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חלק ג

 האדמו"ר מהאלמין 
רבי שלום יהודה גראס שליט"א

חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

הכשרות בישראל

ספר

בפרשת ניקור החלב

פאלט הימעל די טראך אראּפטראך 
פון אנפירער הויּפט פון סטעיטמענט לעצטע די

הרבנים התאחדות
זענעןאזוי הרבנים התאחדות די פון ארגעניזאציע כשרות די ווי 

אֹויּו די מיט קאנקורענט פעסטע א אין וועראריין 
זיין. טריפות מאכיל מער קען עס

דידי שטייגען איבער געקענט נישט האט הרבנים התאחדות
די ווייל נבילותאֹויּו זייער וואו הייזער שלאכט 23 האט

וועלט, גאנצע די איבער פארשּפרייט ווערט ודם חלב וטריפות
 הרבנים התאחדות די אוןשלאכט איין נאר ליידער האט

זייערע אריין לאזט מען וואו סטאר'ס בוטשער ּפאר א מיט הויז
פלייש שטיקעל כשר א עסן זיי אז נעבעך מיינענדיג ,נו"ט 

הרבניםעל התאחדות פון המכשירים רבנים די געזיצען זענען כן
ביי כשרות, אין לשמאלם ימינם בין יודעים אינם וואס

וועלען זיי אז געווען מחליט האבען און אסיפה, דרינגענדע א
די שטייגען איבער

ד שטייגען איבער זיי וועלען וויאזוי 
יודנטום,זיי חרד'ישען גאנצען פאר'ן ווערים עסן געבען וועלען

די איי ,הכשר זייער מיט דייקא נוצען צו מקּפיד זענען וואס
צּוצאקלעך יונגע די זיי קענען ווי ,קשיא א דאך פרעגט וועלט
מיט און תירוץ בכלומר'שטן א מיט ווערים אויף הכשר א געבן

נאמען האבען"בודק"א אידען ווי אזוי וכזב, שקר איז דאס וואס 
מיליאנען זיין מאכיל מיט'ן און יאר, א פאר געווען מעורר שוין

יע וועריםזיי וועלן אידנטום חרדיש'ן גאנצען פאר'ן טאג דען
די איבערשטייגעןכזיתים מיליאנען פארפלייצט וואס

א נאר איז נבילה כזית א ווייל טאג, יעדן טריפות און נבילות
זעקס איז ווארים א און לאווין.(6)לאו, 

האט הרבנים התאחדות פון רב חשוב'ער א וואס קשיא, די אויף
געפרעגט אים
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(זקןא שליט"א, מאודווארי אדמו"ר הגה"צ כ"ק הדור פוסק דער

Rהרבנים התאחדות פון הרבנים
שליט"אב) מקאשוי אדמו"ר הגה"צ כ"ק
(שליט"אג מאונגוואר אדמו"ר הגה"צ כ"ק



עיעצט ווייטער ווילט איר אויב הכשר,רבותי! זייער פון סען
'ר הגה"ק ווי אזוי טוהט און אּפעטיט גוטען א מיט עסט
עסען דוקא וויל מען אויב אז געזאגט האט מנאדווארנע מרדכי

ווערים די מיט שאלאטען ווערי)די פו זיי בודק נישט עס קע מע ווייל) 

די אויף האדמה ּפרי בורא א ברכות צוויי מאכען מען זאל
!ווערים די אויף שהכל א און בעניניסאלאט נפלאי סיפורי בס' ועיי) 

מרדכי) תפארת מספר שמעתיק מ"ט, מעשה ,כשרות.

הקהילות דהתאחדות הכשרות וועד
וקאנאדא הברית ַַדארצות

אראּפ פאלט הימעל די טראך טראך
חדר פון סודות

אמעריקא, אין טריפות מאכיל הויפט דעם פון נייעס לעצטע די
מארט מיל

זענעןצוויי ביזנעס, אין זענען וואס חכמים תלמידי גרויסע
גויאישע גרויסע א מיט ביזנעס מאכען געגאנגען
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טלפון א אריין קומט אינמיטן ,טיש ביים זיצן זיי קאמפאני,
וויינסטאק מיסטער טלפון אופן זאגט הבית בעל דער און
קענסטו וויפיל פאר טשיקען טויזענט זעכציג האבן דארף איך
פונט, א סענט 43 פאר מיר גיט פערדא געבען? דאס מיר
דעם אנגענומען האט ער און ביליגער? מאכן דאס קענסטו

ארדער.

נאךדי פרעגן טלפון דעם אראפ לייגט שחור דער ווי דעם
מארט? מיל מיט גערעט האסט די ,שחור דעם ת"ח צווי
אזוי די פארקויפט ער אים פרעגען זיי יא! ער ענטפערט
אז געזאגט ער האט אים? צו אנקומען דארפסט די אז ביליג
אים פארקויפט ער ווייל מאל, אסאך אים ביי קויפט ער

אמעריקאב אין פערדא קאמפאני גרעסטע די ווי יליגער
פארקויפט!

פארקויפטאיך ער וואס נאמנות זיין אין אריינגיין נישט וויל
.'וכו טריפה מיט כשר

מיטדי האנדעלט סוחר דער אז אנדערע, אן גאר איז שאלה
קען ער ווייסט, ווער ,פליישן טרייפענע קוואנטומס אזעלעכע
און עופות מיליאנען אויף לייגן ארויף און פלאמבעס נעמען דאך
נישט קיינמאל וועט קיינער אין אידן, ערליכע פאר פארקויפן
און נאך, נישט בכלל איהם דאך קוקט המכשיר רב דער ווייל וויסן,
די הפקר. געווען אלס דאך זענען פלאמבעס זיינע אז באקאנט ווי

כשרות. אין לשמאלם ימינם בין יודעים אינם המכשירים רבנים

הקהילות דהתאחדות הכשרות וועד
וקאנאדא הברית ַַדארצות

וישפוט הקהל יראה

הנהשל ההכשר עליהם שיש "מגדל" וכן "קעז "העולם בענין
וגם תמידי משגיח בלא חלב עם נעשית הוא קהלה ברייער

