
א 

  ד"בס

  34 # בולעטין
ארגון משמרת הניקור וועד 

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

  ו"מ תשתמוזחודש 

  ב מכתב
. א"שליט  מלאכי  מרדכי'  ר  ג"הרבה  של  בספרו  הנכתב  שכל  מאשרים  מ"הח  אנו
 שנקרא  סופו  עד  אדוםה  הבשר  שעל  הקרום  את  מסיר  :הקדמי  הפנים  חלק  בניקור
 עד  הגיד  לאורך  וחותך  ל"הנ  לקרום  שמתחת  החלב  את  מנקר  וגם  ריפאלע  מ"בלה
 של  הכסלים  המשך  שהיא  הבשר  של  לקצהו  עד  מהגיד  החלב  את  וקולף  ומוציאו  לחזה
 הרכות  לעצמות  חיבורן  ממקום  הצלעות  מראשי  האדום  הבשר  את  מפריד  כ"ואח  הירך
 במקביל  מתחתיו  האדום  הבשר  את  קולף  וכן.  שעליהם  חלבן  מכל  בסחטסיהן  וחותך

 את  המכסה  במקביל  הריפאלע  קולף  השני  מצדו  כ"וכמו  הרכות  העצמות  את  המכסה
 בכל  לשנות  ואין  לנהוג  ראוי  וכן  להלכה  הוא  כאן  הנכתב  כל.  אורכו  לכל  הדם  הגיד

  .ובגולה ישראל תפוצות
 .כרת איסור וב ויש דאורייתא חלב הוא והפנים הקדמי שחלק מאשרים אנו כ"כ

 :החותמים
  ירושלים החרדית בעדה מנקר ראש - טרוביץ גד' ר

  .מנקר - הירשמן צבי יוסף' ר
  .מנקר - קורנבליט ליב משה' ר
  .מנקר - קורנבליט דוד מאיר' ר

 ל"הנ על שאישור
  ו"ת ירושלים החרדית העדה של צ"הביד י"שבא התורה שרי מרבותינו

 ב"תשמ שנת תמוז לחודש ד"י יום ו"ת ירושלים ק"פעיה

 ת"כש'  וכו  ג"הרה  ת"לכב  טובה  מחזיקים  ו"ת  ק"דפעיה  צ"הביד  אנו
 לברר  ש"ירו  ח"ת  של  מיוחד  כולל  שהושיב  א"שליט  בריזל  זלמן  רבי  ה"מו

  .'וכו ניקור לדיני השייכות ההלכות
 הנם  י"בחת  לעיל  שחתמו  המנקרים  ח"הרה  כי  לאשר  הננו  כ"וכמו

 .קורהני בתורת בעבודתם ונאמנים ש"ירו



ב 

 .טוב ברכת עליהם ותבוא נהר כמי תן שלומים ולנזהר ולמזהיר
 ו"ת ק"דפעיה צ"הביד ח"הכו

  ו"ת ק"פעה ד"ראב פריינד' ארי משה נאם
  פישר יעקב ישראל נאם
  הורוויץ דוד אברהם נאם

  דושינסקי ל"זצוק יצ"מהר ק"הגה ר"בלאאמו משה ישראל נאם
  ראבינאוויטש בנימין נאם

  יצחק מנחת' ס ח"בעהמ ו"ת ירושלים ד"הגאב הדור וסקפ הגאון מרן הסכמות
  .א"שליט צ"הביד צ"הגאוה לדברי בזה מצטרף הנני
 כי  הרבים  זכות  מזה  יבוא  כי  ותקותי  המרובים  שמים  לרחמי'  בצפי  ש"וח
, קמיע  ואתמחי  גברא  אתמחי  א"שליט  מלאכי  מרדכי'  ר'  הג  הרב  הכולל  הראש
 א"שליט גדוליםה המומחים הרבנים עליו העידו כבר כאשר

 ו"ת ק"פעיה ד"ואב רב ווייס יעקב יצחק נאום
  
  

  הניקור משמרת ועדו


