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ארגון משמרת הניקור וועד 

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

  ו"מ תשאלולחודש 

 ניקור בענין אזהרה
' ד  ויראי  מומחים  ובודקים  שוחטים  למנות  ישראל  תפוצות  בכל  ומקובל  נהוג
 רבה  זה  ולעומת.  עליו  סמוךל  הראוי  מחכם  קבלה  כתב  בידם  שיש  מרבים

 את  ממלא  קצר  ובזמן  שרוצה  למי  ומורה  מלמד  מנקר  שכל  ניקור  בענין  ההזנחה
, צריך  ערבא  ערביך  ובאמת  וקבלה  תעודה  שום  ללא  הניקור  במלאכת  לעסוק  ידו
 שאומרים  ומה,  ל"ר  כרת  איסורי  ודם  בחלב  ו"ח  להאכיל  המכשלה  רבא  ז"ועי

 מחלבים  בהם  אין  פנים  של  הבהמה  דבחצי  ז"ס  ד"ס'  סי  ד"ביו  א"הרמ  ד"ע  לסמוך
 ובקיאות  לימוד  צריך  גופא  ז"ד  -'  וכו  הכסלים  חלב  שעל  הקרום  מן  קצת  רק  אלו
  .בהלשון דם וחוטי, בהטחול, חלב יש ובהכבד, חלב באיסור יכשלו בקל כ"דאל

 לחלק  בהצלעות  להניח  אפשר  כמה  עד  א"ל'  סי  ד"יו  ת"הנוב'  מד  לדעת  יש  עוד
 תפוצות  בכל  המנהג  ז"ק'  סי  ד"יו  א"ח  שלמה  בית  ת"בשו  יכםשס  וכפי,  הפנים
 והבשר  עשר  שנים  לצלע  ממש  סמוך  הפנים  לחלק  לחתוך  בגלילותינו  ישראל
 לנקר  הבקי  ממנקר  ניקור  רק  מועיל  ואין  אחוריים  לחלק  מניחים  ב"י  צלע  שאחר
  .שם א"ברמ כמבואר הענינים פרטי כל לבאר א"וא אחוריים חלק

 כי  חלק  באיזהו  מחמירין  שיש  במקום  קולות  לחפש  כדאי  שאין  דעתנו  זאת  אך
  ,בהבהמה בשר שפע יש ה"בלא

 זה  יהיה  הניקור  במלאכת  ידו  למלאות  הבא  שכל  להזהיר  באנו  כל  כןע  ואשר
 ואישור  הודעה  לו  יתן  שהלז  ואחרי  מפורסם  ש"ויר  מומחה  מנקר  אצל  דוקא

 להורות  המקובל  חכם  או  ד"בי  בפני  יופיע  במלאכתו  וזריז  ובקי  יפה  עלה  שלימודו
 .מנקר למשרת לסומכו קבלה כתב ממנו יקבל ואז להבחינו הוראה
 .ק"לפ א"תשמ אב מנחם בחודש ירושלים ק"פעיה
 ו"פעהקת ד"ואב רב ווייס יעקב יצחק



ב 

  ו"ת ק"פהע ד"ראב פריינד' ארי משה נאם
  פישר יעקב ישראל נאם
  הורוויץ דוד אברהם נאם
  דושינסקי ל"זצוק יצ"מהר ק"ההג ר"בלאאמו משה ישראל נאם
  ראבינאוויטש בנימין נאם
 נהגו,  סרזינא  י"מהר  של'  ב  בפסק  נדפס  ש"הרא  תשובת  בסוף.  ב.נ

 בכתב  ניקור  תעודת  להביא  צריך  שמנקר  ורוסיא  בפולין,  ואשכנז  בקרקא
 בניקור  יותר  מחמירים  ויש  בשחיטה  כמו  צדק  מורה  של  באישורו

' פ ל"ז  מילדובה  דוד  ר"מוהר  אוןלהג"  דוד  דברי  "תשובה  ראה  מבשחיטה
 דורות מדורי הקדושה בארצנו המנהג וכך, ה"ל

  הניקור משמרת ועדו