עכו"ם מחלב חוץ טרפות כמה יש הגבינות שם שעושין בהמפעל
שעושים הטריפות הבהמות של שאלות ישנם מזה וחוץ וכדומה,
עליהם ואין השגחה, שום עליהם ואין כידוע, אפערעישאן, להם
יודעים אין והאנשים .ברייער מקהלה רק חרדי מרב הכשר שום
חלב הם שלהם שהגבינה מפרסמים שהם לפי הדברים פרטי
ראוי אין ברייער מקהלת שהחלב בישראל לפרסם ונא ישראל.
נצא אז חשוון כ"ט עד הדברים יפרסמו לא ואם השם. בקהל לבא
דבר שום יאכל לא ישראל בר ששום וברחובות בשוקים ונזעק

וד"ל. ברייער מקהלת

לפ"ק.יום ז"תשנ וגו', שמענו לו אתה אם לסדר ד'
   
 
  
    


טריפה וחלב – ריפות בהמות

בס"ד
     

     

בהניאחדשכ"ת שאלתו ובדבר כו'.. הפאקס קבלתי ,בידידות
בהמות בעדרם שמצאו ישראל חלב על משגיחים
כן שנמשך רב זמן שזה וכנראה זה על הודיעו לא והם טריפות
זה על כשגילו ועכשיו יותר או שנים שבע או שש לערך וי"א
להבא על ומבטיחים באמתלאות העבר על לחפות מנסים ברבים
טריפה חלב תערובות חשש שום בלי יהי' הכל והלאה שמהיום
יש אם מהעדר טריפה ספק או טריפה בהמה שורש כל ושיעקרו
מתחת מכשלה שיצאה כיון או והלאה מהיום עליהם לסמוך
שיצאה טבח דין הו"ל לחפות ניסו שמצאו לאחר וגם ידיהם
עד שלו כשרות חזקת ואבד נאמן שאינו ידו מתחת טריפה

אותו מכירין שאין למקום וילך תשובה צ"גשיעשה חולי 'כבגמ)

(ס"ד סימ יו"ד ובש"ע מ"א 'מהל פ"ז "ורמבכלום מזה כתבתי שלא ותמה ,
הנ"ל. בענין שכתבתי בתשובה

ד"ולפענשדרכו בטבח בין חילוקים יש ובש"ע שם 'בגמ הנה
וציין ל"ד סימן ובח"מ עיי"ש לאחרים או לעצמו לנקר
ולכן כפושע אלא כמזיד חשוב דאינו מיירי שם וביו"ד הש"ך עליו
עיני ראות לפי הכל ותשובתו לכשרותו דחזרתו הרמ"א כתב
שיש דכל שם מהרש"א גליון ועיין במזיד או בשוגג עבר אם הדיין
בעל כשר הוא שאם או הכשרות שנוטלין כגון ממון חימוד שם
התשובה שיהא עד חוזר אינו בו ומשתכר הבשר לו מוכר הבהמה
מזרחי. לר"א כ"ד סימן עמוקים מים ובתש' עיי"ש בממון כן גם

ובדידןלפי המשגיחים מצד פשיעה שום ראינו דלא כיון מיהו
יביאו שלא להשגיח לכאורה להם שהי' הגם ידיעתי
הכשרות בין אותם יחלבו שלא יביאו ואם בעדר טריפות בהמות
שחלבו חלב חז"ל שאסרו עיקר שהרי שלהם ההשגחה זה שבודאי
טמאה חלב בו יערבו שלא משום רואהו ישראל ואין עכו"ם
לא רוב שע"פ אלא הוא זה בכלל נמי טריפה דחלב ופשוט
שגם פשוט אבל שנחלבים כשרות בהמות בעדר טריפות נמצאים
לא כרחך דעל וצ"ל ,להשגיח צריכים שם יש אם טריפה בהמה
שם שיש האמת מהם העלימו שבאמת או דעתם על עלתה
אפשר אלא פשיעה שום בזה ראינו לא אופן בכל טריפות בהמות
ויותר יותר ישגיחו והלאה מהיום אם מקום מכל בהשגחה, חסרון
אם ומיהו והלאה, מהיום נאמנות להם שאין לומר שאין וודאי
יהיו שלא ודאי והלאה מהיום בו וכיוצא התרשלות איזה נראה

הח"ס מרן כתב וכבר ,החלב על כ"א)נאמנים סימ ד"יו)על במשגיח
והיו בבהמה ההקזה רושם על השגיח לא שאם ישראל חלב
על משגיחים היו אז החליבה על להעומדים הדבר מפרסמים
כן דאם איסורא להאכילנו נחשדו ולא כן גם ההקזה רושם
איזה 'יהי אם נמי בדידן ולכן עיי"ש, מהימנו לא גופי' אהחלב
כלום להם נאמין לא ניתוח עם בהמות על משגיחים שלא חשש

לזה. חשש ראיתי לא התם עד אבל החלב על

מהבעליובדבר שכר מקבלים המשגיחים כי היות שאל אשר
שהמשגיחים אפשר כן אם הכשרות הועד מן ולא בתים
אין ומיהו מאד מכאבת בנקודה נגע כאן הנה ,בדבר נוגעים הו"ל
וכבר עכשיו, שלנו המעורא עם שייכות לו שאין חדש דבר זה
שכר שמקבל דמשגיח ז"ל האחרונים רבותינו בזה האריכו

בעה"במה כיד פועל ויד שלו כפועל הוא הרי הבית בעל או טבח
מידידי אחת תשובה ראיתי וכבר זה על כרכרו כרכורים והרבה
גאב"ד שליט"א שטערן מהר"מ כש"ת 'כו הג' הגאון הרב

ט)דעברעצין והלכה תורה ח' בירחו לפ"ק ז"תשל בשנת שנשאל(שנדפס
אחר ומצאו משגיח עם בכשרות מוחזק במסעדה שאכל באחד
ל"הו המשגיח על שסמך ל"הו גוונא כהאי אי במסעדה טריפה כך
קרוב כשוגג לה' לשוב שחייב או ותשובה כפרה צריך ואין אונס

