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ארגון משמרת הניקור וועד 

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

  ו"מ תשחשוןחודש 

  
 יושבי ותורתו' לד הנאמנים ישראל אלפי רבבות לכבוד

, וקאנאדע, ואוסטראליע, אייראפע, הקדושה ארצינו
 .שבאמריקע שונות ועיירות

 במדינת  החלב  ניקור  של  ההזנחה  רבת  בענין  הגדולה'  השערורי  רבים  בת  בשער  נודע  רכב
 כמה  עד  המעיין  יראה  ומשם  למעשה  הלכה  ת  המדרשבי  ל  ידיע  שיצא  קונטרס  כאן  וצירפנו,  אמעריקע

  .זו במקצוע הקלקול שלט
 מאד  ונחוץ,  לזה  שגרמו  והסיבות  ההזנחה  כמות  מקיף  בביאור  שלימה  הערכה  ימצאו  בהקונטרס

 ממדינה  הנוסעים  ארחות  הולכי  גדולה  בכמות  נתרבו  מן  הזהשבז  באשר  ארצות  שאר  לדרי  גם  מאד
 ן  התורהמ  שאיסורו  חלב  באכילת  ס  ושלוםח  להכשל  מוקשים  לפח  יפלו  יודעים  ובלי,  לעיר  ומעיר  למדינה
  .בשגגה העם ולכל בכרת ועונשו

 הקונטרס  ולהפיץ  להדפיס  רב  להון  ליםשעו  ההוצאות  וריבוי  העמל  גודל  על  חסכנו  לא  ל  כןע  ואשר
 כל  ידעו  למען.  באמעריקע  החלב  במצב  השוררת  הקלקול  לגודל  כללית  סקירה  הנותנת  תבל  פני  על  דידן
 בשר  מאכילת  בתוקף  להתרחק  אמעריקע  אדמת  על  רגלו  כף  ידרך  כאשר  להזהר  בלבו'  ד  יראת  שנגע
  .חלב באכילת שיכשל יירא לא לבו סמוך ואז בהמה

 עם  עצומה  והתייעצות,  מרובה  התיישבות  עמוקה  התבוננות  אחר  נערך  הקונטרס  כי  דעילמו  וזאת
 על  נפוץ  להיות  יאה  לו  כי  נאה  לו  כי  אחד  פה  כולם  וגמרו  ונמנו,  מדין  על  יושבי  רבנים  וגם,  הרבה  מנקרים

 מכשלון  מאמינים  בני  מאמינים  ויעקב  יצחק  אברהם  זרע  קדושים  ישראל  הציל  למען  תבל  קצות  כל
  .מכסים לים כמים' ד את דעה הארץ ומלאה בנו שיתקיים עד, הלזו ונוראה ורההחמ

 היותר  שכונות  גם  כוללות  הקונטרס  בתוך  הנאמר  כי,  פעמים  כמה  בפנים  הנרשם  על  לב  לשים  ראוי
  .ועוד פארק-בארא - מאנסי - וויליאמסבורג כמו שבאמעריקע חרדיות
 והפקידו  רביים  וגם  רבנים  כמה  נין  זהבע  כבר  שנתעוררו  המשמחת  הידיעה  אלינו  הגיעה  כבר.  ב.נ

 מפה  בצנעה  כן  מגלין  וקצתן,  במחנה  קול  העבירו  קצת  בהמה  לבשר  יגעו  לבל  וחסידיהם  לתלמידיהם
 .לשמים לבם וכולם, לאזן

 .הטבעו אדניו מה על הקונטרס מתוכן קצרה רשימה כאן מציעין אנו הענין לתועלת
 שלא  רדב  מאחוריים  חלק  ואוכלין  מוכרים)  א
  .גדולה בקפידא, ועוד, באונגארן מעולם נהג

 ובלי,  כלום  יודעין  ואין  אחוריים  מנקרים)  ב
  .השגחה ובלי, אחוריים על קבלה



 ידיעה  ובלי  קבלה  בלי  הקדמי  מנקרים)  ג
  .מרובה ובהתרשלות, נכונה
 דאורייתא  חלב  גדושה  במדה  משאירין)  ד
  .ודרבנן
  .וגידין, קרומים, חלב משאירין) ה
  .הניקור על השגחה ןאי) ו
 כלום  יודעין  ההכשר  נותני  הרבנים  אין)  ז
  .המנקר הקצב על וסומכין בניקור
 הזנחה  גדול  צבור  לפני  בפומבי  נתגלה)  ח

  .במדה שבניקור
  .להיפוך ולא, הרבנים על הקצבים מורא) ט
 מגדולי  רקיעים  בוקעות  נוראות  זעקת)  י

 שנתוודע  על  מרירות  הזועקין  שבדורינו  המנקרים
  .באמעריקע חלב אוכלים כי עדות בגביית להם

 לנו  שנשלח  עדות  גביית  נוסחי)  יא
 בעיניהם  גדולים  מנקרים  שראו  ממה  מאמעריקע

