
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

 כולל תשובות מכתבים ובירורים
בענין כשרות המאכלים והבשר

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

דבר המערכת

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

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

מצב הכשרות בימינו
חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

המערכות על תיקון הכשרות
יותר מאלף ספרים וקונטריסים וקול קורא'ס
שיצאו לאור בשנים תשכ"ה-תשע"ה.

מהמתרחש בעולם הכשרות
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.

שמע בני עצות לתיקון הכשרות

ועוד.
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גליון מס'
67

נפשי  מסרתי  וממש  לברוקלין,  ישראל  מארץ  הגרתי  שנה   48 כ-  לפני 

איתני  נגד  נלחמתי  ארה"ב,  רחבי  בכל  כשרה  לא  שחיטה  נגד  ונלחמתי 

כשר,  לא  בשר  שיווקו  אשר  הבשר  תעשיית  של  כלכליים  קונצרנים 

בכל  נגדי  עצומה  התנגדות  שגרר  דבר  האמת,  את  לחשוף  נרתעתי  לא 

המישורים, דבר שהוביל לניסיון להתנקשות בחיי.

 כתבתי מאות ואלפי ספרים בכל מקצועות התורה, ורק בנושא השחיטה 

ועוד,  דיסקים  קורא'ס,  וקול  וספרים  קונטרסים  מאלף  יותר  פרסמתי 

להינצל  ידעו  שכולם  העולם,  בכל  מדינות   70 לערך  נשלחו  מהם  וחלק 

מאכילת חלב ודם, שהוא איסור כרת רח"ל.

ראשי  לכל  לשלוח  החלטתי  נגדי,  עזה  התנגדות  גל  ועוררתי  מאחר 

הישיבות בארה"ב ספרים המוכיחים את חפותי ואת אמיתות דברי, כדי 

שיוכלו לעורר את בחורי הישיבה שלא יכשלו באכילת נבילות וטריפות, 

ובס"ד אחרי שחילקתי את הספרים בכל הישיבות והלכתי להגיד דרשות 

של  הבשר  את  אסרו  הליטאים  ורבני  הקדושה  גברה  לישיבה,  מישיבה 

)סאטמאר(, עד  מפעל בוויינלאנד שהיה בהכשרם של התאחדות הרבנים 

שהגיעו לפשיטת הרגל.

שכירת  ידי  על  נגדי  ונלחמו  אדישים  נשארו  לא  הבשר  תעשיות  ראשי 

רבנים מכובדים שיבדקו את כל הספרים שכתבתי ופרסמתי, ואם ימצאו 

שגיאה אחת, יפרסמו בכל עתוניהם שאני זייפן, וראו איך שזייפתי כאן 

להאכיל  להמשיך  יוכלו  זה  ידי  ועל  בכלום,  לי  יאמינו  לא  וממילא  וכאן, 

עת  בכל  לא  כמובן  כי  צדק,  גואל  ביאת  עד  ודם  חלב  וטריפות  נבילות 

מתרחש אדם כזה שמוכן למסור נפשו ונפשות ביתו, כך חשבו.

וסיפור שהיה, לפני 34 שנה בשנת תשל"ז )1978(, בשעת לילה מאוחרת, 

הישיבות.  ראשי  לכל  ספריי  מהפצת  וחצי  כשנה  שעברה  לאחר   )23:30(

תורה  "ישיבה  של  ישיבה  מראשי  שהוא,  במערכת(  שמור  )שמו  רב  התקשר 

הם  שספריי  מוכיח  הוא  בו  נגדי,  שלם  ספר  שכתב  לי  והודיע  ודעת", 

רוצה  הוא  הספר,  פרסום  לפני  אבל  כמוהו,  מאין  גדול  ושקר  נוראי  זיוף 

של  וידיד  חשוב  אדם  באמת  הוא  כי  בהערה:  להכניס  ]נא  חסד  לעשות 

והמתנה  ספרים,  ממנו  שקיבל  טובה,  כפוי  להיות  רצה  ולא  האדמו"ר, 

ובפרט  פרנסה,  בשביל  עושים  לא  מה  אבל  נגדו?  ויכתוב  ילך  שקיבל 

בכך  "צ'אנס"  או  הזדמנות  לי  ולתת  דולרים[  אלפים  בעשרות  שמדובר 

שאבין שהטעתי את כולם ושאודה על האמת.

