
 א 

  ד"בס

  כל ספרי ניקורקובץ 

  המובהקים 

  א"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 , ת ניקור החלבבפרש -  מלחמת קודש :ספר א
 ספרי ניקור היסודיים אשר מהם יתד 78שבו נקבצו תחת גג אחד , ניקור המובהקים

ומהם פנה בכל הדורות לסדר ניקור האמיתי ובכל קצות הארץ תמכו וסמכו הרבנים 
י "וככל שזזו מהנאמר בספרים הללו ע. ומנהיגי דור ודור על הספרים הללו בלבד

צ רבי שלום יהודה גראס " מהגה.ר"תלמידים שלא שמשו כל צרכן מיד נכשלו בעוה
, י וועד הכשרות ארגון מוקדש לתיקון מצב הכשרות"ל ע" י-, א"ק האלמין שליט"אבדק

 .ק"ו לפ"חודש כסלו תשס, והצעה, הודעה, התיעצות, חקירה ודרישה, באמצעים של בירור
קובץ מכתבים שנכתבו להפיץ  -  מצב הניקור בארצות הברית חלק א: בספר 

, שנתגלה במצב הניקור בארצות הברית, למען לגלות את האמת המר, לרבים
  .ק"ב לפ"ל חודש מנחם אב תשמ"י. מאנסי ועוד, בארא פארק, גוויליאמסבור

קובץ מכתבים שנכתבו להפיץ  - מצב הניקור בארצות הברית חלק ב :גספר 
, שנתגלה במצב הניקור בארצות הברית,  האמת המרלמען לגלות את, לרבים

 .מאנסי ועוד, בארא פארק, וויליאמסבורג
להפיץ קובץ מכתבים שנכתבו  - מצב הניקור בארצות הברית חלק ג :דספר 

, שנתגלה במצב הניקור בארצות הברית, למען לגלות את האמת המר, לרבים
  .מאנסי ועוד, בארא פארק, וויליאמסבורג



 ב 

ודות רציניות הנצרכין לכל בית ישראל שלא נק - ניקור חלק הפנימי :ספר ה
 .ל"יוכשלו באכילת חלב איסורי כרת רח

גילוי הזיופים והשקרים שבקובץ חידושי  - עלבונה של תורה חלק א :ספר ו
תורה פרי תמרים שיצא לאור על ידי ישיבת תורה ויראה דסאטמאר במדור המיוחד 

וטעמי תכלית ומטרת ' ל עם מקורי"הנקוב בשם תורת הניקור בסדר הניקור הנהוג בחו
הקונטרס הזה הוא לעורר את הקורא שיראה בעצמו עין בעין שכדי להכשיר את הבשר 

שים בסילופים ובזיופים נוראים ובעקירת כל תורת הניקור המקובל לנו מסיני משתמ
ו יכול להכשל "וכל הנוגע בבשר זה ידע שח, דור אחר דור ומהפכים דברי אלוקים חיים

  .ואנו את נפשינו הצלנו, וידע כי בנפשו הוא' באכילת חלב ודם וכו
פסק שיצא ממרן הגאון הצדיק . א, אודות תיקון הניקור - כדת של תורה :ספר ז

ק "מכתב שכתב לכ. ב. ו לתלמידיו"ד קאשוי יצ"א גאב"הקדוש רבי רפאל בלום שליט
מכתב הזיוף שיצא לאור . ג. יקור ואופני התיקוןר מסאטמאר אודות תיקון הנ"אדמו

מהאופיס של התאחדות הרבנים שזייפו באופן שיתראה כאילו נכתב על ידי רבינו 
 אלף איש שיתחילו לאכול הבשר החלב והטמא 50 -ל ל"ושלחו המכתב הנ, א"שליט

מכתב מהתאחדות הרבנים שמודים על . ד. א"ר מקאשוי שליט"ק אדמו"י כ"שנאסר ע
  .ב"תמוז שנת תשמ. ולי הניקורמכש

פסק שיצא ממרן הגאון . א, אודות תיקון הניקור - 1כדת של תורה  :חספר 
מכתב שכתב . ב. ו לתלמידיו"יצד קאשוי "א גאב"הצדיק הקדוש רבי רפאל בלום שליט

מכתב הזיוף שיצא . ג. ר מסאטמאר אודות תיקון הניקור ואופני התיקון"ק אדמו"לכ
לאור מהאופיס של התאחדות הרבנים שזייפו באופן שיתראה כאילו נכתב על ידי רבינו 

 אלף איש שיתחילו לאכול הבשר החלב והטמא 50 -ל ל"ושלחו המכתב הנ, א"שליט
מכתב מהתאחדות הרבנים שמודים על . ד. א"ר מקאשוי שליט"ק אדמו"י כ"שנאסר ע

 .ב"תמוז שנת תשמ. מכשולי הניקור
 -  'חלק ב -   פרשת החלב אודות תיקון הניקור-ספר כדת של תורה  :ספר ט

 יוצא -שלחלק ולפלוג יצאו '  גילוי הדברים כהווייתם מהצד הב-. הכחשה או הודאה
 אדר -א " נדפס פה ברוקלין יע-לאור על ידי וועד לכבוד הוראת התורה וחכמיה 

 .ג"תשמ'ה
 

 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































