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ארגון משמרת הניקור וועד 

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

  ו"מ תשחשוןחודש 
  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

  !!!ומרה גדולה זעקה
 חלב בו נשאר לא אם בעצמי שבדקתיו עד בשר לטעום  לבלי  מעולם  דרכי  הנה

 פה  ביאתי  וראשית,  חלב  שישאר,  מומחים  אצל  אפילו  הוא  שכיח  דבר  כי,  כלל
, בוויליאמסבורג  חסידי)  בוטשער  (איטליז  אצל  ביקרתי,  )אמעריקא  (ב"ארצה

 ונזדעזעתי',  וכו  מליחה  ניקור,  בדיקה,  בשחיטה,  הכשרות  בדרגות  המפורסם
 גמור  חלב,  והודח  ונמלח  מנוקר  בחזקת  לי  למכור  שרצו  בהחתיכה  כי  בראותי
 שאינו  לדעת  נוכחתי  המנקר  עם  ודברים  דין  אחר.  הבשר  פני  מכסה  גדושה  במדה
 וכל,  המנקרים  וקבלת  ע"השו  י"עפ  שקבלנו  כפי  הניקור  ואומנות  בהלכות  בקי
 .הניקור ספרי

) בוטשערס  (האיטליזים  שאר  אצל  לבקר  זו  עובדא  י"ע  נתעוררתי
 .מקומות ושאר פארק ובארא בוויליאמסבורג

 ואומנות  בהלכות  בקיאים  שאינם  שבהן  השוה  הצד  שראיתי  מה!!!  ואהא
, החלב  מעל  הקרום  את  ולהוריד  הדם  גידי  להוציא  מלאכתן  ועיקר,  כדבעי  הניקור
 והעולם,  מנקרים  לא,  ועוד  ועוד  הפנימי  חלק  על  שיש  מה  והכרס  הכסלים  וחלב

 ישראל  כל  נפש  אשר  יודעים  בלא  חלב  באכילת  נכשלים  ביותר  החרדים  היהדות
 .י"ה ישראל צרות להרבות וגורם והלב המוח ומטמטם מאוד מתגאל

 השם  יראי  ומשגיחים  מנקרים  בהעמדת  גדול  תיקון  לעשות  היחידה  והעצה
 המקובל  בדרך  הניקור  ואומנות  ומלאכת  הלכות  בכל  היטב  קהד  בקיאים  שיהיו



ב 

 אסורו  (מאוד  החמור  חלב  באיסור  ישוקץ  לבלתי  יזהר  לנפשו  החש  כל  לביני  וביני
 .ל"רח וגשמיות ברוחניות ורעות רבות צרות שתאצאותיו) ל"רח בכרת

 על  הכל  שיתוקן  צדק  משפט  כנגה  יצא  עד  שאנן  בדד  בטח  ישכון  זה  ובזכות
 לויתן  מסעודת  ליהנות  בקרוב  נזכה  אסורות  ממאכלות  הפרשת  כותובז,  מכונו

 .ל"בחז כמבואר
 !די לצרותינו ויאמר פרצותינו יגדור ת"והשי

 בישראל ק"תוה הצלת למען ח"הכו

 מלאכי גבריאל מרדכי
 ז"תשל בשנת צות הבריתאר בחוצות נתפרסם

  
  

  הניקור משמרת וועד
 

  


