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  ד"בס

  24 #בולעטין
ארגון משמרת הניקור וועד 

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

  ה"מ תשאלולחודש 

  ג"תשמ כסלו חודש

  ?נחשה מתי עד
 

  החלב אודות דעתי
  !!!עליהן לענות שמעוניין מי' יעמוד'ו, הישר במוחי מנקרים הבאות השאלות

 משתמשים  הצדדים  שני  היו,  עולמי  מכשול  אודות  סערה  כשהתפתחה,  רותהדו  בכל
 בתופעה  נתקלים  אנו  זה  תהפוכות  בדור.  טיעוניהם  את  לבסס  ושכליים  תורתיים  בטענות
 חזקים  אמת  טענות  מביעים  גדולים  שקבוצת  בזמן  בו.  אמת  נגד  שקר  של  וויכוח  –  מודרנית
 החוגים  בכל  הנמכר  שבשר  הגדול  מכשולה  את  משמעי-חד  באופן  ברור  המוכיחים  ומלומדים
 חלב בו נמצא עדיין... השגחת  תחת"  המהדרין  מן  למהדרין  כשר  "והודח  נמלח  מנוקר  בחזקת

 ושיטות  שקרים  מיני  כל  ידי  על  אחרים  עליהם  מגינים,  מהאחוריים  חלקם  עם  דאורייתא
' תיתוצאו  כל  עם  חלב  אכילת  של  החמור  האיסור  כלפי  אדישות  מגלים  ובזה  מעוותות
  .בגשמיות ברוחניות מכך הבאים ההרסניות
 כן  פי  על  אף.  בהם  שמשתמשים  והכזב  השקר  את  מפורט  באופן  מהכיל  הגליון  קצר

 סוגי  12,  סטמר-מסיגט  לרב  המיועד,  במכתב  פירט  מקאשוי  הרב:  "דוגמאות  כמה  בזה  נפרט
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 מקאשוי  הרב.  אליו  הבשר  את  והביאו  בשר  שקנו  נאמנים  עדים  ידי  על  בבשר  שנמצאו  חלב
 מחשש  האחריות  ומאידך,  ל"רח  חלב  של  האיסור  חומרת  את  ביודעו  טרחה  כל  חסך  לא

 ורב)  שמיא  כלפי  (ישר  לאיש  מפורסם  מקאשוי  הרב.  טוב  הוא  הניקור  באם  לעז  הוצאת
 הפחות  של  בכבודו  ו"ח  לפגוע  לא  ובלבד  דבר  לכל  ומוכן)  לחבירו  אדם  בין  (הלבב

 קבלה  יש  לרובם  (קבלה  כתבי  בעלי,  מומחים  נקריםמ  למנין  קרוב  קיבץ  לכך  אי,  שבפחותים
 מלאכת  את  שבדקו,  הקודש  ומארץ',  מרוסי,  מפולין',  מהונגרי:  החוגים  מכל,  )אחוריים  על

  :קבעו כאחד וכולם, הניקור
 אסור,  והמנהגים  הדעות  לכל  אסורים  שרובם,  לעיל  האמורים  חלב  מיני  12)  1
  .גמור באיסור
  ניקור בהם עוזר שלא באחוריים חלקים נמצאו) 2
  .ניקור עברו שלא באחוריים חלקים נמצאו) 3
  .הפנים חלק בניקור גדולות מכשולות) 4

 אסיפת  בעת  מובהקים  רבנים  100-ל  קרוב  ידי  על  נקבע  חלב  של  הגדול  המכשול
  :נקבע ושם, ג"תשמ סוכות חג אסרו הרבנים
  .החלב בניקור גדולות מכשולות ישנם) 1
 עד  אודותם  ידעו  לא  הותיקים  המשגיחים  והרבנים  צביםשהק  באחוריים  חלק  ישנו)  2
  .הדבר שנכון קבעו והם, הקצבים אצל ודרשו שאלו והם, ברבים חלב של הסערה שפרצה
  ).הרבנים שאר וכן (ניקור מהם אחד אף ידעו לא המכשירים הרבנים) 3
  .הניקור בעת השגחה אין) 4
 כשר גלאט שבשביל טען אחד, אחד במקום מכשירים רבנים שני בין ויכוח התקיים) 5
  .זה את הכחיש השני. סירכות עם בהמות לוקחים
 הרב  לו  ענה.  במשחטה  לבקר  הוא  יכול  אם  המכשיר  הרב  אצל  שאל  אחד  רב)  6
 המשתתפים  הרבנים  שכל  אומרת  זאת"  (למשחטה  להכנס  אחד  לאף  נותן  אינני  "המכשיר
  ).ל"וד להכנס יכולים אינם באסיפה

