
 א 

  ד"בס

  כל ספרי ניקורקובץ 

  המובהקים

  ז"יחלק 

  שער כללי

  ע"בזכות אבותי ורבותי הקדושים זיעלי ' ל בחמלת ה"הו

ו"ק האלמין יצ"אבדק, שלום יהודה גראס' הק  
 
 

 4 -  .מנטובה, בעל העיטורל עם הגהות מ" זי"לרש, סדר הניקור, בדיקות  :ספר א
 .עמודים

מהרב נחשון , מדבר בצדקה רב האיכות בדיני שחיטה ובדיקה, ספר ראומה  :בספר 
ר רבי יצחק עונקינירא "צפנת פענח וחזקת יד ממוהר, ספרים' ונתחברו עליו על הדף ב, מארץ בבל

 . עמודים60 - .ל"זצ

הלכותיו בהדורות שונות , הנקרא ארץ ישראל, ה לאלדד הדני"הלכות שחיטה ואו :גספר 
 –. א"תרנ, פרעסבורג, מאת אברהם עפשטיין, יד ודפוסים עתיקים עם מבוא והערות- על פי כתבי

 . עמודים28

הוא מכתב יד גאון קדמון רבינו יהודה , ל"ן זצ"הלכות טריפות לריב, ן"ספר ריב :דספר 
 . עמודים14 – .ג"י שנת תש"נ, ל"ר נתן זצ"ב

רבינו יהודה החסיד מבעלי התוספות על הלכות : האחד, ספר חוט המשולש :הספר 
 . עמודים33 – .ל"זצ, ה"והשני הלכות שחיטה וטריפות להרז. שחיטה

מאת גאון קדמון מבעלי התוספות רבינו , ו שערים על טריפות הראיה"ספר ל  :וספר 
 . עמודים26 – .א"ברוקלין שנת תש, בעל מחבר ספר רוקח, ל"אליעזר מגרמיזא זצ



 ב 

 .א"לוויען תר, ל" גירונדי זצספר הלכות בדיקות הסכין ובדיקת הראיה לרבינו יונה :זספר 
 . עמודים22 –

, ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות באמצעים של בירורבולעטין וועד הכשרות  :חספר 
: ' מכתב א? עד מתי נחשה -. ק"נ לפ" חדש תשרי תש-והצעה , הודעה ,התיעצות, חקירה ודרישה

ד שכותב "מכתב עדות ממשגיח חסיד חב.  השחיטה מרובאשקין על הבעיות הגדולות אצל
 - ' מכתב ב   .ד אודות הכשרות אצל רובאשקין" ולהבית דין של חב  -, א"צ מהאלמין שליט"להגה

. ד חשוב מאוד שמתאר את כל מצב הכשרות אצל רובאשקין בדיוק נפלא"הכתב יד של משגיח חב
 . עמודים14 – .רובאשקין' אברהם אהרן שי' ל שכתב לר"צ רבי יוסף יצחק זצ"מהגה'  מכתב ג–

ק על השחיטה של "ב בירושלים עיה"שושאלות ותשובות מהגאון רבי יצחק לוי  :טספר 
  . עמודים21 -  .עם הרבה דוקאמענטען, רובאשקין

 – שחיטה של רובאשקין נבילה וטריפה חלב ודם – 613מכתב למערכת ישראל  :יספר 
 השוויגער מזיווג שני של רובאשקין הודיעו לה בחלום כי רובאשקין -סיפור נורא והשגחה פרטית 

הדבר כבר . היא חלמה שהכל בגלל הסבא והבן שמאכילים חלב לעם ישראל, יהודיםמאכיל חלב ל
 הרב ווייסמאן - .ומאכילים חלב הלאה ואין מפחדים כי כסף מטהר ממזרים, ע"עלה שני קרבנות ל

א ונתגלה שהרב ממארגארעטין האכיל חלב לעם "צ ממארגארעטין שליט" הגה בדין תורה עם
  . עמודים3 – .ל"ישראל בשחיטת רובאשקין רח

ז על הירושלמי שנלחם "תלמידי הרידב  יצא לאור על ידי - אכן נודע הדבר  :יאספר 
וזה קונטרס , להציל את הכשרות בשיקאגוי והקצבים יצאו נגדו בחרב ובחנית עם ספרים שלימים

 . עמודים12 – .ם על כל הטעראר שעשוקטן שענו לה

בו יבואר ענין התקנה הקדומה המוזכרת  - תשובות שלש  זבחי צדק זבחו :יבספר 
רואים ומשגיחים ג זה "ם עומדים זה ע"בפוסקים והיה נהוג בכל תפוצות ישראל להצריך שני שובי

 .ח"ברוקלין שנת תשל, עם כל המסתעף להלכה ולמעשה, שהוכשר כדת וכהלכה מתחלתו עד סופו
 . עמודים80 –

  
 






























































































































































































































































































































































































































































