דבר המערכת )בהמשכים(

יום ראשון | פרשת וישלח | ח כסלו
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יותר מאלף ספרים וקונטריסים
וקול קורא'ס שיצאו לאור

במשך יובל שנים תשכ"ה-תשע"ה ם
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המזון בהלכההמערכות על תיקון הכשרות
מכתבים של גדולי ישראל זי"ע
ולהבחל"ח גדולי ישראל שליט"א
םעל כשרות הבשר שאנו אוכלים

כי
ש

מ
בה

להשיג  בוחרים  היו וכו' והעכבר החזיר  בשר  מאוכלי שהם  הגם  הנכרים,

בישראל  מלפנים השחיטה  וגזירת מירוקיהם. פיגולי על הכשר  תעודת

ועדות ז "ל, דעמבא יצחק  לד "ר  והבדיקה  השחיטה בספר  כתובה  כבר 

זכרון ובספר  ז"ל, וינברג למהר"י  ח"א אש ובשרידי  מונק, לר"ע  נאמנה,

מהם) לקטתי דברים והרבה מ"ז. סי' ח "ג .יעקב 

"הומניי" חוקי חקיקת ע"י נגדינו מתחכמת הממשלה
כביכול

אחתב. היא השחיטה איסור גזירת בעוה"ר  הנה
מחמת פעם דור , מדור  המתחדשות הנוראות מגזירות
צער של  מסוה תחת ופעם  בגלוי , והעם הדת שנאת
אחרות עלילות של מסוה תחת או חיים, בעלי
ולא בעקיפין באו  כלל ובדרך  וכזבים . ושקרים 
להוציא לא נגדנו התחכמו רבים ובמקרים במישרין,
הומני  חוק לחקוק אלא השחיטה, לאסור מיוחד  צו
מפריעים האלו והתנאים שונים, בתנאים כביכול 
בקבלה אצלנו הנהוגה  ודקדוקיה, ובפרטיה בשחיטה ,

דורות. מדורי 

בסתר )מגמתםוכל  או  ולבזות(בגלוי  צעדינו, להצר  היה
ולחתור ולרומסה, ולהשפילה תוה"ק דת דתינו
יסוד  ולהרוס להרסה קדשינו, דת תחת חתירות
עם להיות ישראל , עם קדושת טהרת שזהו  קיומינו,
הם זוממים אסורות, ממאכלות בהבדל  לה' קדוש
שזה בידעם לאט, לאט ולשרש  לעקור  ושואפים

היסודי  להתבולל יהגרעין מבלי  אותנו השומרת 
ועמהם. ביניהם ולהתערב

מעמיד י) ודור דור בכל בעולם, החוזר גלגל היא בשחיטה הכשרות 
ישראל. לעם וטריפות נבילות להאכיל חיילותיו את הס "מ לנו 

כוחותיו  בכל הכשרות על שלחם שו "ת בספרו הרידב"ז שהעיד  כמו
והכיר  שראה עבור השורש מן אותו לעקור שרצו הרעבנים נגד 
לראות והרוצה  ואכמ"ל. הזהב, לעגל שנמכרים הרבנים של המצב 

והכשרות. הרידב"ז בספרי יעיין בשעתו אז שהי' מה  באריכות
הרב  של הברית  בארצות  כאן שאירע מה לדוגמא קצת  רק  נביא  כעת 
במה  מנדלוביץ פייוויל ר' הרב של דבריו את ונצטט זצ "ל . רי"י הכולל ,

שנה . ששים לפני  שאירע
זצ"ל  יוס יעקב הג"ר הכולל הרב בתקופת הכשרות מצב  א 

זצ "ל יוסף יעקב רבי הצדיק  הגאון כאשר שנים ממאה יותר לפני כבר

המשך בעלון הבא
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האט געזעען אין אינדיע ווען ער איז 
 געפארן אין א

בו יבואר מאמרי חז"ל וספרי שו"ת על 
מה שאמרו חז"ל כל באיה לא ישובון, 

והרי לגבי מינות אמרינן בע"ז יז מקרא 
דכל באיה לא ישובון, וברש"י שם שכל 
המשתמדים לעבודה זרה אחר שנאבקו 
במינות אינם שבין, וברמב"ם ה' ע"ז 

מומר לכל  פ"ב ה"ה שמומר לע"ז הוא
התורה כולה ומשוה אותו למינים 

לענין זה שאינם מתקבלים בתשובה. 
וממילא יוצא מזה, שרב הזה מיוראפ 
שיש לו יותר ממאה מליון דולר וכבר 

