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ארגון משמרת הניקור וועד 

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

  ה"מ תשאדרחודש 

   חדשות לעולם התורה
  בפרשת ניקור החלב מלחמת קודש ספראך זה יצא לאור 

  !!!להתוודע ולהגלות - פתח השער
  ולתת  לה ניקור  החלבורינו  אנו  העני  והשפל  להעמיק  במקצוע  על  ד  -יוצא  מן  הכלל    -חובה  

) ך  בשם  דרישה"ש'  עי(ב  "  רמסימןד  "ל  ביור"משפט  הבכורה  לפני  כל  שאר  ענינים  דהרי  קי
על  אחת  כמה  וכמה  הלכה  למעשה  בדבר ,  דלימוד  הלכה  למעשה  קודמת  ללימוד  גמרא
אין  לנו  על  מי  להשען  כי ל  דבר  יום  ביומו  ו"שענשו  כרת  ובדבר  שנכשלים  בו  בני  אדם  רח

בשאר  הלכה  בקי  על  כל  פנים  קצת  וישנם  מורי  הוראה  הבקיאין  ובזה  גם  הרבנים  אין  בקיאין 
מוליכין  אותם  שולל  כסומא  בארובה  וכל  אחד  עושה  מה  שלבו  חפץ  בניקור  וטוען  שהצדק 

 על  נפשות  טהורות  ונקיות  שלא  יאבדו!  אנא  חוסו  נא!  ואל  ראשי  הישיבות  אנו  פונים.  אתו
עולמות  ותקבעו  שיעור  ללימוד  הלכות  ניקור  על  בוריה  והצילו  דור  הצעיר '    מבחס  ושלום

  הצעירים  באיסור  חלב  לריק  כל  עמליכם חס  ושלום  דאם  יכשלו  חס  ושלוםמרדת  שחת  
עוסקי  תורה  ומורי  הוראה  דלב  המטומטם  מחלב '    יראי  דתלמיד  חכםלהעמיד  דור  דיעה  של  

  להכשיל חס  ושלוםועלול  ,  ך  יורה  דיעה  ויבין  שמועהמאין  יזכה  לסייעתא  דלעילא  והיא
  .א"ובזכות זה נזכה לגאולה הקרובה בב, אחרים כמו היום

  :מטרת ותועלת החיבור
  .מכשירים יראו מה שלפניהם ויוכלו לעשות מלאכת שמים כראוי -משגיחין  -מנקרים . א
  .כאשר יצא רינון על ניקור החלב ייתי ספר ויחזו עם מי הצדק. ב
מאפשר  לסדר  סדר  הראוי  לניקור  בכל  מקומות  מושבות  ישראל  ולהבחן  עם  מי  הצדק  עם   .ג

 .המנקרים שנתפסו בכשלונם או עם מנקרים הישישים דחוץ לארץ וארץ ישראל



ואומנתו -מלאכתו, העוסקין בלימוד מלאכת ניקור ימצאו ספרים פתוחין לכל מלאכת ניקור. ד
ורה  צלולה  ושלימה  שלא  יכשלו  במלאכתם  ואומנתם ובניקל  יקיפו  כל  עניני  ניקור  הקפה  בר

  .ויראו סימן יפה במשנתם
יסודה וכל  -וסילוף  -זיוף  -א בשקר "להראות כי סדר הניקור שנסדר בפרי תמרים חלק י. ה

 .הנוטה אחריה מאכיל חלב בישראל
ומנקרים  מובהקים  הוציאו  לעז   -לקדש  שם  שמים  שנתחלל  על  ידי  הרינון  כאילו  איזה  רבנים  .  ו

  .וכל המעיין בפנים ימצא כי הצדק עם המערערים, בעלמא שנכשלין בחלב

  תועלת הדפסת ספרי ניקור
חסרון  ידיעה  הוא  אבי  אבות  לכל  המכשולות  שבמקצוע  הניקור  כי  על  ידו  נלכדים  גם  יראים 

  .ב מניןושלימים רבנים ועוסקי תורה דאם אין דעת של תורה הבדלה בין שומן לחל
ונוכחתי  לדעת  אחר  חיפוש  מחופש  עד  כמה  קשה  לעמוד  על  בירור  מלאכת  הניקור  אם 

ספרי  ניקור  היסודיים  מראשונים  וגדולי  האחרונים  שציירו  כל  מלאכת  הניקור  הדק .  חסרים
רק  אחד  בעיר  והיה  מחוסר  מבוא  העיקרי ,  ולדאבון  לב  לא  היו  הספרים  מצויין  כמעט.  היטב

  .קור גם להרוצין כן באמת כי אי אפשר לאומן בלי כליםלבא לתיקון במצב הני
וגם  הרבנים  המכשירין  ומשגיחין  אשר  עלה  על  לבן  רוח  טהרה  לעמוד  על  דיני  ניקור  מיסודן 

  .של דברים נבצר מהם להפיק זממם
והעולה  על  כולן  כי  המזייפים  הניקור  האמיתי  מצאו  שדה  של  הפקר  לדרוס  עליה  כיון  שאין 

ועל  ידי  שיהיה  יד  הכל  ממשמשין  במקצוע  הניקור  כמו .    חוסר  ספריםרבים  דשין  בה  מחמת
בשאר  חלקי  התורה  תסגר  השער  על  המזייפים  ולא  יהין  איש  להרים  ידו  עוד  לעשות  מה 

  .שלבו חפץ
ולבד  מכל  אלה  כיון  שחובה  כפולה  ומכופלת  על  כל  בן  תורה  לעסוק  בצוק  עתים  הללו 

רבה  להמציא  הספרים  ביד  הנצרכים  והוא במקצוע  ניקור  החלב  כמו  שכתבתי  לעיל  מצוה  
  .ש ואחרונים"עיקר מצות כתיבת ספר תורה בזמן הזה כמבואר ברא

ומטעם  כל  אלה  שנסתי  מתניי  ואזרתי  כגבור  חלציי  לצאת  לקראת  נשק  ועל  אף  גודל 
העיכובים  שהיו  לי  להמציא  הספרים  יקרי  המציאות  וגם  גודל  הוצאת  הדפוס  אשר  עלו 

על  כל  זה  אודה  לקל  גומר  עלי  שהבאני  עד  הלום  לראות  פרי  בעמלי ,  למעלה  ראש  לא  יאומן
ויהי  רצון .  זו  הלכה'  בצאת  ספרי  הניקור  לאור  עולם  לזכות  הרבים  הצמאים  לדבר  ד

שיתקדש  שם  שמים  על  ידינו  ותתרבה  הדעת  ויתגלה  לעיני  כל  המצב  הניקור  כמו  שהוא 
  .מקומות מושבות בני ישראלויסתייע מילתא לתקן המכשול ולסדר סדר נכון בניקור בכל 

  משמרת הניקורוועד 