לבדוק. לו שהיה למזיד

קרובוהשיב ואדרבה תשובה לענין אונס האוכל מקרי דלא
רעות מאורעות אחרי כי מלאונס, יותר שוגג או לפשיעה
דבימים כתב שם 'ו ובאות יותר, לדקדק לו היה אלו בענינים
ונוסף עליו לסמוך ראוי מהימן איש הבית בעל שהי' קדמונים
קיבל לא מעולם מכשיר והבעל המכשיר בעל משגיח לו נתנו לזה
כיון עתה אבל ,העיר מקהל אלא המסעדה מבעל שכרו
על עול להטיל לנפשו וירא מהמסעדה שכר מקבל שהמשגיח
שכרו לו ישלם לא או באחר יחליפנו ואולי פן המסעדה בעל
כן אם בעצמו, סמכא בר לעולם אינו המסעדה בעל וגם משלם,
להכניס בדבר נוגע מסעדה הבעל דכמו בדבר נוגע המשגיח הו"ל
נוגע והמשגיח המכשיר בעל גם עיניו וסוגר בזול מאכל במסעדה
בלא זה על הסומך כל ולכן מאומה. ראה לא כביכול כאילו בדבר
ל"והי כלל, אונס אינו שם אוכל נפש ובשעט וחקירה דרישה
וכתב עיי"ש, לגמרי עליו לסמוך ולא קודם ולברר לדעת להאוכל
המשגיח אשר ההכשרים בכל כן אם למעשה להלכה ראיות שם
כיד פועל ויד שלהם פועל הוא הרי בתים מהבעלי נשכר הוא
כשקרה ראינו כי ובאמת פועל, מסתם יותר ולפעמים דמי בעלים
על ולחוס בתים הבעלי צד על משגיחים בעלי עמדו שקרה מה
בשביל הפראדוקטאן את להתיר כדי דברים כמה ועשו ממונם
עבור שיתנו ישראל ממון הפסד על חששו ולא ממונם הפסד
מלא כסף זה על וישלמו התירו לדעתם 'אפי שבקושי גבינה
לב רחבי אנשים שיעמדו והלואי המהדרין, מן מהדרין של כגבינה
הכסף וישלמו ה' יראי משגיחים יקחו והם חזק וועד ויארגנו
להבעלי ולא הוועד לאותו אחראי יהא והמשגיח להמשגיחים
דופי להטיל ו"ח בידי אין שהוא כמו שהמצב זמן כל אבל ,בתים

אלא לסמוך,במשגיחים מי על בדעתו לשקול דעת בר כל צריך
בהשגחה, לסמוך יש רב איזה על שאלה על אמרתי ופעם
חצי של הלואה לו נותן היה שאם בדיחותא חצי ע"ד והשבתי
גם עליו לסמוך יש עליו סומך והיה עדים בלי דאללאר מיליאן
התם ועד כסף. בצע בשביל נמכר שאינו דס"ל נראה דאז בזה

ונפש. בלב כוח"ט בברכת מברכו דושכ"ת ידידו הנני
 

טרפה בשדה ובשר
ו פרק מט שער  חיים עץ ספר

ונפלאים נוראים סודות

והנהמשם להפריד דנוגה קדוש הלבוש בסוד הוא המילה מצות
ופריעה מילה והם הרע דקליפה שביסוד אחרנין קליפין 'ג
ה' שם יש לכן שבנוגה, נוקבא בסוד נדה וענין ,דדמא ואטופי
שם כולם המצות שאר וכעד"ז טהורים, דמים וה' טמאים דמים
מקטרגא לכל קשורין אינון לרשיעייא בתיקונים וז"ש ,הם
אין שלהם לבוש נוגה דקליפת הרע שאין החסידים אך דילהון,
העולמות בגוף ממש מתקשר רק זה לצורך המצות להם צריך
בזה נחלקים המצות כל ועד"ז כנ"ל, שבנוגה במלבושים ולא
ניצוצין שברפ"ח הרע היא הטרפה מצות וכן דנוגה. הלבוש
,ב"ן סוד שהוא שבקליפה הרע הכלב מן שנטרפה ,נוגה דקליפת
דקדושה, מ"ן בב"ן נתקנה למוטב וכשחוזרת ,הרע הקלי' של מל'

הנקרא דחשמ"ל העליון מלבוש הוא הטרפה שנטרפהוזה בשר

טרפה בשדה ובשר וזהו הראשון הנוגה,מאדם עני נתבאר והנה)

דגנתא דאילנא עלי הוא החשמ"ל כי דיליה, וטרפי ועלי דגופא לבוש זה כי וחשמל

(הלבוש מזה בפני הוא הפרי אסוד הם דבי"ע ההיכלות כל והנה ,
פנימיים ,כלים ג' יש מהן וא' שבכ"א נתבאר והנה חשמ"ל,
הנזכר הרוחין והנה בעשיה, חיצונים ביצירה אמצעים בבריאה
כך ואחר הנפש, הם היכל דכל וחיות, רוחין הם דפקודי בהיכלות
הנגה ועליו חשמ"ל הוא שלהם והלבוש אצלינו, הנזכר כלים הג'

