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 כרתןוהשתיה
 פרינקען 3עזונם. מטהל אלע איזמרינקען

 ש ל א ק - ט ק טק
 ק קאק8-קאלטי ווי כהצקה בעסערע קיין וישפש איז עס ג;יינפ. אודאיאיז

 אוי, איז קשקט-קטלט ענערגיש. און ל;בעדיג מונמער, און פריע: אייךמטכם
 א ל 8 -ק א ק ש ק נוצמ - געמראנקנעשמאקען אוו גוטען א פון האבען הנאה איהרווילמ סמערעליזירם. ריין, טבמטלומ פלייוושרס, בעממע די פוןנעא,רביים

ושש4
 פסה פטר איז יטהר גשנ,ן ש פאר השש וועלכען אירנענד טהן בשר אן.ךאיז

 סמטרס דרטג רעסמ"ראנסס, קענדי-סמטרס, אין - קומם איהרווטוהין
 קטק8-קטלח בטמעל אפ"דערם

 ואף תעלומות. כל לפני גלו החרושת :וית בעלי והמה דזיט"רדזשיא,של בשטלאנטש קאל4 קץקץ של הראשי החרושת בית אה בקרתי האחווןבזמן
 המשקה כי ומצאתיו ובדקתי חקרתי הכל )סעקרעט( הסודייתערובות
 הדין. ע"9 לשתותו כשר קשי4ק4ק4

 "הפרדס ומו"ל עורך 9רדס, הלוי אהרןשמואל

 אוילווקחים פעקם8רי כשררוקח'ם
 9וידער סק4ויריננ כשררוקחיס

 זייה כשררוקח4ם
 קלינזער איומינום כשררוקחיס

 בענינ רב בדקדוק ומתוקנים כשריםהמה
 הנקיון בתכלית ונעשים ונערכיםהכשרות

 ס מ ע פ י י נ ר ש כ ס , ח ק ור ב- ומטעמיכם מאכליכם אתעשו
 מילכיג" ניט פליישיג"ניט

 השביג בינען 9יור וקה'ס1
ואכלו

 9רעזערוום פרוכט 9יוךרוקה'ם
 ומהודרים בטעם ונע.מ,ם הנקיון,ובתבלית הגשרות, בהכלית רשרים המה א,זר ברורלכם מבטיח "רוקה" שם עליהם כוטיש האלההמאכלים
 מן ימהדרין אף וראוי כערנם, טאיןביופי
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 ל'""""4'''"4'''''''""*,( הענינים יזיכן ***********************י%
 מ'2לכם, 4כם .יקהתם באמריקח הקה14ת לרא.2י אגוה"ר ניטיא מכתב גדי;ה,מחאךן

 '2לטה ר' בניו-'א-ק, הכש-.ק 4ועך אנוה"ר נ'2יא מכתב בה, וטתהלך בנ'ו--ארקמ'2וט:

- -- בשיקגו, הרבנים מרכז בנ.י-יארקלעייין%  -  -  -  - 7  - -  -  
-  

-  חמערכת 

- זמצה חמ'ןז(%  -  -  -  -  -  -  -- 
 ני.-'ארק וע4צעך, רי"ל ךרב -- - _

- .2אולח טקיתח(%  -  -  -  -  -  נד"ז כיטי דזוירו' בלאך, הבה; יצהק ח'.ם ר' הרב 

- - - ינז'ר כדןט(%  -  - -  - 
_ 

 קנדה ןונטריול, זלמנזב"ן, אקרן הרב

- להול,ן יהדרן השטטה'(%  -  -  -  -  -  .2יקאגא בהן זאב מי:ך הרב 

- החשמלי בסינק נלים ךדהתיא(%  מאכ. כפר.נג2.לד, ראזענבעך;, יחו.2ע מאיר הרב 

- ' "" ו -ע4 ע'ך -(2  -  -  -  -  -  י. נ. בראנקכ, ;.נזבורן, איכר הרב 

 '2יקאגא ;ארדצו,י-; ;ך.2.ן י.2ך הרב -------- ומנ.-ה :;חןיד(:

- -- --- דא.-"תא :עבזדאטו(:  -  -  י. נ. בריקקין, בערמאן,, אפך.ם ה-ב -- - 

- כפים נ'2יאתטז(%  -  -- -  -- -  -  - -- -  ב'2'קאגא '?י"ב קא,"ו אדרן -רב 

 ישראל והכמת אגדהדברי1

- ::-ך'ת4'2.ן%  -  -  -  -  -  -  ינדה טי-ונטו, :-..בארט ליב .חודח ר' הרב 

: והרבנות ה.7ך:תבע.4ם
 תאכ, זה את בלי"ויאנד, נ'.-ך".;ן"ם'בק

 ךנ-
 ':-ד':י -בנ'ב בנ"נ, א.2ך

'-' מקימן
 :המפחר. הנ'2רותבע:ך2

י****************0יס*י*י**י*יי******י***ייס0ם**י****י*0000ס*:
 צןעק*ם :להינן רמיקך?

 יב,א ח,'נו צועק'ם ט;-טנ'ה חח'נו דט',וי
 42 ע4 טוטל קדך2 הוב ו'קט'כך, ,ע:רך,הם

 ל'142ח באמך'קח קטן עך מ:ד.- .א':ךא":
 המפורכמת האיאם רחב-ת עבורבתט'כה
 המרבה .אחו והכבירזת, לזת הגך לזת.הבפע
 טקבלים ניריארק עתוני כק חטמע.ט.אהד

 ומדפ'ם'ם האיאם, .2ל האדרכה ע4קנדבית
 הטנרב'ם.שסזת

 ושושוץעזרוש
 מוקד,2 תורתנו מתן זמץ הבא, כיוןחודש
 ת"ח, שובי"ם התורה, לי גד בעד נדבותלהכרזת
 עבור במם"נ 'טמה עומדים המה פוביטח,בארץ
 להתחיל עלינו מוטל קדוש הוב הקדך2ה,התורה

 אד2' עב'- --.ץ ני מע בכ7 צדיך 7כר,קק.ל

 מטש -עב ד-פק יכ.בל'ב אך': :ד.ל'ה'2ם

 קטכח ע,י.:יחטי

הכתובת:
ם א*אסזסאח א  

*מו~
 214 ..[?6שושפ0שו 9ש*ו

--
- - 7 - 7 - - -  

 ד;ס5רך:ם הררזלי ו"וקד-מצ*
 ל?ל ח'2בון מ:קב' נ'42ח -בא, כ.'ןבהוך'2

 אי2ר ךדבך אמנב אליו, מ;.ע .2"הפרדכ"סי
 חמ'טבר ;ך;ל- מאד, איזם מ-בניב ח4ח'1העת

 מאתבם דיך'2 ךטן דבך "דפרדם" אבלהככפי
 דמרבה יכל כעת, ל'2ל'ח דז4-'ב מי2ני פחותלא

 כף2זבח.הר"ז

 לאעטרנט והוכנסחועתק
9"8.0"00םש*8ש~םה."הישע

 תשס"ב חייםעץ



 בהוברתה9רדם זחלק
 גדדלהמהאה

 ההלוכה י,ם היה )תרצ"ג( א.יר ."ד ד'ביים
 ש.קאגא, ..הדית נ..-.ארק -הדיה ע:ךהמהאה
 ער.ועוד