תשובות להתיר את  30כתב כבר 
העבודה זרה, מי יודע אם יכול לעשות 

תשובה, וכמו כן כל המתיר את 
העבודה זרה ואפילו ספק עבודה זרה 

ראה בכל מאמרי חז"ל, ותבין] השי"ת [
יעזור שכל אלו הרבנים יעשו תשובה, 
כי מן הסתם הם שוגגים כי הם בכלל 
עבר ושנה ונעשה להם כהיתר וכמו 
שכתב השלה"ק שמי שעבר כל ימיי 

 חייו נקרא משומד על זה.

 יה לא ישובוןקונטרס כל בא

בו יבואר מאמרי חז"ל וספרי שאלות 
ותשובות וספרי מוסר על: תלמיד ותיק 
שהיה ביבנה שהיה מטהר את השרץ 
במאה וחמשים טעמים, וממילא יוצא 
מזה, שרב שאשתו הלכה בפאה נכרית 
יתיר את השרץ בק"ן טעמים, ומפני זה 
הרב מיוראפ שיש לו יותר ממאה מליון 

תשובות להתיר את  30דולר כתב כבר 
העבודה זרה שהוא יותר גרוע פי אלף 
מהשרץ הטמא, השי"ת יעזור שיעשה 

תשובה השרץ אין לו שום היתר על פי 
חז"ל ושו"ע לפסוק בענינים הזה שעבר 

 כל ימיי חייו ונקרא משומד על זה.

 150מטהר את השרץ בקונטרס 
  טעמים

מאמרי חז"ל מדרשים  26בו יבואר 
בהענין  -וספרי מוסר וספרי חסידות 

שרב שאשתו הלכה בפאה נכרית אין 
לו שום היתר על פי חז"ל ושו"ע 

לפסוק בענינים אלו מאחר שעבר כל 
 ימי חייו על זה ונקרא משומד על זה.

 קונטרס אין אדם רואה מומין לעצמו

מאמרי חז"ל וספרי  34בו יבואר 
שאלות ותשובות וספרי מוסר על: עבר 

עבירה ושנה בה נעשה לו כהיתר, 
וממילא יוצא מזה, שרב שאשתו הלכה 

 קונטרס נעשה לו כהיתר
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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.

חזקת כשרות של הרבנים המכשירים

ם
כי

ש
מ

בה

מצב הכשרות בימינו

תורה ספר לשם יעבדו ועורו והרעי , דמו  זולת דבר שום
וקרא לפניו . הבשר כל ויביאו לשופרות, וקרניו ותפלין ,
חכם תלמיד לכל ושלח כוונות, שיכתוב לו ואמר לסופר
וכשגמר אלו . בכוונות אותו  שיאכל בשר  חתיכת שירצה
הי ' זה  להם, אמר הדבר. זה מה  החברים שאלו הדבר ,
במהרה , שישחוט הכריחוהו אחד ויום  פלוני, שוחט
ויצא ממנו, ונעלמה הדקה  מן  דקה  פגימה בה  הי ' והסכין 
לי  ואמר  ובא  לישראל. נבלה שהאכיל  ונמצא  כשר,
יתקלקל  שאם בסכין, ויזהרו שישחטוהו  אותו  שאתקן 
כל  ויחרדו אותו. תקנתי  לכן  לגלגולו. חוזר  הוא הסכין 
ינוח רוחך לו, ואמר לרב  בחלום  בא  ובלילה החברים.

שהנחתני. כמו  הבא  לעולם

המשך בעלון הבא
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? מעשיה יהיו ומה רב" "ערב הגדרת מהי
ּבגל ּותאא . הראׁשים   "העמלקים "  ּומהם : י ׁש, רב  ערב  מיני  ּכּמה 

ּובּתי ּכנס ּיֹות  ּבּתי  ּבֹונים  הּמה   ה"ּגּבֹורים" י ׂשראל , את וחֹומסין
י ׂשראל . את וגֹוזלין  ׁשמם , להגּדיל  רק   ׁשמים ל ׁשם  לא מדרׁשֹות 

עלּבזמב . ׁשֹולטין  ּכאּלּו י ׂשראל , על  ראׁשים  הם  רב ׁשהערב  ן 
 רבג .ה ּקד ֹוׁשּברּוה ּוא . הערב  ּבּגל ּותא י ׂשראל את  מעּכבין  יֹותר 

