ספר

יין נסיכם

על מכשולי יין נסך
חלק ב' מספר יין המשמח
והוא קול קורא'ס שיצאו לאור נגד התאחדות הרבנים
שמכשילים את הכלל ישראל ביין נסך במזיד

יצא לאור בשנת תשמ"ו ,תשמ"ח ,וכעת יוצא לאור
מחדש עם תרגום בלשון הקדוש על כל המודעות שיש
באידיש ובאנגלית
יצא לאור י' לחודש מנחם אב תש"פ
על ידי מפעל הזוהר העולמי
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בו יבואר גודל הפגמים והעונשים שבאים על האדם האוכל מאכלות אסורות
א .רוב אפיקורסות רח"ל מתנוצץ באדם על ידי אכילת נבילות וטריפות( ,תורת
משה פרשת קדושים) ..2 .מאכלות אסורות פוגם אפילו בשוגג ,אלא שיתשנה
הפגם דבמזיד תעשה נפשו שקץ ,ובשוגג תטמטם נפשו ונטמאת (אור החיים
הקדוש פרשת שמיני). .3 .אם אתם קדושים ופרושים משקוצי נבילות וטריפות
הרי אתם שלי ,ואם לאו אינכם שלי (רש"י משפטים ל') .4 .אין עבירה גדולה כל
כך כמאכלות אסורות שמזה יצאו מדינות שלימות לתרבות רעה  -שלשה וחצי
מיליון נפשות עבור שוחטים קלים( .שו"ת דברי חיים סימן ז') .5 .כל מה שסובל
האדם בעולם הזה הוא מפני שלא נזהר במאכלות אסורות (זוהר הקדוש ח"ג דף
מ"ב) .6 .וצא מרשות הקדושה ונכנס לרשות הסטרא אחרא (זוהר הקדוש ח"ג דף
מ"ב)  .7אוי להם ואי לנפשם כי לא יתדבקו בצרור החיים כלל ודנין אותו
לאחר מיתתו כאדם מגועל ,כי הקב"ה גועלו בעולם הזה ובעולם הבא (זוהר
הקדוש ח"ג דף מ"א) .8 .מדבק נפשו בסטרא אחרא וגועל נפשו ורוחו ,ורוח
הטומאה שורה עליו (זוהר הקדוש ח"ג דף מ"ב) .9 .נעשה פני חיה רעה (זוהר הקדוש
ח"ב דף קכ"ה) .10 .נכנס בו מחשבת כפירה ומינות (רמב"ם) .11 .הבנים יוצאים
לתרבות רעה ח"ו (אגרא דפרקא אות קכ"ו) .23 .מכניס טומאה בלבו ובנפשו של
אדם (מסילת ישרים) .13 .למה משיח לא בא בשנת הכת"ר?  -תשובה! עבור
שוחטים קלים( ,דרך הנשר ,שמרו משפט) .14 .כל האוכל מאכלות אסורות מעכב
ביאת משיח צדקינו  -מי החריב את ביתינו אשר עדיין לא נבנה בימינו,
והשכינה בגלות עדיין בעונינו?  -מדוע לא בא בן ישי גם תמול גם היום? עבור
שוחטים שמאכילים נבילות וטריפות (ברית מטה משה על הגדה של פסח)  .15אין לו
טהרה עולמית ומאבד חלק עולם הזה ועולם הבא (יש שכר עמוד מ"ב) .16.נעשה
מין ורשע (האריז"ל) .17 .מליון יהודים נהרגו בשנת ת"ח עבור שוחטים קלים
(קב הישר פרק קב) .18 .שבע מאות אלף יהודים יצאו מן הדת עבור שנתפטמו
במאכלות אסורות (דגל מחנה אפרים פ' עקב) .19 .הבעל שם טוב בא לעולם לתקן
השחיטה (ברכת אברהם) .20 .אכילת נבילות וטריפות חמור יותר מחילול שבת
קודש (חפץ חיים) .21 .רואים אנו מכל זה גם כן דהמכשול במאכלות אסורות
מביא את האדם לידי מינות ועבודה זרה רח"ל ,והוא כדברי זקיני הרה"ק
מאפטא זי"ע שאמר לאיש ההוא שאם לא אכל בנו חמץ בפסח אפשר
להושיעו ,כי בזה תלוי כל ענין חטא עבודה זרה ,דאם אכל חמץ בפסח ח"ו אין
לו הזכות ואפשריות להנצל מחטא עבודה זרה ,מה שאין כן אם ניצול מאיסור
חמץ .22 .בעולם העליון יצטרך לעבור ניתוח על כל איבר ואיבר וגיד וגיד
להוציא את כל המאכלות האסורות מבשרו ,וזה כואב מאד (החפץ חיים זיע"א,
נדחי ישראל) .23 .בעולם העליון יעקרו לו את כל השינים אחת אחת (עדיות מוות
קליני)  .24דע כי מי שלא היה מדקדק במאכלים בעולם הזה ולא היה נזהר
להבחין בין איסור להיתר ,ואפילו אינו איסור מפורש בתורה אלא מחכמינו
ז"ל .עונשו שלאחר מותו בא הממונה על חיבור הקבר ומכה על בטנו בשרביטו
של ברזל ואש ,עד שכריסו נבקעת ויוצא פרשנדא ,ואז מהפכין אותו על פניו
ומכים אותו ,ואומרים לו בלע מה שהוצאת .25 .השם ישמרינו ויצילנו מדין
הקשה הזה ומדכוותיה ,ובפרט באיסור בשר בחלב שהוא עון חמור (אור
צדיקים פרק י"ט).
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<< תרגום מודעה

מודעה נחוצה מאת "וועד הכשרות
של א קעי לאבאראטאריעס"
"וועד הכשרות של א קעי לאבאראטאריעס" נתן הכשר
להחברה "סאפיסיא" על האלכוהול שהם מוכרים למפעלים
שמייצרים ועושים מוצרים ומאכלים כשרים (כגון חומץ,
חֲמּוצִים ,מלפפון חמוץ ,קטשופ ,חרדל ,הרינג ,דָ ג מָלּוחַ,
וכדומה) .והנה ההכשר שלנו היה רק על אלכוהול שנעשה
מחומר סינטטי ,אבל עכשיו נודע לנו שהחברה "סאפיסיא"
מוכרים להמפעלים הנ"ל (מפעלים שמייצרים ועושים
מוצרים ומאכלים כשרים) גם אלכוהול שנעשה מענבים,
ועל זה אף פעם לא נתנו הכשר ,ואין על זה שום הכשר.
החברה "סאפיסיא" השתמשו עם ההכשר שלנו למכור
להמפעלים הנ"ל גם את האלכוהול שנעשה מענבים
שאין על זה שום הכשר ,ואף פעם לא נתנו להם רשות
להשתמש עם ההכשר שלנו על האלכוהול שנעשה מענבים.
ולכן מעכשיו אנחנו מסירים את ההשגחה שלנו מחברה
"סאפיסיא".
האלכוהול שנעשה מענבים נמכר על ידי חברת "סאפיסיא"
למפעלים שמייצרים ועושים מוצרים ומאכלים כשרים,
ולהמפעלים האלו יש הכשר על המוצרים שלהם .אבל היות
שהמפעלים האלו השתמשו עם האלכוהול הנ"ל שאין על
זה שום השגחה אז כל המוצרים של המפעלים האלו אין על
זה שום הכשר.
מודעה מספר 1
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<< תרגום מודעה