 ולזד.נ,. ל-י2ע.ת. ק.ן 'טאין '2לטיןאות. בכרמניהי היט:ך רצ.הית נגר אמך-קהי
 לטספד ד:א :עיוא פסהא א.יר, .'.ריים
 מהל' פיי. מהט'יל זו גס' ונעלם הנ"ט:)הולין
 בכי יים .זעם, צעך ל..ם נקבע הטקדי2(כלי

 המן גז,רה מעין בדעטר..ט, תעניה ייםומספד,
 בתענית. פסה של ראיטון יו"ט סרדכי.2קבע
 ט"..():גילה
 יהודי י2ל בצערם טרני.2.ם אךר.קהיה:ד.
 לפני כעה ע:מד.ם אי2ר לצרה, אהים'גרמניה,
 כבנשמה בניף כבריה בחימר הריץ,כליון

 והזעם הצער כך העילם רא. סהאהם'ובתה~וכיה
 .יסייעם .ינהים צעך: עיטק אה ויהוי2 כנייא.2ר

 ז..בכלחמה
 שלמון נגד מלהמה כשיבים העילמיתה.הד:ת

 ויהידי אדם, נדמית רעה היה היטיער שלהרשע
 כבר למלהמה, ראשונה ה.וצאים המהאמך.קה

 ממעם ניסן ערי'ה ב' ביים תעניה גז.רההיה
 ותפלה תשובה יום היה זה ויום הרבנימיאגידה
 מושביתיהם, ביקומית בכל י.2ראל עם לכלוצדקה
 את לכלוה בעוזרנ: .היה ד' אשר בטוהיםיהננו
 מנרמניה הזדון ממשלת אה ולהעביר הימלרכסא

 יהודי-אמרי- "הועד באמריקה ננוצאולצערני
 המחאות נגד גלוי"דעה פרסמו אשרקא"

 מנהיגי על אימה ממילים והמהוהתהלוכוה
 את להניא יה'2הדלו אמריקה, היהודיהקונגרם
 מהאה, בההל.כה מהשתתףהיהודים

 אהדות להביא לי2ל:ם להם הרבנים אגודתקראה וכב-
 יהודי ייהקינגרס ובין אטריקאייי יהודי ".עדבין

 מכתבם: לשון ,וזהאמריקאי,

 הברית דארצות הארמודיים.ם הרבנ.ם"אגדת
 ויגון וצער הצרה בעה א.2ר מאד מצעריםוהנדה
 בה.2תדלתנו האהדית שירר איננו ישראלי,לעם

 השונא. נגדללהום
 לכוש פ'2טה בגימנ.ה היטלר של"היטלמון
 נגד מךהמה יההליטה והקולטורההציווילי;צ.ה

 מכל יהורי לב ימכל נרמניה יהוך. וננךהורהני

 הר'2ע. השלטון נגד .צעך אנחה נשמעוהעולם
 אנודת אתם! מכם, מבק'2ים הרבנ.ם"א;,ודת

 והקינגרם אמרי,;אי, יהירי הועד ההי2ובים!יהודי
 א,2ך בעת להה'פרד עתה העה לא אמריקאייהידי
 5הם יש שלכם ואגידה אגודה כל התאהדות,נהו.ו
 סחביס אשר ותימכים עוזרים ה,2יבימיהברים
 אלו. הו'2ך בימי קריאתכםלקול

 ביהודי ההאהדות למצוא מוכרהים"אתם
 יה.די לעזרת לבוא מצוא דרך לעבודאכריקא,
 לעשוה, מה וההליטו יהד האמפוגרמניה
 יהידים בשם אליכם, נ'טואוה. .שראל כל"עיני
 לעזרהכם לבוא מוכנים אני באמריקה,הרדים
 אתס ואם לע.2וה. ותפקדי תהלימו א'2רבכל

 מחאות אסשת לע.2,ות אנו מובניםתבקי2.
 מה יותר ההליטו אם לכם לשכוע אנוומוכנים וצערנוי יסירנו לה'טמיע ותפלות,גדולות
 דרך ולמצוא הפריד, למניע מיד העיקרלעשוה,
 והאהדות."השלימ

 הרב נשיא. זילבער אליעזר הרבההתימות:
 מרגליוה, ,רמ'יז הרב ראזענבערג, הל.יישראל
 הרב הכבוד מ2יאי לעווינמאהל הכהן רד"אהרב
 ומזכיר. מנהל זעלצערריי'ל

 מכל מיוחד אספה קראה הרבנים,אגודת
 )כיימ כערב ב' ביום והמביבה, דניויארקהרבנים
 אמצעים לבקש תרצ"ג(ניסן

 לבוי
 אחינו לעזרת

 וב~(תו ממשית, בפעולה ורצוציםהשדודים
 האיאס, לעזרת לבוא אגוהייר ההליטהאסלפה
 באמריקה כנסת בית בכל תמיכה הכרזתלע'2ות
 "דזאיאס" ללשכת ולשלוח גרמניהי יהודיבעד
 המובות בפעולותם מפירממים "האיאס"חברת
 אי2ך מדינית בכל אימיגרציה יהודיעבור
 יבפרט והמ.כה עזר לשכה להם יש יהודיםנמצאו
 תלגרמה כבל באה וכן שמה, הבאיםגרמניה יהודי עבור בצרפה הטיבות פעולותםכעת
 בצרפת. הכ:לל רב לעווי איזראעלמד"ר

 וידם ער המיר היה לכם אשר אמר"קהיהודי
 גמ מראים פעם, בכל אה.הם לעזרתפתוהה
 האומללים אה.נו לעזרה זריזותם אתעתה

 נדבותם את לשליה מרבימ ויהודיםבגרמנ,ה,
 מפרסמים ויום יום ובכל הרבהי ואם סעמאם

 מצאו האיאס חברה יר. ועל הניבותהעתונים



 בחדברתהפררם זהלק

 ותמיכה. עזרה גרמניהיה.די
 הרבנים, אנודת מנשיא ניטלח מיוהדמכתב
 וזה אנגלית, בלשון זדברניה, אמריקהליהודי