 המפורסם  האירגון  הוקם  בחפזון%.  60-ב  פחת  הבשר  ויותבחנ  הנמכר  הבשר  כמות
 שונים  היתרים  לייצור  חרושת  בית)  ליםק-נהיגיםמ  צביםק  כשיריםמ  ת"ר"  (מקמק"
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 אפשר.  לך  מותר  והכל  בלבול  אלא  זה  אין  כאילו,  הקהל  מוחות  את  לבלבל  במטרה  ומשונים
  .ל"חר, הבית בזמן אלא הזה בזמן נוהג אינו חלב שאיסור הרושם את לקבל

 של  היסוד  עקרונות.  הכיוונים  לכל  לעבוד  החל  ל"הנ  האירגון  ידי  על  ההיתרים  מתן
  :על מבוסס זה אירגון

  .גבול בלי ודמיון שקר לכתוב מותר) 1
  .חבירו פני מלבין, ליצנות, רכילות, הרע לשון באיסור להתחשב אין) 2
 זלזולים  מיני  בכל  בו  ולזלזל,  גדול  ועד  מקטן,  בדרך  שעומד  מי  כל  את  לבזות  מותר)  3
  .ובזיונות
  .טרור ידי על אותו להרחיק יש בדרך שעומד מי) 4
 ללא  קללות  להשמיע  יש,  )פאשקווילים  (פלסטר-כתבי  לשלוח,  דרשות  לדרוש  יש)  5
  .החשובים ישראל גדולי נגד הפוגה

 ישראל  גדולי  כל  נגד  לדבר,  מהישיבה  ובחורים  מהחדר  ילדים  להדריך  יש)  6
  .משובח זה הרי המרבה וכל, נמרצות ותקלל נגדם ולהשמיע
 את  לשנות  תובע  הדבר  אם  אף,  חלב  על  היתרים"  לייצר  "תורה  בני  להכניס  יש)  7
  .הפוסקים דברי

 תשובות  יקחו,  כלומר,  תשובות"  שיפוץ"ב  יתעסקו  תורה  בני  של  מיוחדת  מחלקה)  8
 ידוע(,  קצרמ  וברצונו  מאריך  ברצונו,  כרצונם  יתפרוהו  כ"ואח,  החייט  כדרך,  ויחתכוהו
" שערים  לחם  "הספר  את  שדן  חלב  להתיר  הראשיים  מהעסקנים  אברך  עם  העובדא
 של  אחיו  ביניהם,  ע"זי  א"הגר  של  בדורו  גאונים  10-ש  שם  שמוזכר  זה  בגלל,  לשריפה

  ).היום בזה שמשתמשים החלה את אסרו, ל"זצ א"הגר של ותלמידו ל"זצ א"הגר
 את  מתירים  שהם  המעוררים  בניםהר  של  בחתימתם  מזוייפים  מכתבים  לשלוח)  9
  .החלב

 וחתמו  המעוררים  את  עודדו  שבזמנם  אלו,  שבירושלים  דין-הבית  את  להכריח  יש)  10
, בכוח  או  במוח  האמצעים  בכל,  החלב  מכשול  את  לתקן  שיזכו  מיוחד  המלצה  מכתב  על

  .הברית בארצות בשר כל את מתירים הם כאילו העם המון לפני שייראה פסק על לחתום
 יש,  הבשר  על  המערערים  כל  נגד,  נבראו  ולא  היו  שלא,  כוזבות  שמועות  להפריח)  11
  .בכך הקשורים התורה איסורי מכל עין להעלים
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 להתעלות  המעוניינים,  המוכשרים  תורה  בני  האברכים  בין  לפרסם  יש  לאוזן  מפה)  12
 למכשו  כל  שאין  העם  המון  לפני  פירסום  ידי  על  לכך  כשרה  השעה  שעתה,  מכובדת  למשרה