מודעה נחוצה ואזהרה על מכשול
הכשרות של החומץ
ומאיזה מוצרים צריכים להיזהר ולהישמר
שלא ניכשל באיסורים חמורים
הוועד הכשרות של האוי-יו בארצות הברית והוועד הכשרות של
בולטימור ועוד אירגונים של כשרות עשו חקירות ודרישות ונתברר
שהחברה שיש להם הכשר מרב גדול ומפורסם מכרו במשך ששה
חודשים או יותר אלכוהול שנעשה מיין.
הצרה הוא שהחברה הנ"ל מכרו את האלכוהול הזה למפעלים שמייצרים
ועושים חומץ והחומץ הזה נמכר להרבה מפעלים שמייצרים ועושים כל
מיני מוצרים ומאכלים כשרים שיש בהם חומץ.
יש הרבה רבנים ובדצי"ם (ואנחנו בתוכם) שנותנים הכשר על מוצרים
ומאכלים כשרים שיש בהם חומץ מפני שחשבנו שאין חשש בהחומץ
כי סמכו את ידינו על הרב הגדול שנותן הכשר להחברה שמוכרים את
האלכוהול.
ולכן כל אחד ואחד צריך להיזהר ולהישמר מכל דבר מאכל שיש בזה
חומץ כגון חֲמּוצִים ,מלפפון חמוץ ,קטשופ ,חרדל ,הרינג ,דָ ג מָלּוחַ,
וכדומה.
וועד הכשרות של האוי-יו בארצות הברית
וועד הכשרות של בולטימור
וועד הכשרות של הכף-קיי
מודעה מספר 2
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<< תרגום מודעה

להסיר מכשול
מאת החברה "קבוליטי פרוזן פודס"
הננו בזה להודיע שהחומץ
שנמכר על ידינו

יש על זה חשש של
"סתם יינם"
ולכן אסור להשתמש עם זה.
וה' יצילנו מכל מכשול מעתה ועד עולם.
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<< תרגום מודעה

תשובה מאוי קעי לבאריטוריס
על מכתב הגלוי של SOFECIA
אשר נדפס בעיתון אלגעמיינער דשורנאל שבוע שעבר מאי 16
לפני שהמעבדות של אויקעי נתנו את ההכשר ל:
SOFACIA ETHYL ALCOHOL
להמפעל של החומץ ,שלחו את המכתב הזה להנהלה של מעבדות
של אוי קעי.
תשימו לב במיוחד קטע  1מהמכתב הזה ,שהתרגום שלו מאידיש
כדלהלן" :סאפיא'ס עטהיל אלקאהאל נעשה סינטעטיס עטהילין גאז".
החומץ הזה הוא המוצר היחידי שהמפעל הזה מייצר הכשרות של
האלקוהול הזה ללא שום ספק ,אי אפשר להגיד שהאו קעי נתן הכשר
על אלקוהול אחר רק על סאפיא'ס עטהיל אלקאהאל שנעשה סינטעטיש
מעטהילין גאז.
על ההודעות מה שנעשה מהפירמה סאפיא'ס והמכתב הגלוי מחודש מאי
 1986 12האוי קעי לאבאריטוריס תתן תשובה מיוחדת לציבור בשלב
יותר מאוחר.

לקבלת ידע ואינפורמציה נוספים תקראו:
THE JEWISH HOMEMAKERW P.O.
BOX 324 BROOKLYN N.Y 11204
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תרגום מודעה >>

למה כ"ק האדמור
שליט"א שותק?
מדוע אתם שותקים על השערוריה הגדולה של החומץ.
החומץ הפסול הזה השתמשו בהרבה מוצרים ששמו
עליהם תאוויות של מהדרין מן המהדרין ,לדוגמה
ההכשרים מהתאחדות הרבנים אשר תחת נשיאותו של
כ"ק מרן הרבי מסאטמאר רבינו דברי יואל שליט"א ,שכל
ההתאחדות הרבנים תחת שליטתו.
[וכל המכשולות שיצאו משם היו ללא ידיעתו של הרבי הקדוש
מסאטמאר שליט"א] .וכך ,התגלה שהחומץ הזה שהם הכשירו
נעשה מיין נסך .רבנים מקהילות גדולות כמו קהילת ברויער
וגם כל בלטימור ובארא פארק פסקו שחייבים להכשיר את
הכלים ,ומעניין שמהתאחדות הרבנים לא שמענו מילה .אבל
באמת אין כל כך מה להתפלאות על זה מכיון שהם תמיד
מוצאים איזה היתר מפוקפק בכדי לטהר את שמם.
כדרכם בשערוריות של ַה ֵחלֶב והחמץ בפסח אשר כידוע יש
עליהם איסורי כריתות חמורים .ולמרות זאת הם ,התאחדות
הרבים התירו את הכל בכדי ששמם ישאר נקי וללא דופי .לא
משנה המכשול לעם ישראל ,העיקר שהשם שלהם והביזנס
שלהם לא יפגע .ולכן ,מה יש לנו לצפות מהם? בוודאי שלא
מודעה מספר 5
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יגידו דבר .אבל אנחנו שואלים היכן הוא האדמו"ר מהאלמין
שליט"א שתמיד עומד בפרץ על כל מכשול ,צועק ומעורר את
הציבור ,ומרעיש עולמות על כל מכשול בכשרות כדרכו בקודש.
מדוע הוא שותק כעת? האם גם אותו כבר קנו בכסף ח"ו?
אנחנו לא יכולים להאמין לדבר שכזה.
האם האדמו"ר מהאלמין שליט"א רק מעורר על איסורי
כריתות? האם יין נסך לא מספיק חמור ואסור ,בכדי לעורר
את הציבור להכשיר כלים ולהיזהר?
החתומים :רבי אברהם רוזנבערג ,רבי דוד יוסף פערלמן
ברוקלין נ"י

