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ארגון משמרת הניקור וועד 

  ניקורמוקדש לתיקון מצב ה
  והצעה, הודעה ,התיעצות, חקירה ודרישה, באמצעים של בירור

  ה"מ תשכסלוחודש 

  קונטרס פרי תמרים

  !!!כשיש דין למטה אין דין למעלה
  )פ שופטים"ר ר"מ(ל "כן מבואר במדרשי חז
חס ולהיפוך  ,  ז  מתבטלין  כל  הקטרוגים  למעלהזאת  אומרת  כשבעלי  עבירה  מוקעים  כאן  א

 ....ושלום
כעת  כאשר  כבר  יצאו  לאור  עולם  כל  ספרי  הניקור  אשר  עליהם  נשענו  מוסדי  דור  ודור  כבר 
ניתן  הזדמנות  לכל  אחד  ואחד  להוודע  בחוש  הזיוף  הגדול  והנורא  הנעשה  בקונטרס  פרי 

  .שמים וארץ עד דורינו א זיוף כזאת אשר לא היתה כמוהו מיום שנבראו"תמרים חלק י
ומספרן המדוייק נרשום את  -לתת ציור אמיתי מסגנון הזיופים 

 :הזיופים תחת סוגים

  !!!שומו שמים
מקומות העתיקו דברים מספרי הניקור ממש להיפוך ) 382(במאתים ושמונים ושלש 

ממה שנאמר שם דהיינו שהוסיפו או גרעו מלשון הספר באופן שנשתנה המשמעות מן 
 אל הקצההקצה 

) שנדפסו  בתוך  חיבור  הדין(  מקומות  העתיקו  דברים  מספרי  הניקור  (183(במאה  ושמונים  ושלש   :סוג  א
שלא  כדת  ממש  להיפוך  ממה  שנאמר  שם  דהיינו  שהוסיפו  או  גרעו  מלשון  הספר  באופן  שנשתנה 

  .המשמעות מן הקצה אל הקצה למה שנאמר שם
  .את זה עשו על סמך שאין ספרי ניקור מצויים

פירשו  כוונת  מחבר  הספר  בדוחקים  ופירושים  המעוקלים  (267) במאתיים  וששים  ושבע  מקומות :וג  בס
  . המביאין דבריהםשלא פירשו כן כל האחרוניםועקלקלים כרסיות 

  .זאת נעשה לטשטש מוחות סתם בני אדם שאין שכלם מגעת להבדיל בין אור לחשך
צריך  עיון  גדול תוב  על  דברי  הראשונים  כמלאכים    מקומות  לא  נמנעו  מלכ(75(בשבעה  וחמשים   :סוג  ג

  .ל יותר מראשונים" זאת אומרת שמבינין דברי חזעל מה שכתבו כי בגמרא לא נראה כן



ב 

ל  ובני  דורו "מקומות  לא  נתביישו  לכתוב  על  גדולי  האחרונים  כמו  המהרש)  31(  בשלשים  ואחד  :סוג  ד
  . וכיוצא,ל"דלא כמהרש

  בדבריהם  ויפה  אמר  מנקר  ישיש אחר  כךי  הלומד  בספרי  הניקור  ומעיין  ל  ועוד  ועוד  יתגלה  לעינ"כל  הנ
ומומחה  עוד  מדור  הקדום  כי  ספר  פרי  תמרים  אין  לו  תקנה  אלא  בשריפה  ובפרהסיא  דוקא  כדי  שלא  תצא 

  .תקלה ממנו לדורות
אנו  מכריזין  בכל  כחינו  זעקה  גדולה  ומרה  מקצה  העולם  ועד  קצהו  האזינו  השמים 

  צוות  אבריכים על  ידיג  "א  שיצא  לאור  חנוכה  תשמ"  הספר  פרי  תמרים  חלק  יהוארץ  תבל  ויושבי  ב
מלאה  זיופים  ושקרים  מדיוטא  התחתונה  סילוף  דברי  אלקים  חיים  באופן  נורא  ומבהיל   -בעיר  ברוקלין  

  טמטום  הלב  והמוח  באכילת  חלב  שנים על  ידיאשר  עדיין  תמיהין  ושואלים  היאך  נעשתה  כזאת  אם  לא  
  .הרבה