  .חלב של
 טרור  לבצע  בידם  שיש  ואלו,  ידרשו  –  לדרוש  המוכשרים,  יכתבו  –  לכתוב  המוכשרים

  .רוחו וגבהות נשמתו שורש לפי אחד כל. יכולתם כמיטב יעשו
  "מקמק "בחברת המיוצר מהמוצרים חלק לפנינו

 באופן  הופיעו  לא  הם:  הגה  (מנקרים  שני  שבחנו  ירושלים  ץ"בד  של  דין  פסק.  1
 צ"הגה(,  ההונגרי  הניקור  את  ידעו  והם)  אותם  בחנו  רשמי  באופן  אלא,  העבודה  בעת  פתאומי

 ולכן)  בניקור  מבין  אינו  ץ"שהבד  תולדות'  פ  ק"במוש  בדרשתו  אמר  לייטנער  אברהם'  ר
 לא  פשוטים  בתים  בעלי:  הגה  (החרדיים  חנויות  בכל  בשר  הברית  ארצות  בכל  לאכול  מותר
  .היהודית בהיסטוריה ורע אח לו יןשא התמוה הפסק את בראותם נפשם את ידעו

' הי  מכך.  ההונגרי  הניקור  אחר  להרהר  שאין  ץ"הבד  מחברי  מאחד  מודעה  הודפסה.  2
: הגה('  הונגרי  כמנהג,  כהלכה  נוקר  שלא  מכיון  בבשר  להשתמש  שאין  להבין  צריך  אחד  כל

 חההשג  אין  וגם  אחוריים  גם  מביאים  שכאן  החליטו)  קאנווענשאן  (באסיפה  שהרבנים  מכיון
  .הבשר את להתיר המודעה את המעוותים המוחות פירשו זה במקום). מכשולות וישנם

 בסופו  כתוב'  הי,  השבוע  כל  ראדני  ברחוב  סאטמאר  המדרש  בבית  שתלה  במכתב.  אגב
 עברה  שהמכתב  לאחר.  מסאטמאר  הרב  של  בריאותו  על  שירחמו  ומתחנן  מבקש  ד"שהראב
 לא  שזה  כנראה.  זו  שורה  הופיעה  לא  בעיתון  מודפס'  שהי  ובמכתב,  זו  שורה  יצאה  צנזורה
  .הבשר את להתיר יש נפש פיקוח שבגלל טוב מתפרש
, תולדות'  פ  ק"במוש  א"שליט  מפורסם  וצדיק  גאון  מפי  ומפורטת  ארוכה  בדרשה.  3
, דעת  בר  כל.  לאסרו  אפשר  אי  כן  פי  על  ואף  הבשר  אצל  גדולים  מכשולות  שישנם  קבע

 יכול  אינני  אני:  לאמר  הדרשן  של  כוונתו  את  מיד  יןהב,  האלה  הפקחות  דברי  את  בשומעו
 שאין  להבין  צריכים  אתם,  היהודים  אחי  אבל)  פוסק  הבלתי  הטרור  בגלל  (הבשר  את  לאסור
 שאין  לפקח  הדרשה  בעת  נמצאו  דרג  רמת  משלחת  (מכשולות  ישנם  כי  הבשר  את  לאכול
  ).חלב נגד מדברים
 ההיתרים  שכל  בראותם  ,)ליםק-נהיגיםמ  צביםק  כשיריםמ"  (מקמק  "חברת.  4
 הבשר  מן  עצמו  מרחיק  במקצת  שמים-ירא  יהודי  וכל,  ערלות  אזניים  על  נפלו  לעיל  הנזכרים

 אברכים  חיפשו,  חדשה  המצאה  על  נפלו,  בסכנה  ומשפחתו  עצמו  להכניס  חפץ  אינו  כי
 לקבץ  מהם  ודרשו,  דולרים  כמה  להרוויח  ואגב,  כבודם  ולהגדיל  חן  לשאת  שרוצים
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 לפי  מותר  דאורייתא  חלב  כאילו  הפשוט  העם  המון  את  לבלבל  עינים  אחיזת  איזה  מהפוסקים
  .לכתחילה אלו פוסקים