הרקע והנה קליפות, 'ג ועליווהם דעשיה, נגה קלי' הם דעשיה ים
ואילנות ודגים ועופות וחיות הבהמות כל כי ,עיזים יריעות
שבב"ח הטמאים אך נגה, מקלי' טו"ר כולם כו' ואבנים ועשבים
הם הכרם וכלאי ערלה כגון ובעצים בעשבים לאכילה והאסורים
לאתערבא יכול הבריאה כי ל"ו בתקונים ומ"ש הערלה. קלי' בג'
קליפת והוא קלי' ביה לאתערבא יכול בי"ע 'פי וכו', קליפה עיה
בינוני וביצירה טוב רובו בבריאה כי שוין, ואינם שבכולם נגה
במקומה שידה מנחת שהיתה אסתר ענין וזהו .רע רובו ובעשיה
ו"רע דף תצא פרשת שכתוב כמו אחשורוש, עם ומזדווגת
והיתה שד, הנקרא הרע מבחי' שלה נגה קלי' והוא ד"ן, ובתקונים
שם ידי על שלה היצה"ר השד להשביע ומרדכי היא יודעת
,אחשורוש אל וילך גוף בדמות שיתלבש שם כנזכר המפורש
הוא והרי שלה, ההיא השידה מצד אסתר בן דריוש נולד ומשם
עם צמח  הגהה] רע. וחציו טוב חציו היה לכן ,ממש אסתר בן
אצלה בגדו ותנח ביוסף שכתב מה תבין כאן באסתר האמור
וגם גוי היה לכן פנימית]. היינו חוצה וינס הלבוש, בחינת היינו
כורש. שמלך קודם תחלה רשות נתן הוא כי ,בהמ"ק שיבנה צוה
היא ורעה היא, דקדושה ענג הפך דנוגה דכורא הוא הנגע והנה
לבוש הם יען אנשים עם להזדוג יכולת להם ויש לילית, 'נוק
נוגה, קלי' הוא יהודי שד אשמדאי כי ונ"ל .שלהם הנפשות
הם אחרנין שדים אך ,כנודע זעירתא לילית היא דיליה ונוקבא
רע הוא דחויא משכא הנ"ל עור סוד נגה והנה קליפות. 'ג משאר
בסוד רע נקרא קריין בעלי בחי' כל לכן וטוב, רע ערוב הרי וטוב,

(ז לח והנה(בראשית ,כנודע ה' בעיני רע יהודה בכור ער ויהי
הטוב היצר ואת הנפש עמו מוליך בלילה אז גובר כשהיצה"ר
וכשעוסק נגה. קליפה שהם וקש תבן חלום ורואה נוגה, לקליפת

בו נאמר בתורה(כב ו היצר(משלי ומתגבר ,עליך תשמור בשכבך
וזה .דעשיה טובים המלאכים אצל ומוליכו מלאך, שהוא הטוב

נה:)סוד ברכות)סוד וזה שד. ידי על כאן מלאך ידי על כאןמשלי)

כג) יטבחלומו נפקד אינו מד"ת ילין שבע רע, יפקד בל ילין ושבע
כנודע: ,קריין בעלי בסוד ,רע הנקרא נגה של הרע ידי על

הרבנים התאחדות וויליאמסבורג שערוריית
זי"ע מסאטמאר אדמו"ר כ"ק רשכבה"ג מרן בנוכח

:השמטות
י'בהמאור, קונטרס עשירית שנה ,ט"תשי אלול כתב(צו)חודש

בעתונות והמינות במארקטעס הטרפות מועידתבענין)

(הרבני וז"ל:התאחדות
בועידתבתחילת שנתקיימה וקנדה דארה"ב הרבנים התאחדות

מרבני וחמשים כמאה של בהשתתפותם זה, חודש
יהדות עניני תיקון ע"ד חריפים ויכוחים נשמעו ,ההתאחדות

.שונים ומכשולים נחוצים
המארקעטסביום בדבר עצום ויכוח התפתח הכינוס, של 'בשוקי)

(נשיאהעופות [זצ"ל] שליט"א מסאטמאר ר"האדמו לכ"ק .
אצל שנעשה ודרישה חקירה של ס"ה נמסר ,ההתאחדות
המארקעטס במאות .ואיום נורא והוא ,המשגיחים ואצל השובי"ם
רבתי, יורק ניו יהודי אלפי למאות "כשרים" עופות המספקים
השוחטים .כלל השגחה שם אין .לתאר שאין הפקרות שורר
שהנהו האטליז ובעל שנטרפו, העופות הצדה ומשליכים שוחטים
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טלפון א אריין קומט אינמיטן ,טיש ביים זיצן זיי קאמפאני,
וויינסטאק מיסטער טלפון אופן זאגט הבית בעל דער און
קענסטו וויפיל פאר טשיקען טויזענט זעכציג האבן דארף איך
פונט, א סענט 43 פאר מיר גיט פערדא געבען? דאס מיר
דעם אנגענומען האט ער און ביליגער? מאכן דאס קענסטו

ארדער.

נאךדי פרעגן טלפון דעם אראפ לייגט שחור דער ווי דעם
מארט? מיל מיט גערעט האסט די ,שחור דעם ת"ח צווי
אזוי די פארקויפט ער אים פרעגען זיי יא! ער ענטפערט
אז געזאגט ער האט אים? צו אנקומען דארפסט די אז ביליג
אים פארקויפט ער ווייל מאל, אסאך אים ביי קויפט ער

אמעריקאב אין פערדא קאמפאני גרעסטע די ווי יליגער
פארקויפט!

פארקויפטאיך ער וואס נאמנות זיין אין אריינגיין נישט וויל
.'וכו טריפה מיט כשר

מיטדי האנדעלט סוחר דער אז אנדערע, אן גאר איז שאלה
קען ער ווייסט, ווער ,פליישן טרייפענע קוואנטומס אזעלעכע
און עופות מיליאנען אויף לייגן ארויף און פלאמבעס נעמען דאך
נישט קיינמאל וועט קיינער אין אידן, ערליכע פאר פארקויפן
און נאך, נישט בכלל איהם דאך קוקט המכשיר רב דער ווייל וויסן,
די הפקר. געווען אלס דאך זענען פלאמבעס זיינע אז באקאנט ווי

כשרות. אין לשמאלם ימינם בין יודעים אינם המכשירים רבנים

הקהילות דהתאחדות הכשרות וועד
וקאנאדא הברית ַַדארצות

וישפוט הקהל יראה

הנהשל ההכשר עליהם שיש "מגדל" וכן "קעז "העולם בענין
וגם תמידי משגיח בלא חלב עם נעשית הוא קהלה ברייער