הערה :שאלה לרב המכשיר בענין יין נסך?
האם אתם עומדים שם בשעה שעושים את החומץ? אם
א.
כן ,הייתם יכולים לראות שמכניסים לשם יין נסך ,ואיך נתתם
הכשר על יין נסך? הרי אם הייתם שם ראיתם את כל התהליך,
ובכל זאת נתתם הכשר על יין נסך .ב .אם אתם לא עומדים שם
בשעה שעושים את המוצרים ,אז אתם מאכילים טריפות את עם
ישראל עם יין נסך .ובנוסף לכך ,אתם מכשילים רבנים שנותנים
הכשרים .ג .למדור העיתון :אנחנו החתומים על המכתב הזה,
מבקשים לא למסור לאף אחד את הכתובת והטלפון שלנו ,מיכוון
שאנחנו לא רוצים שישלחו לנו מכבי אש ואמבולנסים וכל מיני
זוועות ,שכך הם עושים בתור נקמה לכל אחד שחושף את האמת
עליהם( .שזה החילול השם הכי הגדול שאפשר לעשות שיהודים
יתנהגו כך).
מודעה מספר 5
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<< תרגום מודעה

מודעה נחוצה  -מועד הכשרות
היות וכמה קלי דעת ,חסרי מצפון ,עובדים קשה מאוד למצוא
את כל ההיתרים שאפשר על המכשול הנורא של יין נסך,
שכידוע אם רוצים אפשר לטהר את השרץ בק"ן  -ב150
טעמים ,בפרט עם כל השקרים שהם ממציאים ,ולאור כל זה
אנחנו רוצים לבקש מהציבור לא להאמין ולא להיתפעל מכל
הפרסומות השקריים מאנשים שהכתירו את עצמם לוועד
הכשרות כאילו שאפשר לסמוך עליהם ,ועל ידי זה יכולים
להעלים עין מהבעיות ,ולהגיד שהכל כשר.
הם נִקְנּו בכסף גדול מאוד ,בכדי לעשות מהיין נסך כמו מים,
פירוש :שזה כאילו חסר חשיבות .המטרה שלהם ,זה לסמות
את עיני הציבור ,שלא ידעו את האמת שהם מוכרים חומץ
שבא מיין נסך ,ומרמים את הציבור שלא יבינו שזה יין נסך.
אנחנו מזהירים את הציבור  -אל תתנו לאנשים הרמאים
והשקרנים האלה לרמות אותכם ,כיוון שאין להם יראת שמים
נגד עיניהם .הם מוכרים את עצמם לעגל הזהב  -הכסף!
כל אחד חייב להבין ולדעת איזה מכשול ועון חמור זה לשתות
יין נסך .והשומע לנו יבורך מפי עליון וישכון לבטח.
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תרגום מודעה >>

תשובה
ועד הכשרות שע"י
בית דין צדק דקהל האלמין ברוקלין ניו יורק
(על החומץ ויניגער )VENEGAR

הועד החליט שהם יענו בשם האדמו"ר מהאלמין שליט"א בגלל שהתקיפו
לגבי זה שהוא שותק על הפירצה של יין נסך ,לכן אנחנו רוצים לענות
בשם האדמור מהאלמין "יישר כוחכם" על ההתקפה ,ברוך יהיה
המתקיף ,למרות שהיו להאדמו"ר שליט"א טעמים מיוחדים על כך
ששתק( ,אגב האדמו"ר מהאלמין אמר בדרשה החזקה שטורמדיגע אסיפה בדרך צחות
"שידוע מהרמב"ן שכל מקרי הזמן מרומז בפרשת האזינו כל ילד קטן צריך להבין
איזה מכשול גדול נגרם כאן עם היין נסך .כי הפסוק בהאזינו צועק אֲ שֶ ׁר ֵחלֶב זְ ָבחֵימֹו
י ֹאכֵלּו  -יִשְ ּׁתּו יֵין נְסִיכָם [דברים לב לח] ,זאת אומרת ,שאחרי חלב בא יין נסך.).