ל  חילול  השם  עצום  ונורא  שאברכים  עוסקי  תורה  ירהבו  לעשות  כזאת  אין  להם  תקנה  לכל "הסדר  הנ
 - עוינו – חטאנו!!!  הכותבים  שם  עד  שיכתתו  רגליהם  מעיר  לעיר  בלבישת  שק  ואפר  ויכריזו  בקול  גדול

  את על  ידי  זהולהכשיל  .  ל"פשענו  במה  שהפכנו  דברי  אלקים  חיים  לעסוק  בהם  כבכתבי  פלסתר  רח
  וגדול  המעשה ,כי  כל  אוכל  חלב  ונכרתה לו  בחלב  דאורייתא  שעונשו  בכרת  כמו  שכתובהכלל  כו

וכל  המכשיל  את  הרבים  חלקו  עם  ירבעם  בן  נבט  וחביריו  ואין  לו  תקנה  עולמית  עד .  יותר  מן  העושה
  ).וככה ימשיכו להכריז. (שיתקן את אשר עוות

ו  ונפשות  העשירים  ששילמו  בעד  הכל  בכסף אנא  חוסו  נא  על  נפשותינו  ונפש  בנינו  ובנותינו  וכל  משפחתנ
  לא  יכולנו  לעמוד  בעד  תוקף  יצרא  דממונא  ויצרא  דכבוד  השולטת  על  הכל  בזמן  הזה על  ידי  זהמלא  ו

דלא  בלבד  שלא  רואין  סימן ,  על  ידי  זהאוי  לנו  למה  שהגענו  )  כסאות  שרים  שהובטחו  לנו  בתמורתו(
י  ימיו  יעזבנו  וכפתגם  העולם  מה  שמרויחין ברכה  בהממון  כמו  שנאמר  עושה  משפט  ולא  ביושר  בחצ

גם  הפקרנו  עצמינו  לעולם  הבא  באיבוד  עולמי  להיות  בשאול  תחתיה  עם  כל ,  בשקר  הולך  לשלימזל
 -  כלל  וכלל  לגן  עדןחס  ושלוםל  ולא  לזכות  "המינין  וכופרים  שהפכו  דברי  אלקים  חיים  ללעג  וקלס  רח

דרשעים  המכשילין  הרבים  ובפרט  בקביעות )  א"ה  פ"ר(ל  "כמו  שאחז - ועולם  הבא - ותחיית  המתים
אנחנו  ולא  עמי  הארץ  עם  כל  זה  גבר  יצרנו תלמידי  חכמים  וידענו  את  כל  זאת  כי  הלא  ,  נידונין  לדורי  דורות

וזה  היה  חטא  דור ,  כמבואר  בעץ  חיים  בהקדמה,  און  כבוד-ט"געל(והפקרנו  הכל  עבור  ממון  וכבוד   -הרע  
אנא  אנא  אנא )  וימשיכו  עוד(ותחת  זה  שבעני  בושת  וקלון  ).  פרשת  נשאועיין  תולדות  יעקב  יוסף  ,  הפלגה
שחפצנו  בו  לא  השגנו  הלואי  הלואי  שלא  נאבד  על  כל   -ורחמו  עלינו  וזרעינו  הלא  לעולם  הזה  -חמלו-חוסו

  .פנים מעולם הבא
וידענו  שאין  התשובה  מתקבלת  אלא  בתיקון  המעשים  על  כן  אנו  מבקשים  בכל  לשון  של  בקשה  שתדונו 

א  לשריפה  ולפני  עיניכם  אשרוף  חבילה  שלימה  של  קונטרס  פרי  תמרים "יכף  ומיד  הפרי  תמרים  חלק  ית
ונא  לפרסם  זאת  ברבים  לכל  אחד  ואחד  קטן  או  גדול  שאל  יהין  שום  איש  אשר  מזרע  ישראל  הוא  לסמוך 

  אלא ל  כלל  וכלל  ובכל  מקום  מוצאו  לשריפה  תשליכון  אותו  אין  לו  ביעור"על  הקונטרס  פרי  תמרים  הנ
בשריפה  ובזכות  שריפת  הרע  ננצל  אנחנו  משריפת  הגיהנם  הבוער  כתנור  אש  וננצל  גם  מכרת  הגוף 