עכו"ם מחלב חוץ טרפות כמה יש הגבינות שם שעושין בהמפעל
שעושים הטריפות הבהמות של שאלות ישנם מזה וחוץ וכדומה,
עליהם ואין השגחה, שום עליהם ואין כידוע, אפערעישאן, להם
יודעים אין והאנשים .ברייער מקהלה רק חרדי מרב הכשר שום
חלב הם שלהם שהגבינה מפרסמים שהם לפי הדברים פרטי
ראוי אין ברייער מקהלת שהחלב בישראל לפרסם ונא ישראל.
נצא אז חשוון כ"ט עד הדברים יפרסמו לא ואם השם. בקהל לבא
דבר שום יאכל לא ישראל בר ששום וברחובות בשוקים ונזעק

וד"ל. ברייער מקהלת

לפ"ק.יום ז"תשנ וגו', שמענו לו אתה אם לסדר ד'
   
 
  
    


טריפה וחלב – ריפות בהמות

בס"ד
     

     

בהניאחדשכ"ת שאלתו ובדבר כו'.. הפאקס קבלתי ,בידידות
בהמות בעדרם שמצאו ישראל חלב על משגיחים
כן שנמשך רב זמן שזה וכנראה זה על הודיעו לא והם טריפות
זה על כשגילו ועכשיו יותר או שנים שבע או שש לערך וי"א
להבא על ומבטיחים באמתלאות העבר על לחפות מנסים ברבים
טריפה חלב תערובות חשש שום בלי יהי' הכל והלאה שמהיום
יש אם מהעדר טריפה ספק או טריפה בהמה שורש כל ושיעקרו
מתחת מכשלה שיצאה כיון או והלאה מהיום עליהם לסמוך
שיצאה טבח דין הו"ל לחפות ניסו שמצאו לאחר וגם ידיהם
עד שלו כשרות חזקת ואבד נאמן שאינו ידו מתחת טריפה

אותו מכירין שאין למקום וילך תשובה צ"גשיעשה חולי 'כבגמ)

(ס"ד סימ יו"ד ובש"ע מ"א 'מהל פ"ז "ורמבכלום מזה כתבתי שלא ותמה ,
הנ"ל. בענין שכתבתי בתשובה

ד"ולפענשדרכו בטבח בין חילוקים יש ובש"ע שם 'בגמ הנה
וציין ל"ד סימן ובח"מ עיי"ש לאחרים או לעצמו לנקר
ולכן כפושע אלא כמזיד חשוב דאינו מיירי שם וביו"ד הש"ך עליו
עיני ראות לפי הכל ותשובתו לכשרותו דחזרתו הרמ"א כתב
שיש דכל שם מהרש"א גליון ועיין במזיד או בשוגג עבר אם הדיין
בעל כשר הוא שאם או הכשרות שנוטלין כגון ממון חימוד שם
התשובה שיהא עד חוזר אינו בו ומשתכר הבשר לו מוכר הבהמה
מזרחי. לר"א כ"ד סימן עמוקים מים ובתש' עיי"ש בממון כן גם

ובדידןלפי המשגיחים מצד פשיעה שום ראינו דלא כיון מיהו
יביאו שלא להשגיח לכאורה להם שהי' הגם ידיעתי
הכשרות בין אותם יחלבו שלא יביאו ואם בעדר טריפות בהמות
שחלבו חלב חז"ל שאסרו עיקר שהרי שלהם ההשגחה זה שבודאי
טמאה חלב בו יערבו שלא משום רואהו ישראל ואין עכו"ם
לא רוב שע"פ אלא הוא זה בכלל נמי טריפה דחלב ופשוט
שגם פשוט אבל שנחלבים כשרות בהמות בעדר טריפות נמצאים
לא כרחך דעל וצ"ל ,להשגיח צריכים שם יש אם טריפה בהמה
שם שיש האמת מהם העלימו שבאמת או דעתם על עלתה
אפשר אלא פשיעה שום בזה ראינו לא אופן בכל טריפות בהמות
ויותר יותר ישגיחו והלאה מהיום אם מקום מכל בהשגחה, חסרון
אם ומיהו והלאה, מהיום נאמנות להם שאין לומר שאין וודאי
יהיו שלא ודאי והלאה מהיום בו וכיוצא התרשלות איזה נראה

הח"ס מרן כתב וכבר ,החלב על כ"א)נאמנים סימ ד"יו)על במשגיח
והיו בבהמה ההקזה רושם על השגיח לא שאם ישראל חלב
על משגיחים היו אז החליבה על להעומדים הדבר מפרסמים
כן דאם איסורא להאכילנו נחשדו ולא כן גם ההקזה רושם
איזה 'יהי אם נמי בדידן ולכן עיי"ש, מהימנו לא גופי' אהחלב
כלום להם נאמין לא ניתוח עם בהמות על משגיחים שלא חשש

לזה. חשש ראיתי לא התם עד אבל החלב על

מהבעליובדבר שכר מקבלים המשגיחים כי היות שאל אשר
שהמשגיחים אפשר כן אם הכשרות הועד מן ולא בתים
אין ומיהו מאד מכאבת בנקודה נגע כאן הנה ,בדבר נוגעים הו"ל
וכבר עכשיו, שלנו המעורא עם שייכות לו שאין חדש דבר זה
שכר שמקבל דמשגיח ז"ל האחרונים רבותינו בזה האריכו

בעה"במה כיד פועל ויד שלו כפועל הוא הרי הבית בעל או טבח
מידידי אחת תשובה ראיתי וכבר זה על כרכרו כרכורים והרבה
גאב"ד שליט"א שטערן מהר"מ כש"ת 'כו הג' הגאון הרב

ט)דעברעצין והלכה תורה ח' בירחו לפ"ק ז"תשל בשנת שנשאל(שנדפס
אחר ומצאו משגיח עם בכשרות מוחזק במסעדה שאכל באחד
ל"הו המשגיח על שסמך ל"הו גוונא כהאי אי במסעדה טריפה כך
קרוב כשוגג לה' לשוב שחייב או ותשובה כפרה צריך ואין אונס

