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ארגון משמרת הניקור וועד 

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

  ה"מ תשטבתחודש 

  קריאה דחופה אל הרבנים וראשי ישיבות
בקשה  גדולה  אל  כל  הרבנים  החיים  אתנו  לאורך  ימים  ושנים  טובים  בין  שבארץ  ישראל  בין  שבארצות 

בין  שבאייראפא  וכל  שאר  מקומות  שגלו  ישראל  בין  היחידים  בין  הארגאניזאציעס  כמו )  אמעריקע(ברית  ה
העדה  החרדית  והתאחדות  הרבנים  ושאר  קבוצות  רבנים  חרדיים  לצאת  בקול  קורא  בשוקים  וברחובות 

  אשר קריאה  הזועקת  זעקה  גדולה  ומרה  אל  כל  אחינו  בני  ישראל  די  בכל  אתר  ואתר  לבל  יהין  שום  איש
פרי  תמרים  חלק   טרסעמדו  אבותיו  על  הר  סיני  לתת  לרגל  המשחית  לבא  אל  בתיהם  ולבער  מבתיהם  קונ

  .א לבערו ולשרפו"י
 -והמנקרים    -שעקרו  גופי  תורה  גם  זו  כמותן  וגם  שיזהרו  התלמידים    ספרי  השכלה  שבבערלין

מיר  ולא  להקל  כי ל  לא  להח"א  הנ"והמשגיחים  בנפשם  שלא  להסתכל  כלל  וכלל  בפרי  תמרים  חלק  י
  .פן יספו בכל חטאתם ואשמםפרי תמרים בנפשם הוא ואחריות כל הצבור על צווארן ולא יגעו בספר 

א  על  גודל  החילול  השם "שבספר  פרי  תמרים  חלק  י)  כזבים(גם  יגביהו  צעקה  גדולה  נגד  הכותבים  
וכאן  בספר ,  )ג"דף  ע'  זוהר  הקדוש  חלק  ג(ותורתו  הקדושה  כי  אורייתא  קודשא  בריך  הוא  וישראל  חד  הן  

  .זה נתחללו והושפלו עד לעפר ממש כבוד שלשתן

  על  ידי  הפיכת  דברי  אלקים  חיים  שבתורה  הקדושה  לעשות  בו  כטוב  בעיניהן כבוד  התורה
  .ולשחוק בעיניהם מה שנאמר בתורה כל חלב לא תאכלו

שמים  וארץ   שלקחו  כלי  שעשעיו  של  הקדוש  ברוך  הוא  ושבאותיותיו  נבראו  על  ידי כבוד  שמים
וכל  העולם  נברא  בשבילו  וקבלוהו  ישראל  מפי  הקדוש  ברוך  הוא  בהר  סיני  עשו  אותה  ככדור  משחק 
שהנערים  ישחקו  בו  ולעשות  בו  כטוב  בעיניהם  אין  בזיון  גדול  מזה  להראות  כי  מה  שחביב  כל  כך  בעיני 

 . השם ירחםל"נעשה בעונותינו הרבים ככלי משחק וכתב פלסתר רח, הקדוש ברוך הוא ומתפאר בו

בחלב -המוסרים  נפשם  על  מנהג  ישראל-להכשיל  זרע  ישראל  קדושים  כבוד  ישראל
 .דאורייתא שעונשו בכרת ולומר על אסור מותר ועל עבירה מצוה

  משמרת הניקורוועד 