כי  ידענא  אשר  על  סמך  הפרי  תמרים  עדיין והנפש  והלואי  ונזכה  לתקן  כל  אשר  פגמנו  בזאת  
  ומי  יודע  אם  יעלה  עוד אוכלין  כהיום  אלפי  אלפים  נפשות  ישראל  חלב  גמורה  שומו  שמים

בידינו  לתקן  את  זאת  אוי  לנו  אהא  על  נפשינו  מי  יתן  נפשינו  מים  ועינינו  מקור  דמעה  ונבכה  יום  ולילה  על 
המכשול  הנורא  והעצומה  הנעשתה  על  ידינו  להכשיל  שארית  הפליטה  של  יהודים  החרדיים  שניצולו 

נו  אנן  בחוסר  דעת  לזבוח  ולכלות למען  יהי  שארית  לכלל  ישראל  ועכשיו  בא'  מהשואה  בנס  בחמלת  ד
בידינו  את  כל  זאת  לטמטם  בני  ישראל  באכילת  חלב  שלבד  גודל  איסורו  וענשו  עוד  מטמטמת  הלב  והמוח 

ואפילו  ההמון  שהם )  '  זסימןד  "ב  יור"דברי  חיים  ח(ג  "ל  כמבואר  בתשובת  רשכבה"עד  כדי  שמד  רח
  .ר החיים הקדוש סוף פרשת שמיניובאו, ז"ד סימן פ"שוגגים עדיין הטומטם נעשה כמבואר ביור



ג 

גבר  שנין  אלפין  סוף  כל  סוף  מלך  במשפט  יעמיד  אותנו  ולפניו  נגלו  כל  תעלומות '  ומה  יהי  סופינו  אפילו  יחי
  .כל התירוצים לא יועילו' ואין עצה ואין תבונה נגד ד

  מקבלים  על ואנו)  וממשיכין.  (והלואי  שיהא  הוידוי  שלנו  תשובה  קלה  על  כל  פנים  להקל  מהעונש  הגדול
עצמינו  בתור  גלות  לכפר  על  עונותינו  לנוד  מגולה  לגולה  ולעורר  על  המכשול  הנורא  של  חלב  ושלא  לסמוך 

ולב  יודע  מרת  נפשו  כי  אין  דבר  הקשה  כל  כך  לנפש  ישראל  כמו ,  על  המכשילין  ומלמדי  זכות  על  המסיתין
אקראי  בעלמא  כי  אחריות  החטא ואפילו  ב  -אפילו  עבירה  קלה  מדברי  סופרים    -להכשיל  אפילו  נפש  אחד  

הכל  על  חשבון )  עבירה  גוררת  עבירה(וגם  שאר  עבירות  הבאים  בתוצאה  ,    החטאעל  ידיוהפגם  הנעשה  
על  אחת  כמה  וכמה  המכשיל  הרבים  באכילת  חלב  דאורייתא  ודרבנן  מה  גודל  פגמו  עד  לב ,  המחטיא
ינים  שהן  הן כי  בזה  הכשילו  אלפי  אלפים  מיהודים  כשרים  מאמינים  בני  מאמהשמים  

  באיסור  חלב  החמור  שעונשו  בכרת  ומטמטם  הלב  והמוח  והנשמה  של  כלל ??הכלל  ישראל  ובמה  
ישראל  כולו  ולא  באקראי  אלא  דבר  יום  ביומו  עד  היום  הזה  עדיין  הולכים  ומתפטמים  בשגגה  נפשות 

יהם  של יקרות  שבישראל  החל  מצאן  קדשים  ועד  זקני  ישראל  ואיבדנו  על  ידי  זה  כח  הגדול  של  הבל  פ
תינוקות  של  בית  רבם  המקיים  העולם  כי  הבל  פיהם  הבא  מאיסור  מאבד  העולם  כמבואר  בספרים 

ועוד  נגרם  לשכינה  שתסתלק  מישראל  חס  ושלום  כמבואר  בגמרא  אפילו  במאבד  נפש  אחת .  הקדושים
ל  הכל  על  חשבונינו  נזקף  אי "  רבבות  אלפי  ישראל  מחמת  הטומטום  הנעל  ידיוכל  העבירות  הנעשין  