לבדוק. לו שהיה למזיד

קרובוהשיב ואדרבה תשובה לענין אונס האוכל מקרי דלא
רעות מאורעות אחרי כי מלאונס, יותר שוגג או לפשיעה
דבימים כתב שם 'ו ובאות יותר, לדקדק לו היה אלו בענינים
ונוסף עליו לסמוך ראוי מהימן איש הבית בעל שהי' קדמונים
קיבל לא מעולם מכשיר והבעל המכשיר בעל משגיח לו נתנו לזה
כיון עתה אבל ,העיר מקהל אלא המסעדה מבעל שכרו
על עול להטיל לנפשו וירא מהמסעדה שכר מקבל שהמשגיח
שכרו לו ישלם לא או באחר יחליפנו ואולי פן המסעדה בעל
כן אם בעצמו, סמכא בר לעולם אינו המסעדה בעל וגם משלם,
להכניס בדבר נוגע מסעדה הבעל דכמו בדבר נוגע המשגיח הו"ל
נוגע והמשגיח המכשיר בעל גם עיניו וסוגר בזול מאכל במסעדה
בלא זה על הסומך כל ולכן מאומה. ראה לא כביכול כאילו בדבר
ל"והי כלל, אונס אינו שם אוכל נפש ובשעט וחקירה דרישה
וכתב עיי"ש, לגמרי עליו לסמוך ולא קודם ולברר לדעת להאוכל
המשגיח אשר ההכשרים בכל כן אם למעשה להלכה ראיות שם
כיד פועל ויד שלהם פועל הוא הרי בתים מהבעלי נשכר הוא
כשקרה ראינו כי ובאמת פועל, מסתם יותר ולפעמים דמי בעלים
על ולחוס בתים הבעלי צד על משגיחים בעלי עמדו שקרה מה
בשביל הפראדוקטאן את להתיר כדי דברים כמה ועשו ממונם
עבור שיתנו ישראל ממון הפסד על חששו ולא ממונם הפסד
מלא כסף זה על וישלמו התירו לדעתם 'אפי שבקושי גבינה
לב רחבי אנשים שיעמדו והלואי המהדרין, מן מהדרין של כגבינה
הכסף וישלמו ה' יראי משגיחים יקחו והם חזק וועד ויארגנו
להבעלי ולא הוועד לאותו אחראי יהא והמשגיח להמשגיחים
דופי להטיל ו"ח בידי אין שהוא כמו שהמצב זמן כל אבל ,בתים

אלא לסמוך,במשגיחים מי על בדעתו לשקול דעת בר כל צריך
בהשגחה, לסמוך יש רב איזה על שאלה על אמרתי ופעם
חצי של הלואה לו נותן היה שאם בדיחותא חצי ע"ד והשבתי
גם עליו לסמוך יש עליו סומך והיה עדים בלי דאללאר מיליאן
התם ועד כסף. בצע בשביל נמכר שאינו דס"ל נראה דאז בזה

ונפש. בלב כוח"ט בברכת מברכו דושכ"ת ידידו הנני
 

טרפה בשדה ובשר
ו פרק מט שער  חיים עץ ספר

ונפלאים נוראים סודות

והנהמשם להפריד דנוגה קדוש הלבוש בסוד הוא המילה מצות
ופריעה מילה והם הרע דקליפה שביסוד אחרנין קליפין 'ג
ה' שם יש לכן שבנוגה, נוקבא בסוד נדה וענין ,דדמא ואטופי
שם כולם המצות שאר וכעד"ז טהורים, דמים וה' טמאים דמים
מקטרגא לכל קשורין אינון לרשיעייא בתיקונים וז"ש ,הם
אין שלהם לבוש נוגה דקליפת הרע שאין החסידים אך דילהון,
העולמות בגוף ממש מתקשר רק זה לצורך המצות להם צריך
בזה נחלקים המצות כל ועד"ז כנ"ל, שבנוגה במלבושים ולא
ניצוצין שברפ"ח הרע היא הטרפה מצות וכן דנוגה. הלבוש
,ב"ן סוד שהוא שבקליפה הרע הכלב מן שנטרפה ,נוגה דקליפת
דקדושה, מ"ן בב"ן נתקנה למוטב וכשחוזרת ,הרע הקלי' של מל'

הנקרא דחשמ"ל העליון מלבוש הוא הטרפה שנטרפהוזה בשר

טרפה בשדה ובשר וזהו הראשון הנוגה,מאדם עני נתבאר והנה)

דגנתא דאילנא עלי הוא החשמ"ל כי דיליה, וטרפי ועלי דגופא לבוש זה כי וחשמל

(הלבוש מזה בפני הוא הפרי אסוד הם דבי"ע ההיכלות כל והנה ,
פנימיים ,כלים ג' יש מהן וא' שבכ"א נתבאר והנה חשמ"ל,
הנזכר הרוחין והנה בעשיה, חיצונים ביצירה אמצעים בבריאה
כך ואחר הנפש, הם היכל דכל וחיות, רוחין הם דפקודי בהיכלות
הנגה ועליו חשמ"ל הוא שלהם והלבוש אצלינו, הנזכר כלים הג'