העתקתו.
 ודברניה: באמר,קה יי2ראל :נסתאל

 בעת לישראל; ומבוכה צרח עת זו,מטעה
 באופן נרדפים גרמניה יחוד. -'2-אל בנ.שאחנו
 מכוונים האלו י2הרדיפות רואים אנו טרני,הכי
 היטלר ממשלת היהוד,ים, ההיי2 ענפילבל

 נוכח רק לא שנאתה הצי את כזננההרי2עה
 של והאקדמיים הנלכליים, המדינייםהחי.2

 רת תחת חתירה חתרה נם אם ביהיהזדים
 ימי את אותנו המזכיר מתפיר באופןיי2ראל
 מחוקי כמה שמירת נגד י2ננזרו הגזריתלקראת אנהני נדהמים כמה הבנים, ימי שלהחושך

 מימי ישראל צוררי 'טל בארם י'2רא5,דת
 של נמוקיהם המה סדיסמיים וכמההבינים
 תכלת י2כלו בטלית לחתעטף בה'טתדלםה"נצים"
 ,2ל במסוה וגז,רותיהם דדיפות,-ם אתולכסות
הומניות.
 ישראל דיני פי על הי2היטה את אסרוככה

 קרן את ולהשפיל לעקור הממורפההבהתחרותם
 י,טראל תורת על וקלון בוז ולהמיטהיהדות

 אמריקה יהודי לכל מציעים הננו לכןומצוותיה,
 נגד הנמרצה מחאתנו את מביעים שאנושבעת

 נזרת נגד מחאה שום דעתנו, לפיההימלריסטים,
 זו בי2עה הולמת יותר היםלר שלה"יטחיטה"
 בכל הבשרות את ולבסס להכניס כלליםמתנועה
 העת היא עכשיו הר,2מיים. היהודיםמופדות
 לכל גלוי להראות הכו'2ר '2עת ראויה,היותר
 של בהומניות עוז בכל מאמינים שאנוהעזלם
 אנו שב,רטותנו האמצעים ובכל ישראלדיני

 עלילותיהם כל שונאינו פני אלמ':ל,כים
 ודת'נו, תורתנו על והתנפל"ותיהםחמתועגות

 בבל הטריפה מק'ום את כי2ך בשר נאיקח
 חולים, בתי יתוטים בתי הצבוריים,מוסדותינו

 מוסדות בין הידל מילי זכז', זקניםמושי'
 י2יהיו בין ריפזרמיים אזאזרתודוקמים
 בדעותיהם, חפשים שיהיו ובין הרדיםמנהיגיהם

 לכל משמיעים אנו הזאת הרצינית הקריאהאת
 בעלי וכמתם כרבנים הצבוריים,המנהיגים
 הנמרצה מחאתכם את הביעו האדץ, בכלבתים,

 הכנסת .ד. על היטלר .2ל חי2"ימה איסורנגד
 בזה, נכשלו עכי2יו ;ד אי2ר ב?קומות נ.2רבשר
 נודה לא א'ופן ב'טום כי העילמ נאיזכח

 את חוהמים וי2אנהנו ח"נצים"ן '2ללעלילותיהם
 דביי '2ל בחותם יי2רא; דת ננד רעהדבתם
 ורשע.זדון

בכבוד,
 האורונודוקמים הרבניםאגודרנ

 וקנדה הבריתדארצות
 נ'2.א ס.:בר אליעזרחרב
 תרצ"ג. 4( )מאי אייר ה' אח"ק,ה'

 כי בעתונים, נחפרסמה האחרוניםבימים
 שלא עצמם על קבלז בגר?ניההאסימאליסארען

 של לנזירתו מהאה בתור טרפה ב':רלאכזל
 המערכת .2חיטח. על חך':עהימלר

 משלכם לכםר?.קדשתם
 י,טראל ארץ רבני לראי2 נלוימ?תב
 קוק הנהן רא"י הרב הגדזלהנאון

 בבל יי2ראל ארו רבנ. ו"כל'2לים"א,
 הי"ו. מו'2ביהיהם,מקומזת

 פרדס הלוי אהרן שמואך חרבמאת
 "הפרדס". ומו"לעזרך

 אחרי מיד ובאח, מ'2מ'2ת האתרוגיםעונת
 מודעתיהם את אתרוגים פזהרי מריציםהפסח

 באמ- אתרוגים ולמוכרי הדבנים, לבלבמכתבים
 המה אשר ואומרים מכריזימ וקנדה,ריקה

 "2ראל מאריו ורק י'טראל, ארץ אהדינימוכרים
 הסוחרי ולבי:תנו, לחרפתנו לנו, ייוע אשרבעת

 מאי-קורפו יונים, אתרוג. מוכרים הלליאתרוגים
 החרם מלבד אשר ייטראל, ארץ ,אתרוניבתור

 ד' בקהל יבאו לבל קורפו אתרוגי עלוהאיסוי
 הק.ונים, את ומטעים מאנים עוד המה עולם,עד
 הארז, בנין ותומכים עוזרים ני חושביםאשר
 להם יש י'טראל, אד'ז אהרזני יהם למכורותחת
 נמצאו להם, למכור בזיל קורפו אתרונינם

 טפח מגלימ אשר מכתבים "חפרדם"בל.2כת
 הללו. אתרוגיםמסוחרי

 בהקפדה מקזידים וקנדה. :הטדיתבארעות
 סה אבל מא"י, אתרוג ויק אך לקחתיתירה



 בחרברתהפררם . זה(ק
 ק.ךפ.. אתר.: ,הם נ,תנ'ם א'2רנע':ה

 אה -איתי תרצ"ג( )ניסן "ההך"ב?עיבת
 יקהך, יעורך מה," .2ו2 ע- זה "אהרזךהסאמך

 נוחרי נגד יע.:יה סך אבק סא"' אתרוג ויקאך
 הסך הדרך יע- מא"', בא. א.2י אליאתרוגים
 "'?ך אמ-. -פח יבב.אם ק.-פ., אתריגיקונים
 ךקב-ך יודעי2 אינב העם יהמוני מא"', באה:ל

 לזהו זה בי;כד
 דוא;'ן אתב א'2- י':ךאי ארין רבניאתם
 .יה...ע, יה:ר,י דהוב עלי:ם מוט, האר'ן,לבנ'ן