האדמו"ר מהאלמין שליט"א צוה לנו שנאמר בשמו כדלהלן" :אני מוחה
נמרצות עם כל הלב והנשמה על הטרגדיה הנוראה שעשרות אלפי בתים
לרבות מאות אלפי יהודים שנכשלו ואכלו ופוטמו בלי ידיעתם ביין נסך
 סתם יינם.האם אתם יכולים לתאר מה שזה אומר? האם אתם יכולים לתאר
מה שקורא כאן? זה גלוי וידוע מה שכתוב במדרשים שזה מטמטם את
הלב ,ומביא לאדם את מידת האכזריות ושאר מידות רעות ,עד שמביא
את האדם להיות הכי גרוע רח"ל ...לדרבר לתרבות רעה ח"ו .אנחנו
גם רוצים לעורר ולהעיר את תשומת הלב שאדם צריך לעשות מצווה
בשלימות ,ובפרט מצווה כזאת גדולה וחשובה .ולכן שני הרבנים
הנכבדים והגאונים שליט"א שכתבו את המכתב עם הטענות היו צריכים
לבוא בטענות ולעורר באותו מכתב גם את גדולי ישראל ולצעוק צעקה
גדולה ומרה מכל הלב .וכעת השאלה הנשאלת היא:
מדוע כ"ק מרן אדמו"ר מבאבוב שליט"א? אשר יצא בקריאה נגד
בחורות שעבדו במשרדים ,וצעק שהם יצאו מהדת על ידי זה ,רח"ל .אז
מדוע כעת הוא שותק?
היכן כ"ק מרן אדמו"ר מקאשוי שליט"א? שהוא יוצא נגד כל פירצה
ודורש ללא הפסק נגד החלב ואומר שאסור אפילו לאכול בשר בהמה ,וגם
לא למטרות בריאותיות .למה הוא שותק?
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ואיפה כ"ק מרן אדמו"ר מוויזניץ שליט"א? אשר הוא היה הראשון
לצאת נגד בשר בהמה בגלל החלב ,וכעת אשר כל העולם מפוצץ ביין נסך
מדוע הוא שותק?
היכן הבית דין של קלויזנבורג שליט"א? שהם יצאו בתקיפות גדולה נגד
החלב והדם ,למה גם הם שותקים?
ומה עם הפוסק הגדול כ"ק מרן אדמו"ר מאונגוואר שליט"א בעל
משנה הלכות י"ג חלקים ,ועוד ,שהוא יצא כל כך חזק נגד חלב ודם ,למה
הוא שותק?
ואיפו הפוסק הגדול כ"ק מרן אדמו"ר מדברעצין שליט"א? מחבר
שו"ת באר משה שבע חלקים .הוא לחם  15שנה נגד הבשר וצעק נבילות
וטריפות למה כעת הוא שותק?
והיכן הבית דין של סקווער ,ששם הם יצאו נגד כל המוצרים שנעשו
ביין נסך ,והזהירו לא לאכל מהם .למה הם לא צועקים את זה גם כן לכל
העולם?
ואיפו הבית דין של מונסי שהם הראו את כל הגבורה שלהם לכל העולם
איך שהם מקיימים את הפסוק "לא תגורו מפני איש" כאשר יצאו נגד
אנשים שמפחידים ועושים טעראר לאנשים אחרים .מדוע הם שותקים
כעת? הם הרי כתבו שהם רוצים להציל יהודים ,האם איסור יין נסך לא
מספיק חשוב ,בכדי להציל יהודים?
ואיפו רבי עמרם בלוי של היום ,הרב משה דב בעק שליט"א ממונסי,
אשר הוציא ספר על כל ההיסטוריה של המלחמה על החלב ,ושם רואים
עין בעין שאפילו עדיין היום אוכלים חלב ודם ,כל האנשים שאוכלים בשר
בהמה .והחיבור הגדול הזה שלו קוראים עמק הבכה ,ויכולים לקבל את זה
אצל המחבר בכתובת  8אוגוסטא עווניו מונסי ניו יורק .למה כעת הוא
שותק?
והיכן כל הרבנים והדרשנים שתמיד יש להם מה להגיד בכל אירוע,
וכאן הם שותקים ,למה הם שותקים?
ואיפו כל כלל ישראל  -עד מתי תתנו שירמו אתכם? כל אחד יכול לראות
אחד שתים מה שקורה כאן .אבל הם נתנו הכשר מהדרין מן המהדרין בלי
לראות כיצד נעשים המוצרים ,ומה שמכניסים בכל מוצר ,שהכל עם חומץ.
יכול להיות שהם ידעו ,אבל לא היה איכפת להם בכלל .צריכים ללכת
ולצעוק על זה ברחובות  -עד מתי???
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עוד כמה זמן ירמו את האנשים בדברים כאלה שבהם עוברים על הדת,
רח"ל .איפו כל אלה שסובלים צער גידול בנים ,וילדים שירדו לגמרי
מהדרך עד כדי נשואי תערובת .כל הצרות באות ישירות מאכילות מאכלות
אסורות .האנשים באמת לא מבינים מה שקורא ,הרי הם חושבים שהם
אוכלים רק אוכל עם הכשר .סומכים על ההכשרים.
יהודים תפתחו את העינים
כבר הגיע הזמן הכי גדול ,שכולם יכירו וידעו את ההפקרות הגדולה
והנוראה שיש עם כל ההכשרים .הפקרות בלי שיעור של כל מיני מאכלים
ששמים בתוכם רכיבים מכל חלקי העולם .זה ברור שאי אפשר ביכולתו
של הרב המכשיר לבדוק את כל הרכיבים שיש בפנים המוצרים .אפילו
אם הוא יחיה כמו מתושלח ,ויהיה עשיר כמו קורח ,ויהיה גיבור וחזק
כמו שמשון הגיבור ,חכם כמו שלמה המלך ,גם אז לא יספיק לו הזמן
הכוח והידע לבדוק את כל אלפי המוצרים והמרכיבים שמיצרים תחת שם
של כל רב שנמצא על המוצר .יש מוצרים שיש בתוכם לדוגמה  15מינים
מרכיבים שחלקם באים מאיטליה ,מספרד ,מאוסטרליה ,מיפן ,מיגוסלביה,
מדרום אמריקא ,מהפיליפינים ,מקנדה ,מישראל וכו'.
כעת תתארו לעצמכם כמה זמן לוקח לבדוק מוצר אחד ,עם כל ההיקף
שלו בשלימות .וזה עדיין לא הכל ,מיכוון שכל זמן קצר הם מחליפים
מרכיבים ממקומות שונים ,ולכן לפחות פעם בחודשיים צריכים
לעבור ולבדוק את הכל מחדש ,בכל המדינות האלה .וכעת תגידו אתם
לבד ,כמה מהמוצרים האלה יכולים להיות כשרים בתכלית הכשרות,
ושאפשר לסמוך עליהם? אלא מה ,רב אחד מכשיר וסומך על הרב
המכשיר השני ,והשני סומך על השלישי ,והשלישי כבר קל שבקלים
והוא כבר סומך על פושע ישראל .והפושע ישראל סומך על הגוי
שהוא בעל הבית על כל בית החרושת ,והגוי הזה מעיד בעדות נאמנה
על כשרות המוצרים שעשה .וכל האוכל הזה עולה על השולחן שלכם,
ועם זה אתם מפטמים את הילדים הקטנים והתמימים שאין בהם כל
אשמה ,ושעדיין לא טעמו טעם חטא והם סומכים על ההורים שלהם.
העונש על יין נסך
כמו שכתוב בספרים הקדושים שמי שנכשל ביין נסך או בסתם יינם ,נטמא
בעולם הזה ואין לו חלק בעולם הבא ,ולא יזכה לשתות מהיין המשומר
לעתיד לבא ,והוא יתגלגל בחמור .על ידי שתיית יין נסך נכשלים בשלש
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עבירות החמורות (זוה"ק פרשת שמיני ,קב הישר פרק ע"ו ,הספר הקדוש
יין המשומר ,יסוד ושורש העבודה ,שולחן הטהור ,ספר נפש ישעיה על
מאכלות אסורות דפים :יא ,יב ,לה ,קיט ,קכח ,שמו ,שמז ,שמח) .כמו כן
שתיית יין נסך מביא לידי חתונות מעורבות (שם) .האדם הופך לעני ויהיה
נזקק לקבץ נדבות בשביל פת לחם (שם) .וגם כן הוא בחרם מגדולי עולם
רח"ל (לב דוד להחיד"א פרק טז ,שבט מוסר ,פלא יועץ ,נפש ישעיה שם).
שער התשובה
סדר תשובה לכל מי שנכשל באכילת אחד מהמוצרים הללו ,אפילו בלי
לאכול את הכל ,אלא אפילו בטעימה של משהוא שהכינסו לשם כמו חומץ,
מיונז ,חמוצים ,קטשאפ ,פלפל ,חרדל ,הרינג ,חזרת.
מה צריך לעשות :א .לצום  5תעניתים (רמ"א יו"ד ח"ב קכג ,כו) .ב.
דברים חריפים אוסרים את הכלים ,אפילו ְּבקַר .לכן צריכים להכשיר את
כל הכלים אפילו אם השתמשו במוצר אחד בלבד מכל המוצרים שהזכרנו.
ג .לגבי כל הכלים של פורצולן חייבים לשאול שאלה כיצד לנהוג עם
ַה ְכׁש ַָרת הכלים האלה.
תשובת המשקל:
לא להשתמש לפחות חודש אחד בשום מוצר מהמוצרים האלה,
.1
אפילו אם הם  100אחוז כשרים.
כל השנה עד פסח תשמ"ז ,לא לאכול יום אחד בשבוע מהמוצרים
.2
האלה.
להגיד כל יום לפחות  3פרקים תהלים (יותר ממה שאומרים כל
.3
יום) .וכאשר אומרים יהי רצון שתכפר לנו על כל פשעינו וחטאתינו וכו',
להרהר בתשובה ולהתוודות על זה שנכשל ביין נסך.
לקבל קבלה שלא לדבר בבית המדרש ,לא בקדיש ולא בחזרת
.4
הש"ץ ולא בקריאת התורה.
יגדיל ויכפיל בגדרים ובסייגים על עצמו לא לאכול בשום פנים
.5
ואופן בשר בהמה ולא שום נקניקים וכו' ,משום שבשר בהמה ויין נסך
שׁר ֵחלֶב
הולכים ביחד יד ביד בקישור אחד .כמו שכתוב בפרשת האזינו " ֲא ֶ
שּׁתּו י ֵין נְסִיכָם" [דברים לב לח] ,זאת אומרת ,אחרי חלב
זְ ָבחֵימֹו י ֹאכֵלּו  -י ִ ְ
בא יין נסך.
ועד הכשרות מבית דין צדק דקהל האלמין
Rabbi S. Y. Gross 4711- 12th Ave. Brooklyn N.Y. 11219
()718-436-8086
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<< תרגום מודעה

