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 ד"בס

  קובץ כל ספרי ניקור

  המובהקים 

  'חלק י

  שער כללי

  ע"לי בזכות אבותי ורבותי הקדושים זיע' ל בחמלת ה"הו

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

אלפים ' נפטר ד(אחרון הגאונים בישיבת סורא   שערי רב שמואל בן חפני :ספר א

יצא לאור אחיעבר , )י" בנ578כתב יד אדלר (ר שער בדיקת הבש, )1034 -ד "תשצ

  ק"ז לפ"שנת תרפ. א"ת, י"בא

ל הנודע "יצחק ז'  כולל פסקי דינים והלכות לרבינו שלמה ברספר האורה :ספר ב

  .ל"א ז"מעזבון החידי על ניקור החלבים על פי כתב יד ישן "בשם רש

יצא לאור על ידי , כולל פסקי דינים והלכות בענין ניקור החלב י "סדור רש :ספר ג

 ק"ם לפ"בני ברק תש" יהדות"הוצאת 

 יצא לאור על הרב יהושע בלאו הוצאת ם על הניקור"תשובות הרמב :ספר ד

  .מקיצי נרדמים ירושלים

 לוי 'אלפנביין ור.  מאת הרב ישראל שי דיני ומנהגי הניקור"תשובות רש :ספר ה

 .א"גינצבורג שליט



 ב 

   וקונטרס לחם שערים על ענין הניקורת משיב דבר"דף מספר שו :ספר ו

הנני מודיע לכל בני ישראל שאני אברהם  מודעה נחוצה לקהל השם  :ספר ז

, ח"ד הגדול שבירושלים משנת תרפ"שוחט ומנקר מוסמך מבי, ישראל שיינפיל
ח "חול המועד פסח תשמ. ואין לי שום אחריות, שעזבתי החנות איטליז חיימאוויץ

  .ק"לפ

יעל איסור אכילת בשר מפני ששוחטים   קריאה דחופה לבני ישיבות :ספר ח

  .נבילות וטריפות ומאכילים חלב הכליות שהוא איסור כרת

, א" מהרב הגאון ברוך מרדכי מייזליש שליטגביית עדות על איסור חלב :ספר ט

ו חלקים בשר שקנו מבוטשערס חרדים "העיד על ט, מנקר מומחה מארץ ישראל
 ק"ג לפ"שנת תשמ, וכולם היו מלאים עם חלב

 מהרב הגאון ברוך מרדכי מייזליש ראש מנקר –עדות על מצב הניקור  :ספר י

ל בעל שיעורי תורה "אברהם חיים נאה זצ' ר' צ המפו"חתן הגה, בפתח תקוה
  .קצות השולחן ועוד

ו " הופיע בעיר סאטמאר שנת תרצ- ורנילאפרושי מאיסורי מירחון ת :א"ספר י

  .מירחון לקט שושנה. שכל העיר נכשלו באסור חלב שעל הכבד

 -   מאת דוב חומה" מחזיקי הדת" תולדות - מבצר היהדות באנגליה :ב"ספר י

המכשולות הגדולות , והשוחטים וניקור החלבמלחמת העולם על כשרות הרבנים 
עלו עד לב השמים וכל הרבנים הגדולים בתוכם החפץ חיים לא היה יכול להציל 

  .ממאכלות אסורת' את אנגלי

בלה שבידינו בטעמם י הק" ביאור ענייני הניקור עפ- מסורת הניקור  :ג"ספר י

ובראשם הלכות הניקור . ונימוקם מקורם וגדריהם וביחוד בדין חלק הפנים
ל ותוחת הוראתו את קבלת "א ז"ל שהעתיק והעלה בכתב בימי הרמ"ץ ז"להמהר

ואחריו בא . פרטי הניקור למעשה שנמסרו בעל פה מדור לדור בשימוש המנקרים



 ג 

ס "י ה"ל ע"י. ל"ץ ז"י סורזינה כ"אשר חיבר תלמידן המהר, סדר הניקור בקצרה
 .ק"ו לפ"לונדון תשמ, ויואל משה

 כל אודות ההתעוררות לתיקון -  פרטי - חלקים' ג ה"מאורע תשמ :ד"ספר י

 סיבות המצב שקדם לזה –. הניקור והלקולים שנתהוו מהמחלוקת הנוראה 
הוראה ואזהרה . תוכחתה של תורה' חלק א. ערוך בחמשה חלקים. והמסתעף

מכתב מפורט המבאר את כל . ב. א"ד קאשוי שליט"לאפרושי מאיסורא ממרן גאב
  .והפרסום בשער בת רבים, יסוד ההוראה, חלקי הענין

 קריאת קודש לאחינו בני ישראל בני קל – למען דעת -מי יאכילנו בשר  :ו"ספר ט

סדר , צ"נאום הביד, צ דהעדה החרדית"גביית עדות הביד, האמת בענין ניקור! חי
 המנהגים עשרה נהגו 12 מתוך 10? למה סילפו, הניקור שנהגו בעיר פעסט