  .הבשר על
 אלקים  ירא  כל  על  הגדולה  החובה)  יב
 מיום  להנצל  חלב  מכשול  מספק  אפילו  לברוח
  .והנמהר המר
 ניקור  לומדי  ל  ידיע  היוצא  הגדול  החורבן)  יג

  .המנקרים מגדולי שימוש בלי מספרים
 לתת  דין  בית  או  לרב  העצומה  המכשול)  יד
 שהרב)  א:  מתרי  חד  בדליכא  למנקרים  קבלה
 פיקוח  תחת  בניקור  שנים  כמה  בעצמו  ועסק  למד

 מגאון  בהשתלשלות  קבלה  להם  שיש  מנקרים
 על  קבלה  לו  ויש,  ויראתו  בחכמתו  מפורסם  וצדיק
 שלמד  לחכמתו  קודמת  שיראתו  מנקר)  ב.  ידיעתו
 שיש  מנקרים  של  ביקורת  תחת  שנים  כמה  ועסק
 כתב  מהם  וקיבל'  וכו  בהשתלשלות  קבלה  להם
 והן  הקדמי  בחלק  הן  היטב  הדק  מלאכתו  שיודע
 החדשים  המנקרים  ינסה  והוא,  אחוריים  בחלק
 פיו  ועל,  ידיעתן  על  ויעיד  קבלה  לוקחי  השם  יראי

  .הניקור במלאכת לעסוק שראוי הרבנים יחתומו
 על  השגחה  בדליכא  היוצא  ולמכש  ביאור)  טו
  .הניקור

 הוא  כשהקצב  היוצא  מכשול  ביאור)  טז
 הוא  שניקור  דנא  מקדמת  כנהוג  ולא,  המנקר
, בשחיטתו  השוחט  כמו  ני  עצמהבפ  מלאכה
  .בבדיקתו ובודק
 יחס  שבירושלים  המנקרים  וגאוני  גדולי)  יז

 דיסקין  ל"מהרי  ק"הגה  של  דינו  לבית  עד  קבלתם
 וקבלה.  ד"ובי  סאלאנט  ש"מהר  ק"והגה,  ל"זצוקל
 מעשיהם  וכל.  כולו  העולם  בכל  כהיום  ליכא  כזה

 .וקוץ קוץ, ופרט פרט כל נדפסו בספרים
 ההי:  באמעריקא  המנקרים  דברי  לפי)  חי

 בשום  מוזכר  ואינו(,  מנהגים  עשיריות  באונגארן
ף א(,  אחוריים  בחלק  שונים  מנהגים  גם  היו)  ספר

 עקהצו  וכל)  אותה  ואכלו  השתמשו  שלא  על  גב
ף  על א(,  העליונה  על  ידו"  אונגארן  מנהג  וכך  כך"
 ף  על  גבוא)  בידו,  הלראי,  קבלה  כתב  ן  לושאי  גב

 הזנחת  על  כגנב  שנתפס  אחר  זה  דבר  שמעיד
 נהגו  שכך  עדותו  להרחיק  נאמן  כל  מקוםמ(,  חלב

 הוא  נהג  שכך  רק  להעיד  ין  צריךוא)  באונגארן
 שמעולם  דבר  (נאמן  וכבר  באונגארן  בעצמו
 קהל  יסמכו  אלו  ועל)  ואיטלולא  וכאלח  נחשב
  ).בפנים כמבואר (מישראל ועדה
 בכתב  קבלה  ש  לושי  מנקר  אולי  יש  אם)  יט
 על  צריך  ערבא  ערבך  עדיין  באונגארן  ת  דיןמבי
 דגם  (לנקר  ידעו  ת  דיןהבי  אם)  א  דברים  שני

 בשם  בפנים  יןעי,  גדולה  הזנחה  שררה  באונגארן
ל ע  ורבניק  כאן  שעושה  מה  אם)  ב,  )פנחס  גבעת
 מבואר  אין  הקבלה  בכתב  כי.  קבלתו  קיבל  זה

 הניקור  בסדר  ה  שאין  כןמ,  להתעסק  כיצד
  ).ל"כנ. (נכתבין בספר מעשיך כל בירושלים

 -  ן"ווארשטע  -  י"סאלאמ  הנקראין  מצרכים)  כ
 ומכילין,  כמה  פי  גרוע  יותר  עוד  מצבן.  ן"ובאלא
 גורמת  ני  עצמובפ  ל  אחדשכ  דברים  ששה  ריכוז
  .ל"רח ר מינןב הידוע חולי

ובזכות  שמירת  הכשרות  נזכה  להנות 
מסעודות  לויתן  עם  כל  הצדיקים  הקדושים  כמו 

וכל  המצטער  בחורבנה  יזכה ,  ל"שאמרו  חז
 . לראות בבנינה

  הניקור משמרת ועדו