  .שר לנו בעצמינו להבין היאך אבדנו שכלנו אז אבל בעונותינו הרבים כשלנו והכשלנו אחריםאפ
ואנו  מבקשים  בכל  לשון  של  בקשה  עורו  נא  התעוררו  נא  בעד  נפשיכם  ונפש  בניכם  ובנותיכם  ועמדו  על 
 ,השער  בקומה  זקופה  שיתוקן  הניקור  בגבוליכם  ושיסדרו  הניקור  בסדר  הניקור  המקובל  דור  אחר  דור

כמו  שכתוב (וגם  בשחיטות  ובדיקות  ומליחת  בשר  תזהרו  מאד  כי  רבים  חללים  הפילה  השוחטים  הקלים  
והן  הנה  היו  מכתת  המסייעין  ומחזקין  ידינו  בניקור  המקולקל  והמזיוף )  'ז'  ד  ס"ב  יור"ח  ח"ת  ד"בשו

ר והשומר  נפשו  שלא  יפול  לרדת  שחת  לא  יגע  לבשר  עד  שידע  בבירור  גמור  ואמיתי  סד,  שהפצנו
  יראי  השם  אמיתיים על  ידי  בזמן  הזה  ובעונותינו  הרביםהשחיטה  ובדיקה  במתינות  שהוא  דבר  הנדיר  

ובניקור  מליחה  והדחה  אמיתית  וזולתו  לא  ירים  את  ידו  לטעום  טעם  בשר  כמו  שכתוב  האגור  דגם 
  ).וממשיכין(המסתפק אם הבשר מנוקר כראוי הרי זה ספק איבוד הנפש 

ע  במקצוע  השחיטה  וניקור  לחוות  דעתכם  להקל  כי  נפש  ונפש  ביתו  תלויין  אז וכל  שכן  שתזהרו  שלא  לנגו
 :ובשעה שתתנזרו מהבשר נא תאמרו בפה מלא ככה. על המשקל

יהי  רצון  מלפני  אבינו  שבשמים  שבזכות  שאנו  נפרשים  מאכילת  בשר  שיש  לפקפק  בכשרותן  מטעם  חלב 
א  שלא  תרד  נפשם  לשאולה  כמו  כל "  חלק  יודם  יעמוד  זכות  זה  לכותבי  פרי  תמרים  -טריפה    -נבילה    -

כי  בכח  התעוררותן  החלטתי  להתנזר  מבשר  ויהא  זה  תשובת  המשקל  למה  שהחטיאו .  מחטיאי  הרבים
ויזכו  עוד '  ויהי  רצון  שלא  תרד  נשמתן  שחת  לשאול  תחתי,  רבים  באכילת  חלב  המטמטם  נפש  רוח  ונשמה

  .'וכו' ולבקר בהיכלו וכו' לחזות בנועם ד
מובא (ש  אבוהב  "  ירחק  בזמן  הזה  מאכילת  בשר  מכל  וכל  כמו  שכתוב  הגאון  הנורא  מהרוהשומר  נפשו

לגזור  עליהן  שלא  לאכלן  מגודל  המכשילה  שיש  בהן  יותר '  דלולא  שיש  בהן  צורך  מוטב  הי)  פ"א  כמ"במ
  .משאר חלקי התורה בכל דור ודור ממש ובפרט עתה בעיקבתא דמשיחא

בא  וגם  בעולם  הזה  כי  יאריכו  ימיו  ושנותיו  כמו  שהעידו  הרופאים והשומע  לנו  ישכון  בטח  טוב  לו  בעולם  ה
 על  ידי  זהכי  אכילת  בשר  בהמה  הנוצרים  ומתגדלים  במדינותינו  רעים  מאד  מאד  לגוף  האדם  ו בזמן  הזה

והבורח  מן  אכילת  בשר  כבורח  מן  הארי  אשרו  בעולם  הזה  וטוב .  באים  כל  חולאים  ופגעים  ומקריים  רעים
 .לו לעולם הבא

  .אן נוסח הכרזת כותבי פרי תמרים אם ירצו לתקן את אשר הכשילו הרביםעד כ

  משמרת הניקורוועד 