הרקע והנה קליפות, 'ג ועליווהם דעשיה, נגה קלי' הם דעשיה ים
ואילנות ודגים ועופות וחיות הבהמות כל כי ,עיזים יריעות
שבב"ח הטמאים אך נגה, מקלי' טו"ר כולם כו' ואבנים ועשבים
הם הכרם וכלאי ערלה כגון ובעצים בעשבים לאכילה והאסורים
לאתערבא יכול הבריאה כי ל"ו בתקונים ומ"ש הערלה. קלי' בג'
קליפת והוא קלי' ביה לאתערבא יכול בי"ע 'פי וכו', קליפה עיה
בינוני וביצירה טוב רובו בבריאה כי שוין, ואינם שבכולם נגה
במקומה שידה מנחת שהיתה אסתר ענין וזהו .רע רובו ובעשיה
ו"רע דף תצא פרשת שכתוב כמו אחשורוש, עם ומזדווגת
והיתה שד, הנקרא הרע מבחי' שלה נגה קלי' והוא ד"ן, ובתקונים
שם ידי על שלה היצה"ר השד להשביע ומרדכי היא יודעת
,אחשורוש אל וילך גוף בדמות שיתלבש שם כנזכר המפורש
הוא והרי שלה, ההיא השידה מצד אסתר בן דריוש נולד ומשם
עם צמח  הגהה] רע. וחציו טוב חציו היה לכן ,ממש אסתר בן
אצלה בגדו ותנח ביוסף שכתב מה תבין כאן באסתר האמור
וגם גוי היה לכן פנימית]. היינו חוצה וינס הלבוש, בחינת היינו
כורש. שמלך קודם תחלה רשות נתן הוא כי ,בהמ"ק שיבנה צוה
היא ורעה היא, דקדושה ענג הפך דנוגה דכורא הוא הנגע והנה
לבוש הם יען אנשים עם להזדוג יכולת להם ויש לילית, 'נוק
נוגה, קלי' הוא יהודי שד אשמדאי כי ונ"ל .שלהם הנפשות
הם אחרנין שדים אך ,כנודע זעירתא לילית היא דיליה ונוקבא
רע הוא דחויא משכא הנ"ל עור סוד נגה והנה קליפות. 'ג משאר
בסוד רע נקרא קריין בעלי בחי' כל לכן וטוב, רע ערוב הרי וטוב,

(ז לח והנה(בראשית ,כנודע ה' בעיני רע יהודה בכור ער ויהי
הטוב היצר ואת הנפש עמו מוליך בלילה אז גובר כשהיצה"ר
וכשעוסק נגה. קליפה שהם וקש תבן חלום ורואה נוגה, לקליפת

בו נאמר בתורה(כב ו היצר(משלי ומתגבר ,עליך תשמור בשכבך
וזה .דעשיה טובים המלאכים אצל ומוליכו מלאך, שהוא הטוב

נה:)סוד ברכות)סוד וזה שד. ידי על כאן מלאך ידי על כאןמשלי)

כג) יטבחלומו נפקד אינו מד"ת ילין שבע רע, יפקד בל ילין ושבע
כנודע: ,קריין בעלי בסוד ,רע הנקרא נגה של הרע ידי על

הרבנים התאחדות וויליאמסבורג שערוריית
זי"ע מסאטמאר אדמו"ר כ"ק רשכבה"ג מרן בנוכח

:השמטות
י'בהמאור, קונטרס עשירית שנה ,ט"תשי אלול כתב(צו)חודש

בעתונות והמינות במארקטעס הטרפות מועידתבענין)

(הרבני וז"ל:התאחדות
בועידתבתחילת שנתקיימה וקנדה דארה"ב הרבנים התאחדות

מרבני וחמשים כמאה של בהשתתפותם זה, חודש
יהדות עניני תיקון ע"ד חריפים ויכוחים נשמעו ,ההתאחדות

.שונים ומכשולים נחוצים
המארקעטסביום בדבר עצום ויכוח התפתח הכינוס, של 'בשוקי)

(נשיאהעופות [זצ"ל] שליט"א מסאטמאר ר"האדמו לכ"ק .
אצל שנעשה ודרישה חקירה של ס"ה נמסר ,ההתאחדות
המארקעטס במאות .ואיום נורא והוא ,המשגיחים ואצל השובי"ם
רבתי, יורק ניו יהודי אלפי למאות "כשרים" עופות המספקים
השוחטים .כלל השגחה שם אין .לתאר שאין הפקרות שורר
שהנהו האטליז ובעל שנטרפו, העופות הצדה ומשליכים שוחטים
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כ"ק .לכשר הכל ומוכר הכל ומערב בא ,בפרהסיא שבת מחלל
שבוודאי מארקעט בעל על להסתמך אפשר איך שאל האדמו"ר
טריפה. בחזקת הוא שמוכר מה שכל שברור ,ככשר טריפה מוכר

זה.נתקבלו בנדון חשובות החלטות כך אחר

ונתקבלוהכינוס הראוי הגובה על עמד ימים, שני שארך
ולמעשה. להלכה חשובות החלטות

אפיקומן כשרות
בס"ד

רחמנות!! האטס אידען אפיקומן? פאר נישט מען קויפט וואס
רחמנות!! אהנע

פוןמיר בקשה דער לויט שורות, קומענדיגע די מפרסם זענען
וועלכע הרבים לטובת מנהלים, און מלמדים מערערע

אינפארמירט. נישט זענען

הינזיכטןהיינט אלע אין טעגליך זיך מערן נסיונות די ווי צוטאג
האט אינטערנעט, דער הנסיונות אבות אבי דער בפרט
טייערע די ,תשב"ר די פון פארגעסן נישט אויך דבר בעל דער
און וועלט די שטייט תורה זייער אויף וואס נשמה'לעך אידישע
נעץ. זיין אין אריינצוכאפן זיי ער פרואווט כיטערקייט זיין מיט

צוערשטטיי"ם" פארשידענע די מיט אנגעהויבן עס זיך האט
געי"ם" ביי שוין מען האלט היינט גיימ"ס", אוי"ט
פארשידענע אין קומט וואס כלי א איז דאס . “’£  באו"י"
געהעריגע א ווי אויסזעהן און גרויס די צו ביז גרויסקייט
אויף שפילט עס און דיסק א אריין מ'לייגט און קאמפיוטער

שפילען. פארשידענע

פוןדער בלויז דיסקס טויזענטער מיט פארפלייצט איז מארק
און(געימ"ס)שפילען צענדליגער פון באשטייט דיסק יעדע .