באריכט פון ועד הכשרות
הודעה מועד הכשרות
המכשול הגדול של יין נסך בהשגחת התאחדות הרבנים של
וויליאמסבורג .התגלה כבר מספר חודשים ,שכל המוצרים אשר
הם תחת ההשגחה של הבית דין המיוחד של התאחדות הרבנים,
נעשה מחומץ של יין נסך .כל הסיפור הזה הושתק ,עד שקמו
הרבנים ,הרב היינימן מבלטימור ,והרב שמעון שוואב מוושינגטון
הייץ ,הוא הרב של קהילת ברויער ,יצאו בצעקה גדולה ונוראה,
ופרסמו בכל הקהילות שלהם להכשיר את הכלים לאחר שהשתמשו
במוצרים שהאכילו יין נסך .רב אחד מראשי המכשירים הגדולים,
רצה השבוע לפרסם בכל העיתונים הגדולים את המכשול הנורא,
אבל אחד המנהלים טילפן לו וביקש אותו בכל לשון של בקשה
שח"ו לא יפרסם את זה ,והבטיח שמהיום והלאה הם כבר לא
ייצרו שום מוצר עם יין נסך .ולגבי מה שכר עשו  -הרבנים כבר
ימצאו לזה היתר .אבל הרב המכשיר שרצה לפרסם ,היה ירא
שמים וסירב בתוקף ,והזהיר אותם שהם חייבים לפרסם את זה,
ושאל אותם כיצד הם יכולים להכשיל אלפי יהודים עם יין נסך
אך ורק בשביל האינטרסים האישיים שלהם? .והוא הוסיף ואמר
שהוא הולך לפרסם את כל זה בכל העיתונים ,עד שלא היתה להם
ברירה ,והמנהל הוציא מכתב בסגנון פרווה שמודיע שיש חשש
שיש ְּב ַחּז ֶֶרת יַי ִן נֶסְֶך ,בכדי לטשטש ולהראות שיש רק קצת חשש
קצת במשהוא ,וכל הסיפור ,אבל לדאבונינו זה ממש יין נסך,
שאסור אפילו בהנאה.
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בעיר ניו סקווער ,יצא קול קורא תקיף בכל הבתי כנסיות שלא
להתשמש באף מוצר שיש בו חומץ ,וכמו כן יצא קול קורא
כזה בוויזניץ במונסי ,ועוד בהרבה קהילות שאסור להשתמש
במוצרים שיש בהם חומץ .כל העולם מתפלאים מי הם הרבנים
האלה שמחפשים להסתיר את האמת ושלא איכפת להם להתיר
חששים של יין נסך .אחד הרבנים שפרסם את המכשול הגדול
הזה ,יצא בקולות וברקים וצעקות גדולות שההכשר שקוראים
להם התאחדות הרבנים מנסים לרמות את כל העולם .הם רוצים
שיחשבו שכאילו יש  50-100רבנים שמכשירים ופוסקים
שהמוצר כשר ,אבל האמת המרה היא ,שרק אדם אחד מהמשרד
נותן את כל ההכשרים.
לאחר מכן הוא צעק שוב בקולי קולות ,שאדרבה שכל הרבנים
שלוקחים את האחריות על ההשגחה הזאת ,שיופיעו בפומבי
ויגידו שהם נותנים את ההשגחה על כל המוצרים האלה תחת
ההשגחה שקוראים לה התאחדות הרבנים .והוא עוד הוסיף
וצעק שכל הרבנים האלה ששייכים לאירגון הזה של התאחדות
הרבנים מחויבים למחות ברבים ,שאין להם שום שייכות לכל
ההשגחות של התאחדות הרבנים ,ואמר שדווקא בגלל שהוא
חבר בהתאחדות הרבנים ,הוא לא רוצה לקחת שום אחריות על
מעשה הנבלה של האירגון הזה ,כמו כשרות ,דין תורה וכו'.
המודעה הזאת באה מוועד הכשרות שעל ידי בית דין צדק דקהל
האלמין אחרי שמאות טלפונים הופנו לנשיא שלנו כ"ק מרן הרבי
מהאלמין שליט"א בימים האחרונים.
לאור המצב הזה הוחלט על ידי הועד הכשרות באסיפה גדולה
ומהירה ,לשים את המודעה הזאת בעיתון .ועד הכשרות לוקח את
כל האחריות על המאמר הזה ,והדו"ח הזה.
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<< תרגום מודעה