ה לפי סדר האותיות רא, ומדוע סילפו בזדון בקובץ פרי תמרים. באונגארין לנקר
כאן יבואר לעיני הקורא הסילוף האיום ונורא שנעשה . צ בירושלים"שגבו הביד

על חלב הכליות שאיסורו בכרת שהוא ' כתבו באות ט? מדוע. בקובץ פרי תמרים
' וד' מדוע באות ג, ראה תמונות מחלקי הבשר שנתגלו? שומן ומותר לכתחילה

הרבה גביית עדות על ? ל"רו החלב הנהכריחם לסלף מנהג פולין ורוסיא שהסי
  ק"ג לפ"יצא לאור בשנת תשמ. ועוד, הבשר שמצאו מלא חלב הכליות

 מכתב אזהרה נגד אכילת בשר - הוראה ואזהרה לאפרושי מאיסורא :ז"ספר ט

ג מדות של רחמים שנת " י-א " מקאשוי שליטר"ק אדמו"בהמה ממרן הגה
אסור לאכול מן התורה שום בשר בהמה כי נשאר עליהם חלק . ק"ג לפ"תשמ

  .ל"אחוריים רח

  .ב" ווארשא תרס–החי ' פני הארי :ז"ספר י

 .ל"י זצ' מרבי חיים פלאג- רוח חיים  :ח"ספר י

 ארגון מוקדש לתיקון מצב הניקור  וועד משמרת הניקור- #1בולעטין  :ט"ספר י

 חודש תשרי -. והצעה, הודעה ,התיעצות, חקירה ודרישה, של בירורבאמצעים 



 ד 

  בו נקבצו תחת גג אחד שבעים וחמש-,  קובץ כל ספרי ניקור המובהקים–ד "תשנ
ספרי ניקור היסודיים אשר מהם יתד ומהם פנה בכל הדורות לסדר הניקור ) 75(

ל הספרים הללו האמיתי ובכל קצות הארץ תמכו וסמכו הרבנים ומנהיגי דור ודור ע
 הספרים נכתבו על ידי גדולי הדור שהעניקו - !ה לא אונה להן כל און"וב, בלבד

חמה בתורתן ופרישותן וכבר נתנו מהודם על הספרים גדולי הדור בהסכמתן 
עלי בזכות אבותי ורבותי הקדושים '  הוציא לאור בחמלת ה-. .החמה והנלהבת
מ "ור" האלמין"ד" מגן שאול "רב דקהלשלום יודא גראס '  הק-זכותם יגן עלינו 

 "מכון להוראה בשחיטות ובדיקות" "'בית ישעי "בישיבה וכלל

  

 
  





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































א 

 ד"בס

 1 #בולעטין
 משמרת הניקורוועד 

 ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות

 והצעה, הודעה ,התיעצות, חקירה ודרישה, באמצעים של בירור
 ד"נשרי תשתחודש 

 אך זה יצאו לאור עולם
 קובץ כל ספרי ניקור המובהקים

 ק"מ לפ"ק שנת תשד"ל בירושלים עיה" י-חלקים ' ד

 חלק א - קובץ כל ספרי ניקור המובהקים
 מ"יצא לאור בקראקא בשנת ש, ר יעקב"ר צבי ב"ספר הניקור מה: ספר א .1
 ו"בשנת תרמ. ן"ק בורנקונדשטאד במדינת בייער" יצא לאור בקתקון לדוד: ספר ב .2
 ו"בשנת תקמ. ק מנהיים"ק אלבשוויילר סמוך לק" יצא לאור בקצנה דוד: ספר ג .3
 ט"שנת תרצ, אק אטוואצק ווארש" יצא לאור בקהניקור השלם: ספר ד .4
 ט"שנת תרצ. ווארשא ,ק אטוואצק"בק ל" יבירור דיני ניקור להלכה: ספר ה .5
 ל"שנת תר,  יצא לאור בלונדון ובווילנאויעש אברהם: ספר ו .6
 ד" יצא לאור באמסטרדם שנת תקלהלכה ברורה: ספר ז .7
 ח"בשנת תקמ, הוראדנא ק"ל בק" ילחם שערים: ספר ח .8
 ט"בשנת תרנ,  דמייןפראנקפורט ל" יזבחי שלמים: ספר ט .9

 ס"ווארשא בשנת תר, מינצק ק"יצא לאור על ידי אבדקמחשבות ישראל : ספר י .10
 ה"בשנת תר,  יצא לאור ווארשעזבחי רצון: ספר יא .11
 ג"ווארשע שנת תרע, )קאוונא' פ( וויזון  ק" יצא לאור על ידי רב דקרב טבחיא: ספר יב .12
 ל" יצא לאור בלונדון שנת תרזכור לאברהם: ספר יג .13