עלטערן די אז מעגליך נישט ס'איז געימ"ס. הונדערטער אמאל
שפילן קינד דאס מ'לאזט פאר דיסק, יעדן דורכגיין קענען זאלן
יארען די זיך באוויינען וועלכע עלטערן פון ווייסן מיר דערמיט,
אוועקגענומען האט וואס שטוב אין כלי דעם אריינלאזען פאר
דערצו געברענגט עווענטועל און לערנען פון קינד פון קאפ דעם
אנגעהויבען זיך און חברותא שלעכטע מיט חבר'ן זיך זאל ער
און 2423 געווען אלט שוין איז ער ביז... אראפ בארג קייקלען

ישמרנו. ד' שידוך א פון אויסזיכט קיין נאכנישט זיך ס'ווייזט

האבעןקיינער וועלכע די אבער ווערן, געפרואווט נישט ח"ו זאל
טעג גאנצע וויאזוי פארציילען אייך קענען מיטגעמאכט,
אנגעווייטיגט און נפש עגמת הארצרייסעניש, מיט אדארך גייען
ישיבה די רופט, מנהל דער רופט, מלמד דער קינד. אזא פון
אננעמען נישט אים וויל צווייטער דער ארויס, אים ווארפט
צו מענטשען, פאר פנים דעם ווייזען צו בזיונות די און א.א.וו.

אנגעקומען. מ'איז נחת פארא וואס

קינדערמורי די ביי נאך זיך פרעגט !תומו)ורבותי לפי וועלן(מסיח ,
מאגנעט, א ווי ציען געימס די אזוי ווי פארציילען אייך זיי
שעות, לאנגע דערביי מ'זיצט דערצו פאר'כישופ'ט ווי מ'ווערט

קאפ אין אלס נאך עס זיך דרייט לערנען בשעת'ן אוןדי ווי נישט)

געימ"ס) לערנען.אמאליגע צום זיין מצמצם נישט זיך מ'קען ,

אוןקינד דאס זעהט ח"ו אויב פאל, בעסטן אויפן שוין איז דאס
קינד דעם קאליע דאס מאכט נישט, טויג וואס שפיל א
א חבר א פון בארגן זאל קינד דאס אז גענוג ס'איז און ,טאטאל

איז דאס וואס אויפשפילען דאס און נישט, טויג וואס דיסק
פראבלעמען אלע די אז זעלבסטפארשטענדליך און ,שכיח זייער
אויפן געימ'ס שפילען קינדער מ'לאזט ווען שייך אויך זענען
ערגער פיל נאך מצב דער איז דארט און קאמפיוטער, טאטענ'ס

מ'מיינט. ווי

זאלבואו וואס צו חשבון ניכטערן א אפגעבן זיך לאמיר ,חשבון
ער ווייל באו"י געי"מ ווי כלי אזא קינדער ערלויבען מען
קיין נישט איז דאס רחמנות, האט איר און וויינט און בעט
ווייל גוף פארן אויך און נשמה, זיין פאר אכזריות נאר רחמנות
לעבן אין טעם קיין נישט שוין מען פילט ו"ח אפ מ'פארט ווען
רחמנות נשים "ידי פסוק דער זאגט דעם אויף בגשמיות. אפילו
ליצלן רחמנא מען לייגט רחמנות אזא מיט ילדיהם", בישלו
קינד א אויף האבען רחמנות ווי פונקט ס'איז קינדער, די צוגרונד
זאל'מ יאמערט און וויינט און טשאקאלאד טריפה א זעהט וואס
דעם מטמטם איז טשאקאלאד טריפה אויב ווייל געבן... אים עס

געימ"ס. טריפה מיט זעלבע דאס איז ,מוח

פרייעאון שפילען צו וואס מיט האבען זאל קינד דאס כדי אויב
און כשר'ע געימ"ס נאך און גענוג דא איז צייט
היינטיגע וואס לאנג יארן אויסגעפרואווט אויסגעהאלטענע
שפילען. צו געבן זיי מען זאל דאס געשפילט, נאך האבען זיידעס
ציהט עס און לערנען בשעת'ן קאפ דעם אוועק נישט נעמט עס

כישוף. ווי נישט

דעםגעדענקטס קינד פארן געבן אדער קויפן צו נישט כלל דעם
אייך פירט שפילען, פשוט'ע נאר באו"י" "געי"ם
מה דורות. פון וועג אויסגעטראטענעם גלאטען א אויף בעזה"י
געלט מיט נישט  איר ריזיקירט דאס, קויפט איר אויב כן שאין
טייערסטן מיטן נאר  מ'פארלירט אויב זיך בארואיגט מען וואס
דער ,קינדער קינדס און קינדער אייערע פארמאגט, איר וואס
וועלכע פראבלעמען אלע מיט דורות. אייערע פון המשך

א.א.וו. נפש עגמת בלויז נאר נחת קיין נישט ברענגען

צידאס בארואיגן צו געפאר אין שטעלן אלעס דאס כדאי איז
צו שכל קיין נישט האט און דערנאך לעכצט וועלכער קינד

שפילט. דאס וואס מיט פארשטיין

קינדס'איז איין ביי אויב און ,פייער מיט שפיל א ליידער
איר וואלט צווייטען. ביים דערלייגען איר קענט געלונגט
אפילו פאפיר און שוועבעל מיט שפילען זיך קינד אייער געלאזט
ס'איז און געטוהן אמאל שוין דאס האט ער אז ווייסט איר

געשען? גארנישט

פוןלאמיר אגב איז וועלכעס רחמנות פאלשע דאס באהערשען
וועט זה בזכות און חינוך, פון יסודות וויכטיגסטע די
ליכטיגע געזונטע ערליכע צו זיין זוכה זאלען מיר העלפן השי"ת
זיי מיט גיין און המלכים מלכי מלך פון מיליטער דאס דורות,

צדקינו. משיח פני זיין מקבל בקרוב

  
ד"בס

פארלכבוד ארט אן גיט וועלכער ,צייטונג חשובער אונזער
ענינים אקטועלע וויכטיגע זיין צי מפרסם לייענער
ביטע .ישיבות ראשי און מחנכים פון בפרט הפרק, על העומדים
ווייל פסח טוב יום דעם פאר נאך בריוו דעם פאר ארט אן גיט

אפיקומן. פאר נאך זען דאס מוזן קינדער די פון עלטערן די