 הע ֹולם. עצמםד .מאּמֹות  לת ֹועלת רק רב, הערב  ׁשעֹוׂשין  ט ֹוב ּכל  
 ה .עֹוׂשים. הרא ׁשים. הם רב  הערב  ּכא ׁשר ליׂשראל  להם  ו .אֹוי 

ׁשּיתּבררּו עד  הּגא ּלה ּתהיה  ולא  ּביׂשראל  מאד  ּדב ּוקין רב הערב
י ׂשראל ראׁשי  ה ּמה  רב  ערב מיני  חמ ּׁשה  הּגל ּות. ק ׁשי  ידי  על  מּיׂשראל 

 ה ּצרֹות. ּכל  וגֹורמים רב .זּבּגל ּות , הערב ּבעיני  יּמאס ּו חטא יראי  . 
. לה ֹוראה,ח ה ּגיעּו ׁשּלא ּפי  על  אף לה ֹור ֹות , ק ֹופצים רב הערב 

 ּגד ֹול . ׁשם  להם  מהערבט .לעׂשֹות  הם  ׁשּבּדֹור ּורׁשעים  ּפנים  עּזי ּכל  
 לתחֹותי .רב. אנׁשים וכ ֹופין אחרא הּסטרא  ׁשל רֹועים  י ׁש 

מהם לה ּנצל  והעצה  ע ּזּות, ידי על  היא מלכ ּותם עּקר   ׁשעּבּודיה ּו
 עּזּות . ידי  על  ּכן ּגם ּדבריםיא .היא רב הערב  אצל  ׁשרֹואים  אף  

למאס מכרחים כן  ּפי  על אף  ו ׁשלוה , ארץ  ודר ּתֹורה  ּכמֹו ט ֹובים,
 האּלּו. ּבּימים וה ּנּסי ֹון ה ּבחירה ז ֹוהי  ה ּברּור. זמן  ה ּוא ּכי יב .ּבהם , 

לנ ' אחת  ּבעּבּור ּבא מ ׁשה  רב. ערב  הם ּומנהיגיו האחרֹון ה ּדֹור רב 
 י ׂשראל . את  רב  הערב  ראׁשי  יטעּו ׁשּלא  ּגםיג .ׁשנה , מקּבל  

מנהיגים רב  יהיּו הּמׁשיח ּביאת  ׁשּקדם  הּקד ֹוׁש, מה ּבעל ׁשם ט ֹוב 
ּבכלל יהיה ׁשּלא לפחד   צרי אחד  ּכל  רב . מהערב  העדה  וראׁשי 

 ה ּגל ּגּולים. ּכל ׁשל  ה ּברּור ּגמר ה ּוא עכ ׁשו  רב . ּכליד .הערב נגד  
ּכדי  ּומחטיא רׁשע אי ׁש נברא חפׁשית .צּדיק  ה ּבחירה  ׁשּתהא  

מן הנובע מכשול להסיר קורא  קול
לציבור  נחוצה הודעה רב הערב

מהם הבדלו להשמידנו! המאיימים  רב  ערב  יש   ויזהר הציבור ידע
בחיים! ובחרו 

העולם מלחמת  ערב ימי  ביותר . קשה בתקופה  נמצאים ואנו  היות 
השלמה הגאולה לפני ממש  ובא, קרב והנורא הגדול  היום  השלישית,

בכדיבעזה "י. ברציפות  הקדוש  זוהר  ללמוד  יחד  כולנו  עלינו  חובה 
דווקא  ברחמים  הגאולה  [כמ "ששתבוא  חיים . וחפץ  איש  החזון  מרן 

תרצ "א  בשנת  בא "י  הבד "צ  ורבני  זוננפלד בראשותזיע"א  הגרי"ח  מרן 
בדצי"ם , הרבה ועוד  תשס "ב ז  בשנת  הבד "ץ  רבני  וכל  ואחרוןזיע "א ,

ס "ה הדור וגדולי רבני ועשרות  יוסף עובדיה הרב מרן  חביב אחרון 
מכל  וכידוע הדור, גדולי שהורה הסה "ק אלף הגראי "ל וכמו  מרן 

שליט "א  זיע "א עפ"י שטיינמן  קנייבסקירמח "ל  חיים  ר ' הגאון  ומרן 
זיע "א שליט "א  החזו "א  שליט "א וכמה ממרן  הדור  קורא,מגדולי  בקול 