תשובות ועד הכשרות שעל ידי
בית דין צדק דקהל האלמין
אם לא עכשיו אמתי?
קריאה גדולה לכל היהודים להצלת כלל עם ישראל.
אנחנו "מצביעים" "יישר כוח" לכל חסידי סאטמאר שיצאו לרחוב וצעקו
בקול גדול נגד ראש העיר של ירושלים טעדי קולק ,מכיון שהוא אנטישמי
ונגד היהודים החרדים בעיר הקודש ירושלים ,ומציק להם ,ורודף אותם,
כמה שהוא רק יכול.
ואנחנו באמת משתתפים להמחאה .אבל מה ,יש לנו קבלה מהצדיקים
הקדושים שלנו הבעל שם טוב הקדוש ,החתם סופר ,והגאון מוילנא זי"ע,
שהם אומרים שכאשר השם יתברך שולח צרה על היהודים ,אין שום טעם
להילחם עם המקל .מכיון שישנם הרבה דרכים למקום ,אם שוברים מקל
אחד ,אז יבוא מקל שני.
לדוגמה ,כשזורקים אבן על כלב ,הכלב תוקף את האבן ,ולא את הזורק,
וכך בפעם שניה ושלישית.
העצה היעוצה והדרך היחידה היא ,לחקור ולהבין בעבור מה באות הצרות
האלו .וכך פוסק הרמב"ם בהלכות תענית (פרק א').
הבית דין צדק שלנו ,בית דין צדק דקהל האלמין ישב ביום ג' העבר,
פרשת בהר ,ודנו בכובד ראש מדוע כל הצרות הללו באות דוקא בירושלים
עיה"ק ,המקום הכי הקדוש של עם ישראל.
מדוע דוקא משם צמח וצץ רשע שרוצה לחסל את המעט היהודים שנשארו
לפליטה ,ואשר נאבקים עדיין על אמונה טהורה וצרופה .בוודאי שכל זה
לא באה בחינם.
המשך מודעה מספר 9