 בשם  פלסתר-כתבי  ספר"  תורה  בני"ה  מקיני  ראשונים  ניצנים  יצאו  וישלח'  פ'  א  יום
 לכותב  רק  לא  לבזיון  גרם  הוא,  זה  ספר  של  תוצאותיו  היו  וקשים  ומרים"  אבותינו  מצורעת"

  .זה שוטה עשב צמח בה ולקהלה" מקמק "לחברת גם אלא, המסכים ולרב
 לחבר  אבל,  עול  ופריקת  הפקרות  המלא,  זה  בדור  חדש  איננו  פלסתר-כתבי  כתיבת

 שלא  דבר  זה,  רב  של  הסכמה  עם"  אבותינו  מצורעת  "בשם  ולכנותו  פלסתר-כתבי  עם  חיבור
  .הזה בזמן יאומן

 המלצות  עם  מכתבים,  ת"שו  ספרי  לזייף  בכשרונו  מצטיין  הפלסתר-כתבי  ספר
 לפסול,  שאוסרים  מפוסקים  היתרים  לצטט  המוחות  את  לבלבל;  במזיד  חלב  להאכיל  מגדולים
 שלא  משגיחים  להעמיד;  בעצמם  לזלזל"  מקמק  "חברת  עם  בתלם  הולכים  שאינם  אנשים
 על  ללחוץ;  בניקור  ימיהם  כל  שעוסקים  מנקרים  ולפסול,  שנה  שלושים  זה  בניקור  עסקו
 להכריח;  כשורה  שהכל  שיחתמו,  בניקור  מבינים  שאינם  למרות,  המפורסמים  הרבנים  גדולי
 במו  שראו  רבנים  –  טרור  בדרכי  –  להכריח;  הטרור  בכוח  רצונם  נגד  בשר  לאכול  אנשים
  .מעולם דברים היו שלא שיחתמו, חלב אצל מכשולות עיניהם

 האורגינליים  המשכילים  בדוגמת  הם  והמריעים  המשחיתים,  המזייפים  של  עבודתם
 ג"מהרש  של  בתשובה.  ל"חז  מאמרי  וחצאי  ך"מתנ  פסוקים  חצאי  מצטטים  שהיו  רמיםוהרפו

 מלאכת  את  ללמוד  יכלו  העבר  שמשכילי  תווכחו,  מצטט  הפאשקווילים  שכותב)  ו"נ  דף  שם(
 שורה  מביא  הוא  ג"מהרש  תשובת  בצטטו.  האלה  הפשאשקווילים  כותב  אצל  והרמאות  הזיוף
 המכתב  קריאת  שבסיום  כך,  3  ומשמיט  שורות  2  כותב,  שורות  2  ומשמיט  התשובה  מתוך
 את  ובידקו  מזמנכם  זמן  מעט  הקדישו,  מכם  אנא  (הכותב  מכוונת  ההיפך  בדיוק  למדים  אנו

 להם  עמד  הצדיקים  זכות  (מרדכי  לבושי  ת"שו  לגבי  הדבר  וכך,  )בעצמכם  הדברים
  .)מעשה בשינוי זה את קנה המזייף, הפאשקווילים בספר תודפס לא המקורית שתשובתם
 ומשמיט  חציו  מעתיק  ושוב,  בריזל'  ר  של  מכתב  מעתיק"  הפאשקווילים  ספר  "בעל

  .שורה חצי באמצע שחסר לראות אפשר, חציו
 חציו  את  מעתיק  ושוב.  ג"תשמ  מתשרי"  הרבנים  התאחדות"מ  פסק  מביא  הכותב

 יודע  לא  הזייפן).  בסדר  לא  שהניקור  כתוב  השני  בחצי  (השני  חציו  את  ומשמיט  הראשון
 אלפי  ידי  על  ונקרא  כן  לפני  חודשיים"  איד  דער"ב  מודפס'  שהי  מודעה  חותך  הוא,  הימ  בושה
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 לגלויא  דעבידא  מילתא  "אמרו  ל"שחז  כפי,  אנושי  בגדר  לא  אפילו  שהוא  מוכח  מזה.  אנשים
  ".יער חייתו "בגדר הוא". אינשי משקרא לא