 ולחזח.רן הל~י, את-.;'ם סוהרי לבךולקרוא
 שעו.2ים העוןגודל

 א'2?-

 .מבופ-ון כ5'יה
 י"ניב המה וע.ר א'", אקרוג' מוכך'םא,נם

 ק,-פן אתךןגי קךב ליהן הדונים, אתומטעים

 א"י. אתרן;יתחת
 2-: וב'2בועה, בא'ח 4הזהירם צרי2'םפיטוט

 וקנ~.ה חבר'ת רארצ:ת אהרוגיב ה:.חרינכע:
 קירפ. אתריגי לסכו- דתם, ייחליפו ימירילבל
 והחר[ קאיפור מלבר אי2ר א"י, אתרו:יהחת
 מצוה עוד כרוכה בזח הנד קורפו, אתרוגיעל
 בא"י. היחידי הי.:וב ההזקה .:ך וקדי.2הרבה

 כ"טלכם. לנ2ולקהו:ם
- -

 הנ,יין חענין בבי לכ: לעזיר מוכן"מפרדכ"
 ולחוד'ע. ולהזהיך, לחכריזהזה,

 בה ומתהלר יארק בניומשום
 ב-אנפ- .ן4 הך.'?ת ?בית יהכולה הרעשאהרי
 רבני[, עשך אהד '2ל כבי"ד 3אשרה א.2ךכאן,
 רבנים נ?צאן כי בעתוניב נדפנה א.2רואהרי

 ונמעתי .2קמת' ולא נהה' לאלהכשירה,
 שמה יבבואי .2סח, הנעי2ה בל )ראוהלנויארק
 אינה זמרפה מזח, הזרו הרבנים אלו כינודעתי
 להכי2רה.חוזרת
 רעש קול והנה נניו-יארק, עשיהי קצריםימים
 הכ.2רוה סועד ;דול קיל לאזנ. הגיעןוהסולה

 לממוך אין כשרות! אין אחר, בקול,רניו-יארק,
 ולא ?טבה'ם, בבת' לא הבי2רוה השנחתעל

 של מטבהים בבתי ו-א לזיאוך.2ט, חרושתבבתי
 בניו-יא-ק. כשרוח אין כסשסעי פ.2וט פות.ע

 האספ.ן בקרתי חב.2רית, ועד לשבתבקרהי

 הטשגר לרגלי מאד, איוס מרבנים הלח'1העת
 מאהיב רבנ'ם חכרים להם יש כי אומריםאשר

 קולוח נשמעו שמה חשובים, ובע"בוארבעים
 חרו.2ת ובתי מטבחים, בבתי הן רבנים. .2למועד אי יחידים מרבנ'ם השגהה כנגד מהאות'טל
 החךמק ו'נעשה עיפיה, ושחיטת וואו'רשט,':ל
 טקבכי: אינ: רבתי דנויארק הרבניםא.2ר

 בנויארק. בעה הכשרוה השגחת עלאקריות
 בנין ירוב מ3ין ריב האולם בכלבקשהי
 המה ומי שם, היח לא הרבניםזועד היז"י ואף מצאתי, ולארבת.יארק דנין- וחחשובים המובהקיםמהרבנים

 אשר ההלמה זו? החלטה הזציאואשר
 החלטה ופסול, מוקדם שטר ה,א מקידםנכהבה

 המובהקים הרבנים רוב מפיות לצאה הוצרךזו
 הרבני: להיפודי הוא והדבר דנויאךק,וההשובים
 וה.2גההם הכי2רם הנותנים יטלימי'אהגאונים
 אחריות וכקבלים מבטיהים המה מטבחיםלבתי
 וחתימה בחהימתם משם היוצא הבשר כלאשר

 וגם המדרין טן למהדרין כשר הכלהמשגיח
 הכשר? 3והנים אשר יחידים ורבנים הרבניםועד
 א,טר מבמיחים ג"כ וואורשט של חרו.טתלבתי
 אשר-נותנים הרבנים וער יאמרו וכי כשר,הכל

 בראדי של הרוי2ה לבית והש;חתםהכשרם
 בביה כ.2רות בעד אהריזת מקבלים אינםכי

 אשך מלא ב'פה אומרים הם ולא! לא זו,הרושת
 הכשרות. בהכלית ומהודרכשר

 כי ןאומה, ראיה אין בראנפמאן, .טיועובדא
 ה.ס;הק היה לא בא?ת אצלו א,2ר להיותיוכל
 כשר איש היא כי עליו שססכן מ?וניכראוי
 לבית יהביא אוהי השדו לא ומעולם1.שר,
 ממש. וטרפית ננלות שלוחרושת
 להיוה שייכל הטע,לה ההשגהה היא מהגם
 מת3הגת אשך מהה.ט;הח הכשרות, מועריותר
 יוואורשט הרן.2ת ובבת' מטבחים, בבתי עתהעד
 אשר אמרן בולם זן באפפה הנאומים כלוהרי

 לא בשר מוכרי לאטלזים הכשרותהשגהת
 שהרעו אימרים ירבים בזה מאומההצליחו
לעשות.

 אנודק בנגד מהאית נשמעו זו:אפפה
 רבנים וגם הכשרוה, ועד של מהיו"רהרבנים,
 מאומץ עשו לא האגוה"ר אשר דבריו, אתטלאו



 בחוברתהפרדם זהלק
 לולא וגם בראנפמאן על הח.:ד שנתגלהבעת
 דברים לנמרי, ניטתק הדבר היה הכ':רזתהועד
 לליטכת באו י2הפועל,ם בעת .סודם, ב'2קראלז

 אשר להם נאמר בראנפמא;, על וספרואנוה"ד
 ובאותו הדבר, לגלות עמהם לילך מזכניםרבנים
 אלו אמטים ואם וטרפות, הנבלזת שנתגלחיזם
 ואחרי אתם הלבו רבנים אגיה"ר בלי2כתבאז

 רק באנוה"ר, להעיד באו הא המדפות'2נמצאו
 עד עדותם, להגיד רצו ולא הדבך.ם, סתמועזד

 האנוה"ר שעשו מה זכל ימים איז.ש:תאחר
 ובו וכדת, כד,ן הכל היח במח ה,לו ימיםבמשך
 מהל'טכה הלכו ו'2וב הלוך מעלענראמותביום
 מלא הנשיא ואדרבה בפינסינט' הרבניםלנ':יא
 מיד. ענו שלא הועד רבני ע5ת5ונות
 ועד נחוץ אשר מזדים הכלבסח
 עם רבנים באיחוד בניו-יארק,הכשרות
 כפף תמיכת להשינ נהי'1 וגם בתיםבעל.
 עופות, ומשחימת חרו'טת, ובתי מטבהיםמבתי
 ומ.טכירת וישיבות, ךת"ת ללתטיכת השנחה,על

 ה.רבנים כבוד לחלל זו הדרך על לא אבללרבנים,
 ולא יושעו לא בזה אגוה,ר וכבוד נדוליםהכי
 העצה עיקר אבל הזה, או?ן על מאומהישיגו
 בתי למנהלי חמכ'טירים, הרבנים עם ביחדלבזא

