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ארגון משמרת הניקור וועד 

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

  ו"מ תשתשריחודש 
  מלאכי גבריאל מרדכי הרב
  "יבנה "דחסידים ד"בביהמ רב

  ישראל בארץ למנקרים וראש" למעשה הלכה "ד"ביהמ וראש
  ועוד" והמעשה הלכה ניקור דיני "ותוהחסיד התורה ספרי מחבר

 ב"ארה יושבי הגאונים להרבנים בקשה מכתב
  .י"הע' וכו ישיבות ראשי ם"האדמורי הרבנים' לכ המערכה אלקי ישפות וברכה לוםש

 לבי  וגבהתי  דקדושה  בעזות  פני  העזתי,  פניכם  מול  שטוחה  בקשתי,  טוב  מה  בעתו  דבר
 למען  ובקשתי  כוונתי  כי  וחפצי  רצוני  תלמלאו  מעלתכם  הדרת  מכבוד  לבקש  השם  בדרכי
  .תלה על הדת והעמדת שמים כבוד

 המצב  שפלות  בענין  הגדול  שבת  הוא  דריגלא  בשבתא  לעורר  ג"מכהדר  מאד  אבקש
 העיקר  אבל,  באורך  מבואר  הכל  בפנים,  להאריך  פנאי  ולא  מקום  כאן  אין,  חלב  בנושא
 נפשות  ועל  נפשו  על  החש  וכל,  החלב  ניקור  במקצוע  מאד  נורא  המצב  כי  י"אחב  לבב  לעורר
 .הדבר שיתוקן עד האפשר ככל בהמה בשר מאכילת יתרחק ביתו

  .הדרשה בעת להזכירם שיש הראשיים הנקודות האומר בקצירת אבא
 ליגע  לו  אסור  ארצות  ושאר  ק"מארה  קצר  לביקור  בא  רק  ב"בארה  דר  שאינו  מי)  א
 פ"ע  שניקורם  דמי  עדים  כמאה  בעצמם  המנקרים  של  דין  בעל  הודאת  כי,  בהמה  בבשר
 חלב  חומר  בכל  עליה  שמדקדקים  חלב  לנקר  שלא  מקילים  זה  ומטעם,  אונגארען  מנהג

 פה  הדרים  גם  טעמא  מהאי  בזה  ליזהר  צריכים  כ"וכ,  ק"בארה  כרת  שחיובו  דאורייתא
 בראשונה  מגורם  ומקום,  לזה  מקודם  או',  השני  העולם  מלחמת  אחר  כאן  שנתיישבו  ב"ארה
  .'וכו בעלגיא, ציריך, לונדון רייסען, ליטא, פולין רק, אונגארען' הי לא

 על  מדויקת  השגחה  שאין  היות  מאוד  ליזהר  צריכים  ב"בארה  הדרים  הגר  יוצאי  גם)  ב
, הניקור  במעשה  כלל  בקיאין  אין  בעצמן  המכשירים  מהרבנים  שכמה  מטעם  הניקור  חלק
  .ככולם רובם פ"פא לי שהגידו וכמו
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 לו  ברור'  שיהי  עד  בהמה  בשר  סעודת  לאכול  ישב  ולא  ניולפ  אשר  את  אחד  כל  ידע  כ"וע
 יתירה  בדייקנות  ודקדוקי'  פרטי  בכל  בו  ובקי  הניקור  ומלאכת  בהלכות  היטב  בקי  המנקר  כי

 שיהא  וגם,  הישן  שבדור  ומנקרים  מהרבנים  מדעו  על  קבלה  לו  שיש  מנקר  מפי  כן  וקבל
 מן  ולדעתי,  בניקור  קיב  אינו  אם  המכשיר  הרב  ולא  בעצמו  המנקר  על  מיוחדת  השגחה
 ביותר  החרדים  מן  אחד  איטליז  אף  ת  עתהלע  תמצא  שהמצא  אפשרי  ובלתי  הנמנע

  .התנאים אלו כל אצלו שיתאחדו
 עד  בהמה  בשר  מאכילת  קשת  כמטחוי  יתרחק  דורותיו  נפשות  ועל  נפשו  על  החש  ל  כןוע
  .כתבים או מילין הבטחות ולא לאמיתו באמת הדבר שיתוקן

 .ה"בעו המחולל שמים וכבוד ק"תוה כבוד למען וחותם הכותב

 מלאכי מרדכי הרב
 )ט"תשל שנת ב"ארה בחוצות נתפרסם(

  
  

  הניקור משמרת וועד
 