ביום]. זוהר דף ללמוד  פסקו וכולם

והכל  אלו , אמת  דברי לשמוע  כרויה  הציבור  אוזן שאין עקא , דא 
חוצות ?" בראש  הרבנים  זאת  מכריזים  לא  מדוע  כן  "אם  שואלים :
 מדוע ? טוענים  והם   אזהרות  הרבה  הכריזו  כבר  ישראל  [גדולי 
לעסוק  רוצים  ולא  הכריזו  שלא  שלהם  גדולים  על  מדברים  הם 

הקדוש !]בזוהר 

דברי  להביא יש  זיע "א בראשונה מווילנא  פנחס  ר ' "הגאון  אל שכתב 
לעסוק  רוצים  שלא  הנגלות , בעלי  התורה , מגדולי ראיה  לקחת  תפן 

? מעשיה יהיו ומה רב" "ערב הגדרת מהי
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עצות לתיקון הכשרות
ועוד

שמע בני
מה אנחנו אוכלים?

מי מספק לנו את הבשר?
כתבות מהעיתונים

שרוב הבשר שאנחנו אוכלים, בא מהערבים.

וזה ידוע אשר כל דבר התלוי בוודאי מתנענע, כי אינו נסמך על 
עוזרים עוד לדחוק הצוואר  ובפרט שמשרתי הטבחים  שום דבר, 
על הסכין אז בוודאי מתנענע, ואף אם ינענע רק קצת, תהי' שהיי' 

ודרסה.
וזה ראיתי בעיני שכולם הם אשמים באשם תלוי, ואף שתהי' רק 
כהרף עין ראוי לחוש כמו שביארנו, וכי יכול לומר כל שוחט שאינו 
נבהל כשהשור מתחיל לפרכס ברגליו, ואף אם השוחט יבהל רק 
מתחיל  כאשר  הטבחים  ומשרתי  לנפשו,  הירא  כל  כדרך  קצת, 

לפרכס דוחקין עוד יותר והיא דרסה וודאית בלי שום ספק.
מלבד כל זאת הרי אנו אוסרין לשחוט מלמטה למעלה אף באין 
דוחקין הצוואר על הסכין ובנד"ד דוחקין בחוזק הצוואר על הסכין 
ואסורה משום דרסה וודאית )ויש לעורר עוד דהוי כשוחטין ישראל ועכו"ם מסייע לו(, 
וראוי לגזור על אותן השוחטים שלא יזידון ולא יעשו עוד התועבה 
הזאת, וכל מי שיש בידו למחות ואינו מוחה עתיד ליתן את הדין. 
זה שאומרים שהיא שחיטה  באופן  לדברי השוחטים  אל תאמינו 
יפה, רעה היא בעיני אלקים ואדם וחוטאים בנפשותם האומרים כן 

וכו' וכו' יעו"ש רח"ל.

 

המשך בעלון הבא

המשך בעלון הבא

ְּגדֹוֵלי ַהּדֹור ָּפְסקּו! ָּתְרמּו ֶאל ִמְפָעל ַהֹּזַהר ָהעֹוָלִמי, )ְיִׁשירֹות ִלְדפּוס( ִוְהיּו ֻׁשָּתִפים ְלַהָּצַלת ַעם ִיְׂשָרֵאל ַעל ְיֵדי ֲחלּוַקת ַּדֵּפי ֹזַהר ַהּיֹוִמי
ְסָפִרים ְוֲעלֹוִנים ְּבִחָּנם: 0527651911

www.ha-zohahr.info/www.israel613.com/www.allzohar.com/HA-ZOHAR.NET
www.israel613.com/SHULCHAN ARUCH.htm

מכתבים למערכת

4

אליעזר זוסיא פרטיגול
יום א' ויק"פ י"ט אדר שנת תשל"ה לפ"ק.

שלמא רבא חינא וחסדא וחיי אריכא וסיעתא דשמיא למע"כ הרבנים 
הכשרות  משמרת  על  העומדים  שליט"א  והמפורסמים  הגדולים  הגאונים 

והטהרה בעיר ואם בישראל ברוקלין נוא יארק יצ"ו.

לאסהודתא קאתינא על הני גברי חשיבי ויקירי דקא עסקין לאכשורי 
דרא במאכלות כשרות ולאפרושא מאיסורא המטמטמין את המוח הקדושתא 

ואבדלתא.