 עצה ימכסו וביחד חרויטת לבת. אוהמסבחים
 הכשרות 5ועד הראוי פכום להשינ אופן איזועל

 כאן אין אשר בעלילה לבזא אבלבנו-יאדק,
 הכל הכשרות, ועד השגחת ע"י לא אםכשרות,
 השגחתם יע.2ו חכשרות ועד האם זה מהיודעים
 מרובה במדה ת.2לומין רוצים ג"כ הלאבחנם?
 יטוא ו:ךדבות מעלילות התדהקו הכשרות!!!בעד

 הרוי2ת בתי שבעה י'ט א.טר נשמעו זובאכפה
 שבעה, ולא יודע! אני של.טה בנויארקיהכשרים

 תכיטירו כשר במקום טרפית .טנמצאו מפניהאם
 ועד עשו לא .למה מרפות במקוםהטרפות
 א,2ר נימלין? של חרויטת בית כננדהכ'2רות

 נמצאו יטמה כי ואומר ריננעל מר עומדג"כ
 ועד ש5ח לא הכהטפט יטהיה בעת ואףטרפות,
 יטלהם. ד.ן העורךהכשרות
 אין אשר אחד רב מפי נזרקה זו אספהבעת

 כי טרפה-כש,ר? של חרושת בתי עלמחשבתם
 להכ'טירם אנוה"ר ש5 ועידה להיות נצרךזהו

 זעד יהי2בי כן אזלי להכשירם, הדברקרוב
 שנגזרה חתקנח ני הדבך, כן לא אבלחב,טרות,
 .שאוו והמה עולמית יבוטל לאמאגוה"ר
באיסורם.
 ועד הנ'2'א בחר אגוה"ר של ועה"1באספת

 המשמר על תמיד הכן 'טיעמדו רבנים ע'2רהשל
 ה:'ה ההרוי2ת, בתי .4בקר 4פקח יהי' נחוץלעת
 לעוויטאן, לעו,ענ:אן זע4צער, ראזענבערג,קרב

 בו- פרעדמעמקי, האדראוו אידעל:אן,בוראק,
 ופינקעל.:ין

ן *4.יי4יף?4 ש  ע/י 44שש
 הכ?רות ו;ד למנה?י הרבנים אגודתמנשיא

 .ארק,ב3'ו
 בניו-יארק הנשרית הו;ד ומנחלילראשי
 ימגא. שלומכןר:תי,
 חזוק ולהוסיף מדד להביא הדדך זז לאאהי!
 שהחילותמ זו בדרככם בניו-'ארקהכשרות
 רבנים בקלון להת:בד באספותיכם עתה,ללכת
 על עלילות 5עולל קרנם, ולחלל תירהגדולי'
 לא עוד אריז, גאוני וע5 הרבנים אנדתהנהלת
 רעות .2תים זנבר .2עשיתם, הגדולותנשמעו
 מנהיני ראי2י על אתם פוסעים עוי2ים,אתם
 וחרב בת"ח, האמון .טר'2י תעקרו והרתהתורה
 הקינמרב- זמנהלי הנוטים ביד לטושה הרבתתנו
 להם חרנל ידריסת קיננו בעפר לעיללטים

 בידינו, נ.טארה שעד,ין האהת בחומהלהתערב
 עד תהרם בה תהזיקו יא יאם ה?2רות,חומת
 עת חדרך זו יא וגם י2ונאינוי ב,ד זתפולחיסוד
 פ.:ע על הטא להופיף מבת,נז באחתפרצה
 הזייפנים עם המשותפ,ים ש4 איכוריםילהתיר
 לב מכא,ב צחוק הלא בפומבי מרפותמאכילי

 יהירו לכן כי2ר במקום טרפה מצאנזאם
 מפני והכל וי2נים, מימים בזיופיםהמיהזקים
 כ'טנה וזה שם, מצא מטמון סהמנהלים.2אהד
 אהי אנא! איסור,ם, להתיר ומתעמל הולךאיטר
 הנאסרים גרשו החומה בצךו אדרכא תרעו!אל

 מקומות מצאנו פעמים כמה אנז הן.הזיפנים,
 אחרים, להתיר התפעיות מתוך יצאנו ולאזיוף

 המזויפים, מקומות הרבה ב"ה נרשנואדרבה
 אימורים התרנו לא ח"ו אבל האחרים, פרסמנו במח כי חשבו, העם והמוני , האיסורולבט5



חרברתה1ררם זה?ק
 שגם הראי2ונה הפע: ואהם הושנו, אברנולא
 תתעתדו יבבר ז.וף מקום ב?ציאוה חלקלכם
 :'קלו; לא הזה-ן, אחי אנא! עק;תין, בדרךליכה
 הטצא. א.כיך ממקוב ולא נבור תנחל.ה"ח
 ןאהבה :י ה;ליי זה טכהב. על ותמלחוחזוק

 להזק באמת הצ4.ח. :י מאהל הנניכתבתי,
 הו?תנ.. ולבצרהרת

 ז.לב;ר,אל*;זר
 אגודה נ'2יא ב:ינס,.נט. לאגזה"ק אב"דרב

 וקנדה הבךיה דארצותהרבניב

 בנו*ארק יעודין שמלבוהר'
 הךיי2ת בית ע"2ך לעוין ש;?ה ר'"אם
 בטה בנו.ארק, ..איר'2ט מ.ני לבלכ.2ר
 ב:לנל א'2- הכי2ך,ת בתכ4.ת הבלהיה

 ועאכל". זח "אוע וי:ידו;יעירון
 אלודברי:

 בנן- .בע"ב מ-בני: ת?.ד נ'2מעי
 בבך כי תמיך 2.ב ה יעו'ן ש4?ה ר' אבייארק,
 בכוהותיו ע.ד מרגיש איננ. זקנותו לעההוא
 רוה.. לפי ח-ו'2ת בית י4.סד נויארק עהךלביא

 3ראנפמא;, .42 ה?בחילה העובדא אחריכעה
 רבנים של מבי"ד נא2-ח .2לי ה-ו':ה ביתא.2ך

 רבנים, ?הרבח בקי2ת .אה-י בנ..ארק,מובהקים
 מ,;..:, אה 4;"ן .2למח ר' ה:ר טנו.ארקובע"ב
 ..כע ב.:נ.ב. צעיך כאי.2 התלהביתי מלאובטר.ן

 להצ.ל שם לע.2.ת נובל מח ליאיתלנויארק,
 יים בכ, הנכ.2לים וטרפית :נבלות י.2ראלאלפי
ייום.