30

וכך ,הם הוציאו ומלאו את השולחן בספרים ,דפדפו דף על דף וחיפשו
עד אשר ב"ה התקיים בהם המאמר "יגעת ומצאת תאמין" .הצה"ק
משימלוי זצוק"ל האיר לנו את עיניינו על מה באה הצרה הזאת ,ועל מה
עשה לנו ה' ככה.
וכך הוא כותב בספרו הקדוש טיול בפרדס ,שכל הציונים והאפיקורסים
נוצרו על ידי שוחטים קלים ,ועל ידי קצבים קלים .במילים אחרות ,ממה
יצא העגל הזה שקוראים לו ציוניזים?
על ידי שמפטמים במשך שנים את כלל עם ישראל בנבילות וטריפות חלב
ודם .ובגלל זה ,פשוט חבל על כל הכוח והאנרגיה שמשקיעים בכספים
ובעבודה קשה לעשות הפגנות ומחאות .חייבים לעקור את השורשים
הרעים קודם כל .תדמו לעצמכם ,בר ישראל יושב ומכניס לפה בשר
טוב כמו איזה סטעיק  -חוטף ואוכל ,ויש בזה  4מעלות גדולות "נבילות
וטריפות חלב ודם" ,ועל ידי זה הוא מקבל כוח חזק מאוד [בכוח האכילה
הזאת] ,יחד עם חבריו ,לגזור גזירות חדשים לבקרים ,על עם ישראל,
רח"ל.
ולמחרת ,הם יוצאים  -המפגינים לחוצות בעיר ניו יורק להפגנות נגד טדי
קולק ,אחרי שאכלו ושבעו מכל בשר הנבילות וטריפות חלב ודם .שהם
בעמצם נתנו את הכוח לטדי קולק איך לגזור את הגזירות האלה .בשמים
צוחקים בוודאי ,ממפגינים כאלה.
ומי הם האחראים והחייבים על האסון הזה? בוודאי שלא כלל עם ישראל.
אלא השוחטים והקצבים והמשגיחים .ובראשם חייבים הרבנים ,אשר
טסים להם להנאתם בנופש במיאמי וכו' ,ומשאירים את הבשר בלי
השגחה .גם כאשר הרב הזה בביתו ,גם כן הוא משאיר את הבשר בלי
השגחה .אפשר למצוא את הרב הזה בכל מקום ,אבל לא בבית השחיטה.
ואם הוא הולך סוף סוף ב 11חודשים ,לבדוק את השחיטה ,גם זה ברכה
לבטלה ,מכיון שלא מבין בין ימינו לשמאלו .השוחטים והקצבים משחקים
עם הרבנים פשוט כמו שמנגנים בנבל וכינור .מובילים אותם כפי רצונם.
השם ירחם.
ישנה איזה סתירה  -דבר פלא ,איך אותם הרבנים כותבים "יאכלו ענוים
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וישבעו" על מאכלים כמו נקניק סלאמי וסטעיק שזה מלא חלב ודם ,יחד עם
"המעלות" שאמרנו מקודם (נבילות וטריפות חלב ודם) .והרבנים האלה
כותבים באותיות של קידוש לבנה ,שכל יהודי מחויב בביטול מלאכה ,וחייב
לצאת ולצעוק ולמחות נגד הרשע טדי קולק והגזירות שלו ,בו בזמן שאותם
הרבנים האלה ,הם לבדם הגורמים לכל הגזירות ,עם שלשת המילים האלה
שכתבו "יאכלו ענוים וישבעו" .ואם זה לא מספיק ,נוסף לזה הם עוד
כותבים "גלאט כשר" " -מהדרין מן המהדרין" וכך הם זורקים פצצת
אטום על כלל עם ישראל .ודי למבין.
הרבי הקדוש מסאטמאר בעל דברי יואל זי"ע מדמה את הרבנים לאורח,
שקיבל לאכול מבעל הבית ,ולאחר מכן הצית את הבית באש .וכאשר הבית
עלה באש הוא ניגש לבעל הבית להעיר אותו ,עם פנים רציניות של צדיק,
להציל אותו .ואז מתחיל בעל הבית ,להיות אסיר תודה לאורח ,לשבח ולהלל
את האורח שהציל אותו ממות .אותו הדבר זה ממש עם הרבנים שהזכרנו
לעיל .אם זה היה עולם של אמת ולא של שקר ,היו צריכים במקום לצעוק
"ביטול מלאכה" לצעוק על "ביטול אכילה" .היו צריכים לכנס את כל
עם ישראל ברחובות ולדרוש להם את המשל ,מורי ורבותי ,לא עכבר נגב
אלא החור גנב( ,גיטין מה ).פירוש ,שלא העכבר אשם ,אלא החור אשם,
שאם לא היה החור העכבר לא היה נכנס לשם עם הגבינה שלו.
תדעו לכם ,שכל הצרות והגזירות והרדיפות ,הכל בא מן השמים .כמו שכל
היהודים מאמינים ,שמגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב .כל זמן
שאנחנו ממשיכים עם החטאים שלנו ,ימשיכו לבוא גזירות נוספות וחדשות.
אין שום עצה ,אלא לנקות את עם ישראל מכל העבירות האלה שמביאים
לנו את כל הצרות האלה .ולכן ,כל מי שרוצה באמת ובתמים לבטל גזירות
רעות מעם ישראל ,ולעזור לשארית הפליטה גם בירושלים וגם בחו"ל,
שיזרוק קודם כל מהבית שלו את כל בשר הבהמה שברשותו ,שיש על זה
איסורים של נבילות וטריפות חלב ודם ,באותו זמן לזרוק גם כן מביתו את
כל המאכלים שיש בהם חומץ ,שזה בא מיין נסך .אנחנו טמאים למה דם
ישראל נשפך כמים בעיר הקודש? גלוי וידוע שלדם ויין יש כמעט את אותו
צבע ,ובגלל זה לוקחים לד' כוסות יין אדום .לזכר זה ,שפרעה הרשע שפך
את דם היהודים .נא ,כעת ,מה הפלא שבירושלים נשפך דם יהודים ככה?
רח"ל .הרי בארצות הברית שופכים יין בצלחות .אם תזרקו את היין נסך,
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במקום ,דם יהודי יפסיק להישפך .תזרקו מהבית את הבשר הטרף והשמן,
ואז אויבי ישראל לא יטפלו ליהודים ויהרגו אותם כמו שהם חתיכת בשר.
כידוע שהקב"ה משלם מדה כנגד מדה .רואים שבאמריקה שומרים על
כבוד בשר הבהמה וצועקים כשר הוא  -טהור הוא  -צדיק הוא [במקום
שישמרו כך על כבוד האדם] .ובארץ ישראל לוקחים את כבוד האדם,
ומתיחסים אליו כמו בשר בהמה .זאת גזירה שוה .אם הבהמות הם בני
אדם  -אז בני אדם הם בהמות .בואו נשים את כל האמת על השולחן,
בהמות הם נבילות וטריפות חלב ודם ,ודוקא זה הכבוד שלהם להכריז על
האמת ,ואז בעזרת ה' יתחזק האמת בירושלים ,שאברכים צדיקים הם לא
בהמות ,וצריך להתנהג אתם בדרך ארץ וכבוד  -ולקיים מה שנאמר "ציון
במשפט תפדה".
בברכת צלח ורכב על דבר אמת
הק' שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין
נ.ב.
א .כתוב בתורה הקדושה על חלב ודם משלמים בכרת רח"ל .וכך ידוע
מהזוה"ק (ומכל הספרים הקדושים עיין בנפש ישעיה ח"א ,ג ,ו ,ע ,ועיין
עוד בספר שחיטת ואכילת בשר כהלכתה ח"א פרק ז' ,ח"ה באריכות
גדולה) ,שכל המאכלות ל"ע ,ובפרט לילדים קטנים ,באות ממאכלות
אסורות ,ולאבונינו אנחנו רואים את זה יום יום בעיניים ,ילדים ,אבות,
אברכים צעירים ואמהות ,נקטעים באיבם ,מהמחלה הקשה רח"ל( ,היה
מקרה שבשתי כיתות של ילדות שלמדו ביחד ,כ 40תלמידות 20 ,תלמידות
נפטרו מהמחלה) .אנחנו רואים מיום אחד למשנהו ,אנשים חזקים שהופכים
לחולים מסוכנים ונפטרים ומשאירים כ 10או  12יתומים ,מרי נפש מגיל
שנה עד גיל  .12זה ממש כמו למרוט את השערות ,על לב נקרע לראות
בלויות ,ילדים קטנים בוכים עם שברון לב וגעגועים חזקים אל אמא
שלהם .והנה הפלא ופלא ,לראות את הרב המספיד עומד ליד הסטנדר עם
דמעות חזקות בעיניים ,ומסביר בידענות העולם ,שהנפטר נפטר בגלל עון
ביטול תורה .מעניין מאוד .אולי אתם יהודים יקרים ,יכולים להראות איפה
כתוב שבעון ביטול תורה "ונכרתה" או "ומת האיש ההוא" .אלא מה,
הרב הזה יודע את האמת שכל זה בגלל ה"ונכרתה" ונבילות וטריפות
חלב ודם .אבל בגלל שהמספיד הזה ,הוא גם כן הרב המכשיר ,אז הוא
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צועק "יאכלו ענוים וישבעו" כשר למהדרין מן המהדרין ללא שום
חשש חשש ופקפוק כלל ,כל המהרהר אחרי השגחה כאילו מהרהר
אחרי השכינה .זה הנוסח של השגחות בעיתונים על בשר בהמה ,שאסור
להרהר שזה לא כשר .ואז מחכים שהרב המספיד הזה ,יגיד את המליצות
היפות שהוא אומר יאכלו ענווים וישבעו ועוד מליצות כאלה.
ובזה הרב המספיד הזה הוריד את הנשמה הקדושה הזאת ,והרג וחתך אותה
מהעולם הזה .זאת האמת .אבל יש לו עצה להרב המספיד הזה .הלא כתוב
שאפשר לשנוות מפני דרכי שלום ,ואם הוא יגיד את האמת אז הכל יפול
עליו ,ולכן הוא משנה את האמת וצועק בקול גדול ביטול תורה .וזה מה
שגרם למיתה של הבן אדם הזה.
מנהלי וראשי הישיבות מנסים בכל כוחם להעמיד תלמידי חכמים
ב.
ויראי שמים .תדעו לכם שכל המאמצים שלכם הולכים לריק .הכל בחינם.
מצד אחד אתם בונים ומצד השני אתם הורסים .שמכניסים דף גמרא עם
הרבה כוח ,ולאחר מכן אתם מכניסים להם סנדויטשים עם נקניק סלאמי
[שמקבלים בחינם מהממשלה] ,ואז כל התורה ויראת שמים עפים החוצה
דרך החלון[ .זה לא קורה תכף ומיד ,אלא לאחר זמן ,פתאום רואים איך
שכולם ירדו מהדת].
שאלתם איך זה שכל אלו שנבחנו פרקים ומסכתות שלימות ,לא
ג.
נשאר מכל זה זכר לאחר כמה שנים? [הם לא זוכרים אפילו אות אחת,
זה לא כמו שהיה באירופא למי שזוכר] ,התירוץ הוא :חלב ודם נבילות
וטריפות שמטמטמים את הלב ואת המוח!!!
הנה הסימן הכי מובהק שהלב והמוח שלו נהיו מטומטמים,
ד.
ושכאשר מתחילים לדבר איתו על חלב ודם הוא לא שומע ואין לו מושג מה
שמדברים איתו בכלל .וכעת נבין את הפסוק שאומר שכאשר המשיח יגיע
יתקיים הפוסור ונתתי לכם לב בשר .הנ"ל
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<< תרגום מודעה

מודעה נחוצה ואזהרה על מכשול
הכשרות של החומץ
ומאיזה מוצרים צריכים להיזהר ולהישמר
שלא ניכשל באיסורים חמורים
הוועד הכשרות של האוי-יו בארצות הברית והוועד הכשרות של
בולטימור ועוד אירגונים של כשרות עשו חקירות ודרישות ונתברר
שהחברה שיש להם הכשר מרב גדול ומפורסם מכרו במשך ששה
חודשים או יותר אלכוהול שנעשה מיין.
הצרה הוא שהחברה הנ"ל מכרו את האלכוהול הזה למפעלים
שמייצרים ועושים חומץ והחומץ הזה נמכר להרבה מפעלים
שמייצרים ועושים כל מיני מוצרים ומאכלים כשרים שיש בהם
חומץ.
יש הרבה רבנים ובדצי"ם (ואנחנו בתוכם) שנותנים הכשר על
מוצרים ומאכלים כשרים שיש בהם חומץ מפני שחשבנו שאין חשש
בהחומץ כי סמכו את ידינו על הרב הגדול שנותן הכשר להחברה
שמוכרים את האלכוהול.
ולכן כל אחד ואחד צריך להיזהר ולהישמר מכל דבר מאכל שיש
בזה חומץ כגון חֲמּוצִים ,מלפפון חמוץ ,קטשופ ,חרדל ,הרינג ,דָ ג
מָלּוחַ ,וכדומה.