, לדוגמא.  ותובדחנ  ליצנות  בדברי  הפשקווילים  מאגאזין  את  תיבל)  אדם  בצורת  (זו'  חי
 השגחה  נותנים  שהם  שהחנויות  כך  על  מעידים  בעצמם  שהם  רבנים  של  מכתבים  מצטט  הוא
 מהרהר  כמעט  "הוא  השגחתם  תחת  שנמצאת  חנות  על  שמהרהר  ומי,  הכשרות  בתכלית  הם

 רב  על  ולא  החנות  על  הוא  ההרהור  כי?  "כמעט  "מדוע  אתם  היודעים".  השכינה  אחרי
 ממש  השכינה  אחרי  מהרהר  אכן  הוא  המכשיר  הרב  על  יהרהר  מישהו  ובאם,  המכשיר

  ).ה"מ דף ראה. (ובעצמו בכבודו המכשיר הרב מעיד כך). ל"עפ(
 מפי  מקובל  הירושלמי  שהניקור  המוזכר  שהספר,  לכתוב  הזייפן  ממשיך  ח"מ  בדף

 כשהראו  לארץ  מחוץ  שמים  וירא  חכם  תלמיד  ומנקר,  ציוני  רב  הוא  המחבר  דיסקין  ל"מהרי
 כבוד  בגלל.  'מהאפיקורסים'  ראי  תביאו  אל  'וצעק  הריצפה  על  אותו  זרק  אהו  הספר  את  לו

 עם  שהוא  והוכיח  בחנות  ביקר  הוא  שעבר  בשבוע  כי,  המנקר  שם  את  לפרסם  רוצים  לא  הרב
 באסיפת  הזכיר  א"שליט  לייטנער  א"שהגר  לומר  ברצוננו  הספר  ולגבי,  ניקור  בהלכות  הארץ

 גדולי  של  הסכמות  לו  שיש,  הירושלמי  הניקור  תורת  ספר  את  ג"תשמ  תשרי  הרבנים
 ל"זצ  עפשטיין  פנחס'  ר  ד"הראב,  ל"זצ  בענגיס  ראובן  זעליג'  ר  צ"הגה  כמו  (הצדיקים

 סאטמאר  של  הקנאים  וכל,  להקל'  ראי  משם  והביאו,  )ועוד  ל"זצ  יונגרייז  דוד'  ר  צ"והגה
 יזקנ  שכל  להזכיר  יש  אגב.  פיו  את  פתח  לא  אחד  ואף  ל"הנ  המנקר  ובתוכם  שם  ישבו

 סאלאט  ש"ומהר  ל"זצ  דיסקין  ל"מהר  של  דינו  מבית  איש  מפי  איש  בקבלה  קיבלו  המנקרים
  .'ראי אינו שמענו ולא מהם בקבלה הוא היום החרדים של שהניקור ל"זצ

 ל"זצ  דיסקין  ל"מהרי  וקדוש  שהגאון  נניח  אם  שאפילו,  וכותב  הכזבן  ממשיך  ח"מ  בדף
, הניקור  את  זוכרים  דהיום  המנקרים  אם  ולגד  בספק  נשאר  עדיין,  ישראל  ארץ  ניקור  הנהיג

 אם,  השאלה  נשאלת  וכעת.  ישראל  בארץ  בהמות  שחטו  לא  שנים  10-מ  שלמעלה  ידוע  כי
 בעניני  גדול  מומחה  המתואר  א"שליט  מ"שו  ג"הרה  הרי,  שנים  10-ב  שכחו  ישראל  בארץ
) גחההש  אין  שעדיין  פירסמו,  סליחה  (ניקור  לעניני  המשגיחים  וראש  למעשה  הלכה  ניקור
  ?חנויות עשרות על ראשי משגיח להיות נאמן הוא האם, שנה 30 ניקר לא

 כאן  שעושים  לנו  לספר  בא  והאיך,  שנים  7  השחיטה  סגורה  היתה'  בהונגרי,  שנית
  .הונגרי ניקור