 החשובים הרבניב 'ט?ח. ;נויארקבביאן
 האיש זהו ב' יודעיב הטה בי לקראהו,וכע'יב
 ימומהה מוהזק אי.2 ע'ין, לס?יר נוכלא.2ר

 נעלה, באופן ה:'2-ות לסדר הרא.2ונהמהמררגה
 שנים ל' ייתר היא בבר ז., כתע'ט.ה היו"ןא..2

 הצטיינה הזאת העת כל ובכף2ך זו,בתעשית
 וטדויקת, המרוקדקת בכשרוהה של. חרו.2תב.ה
 להיוה. נוכל אשר הכ'2יות הידו-יובכל

 כשר "סיני הרושת בית את מבקךכ-2הנך
 תרוה לא עיניך בשיקאנא" קח.כאכ;דזש
 כך בי באו:ן נע'2ק הכל .2" הבל אתמלראות
 נ?צאי י2מח הבי2רית, בתכליה ינחדרמצוין

 חספירסמים ח:אינים רבנים י'2בעהמשגיחים,

 שמה באו הנ'ה של'ט"א, משיקאגא הערהראשי
 '2כ. הנעשה כ; לבקר בפעםכפעם

 הנרו;ים הגאונים הרבנים אגורתרא'2י
 סיני הרישת בהי בקךן פעמים כסהשליט"א

 כ; ש3חו והמח בי2יקאגא, סטאר ובשרמ2ר,
 כ;ה, ער מההל .2מה הכשרית תהלוכותסירור
 המה א;ו הרושת בתי כי הרבנים ירעוותמ,ר
 תאכליי זוע ייאר2 לאמר שנוכל במדינההיח.דים

 הידורים בכ4 ננדר כי ים'קפוק, ח'2.2 שוםבלי
 נעלח. בא"פן הביטרותלתכלית
 בניי- היה לעוין שלטה ר' אשר הזמןבמשך

 בית שם ליסר איך הענין לסדר עשה הרבהיארק
 כל ובטה הענ.ן, יגמיר אשר ובתקזתנוח-ו.2ת,
 והרבנים אגוה"ך רא.2י ע"י ימוררהנעשה

 בניו-אך;.חח.2ובים
 לכל .מכיר ידוע איש היא ברוירא,י2מ,א, אברחם ר' לעייןי י2לטח ר' של '2ותפוגם
 ומרות ב?עלות נעקה לאיש החי2ובים,רבנ.ם
 ומוטהה. טוחזק פעלים, רבאיש

- -
 בשילראגא הרבניםמרכז

 לי2כה הרבנים סרכז לקהה האחרוןבזסן
 יו:. בכל פחוהה הלשכהמ.יחר

 עניני בכל ההיח הרוה היא הרבניםהמרבז
 הנוגעים עניגי: ובל חעיר מוסרות בלהעיי,
 חבר.: המה והאסהיים חמובהקיס דעיררבני כי הרננים, מרבז על-.ר- נחתכין ..הרותלתורה
 אכפה נקרא וחידי2 הוריט בכל הרבנים,לכ,רכז
 סיוחדיב וערים לה יש הסךבז הטרכז הבריסכל

 ישיבוך, ו,תמיכת נ,שפהה, וטהרה כשהיהלעניני
 תורות,תלמור

 ה':אונים הרבבים המח המרכזנשיאי
 ר' הרב עפי2טיין, עזריאל ר' הרבהמפורסמים

 מושקין, ראובן אלעזר ר' הרב עפשטיין,אפרים
 ר' הרב המזביר קארדאן יצחק אברהם ר'והרב
 גאלדסאן. ,דודיהודה
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 בהוברתה8ררם זהלק
 זסימן
 ומצההמין

 בבית לסדר טותך אם ~קדכנא, דאתאבהא
 מצך אחד יום .2יאפו לם,סה נ.2רה מצהאפית

 ולאפות בו' ולהכשירם לנסזתם ואח"כ חמ.ן.2ל
 ש, אחד יום ג"כ ואח"כ פסח .2ל מצה .2וב.2ם
 כן, לעשות הדבר נכון אם חלילה, והוזרהכף;

 שליט"א קאנא11י.1 מהר"י הגאון הרבוירידי
 ד"ח דחולין טהא לאס,ירהעלה

 דהטבח.
 צריך

 ואח;- לב.?ר אחר מים .2ל כלים שנילתקן
 חלבים ידיח שמא גז'רה כו' חדא וניתקןלחלבים
 כיון ליה מחלפא נמי ה.2תא בשר.זאח"כ

 דברי והביא הכירא, לית אית תרידאצריכנה
 דרבנן בדם דגם האו"ה בשם ס"ט ביור"דהב"ח
 בשר בו ששורין בכלי להשתמי2 מדינאאסור
 י2ל כלי להגעיל שאסור תק"ט כי' יבמג"אכו'.
 בחולין כדאיתא למיטעי אתי דילמא לחלבבי2ר
 את ושמרתם שנא' מצה גבי ומכש"כד"ח.

 את ושמרתם חו"מ מה' פ"ה וברמב"םהמצות,
 מכל אותה ושמרו במצה הזהרו כלומדהמצות

 דרבנן גזירה מצד לא הזה האיס1,ר א"כ חמויוצד
 ז. שבמצה כיון אלא למיטעי, אתי דילמאלבד

 עלינו מצה כזית של המ"ע העולם רוביוצאים
 יהי' כזה סדר נתיר ואם חמוץ צד מבלל2ומדה
 תורה מאסור לתא גם בזה ויהי' בהשמורגרעין
 איןלכן

 להתי-

 אופן. בשום זה
 כ' שליט"א סדגעל מהר"י הנאון הרבויר.ד.
 ורא"ש דבך2"י כלל ראי' א,ן הנ"לדמחולין
 אחת בבהמה תוא דהחשש מפורש '2םוהר"ן

 אבל בעבידתיה דטדיד מ.2ום למימעיחיישינן
 אדרבה וא"כ כלל היישינן לא אחרתבבהמה
 בפעם הוא שלשנינו דבנידון להיתר, ראי'מזה

 ג"כ. בהשמור חסרון כאן אין וממילא ב.'.אחרת
 הראי' לדחות רי"ס הרב שכתב מהוהנה
 ראי' אין דמשם אתו שהצדק בוראי גםמחולין
 אינז, זה להתיר ראי' עוד שהביאו מה אבלכלל,

 ביורה דהובא מהא עיון צריךדלכאורה
 מידי כל להניח שאין ג' סעיף צ"א סי'דעה
 והתם כו', מלהדיח ישכח שמא כו' הדחהדבעי
 טבח גבי שרינן אמאי וא"כ אהרת כפעםהוי