בתים  והבעלי  הגאונים  הרבנים  החשובים  העוסקים  ידי  תחזקנה 
החשובים שליט"א הזוכין ומזכין את הרבים.

נזכה  זה  ויזכו להפיץ רוח הכשרות והטהרה בכל בתי ישראל, בזכות 
מקדשנו  בית  ובנין  צדקנו  משיח  בביאת  והתורה  ישראל  קרן  להרמת 

ותפארתנו במהרה דידן אמן.

בברכת התורה הנצחית והגאולה השלמה והאמיתית בב"א.
הרב אליעזר זוסיא פרטיגול

ממה  מוסר  ללמוד  שצריכים  ספה"ק  וכל  הר"ן  מ"ש  ידוע  נ.ב. 
שבחפצי אדם החומרים מהדרים לקנות מה שיותר טוב ויותר נאה 
כ"ש שבחפצי שמים כשרות וכדומה שצריכים להדר שיהי' מה שאוכל 
עם כל הדקדוקים בלא שום חשש ופקפוק כלל. ויעויין בבאמ"ח הק' 

ותמחלו מעשה , היה  וכך כך רבותי , העיר, לרבני שם 
בסביבותיכם. שקורה  מה  על טוב יותר ותסתכלו

יהודי כאן היה מקודם ממש עכשיו אומר, הרי אני 
כדאי לדעתי אם אותי ושאל בשר, חתיכת לי  והראה
מעניין, לא  שזה לו  השבתי  לרבנים, זאת יכניס שהוא
יכול   בנושא  כעת לעסוק ממילא  והולכים מאחר
על  אחריות עצמי  על לקחת יכול לא  הרי אני  להיות
יכול  ואינני  קצבים , הרבה  יש פארק בבארא   כך 
כאלו ביניהם  שאין  ולומר אחריות  עצמי  על  לקחת 
על  שאין דבר כך, על  לומר אוכל מה חלב. המשאירים
אינו אחד שאותו לקרות, בהחלט יכול השגחה כך 
שם  ואין מאחר יודע , כן הוא  אם ואפילו דבר, יודע
יכול  אחריו , בודק אינו אחד  שאף יודע  והוא השגחה,
כך  ועל  יושבים  הרי כך ועל  נמי, הכי  אין להיות,

בקיצור. זהו רבותי  חושבים,

בעיה קיימת ראשית זאת, רואה  שאני  כפי ולמעשה ,
להמשיך  האם  הדברים את להעמיד הניקור, סדר של 
מסויימים, במקומות שנהגו  כפי המנהגים פי על  ולנהוג 

בפוסקים כפ מקור לכך יש שבוודאי אומר שאני י
חומרות עצמינו על  לקבל  שרוצים או  לקולא ,
הבאים  יהודים עם  יחד דרים ואנו מאחר מסויימות,
שאלה גם זו אולי לחומרא. נהגו ששם ממקומות
אני משם ", שיצאו "ממקום של דין לזה יש אם בהלכה ,
להעמיד  רק ברצוני  לפסוק, רצוני אין דבר, אומר איני 
יהודים  עם  ביחד וגרים  מאחר פנים  כל על השאלה , את 
למכור מותר  בכלל  האם לחומרא , נהגו ששם ממקומות
אם  יודע , אינו העם המון הרי  בשר, אותו את  לו 
צריך  האם כשר, שזה חושב הוא  אז כשר, לו אומרים
שאני הגם הירושלמי, הניקור בענין משהו לעשות
וישנם  מאחר אך  מקום , בשום  זאת עשו שלא מציין
זלמן  לר' אמרתי ששם  הגם מירושלים, יהודים גם כאן
מותר אם להם יפסוק שבירושלים  הדין שהבית בריזל ,

לא . או כאן לאכול לו

השאלה , היא מה  מציין רק אני נוספת, שאלה קיימת
אומר אני בענין. עושים מה השאלה קיימת מכן ולאחר
העוסקים  כאלו  העיר במרחקי ישנם  ספק כל  שללא
אלא למנקרים כאן כוונתי  אין הניקור , במלאכת 
ישנם   מסויימים דברים יודעים אינם שהם  לקצבים 
כל  את  שיבחנו עצה קיימת  כך על  לכאורה   כאלו
משגת שהיד כמה עד קבלה. להם  ולתת  מהם , אחד
לא שם שלפחות וברור שיודע שמה לשמור  ניתן בענין,


