות בבית כנסת שמי שלא נזהר בשבת
נגע בזה.
ג) בדבר בקבוקים של קפה איך מותר להשתמש בלי טבילה .נא לעיין
מה שכ' בזה בשו"ת אגרות משה יו"ד ח"ב סימן מ' טעם להתיר.
ד) ואחד אמר לי שאסור לנקות כלים בסבון שנעשה מחלב .ולכאורה
האיסור הוא באכילה ממש אף שנפסל מלאכול הכלב ,ולא לרחוץ כלים.
וכבר דן בזה ג"כ שם באגרות משה סימן ל'.
המשך בעלון הבא
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