 נדזקה. הערה והיא אחרתבבהמה
 צ"א בכי' רהתם ילחל; לומך צר,ךוע"ב

 הדהה ב;א ויאכל ..2כה שמא משתלי הדא,הוא
 אם שגם בטוח אבל אמ-ינן מי.2תלאוחדא
 תקנה י.2 אכתי תחלה חכלי מלהדיחי.2כה
 משתלי ותרי מי,2תלי הרי הזי א"כ הבשרלהד,ה
 ישכח שאם .2לפנ,נו בני-ין וא"ב חייש.נן,לא

 המצות להתיר יותר תק:ח אין אזמלהנשיר
 ע"ז להעיר ואין ואסור, מי.2תלא חראוהוי

 רה"ה ה-2ב"א ב.2ם כק"ב .2ם ה.2"ךמדברי
 דהתם בו' היתר .2ל בבל' צונן איכורלהניח
 שאי לח בדבר בהכלי י.2תמש .2מאה,יי2ינן
 .פשוט. מי'::תלי הדא והוי בהדההאפ.2ר

 שמדיח בטבח דחתם ולתריז להלק '.2ואולי
 עומך הכלי הנה בהכלי, והלבים ב.2ך תמיד.2ם
 .שכח שמא היישינן ולא אסור בחזקתאצלו
 אחרת בפעם אבל בעבודתו דטר,ד היכאאלא
 ורכוי אינשי כזדהרי דמאיסור משום 'דמ.,שפיר

 צ"א בסי' אבל מלהדיח, י'2כח וקאאנפ.2יח,

 אסור שהכלי שיודע ואף בעלמא באקראימיירי
 דעתיה לאו תמיד בה משתמ,2 .2אינו ביוןאבל
 ניטא אי גם אבל ישכח. .?מא והייי2ינן, הכליעל
 עומדת האפיה .:בית .2לפנינו בנידון הנהכן,

 שם אזפים דרובא ורובא לפסח כ'2רהבתור
 צריך חם"ן, של שם יאפו לפעמים דקלפסח
 להעיר ואין צ"א. בסי' וכמו לאישתלילמיחש
 כלי להנעיל שאין הטעם .2עיקר הנ"למהמג"א
 כלי אלא לו יהי' לא דאח"כ משום להלבבשר
 כלל. רמי רלא לבו"מאחד

 עכ"ם הנה .ק.2ה, דלא לתרז שנא' א,ךעכ"פ
 דסי' ומדינא להת,ר, כלל ראי' אין הנ"לטחולין
 לאסור. י.2צ"א

 האפיה י2כלי מי2ום אהר מצד בא .2כ"תאלא
 והוי יום בכל ניקור תמיד צריבים מצותשל
 ותמך לאישתלי, חיישינן דלא בהדחה דרכןכמו
 .2ם, תק"ט פי' באו"ה במחה'2"ק דבר'1את

 להרתיח צריך לאפות .2צריך פעם .?בכלדבמקום
 להכשיר י.2כה אם דאפ,לו מותר ליבוןכשעור
 הם ולבאורה האפיה, של הלבון ע"י יוכי2רהלא

 טעם. שלדברים
 ועוד הרשב"א דהנה אינו, באמתאבל
 שני לו לתקן צריך רטבח 'דחולין בהאממר.2ים



חוברתהפררס זהלק
 עכ"פ והא הכלי מלהריה ישכח שמא ס.טיםכלים
 משומ ומפך'2ים סליחה קודם הביטר להדיחצריך

 לבד בהדחה די ואינו בהמ2ר י2נדבק.2החלכ
 ישכח שטא וחיישינן היטב שפיסוף נם צריךרק

 ע"כ. אח"כסלשפשף
 בניקור דאורחייהי דנהי 'טלפנינו בנידוןוא"כ

 מלעשות שישכח לטיחש לני יש אב5 מצה,של
 צריך שבודאי לחכדן הרא:י הימב ושפשוףניקור
 שמא וחיישינן נדיל זיטפשוף חנויר יותרניקור
 מרברי וגם הנ"ל. בטבה הרשב"א כדבריישכח

 יעוי"ש. כן סוכח נ"כ הנ"למחצה"ש
 לזה, נחוש אי דנם כ"ה, ע"ז שכתבומה
 דבטל בכהטהו פירורים חשש אלא כאן איןאכתי
 מובנים אינם דברי: ולגאורה כו' הפסחקודם
 לוסר וצריך אסור, לכתחלה אבל בדיעבד זהידהא
 כתב 0ק"ב צ"א בסי' הט"ז דהנה כך.כונתו
 ברור איסור שאין דבנוקום הב"י דברילתרץ
 דבדיענך כיון ישכח שמא חיישינן לאלפנינו
 פסח דקודם כיון ה"נ וא"כ כמ"ז, יעוי"שמותר
 למקרי שייך אין מתבטל וב:דאי בהיתר היתרהוי
 חיישינן לא בהור שאימ ובאיסור ברור, אסורזה

 בה יש אכתי כן, נימא אי נם אבל ישכחיטמא
 מחמץ סשומרת היתה דלא השסור, סצדתיוהא
 חסרון אבל אח"כ, נתבמל דהמשהו ואףבסשהו,
 מחסץ משימר היה דלא בכך נגרע לאהשמור
 שקיט"א סהרי"ק הנאון הרב .רידנו הערהוכעין
לעיל.

 סי"1 תנ"א סי' פסה בה' פבואר דהאוביותר
 העריבה ובן ה.2נה כל עליה שעורכיןרהדף
 פסחים מש"ס והוא הגעלה צריכה בהיטליטין
 לסילש ותדירי חיאיל רמחוזא אגני הנהוד"5
 דמי. שאור כבית בו'בהו

 חרושת בבית אחד 'טביום ברור הדביולכאורה
 סשתכךטת חמיו, יטל מצות שם שיאשה מצוהשל

 של דף או מעריבה ?תר אחד ביוםבחמ,1
 מיטתהא והחם'ן השנה כל עליה 'טעירביןבעה"ב
 עליהם יש וא"כ הפסק, בלא בשפע תמים יום'טם
 ודמי דוקא הגעלה שצריכים ועריבה דףדין

 הוא דהמחבר דרינא לחלק ואיז שאור.לב.ת
 קודם ה:א שלפנינו יבנידון בפסח, בםלהשתמש
 כתב כ"ש בפ' שמ הרא".2 רהא אינו דזחהפמח
 אבל בצונ;, בו להיטתכךט מותר .2אורדבית