 ורקים  קלים  שחיטת  של  הבשר  את  לאכול  החל  גדול  ציבור  כאילו  בלבול  עושה  הזייפן
 לאכול  לגמרי  הפסיקו  דרובא  רובא  כי  המוח  מבלבול  יותר  לא  זה.  החלב  על  ערעור  בגלל
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, "מקמק  "חברת  בגלל  הוא  ט"נו  לאכול  התחיל  מהציבור  שחלק  האמיתי  הגורם,  שנית.  בשר
, לרבים  לצאת  הזדמנות'  הי  ולא  ומיד  תיכף  המכשולות  כל  את  מתקנים  היו  זכינו  אילו  כי

 לרשות  הדבר  יצא,  יםהיתר  מיני  כל  עם  לגמגם  התחילו"  מקמק  "וחברת  זכינו  שלא  עכשיו
  !!!עליהם מוטלת והאחרות הרבים

 שיצאו  ספרים  לקרוא  שמתיר  מכיון,  ציוניים  ספרים  כקורא  המערערים  אחד  את  מתאר  הזייפן
 הרב  מוסד  "ידי  על  לאור  שיצאו  בספרים  קורא  לא  שהזייפן  כנראה".  קוק  הרב  מוסד  "ידי  על  לאור
  ".כהן דעת "הספר את שמצטט כפי, בעצמו קוק הרב של בספריו מעיין אלא, "קוק

 בו  חוזר  הוא  כאילו,  מקאשוי  הרב  של  ידו  בחתימת  מכתב  לזייף"  מקמק  "חברת  החליטו  לאחרונה
 כחוט  זז  לא  א"שליט  מקאשוי  הרב  כי  קאשוי  קהלת  אנשי  הודיעו  מכן  לאחר  אחדים  ימים.  מטענותיו
 במאבק  להמשיך  הישן  דור  משרידי  באמת  שמים  ירא  מיהודים  חיזוק  הרבה  קיבל  הוא  ואדרבה,  השערה

  .האמיתית הכשרות בעד שלו
 אפשרות  תנתן  ובו,  "מקמק  "חברת  של  הוראתם  לפי  מיוחדת  תורה  חוברת  יופיע  בודאי  בקרוב

 כפי,  במנהג  תלוי  דאורייתא  שחלב  הפוסקים  בדברי  להראות  החשובה  בתכנית  להשתתף  ספר  יודעי  לכל
 לעשות  יכול  אחד  וכל)  אצלם  ללמוד  יכל  גורן  השלמ  הרב  (הממזרים  בענין  גורן  שלמה  הרב  של  ההיתר
 הגבוהים  החלונות  של  חן  בנשיאות  יזכה  זה  ובזכות,  הונגרי  ניקור  שיאמר  בתנאי  רוחו  על  העולה  ככל

, "ראש  נעשה  לישראל  המיצר  כל  "שנאמר  מה  לקיים  יומו  יבוא  כאשר  לגדולה  לעלות  ואפשרות
  ".מלמטה רשע נעשה כן אם אאל מלמעלה ראש נעשה אדם אין "הידוע ל"חז וכהמאמר

 ואפשר,  השקר  עם  מתנצח  האמת.  הרגשותי  את  להביע  ברצוני  מכתבי  בסיום,  ורבותי  מורי
; משפחותיכם  ואת  אתכם  בסכנה  שמעמידים  דברים  מלאכול  הזהרו  צווח  האמת,  בידים  זה  את  להרגיש
 הזהרו;  בוללותהת  לידי  ומביאים  היהודי  מדרך  דורות  שמורידים  מאכלים  בתיכם  אל  מלהביא  הזהרו

 ועל  חייכם  על,  בריאותכם  על  שימרו,  הדת  תחת  החותרים  ונבזים  שפלים  אנשים  של  מתוכניותיהם
  ..דתכם

  ג"תשמ כסלו חודש

  ענדערב מאטל' הק
  הברית דארצות הניקור משמרת דועד ר"יו סגן

 הדורות  בכל  הקצבים  טענת  וזהו  (ט"מ  דף  התמורה  ועל  הגאולה  על  ק"בסה  ועיין*)  
 טריפות  לקנות  ילכו  שעכשיו  טענו,  ודם  חלב  או  וטריפות  נבילות  שהאכילו  ותםא  כשתפסו

  ).ממש