וועד הכשרות של האוי-יו בארצות הברית
וועד הכשרות של בולטימור
וועד הכשרות של הכף-קיי
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<< תרגום מודעה

מודעה נחוצה לכל בית ישראל
מאת אגודת המשגיחים

בקשר להמכשול הנורא והסקנדל ,בנוגע להחומץ שלא היה כשר ,שהיה
על זה הכשר מרב גדול ומפורסם וארגון כשרות גדול ,והרבה מפעלים
שמייצרים ועושים מוצרים ומאכלים כשרים (עם הכשירים טובים
מרבנים מפורסמים) השתמשו בטעות עם החומץ הזה ,הרינו רוצים קודם
כל להודות לוועד הכשרות של בולטימור שגילו ופירסמו את הסקנדל
והמכשול הנורא הזה איך שהכשילו רבבות יהודים במאכלות אסורות.

והננו בזה להודיע לכל בית ישראל שכל אחד
צריך לדעת שאי אפשר לסמוך על אף אחד
אלא אם יש משגיח תמידי שנמצא כל הזמן
במקום.
אי אפשר לסמוך אפילו על רב גדול כי הרב
המכשיר רק בא מפעם לפעם לבדוק ואינו נמצא
שם כל הזמן ,ורק משגיח תמידי שנמצא כל הזמן
במקום יכול להבטיח את כשרות המאכלים.
ויהי רצון שהמכשול הנורא והסקנדל של החומץ שלא היה כשר ,יהיה
אזהרה לכל מי שמדקדק על כשרות המאכלים ,שלא לסמוך על אף
אחד אלא אם כן יש משגיח שנמצא שם כל הזמן כי אין תחליף
למשגיח תמידי.
הרב שמואל חיים לאקס ,נשיא
אגודת המשגיחים בנוי יורק ,ארצות הברית
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<< תרגום מודעה

מודעה נחוצה פון:
ITZKOWITZ
KOSHER FOOD
המוצרים האלה ,כמו כן כל המוצרים שלנו ,הם כשר למהדרין מן
המהדרין בלי חשש ופקפוק
Pickels' Ketehup' Mustered' Mayonnaise
מה שאפשר כעת לקבל במכולת ,בין אם זה כשר לפסח ,ובין אם זה
כשר לכל השנה החומץ של פסח בכל הגדלים ,והחומץ לכל השנה זה
רק בגלונים.
מי שיש לו בבית  Mayonnaiseשלא כשר לפסח  ...לא להשתמש
בזה  ...וגם חומץ של פסח לא להשתמש עד שאנחנו נברר.
אנחנו מבקשים סליחה מכל הקונים שלנו ,ואנחנו מבקשים אותם
שיחליפו את המוצרים שהזכרנו למעלה בחינם בלי כסף.

כל המוצרים שלנו עומדים תחת השגחה של
הרה"ג ר' נחום אפרים טייטלבוים שליט"א
אבדק"ק וולאווע
ITZKOWITZ KOSHER FOOD
718- 497-4482
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<< תרגום מודעה

מכשול
להסיר
מאת החברה "קבוליטי פרוזן פודס"
הננו בזה להודיע שהחומץ שנמכר על ידינו
יש על זה חשש של "סתם יינם"

ולכן אסור
להשתמש עם זה.
וה' יצילנו מכל מכשול מעתה ועד עולם.
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<< תרגום מודעה

MILLMART

גלאט כשר
אנחנו רוצים להבהיר לציבור החשוב
שכל המוצרים שלנו נעשו במאה אחוז עם חומץ כשר בלי שום שאלה
כלל,

ויאכלו ענוים וישבעו

מודעה מספר 14
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<< תרגום מודעה

ITZKOWITZ KOSHER
FOOD
המוצרים האלה ,כמו כן כל המוצרים שלנו ,הם כשר למהדרין מן
המהדרין בלי חשש ופקפוק

'Pickels' Ketehup
Mustered' Mayonnaise
מה שאפשר כעת לקבל במכולת ,בין אם זה כשר לפסח ,ובין אם זה
כשר לכל השנה החומץ של פסח בכל הגדלים ,והחומץ לכל השנה זה
רק בגלונים.
מי שיש לו בבית  Mayonnaiseשלא כשר לפסח  ...לא להשתמש בזה
 ...וגם חומץ של פסח לא להשתמש עד שאנחנו נברר.
אנחנו מבקשים סליחה מכל הקונים שלנו ,ואנחנו מבקשים אותם
שיחליפו את המוצרים שהזכרנו למעלה בחינם בלי כסף.
כל המוצרים שלנו עומדים תחת השגחה של

הרה"ג ר' נחום אפרים טייטלבוים שליט"א
אבדק"ק וולאווע

ITZKOWITZ KOSHER FOOD
718- 497-4482
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<< תרגום מודעה

היות מלפני זמן קצר נהיה שינוי
כשמיצרים את החומץ ,בגלל חוק חדש,
שזה נוגע לכשרות החומץ וגם מוצרים שיש
בזה חומץ
בגלל זה אנחנו :רוצים להבהיר את המסר הבא ,על התוצרות מ"הדר" שהם
תחת השגחה של בי"ד מיוחד לעניני כשרות:
חומץ (חיכויי)  ....................................אין חשש
הערינג  .............................................אין חשש
חזרת ...............................................רק על זה שכתוב כשר לפסח ,זה
שלא כתוב לפסח יש כן חשש
מיאנעז ............................................אין חשש
חרדל...............................................אין חשש
מלפפונים ועגבניות ...........................אין חשש
קעטשאפ ........................................אין חשש
המודעה הזאת זה רק לחברת "הדר" ולא לפירמס אחרים ,אפילו לאותו
הייצור.
כ"ד ניסן שנת תשמ"ו
יהודה ירחמיאל הלוי גרובר
מנהל כללי
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