 חלק ב - ובץ כל ספרי ניקור המובהקיםק
 ,ק זאלקווא" יצא לאור בקזבח שמואל: ספר א .14
 ב"באמשטרדם בשנת תקמ .15
  יצא לאור בקהילה קדושה נאוויזבח שמואל .16
 ז"דוואהר בשנת תק .17
 ג" יצא לאור בירושלים בשנת תרצזבח שמואל .18
 ה"נל בויניציאה בשנת ש"י. סורזינה יעקב'  מהקדוש הרב רספר הניקור: ספר ב .19
 ב"יצא לאור באמשטרדם בשנת תקי, ע" זייעקב עמדין' תורת הקנאות לר: ספר ג .20
 ט" יצא לאור בפרג שנת תסטהרת אהרן: ספר ד .21



ב 

 ז" יצא לאור בווילנא בשנת תרכסדר הניקור: ספר ה .22
,  "קיצור שלחן ערוך" בעל, רבי שלמה גאנצפריד זכותו יגן עלינו צ" יצא לאור על ידי הגהתורת זבח: ספר ו .23

 ג"ק מונקאטש בשנת תרנ"בק
 ם"יצא לאור בווארשא בשנת תרחזכרון : ספר ז .24
 ו"ל בירושלים בשנת תרס" והכן יוח טבחבט: ספר ח .25
 ג"ל פרעשבורג בשנת תרע" ישלחן הטהור: ספר ט .26
 ג"ל בפרעשבורג בשנת תרע" יאהל רבקה: ספר י .27
 ג" יצא לאור בירושלים בשנת תרעשערי זבח: ספר יא .28

 חלק ג -  קובץ כל ספרי ניקור המובהקים
 מ" יצא לאור בפיעטרקוב בשנת תרדתיקון עולם: ספר א .29
 ח" יצא לאור בירושלים בשנת תריכפי אהרן: ספר ב .30
 ו"ספר הניקור יצא לאור בווארשא בשנת תרצ: ספר ג .31
 ז"יארק בשנת תשט- יצא לאור ניומשנה אחד: ספר ד .32
 ו"תרצ, קל ביליסטו" יתורת הניקור השלם: ספר ה .33
 ה"בברוקלין בשנת תשמ ל" ימדריך לכשרות ולחיזוק הדת: ספר ו .34
 ו" יצא לאור ברעדעלהיים בשנת תרלזבחי צדק: ספר ז .35
 ז" יצא לאור בווארשא בשנת תרסמשמיע שלום: ספר ח .36
 ו" יצא לאור בלבוב בשנת תרצאימוץ הניקור: ספר ט .37
 ה" יצא לאור ווילנא בשנת תרצעבודת הקודש: ספר י .38
 ד" יצא לאור ווילנא בשנת תרכאהל יצחק: ספר יא .39
 ו" יצא לאור לבוב בשנת תרסחק לחרש:  ספר יב .40
 א" יצא לאור ווארשא בשנת תרלחקי דעת: ספר יג .41

 חלק ד - קובץ כל ספרי ניקור המובהקים
 ד"ל בירושלים  בשנת תרס" יאהל מועד: ספר א .42
 כ"ל במנטובה בשנת ש"י, ל" מבעל הטור זוהגהות ל"י ז" עם דיני ניקור מרשי ווייל"בדיקות מהר: ספר ב .43
 ג"ל באמסטרדם שנת תצ" יבית לחם יהודא: ספר ג .44
 ד"ל ווילנא תרס" ית בית לחם יהודא"שו: ספר ד .45
 ב" יצא לאור ניו יארק שנת תשיבית שמואל: ספר ה .46
 ו" יצא לאור בליוורנו שנת תקלברכי יוסף: ספר ו .47
 ד" יצא לאור פיעטרקוב בשנת תרמהאגור: ספר ז .48
 ז"תשל'  בירושלים ששלום מנוישטט' ר' הל: פר חס .49
 ד"ל בלונדון בשנת תרל" יויוסף אברהם: ספר ט .50
 ד" יצא לאור בלונדון בשנת תרלויעש אברהם: ספר י .51
 י" יצא לאור בוינה בשנת תרזבח ומשפחה: ספר יא .52
 ה" יצא לאור בקראקא בשנת תרסזבחי רצון: ספר יב .53
 ב"בשנת תרל יצא לאור בווארשא זבחי רצון: ספר יג .54
 ז" בנאווי דוואהר בשנת תקזבח שמואל: ספר יד .55
 מ" שנת תש,ירושלים, זבח תודה: ספר טו .56
 ו" יצא לאור בניו יארק בשנת תרכל בו: ספר טז .57
 ו"תפ' ל בווילהרמרשדארף ש" ילחם הפנים: ספר יז .58

  חלקים5ה עוד "בקרוב יצאו לאור עולם בע

 וועד משמרת הניקור




















