
 א 

  ד"בס

  כל ספרי ניקורקובץ 

  המובהקים

  ב"חלק י

  שער כללי

  ע"בזכות אבותי ורבותי הקדושים זיעלי ' ל בחמלת ה"הו

ו"ק האלמין יצ"אבדק, שלום יהודה גראס' הק  
 

ובו מפתח של קובץ כל ספרי ניקור , בפרשת ניקור החלב - מלחמת קודש :ספר א
 ספרי ניקור היסודיים אשר מהם יתד ומהם פנה בכל 78שבו נקבצו תחת גג אחד , המובהקים

הדורות לסדר ניקור האמיתי ובכל קצות הארץ תמכו וסמכו הרבנים ומנהיגי דור ודור על הספרים 
י תלמידים שלא שמשו כל צרכן מיד נכשלו "ל שזזו מהנאמר בספרים הללו עוככ. הללו בלבד

חקירה , באמצעים של בירור, י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות"ל ע" י-.  ר"בעוה
  .ק"ו לפ"חודש כסלו תשס, והצעה, הודעה, התיעצות, ודרישה

בו יבואר  - בענין חלב וניקור מוועד משמרת הניקור דארצות הברית באידיש - ?עד מתי נחשה :בספר 
ואיך שמזייפים כל ספרי ניקור , איך שמאכילים ומכשילים את ישראל בחלב דאורייתא בשאט נפש

ר "ק מרן אדמו"ואיך שזייפו מכתב בשם כ, היתה כזאת בישראל מאז היתה לגוישלא , ל"רח
את  ואיך שדנו לשריפה . ל"א שכאילו הוא חזר מפסקו והתיר חלב בישראל רח"מקאשוי שליט

, ל שאסרו את החלב"א ז" רבנים מהבית דין של הגר10י "הספר לחם שערים שיצא לאור ע
ודפים את כל הרבנים הצדיקים שאומרים את האמת ואיך שר, שאצליהם הוא הכל כשר וישר

ואיזה טאראר שעושים על העדה החרדית להוציא פסק דין מזויף שהחלב בארצות הברית . לאמיתו
ואיך שעוקרים כל הענין של איסור , וכל דרכי הטעראר של המאכילי חלב בוויליאמסבורג, כשר וישר

מאטעל בענדער סגן ' יצא לאור על ידי הק. ייםחלב כאילוי הוא רק נוהג בזמן שבית המקדש היה ק
  .ג"כסלו תשמ, ר דועד משמרת הניקור דארצות הברית"יו



 ב 

אודות בשר בהמה , ג"ג מדות תשמ"מי -  ר מקאשוי"ק אדמו"מכתב האורגינעלי של כ :גספר 
ר הבשר מהחניות " מעיד כי הוא ראה בעצמו במעמד מנקרים מומחים ונתברר כי בעוה-ב "בארצה

 המוחזקים להיותר טובים ומהודרים אינם מנוקרים כראוי

  .נגד המכתב המזויף שעשו כדי להתיר את החלב בזדון ובשאט נפש - הכחשה :דספר 

  .נגד המכתב המזויף שעשו כדי להתיר את החלב בזדון ובשאט נפש -  עלבונה של תורה :הספר 

האיסור הנורא .ודי התורהובית דין צדק דהקהל יס - פ קלויזנבורג"שה - קהל יסודי התורה :וספר 
  .ר מקלויזנבורג מרן יקותואל יודא מרידניק"ק אדמו"מקום החתימה של כ. על הבשר החלב

א "ק מרן רפאל בלום שליט"ר הגה"מאת כבוד קדושת אדמו'' חלק ב -ס 'קונטרס קול קורא :זספר 
 –ברוקלין נוא יארק המכשולות - ק "ג לפ"שנת תשמ, ק קאשוי בעדפארד היללס עשרת ימי תשובה"אבדק

ק מרן רבי "ר הגה"מכתב אודות תיקון מכשולי הניקור שכתב כבוד קדושת אדמו -  .אופני התיקון
בו מגלה סודות נוראות איך  -  א "ר מסאטמאר שליט"י להאדמוק קאשו"א אבדק"רפאל בלום שליט
והולכים לקבל חתימות , ורוצים להכשיל במזיר באכילת חלב שהוא איסור כרת, שנכשלו בשוגג

וכך יעשו רושם שכל הבשר מותר לאכלו בלי חשש , מגדולי ישראל שכאילו הכל על צד היותר טוב
רצות והמכשולות הגדולות שהכשילו את הרבים וכל זה נעשה אחר שכבר ידעו מהפי, ופקפוק

  .באיסורי כריתות

ר "ק אדמו"מכתב אזהרה נגד אכילת בשר בהמה ממרן הגה -  לאפרושי מאיסורא :חספר 
 .ל"  רח  שום בשר בהמה כי נשאר עליהם חלק אחוריים  אסור מן התורה לאכול א"קאשוי שליטמ

ק "אכילת בשר בהמה ממרן הגה מכתב אזהרה נגד -הוראה ואזהרה לאפרושי מאיסורא  :טספר 
 אסור לאכול מן התורה שום   ק"ג לפ"ג מדות של רחמים שנת תשמ"י -א "ר מקאשוי שליט"אדמו

 .ל"בשר בהמה כי נשאר עליהם חלק אחוריים רח

ק "מכתב אזהרה נגד אכילת בשר בהמה ממרן הגה -הוראה ואזהרה לאפרושי מאיסורא  :יספר 
 .א"ר מקאשוי שליט"אדמו

 ממרן  מכתב אזהרה נגד אכילת בשרבהמה-  רה לאפרושי מאיסוראהוראה ואזה :יאספר 
ב לא "ניסן תשס' ה -  א שלא לאכול בשר בהמה עד ביאת המשיח"ר מקאשוי שליט"אדמו ק"הגה

כי כשרות הוא אחד משלשה דברים , יטמטם עצמו ואת בני ביתו באכילת בשר מאיזה סוג שיהיה
 .שות כמבואר בזוהר הקדושגורמו ירידת היהדות פה אמעריקא ושאר מקומ

ג אכן נודע הדבר "כסלו תשמ' קול קורא במחנה החרדי א -  את אשר אסרת התרתי : יבספר
  . כל סדר הניקור מה שהיה ביוראפנעשתה התועבה הזאת בישראל מזייפים

ק מרן "ר הגה" מאת כבוד קדושת אדומו-דרוש ומאמר ברית שלש עשרה  -  ספר שפע חיים :יגספר 
ג מדות " ביום י-  אשר בשר צדק בקהל רב - ק צאנז "אבדק] ה"זצוקללה[א "יהודה הלברשטאם שליטיקותיאל 
ר מקלויזנבורג "ק אדמו"דרשה וקול קורא מהגאון הצדיק הקדוש והטהור כ - . ק"נ לפ"שנת תש



 ג 

 שיצא בקול חוצב להבות אש נגד הרבנים המכשירים המכשילים שמאכילים נבילות   ה"זצוקללה
 .רחמנא ליצלן,  ודם להכלל ישראלוטריפות חלב

  

 




































































































































































































































































































































































































