 לההסיי; רמסהר משומ א10ר סצה בוללוש
 שנשאר החמוץ דריח משום 'טם, נתנאלובקרבן

 היא שהמעם וכיזן עי"ש, העיסה את סחמץבו
 תוך בין להלק אין א"כ להחמיץ יממהרמשום
 אסור קיה"פ נם ובודאי הפסח, לקודםהפסח
 חד,ט הכשר צריך מדינא וא"כ שנא.דמאי

 זה הכשר מלעשות שישכחו לחוש ,וישבהגעלה
ופשוט.
 ערוך בעל הרב דברי כ"ת שהביא מהוהנה
 בם להאייך רוצה איני שמורה בנדוןהשלחן
 מה לו מציג שהנני אלא לכאן ענינם איןכי

 הרמב"מ דברי לפרש אנב בררך בעיונישהעליתי
 פסחים נרבה דפסק ע"ט פ"1 חו"מ בה'ז"ל
 לעצמו שעשאן נזיה ורקיקי תודה דחלותל"ח
 מצה המצות את ושמרתם שנא' בהם יוצאיןאין

 בה שיוצאין הוא בלבי מצה לעניןהסשתמרת
 אותן עשה ואם הזבח, לענין משתמרת זואבל

 שהעושה חובתו ידי בה יוצא זה היי בשוקלמכור
 אותן יאכל ימכרן לא שאם דעתו בשוקלמכור
 ע"כ. מצה. לשם שמרן עשיתן בשעתונמצא
 הנדטתמרת מצה הרמב"ם שכתב ממהוהנה
 דלא דסובר דעתו נראה בלבד, מצהלענין
 ולמצת תורה לשם חיטב דאם שם דמפרשכריט"י
 וכתב דשרק דהא כו', בה נפיק דלרבהמצוה

 הנ"ל הלכה ובסוף בלבד מצה לעניןהמשתמרת
 יוצא זה הרי לשוק למכור עשאן אם אבלמסיק
 לא שאם דעתו למכור שהעושה הובתי ידיבה

 הי' עשיתן שביטעת ואף כו' אותן יאכלימכרו
 ולכאו,.ח כרש"י, והיינו זבח, לשם ג"בדעתו
 הוא דסיפא דבבא ולומר אהדרי, סותריןדבריו
 ולומר ברירה, אין בדאורייתא הא ברירה,מטעם

 עכ"פ כו', מררבנן היא שימור מצותילהרמב"ם
 שהוברר ונסצא ולומר רבריו לפריט להרמב"םהי'

 עיקר אח"כ ומצאתי מצה, ל'טם ששמרןהדבר
 בקושי' ונשאר י' מצוה חנוך במנחתהקושי'
יעוי"ש.

 דהנה מידי, קשח דלא לישב ליוהנראה
 עיטאן דאם כתב שם הטהור בלשונוכשנדקדק

 שהעושה יד"ח בה יוצא זה הרי למכורלשוק
 והנח כו' אותן יאבל ימכרו לא שאם דעתולשוק
 מיסלך אימלוכי לשוק כל רבה אמר שםבש"ס

 איפוק והלשון אנא, בהו איפוק מזדבן לא ואםכו'



ם בחוברתהשרדם זחלק

 והרמב"ם 'טם. בפירש"י מציה למצת היינובהו
 יאכל ימכרו לא שאם וכתב הש"ס סלשוןששינה
 מצת ל,טם שימור צדיך דאין כונתו ע"כאותן,
 כי ואם לאבילה, סתם למצה שימור אלאמצוה
 כרבה, דלא בזה פסק אמאי בעי טעמאאכתי
 מצה ליטם שמרן אם 'סדי מפזריטת כונתועב"פ
 הראשונה. בלילה הובתו ידי בה לצאתבעלמא
 שאין הכליים דעיסה פסק שם בה"דוהנה
 שאינה משום בה יוצא אינו אוכליםהרועים
 סי' באו"ח זה דין וחובא מצה, לשםמשומרת
 דברי הם דכך כתב שם וברמ"א בסחבר,תנ"ד

 לחם ק,רוי שאינו מיטום הטעם י"א אבלהדמב"ם
 ובמג"א כו', ממנו אוכלים הרועים שאיןכ"ז
 יעוי"ש. בוה נתלבטווט"ו

 מצריך אינו דהרמב"ם דכיון קשהולכאורה
 אם א"כ למצה. אלא מצוה מצת לשםשימור
 כ. לפצה, 'טימור הוא הלא מחימוץ אותהשוסר
 משומרת אינה ,ומאי מצה, זה הרי תמין אינואם

 דראויה וכיון הכלבים, בעיכת בזה שייךלמ"צה
 ממנה, עכשיו אוכלים והרזעים אדםלאבילת
 אותה דחושב ואף חובתו ידי בה יצא לאאמאי

 ממילא מחמץ, ידשמרה כי,ון אבל לכלביםמעיקרא
 לאכילת ראויה אינה ואם למצה, משומתהיא
 לא מצה לשם משומרת דאינה טעמא בלאאדמי
 לחם. דאינה כהנפיק

 דהטעם הוא הרמב"ם דכונת ברור ליוהנראה
 דלא כיון הכלבים דבעיסת לחם, כהטוםהוא

 סאכל א"כ כלבים, למאבל רק לחם, לשםעץ4אה
 לחם, מיקרי דלא וכקזן לחם 71א מתקריכלבים
 למצה, שימוי שייך זלא מיקרי, לא בודאימצה
 הרמב"ם דכתב והא כלל לחם הוי לאדהא
 ול"כ מצה, לשם כדטומרת שאינה משוםהטעם
 דאף לאשמעינן, הוא לחם, זה דאין כהטוםהטעם
 ממנה אוכלים והרועים אדם לאכילתדראויה
 בכ"ז ג"כ גוצה ומיקרי ללחם דאחשבוהעכשיו
 היתח לא שעשאה דבשעה כהטום בה יוצאאינו

 היתה לא עשיה בשעת דאו מצה ל.טםס.סומרת
 הוי דעכשיו אף למצה שימור שייך ולאלחם
 הכל. ,וא"ש מיתקרי מצה וגםלחם

 לשם לעצמו שעשאן כו' תודה בחלותוהנה
 אבל מצה, לשם 'גם הי' שהשימור אף דוקא,תודה
 כמן והוי הזבח לענין שבתורה, מצות לשםרק

 דלא ביון אבל מצה דהוי דאף הנלביםעיסת
 כיון נמי והבא מצה, מתקריא לא לאדםנעשה

 ל'טם ג"ב והיטמור דוק'א תדדה לשםדעיטיתן
 אף ולכן מיצה ולא מיקרי זבח שבתורהמצוה
 שימור בשעת אבל הוקדשו ולא הזבח נשחטשלא
 היכא שניה, בבא אבל למצה, משומרת הי'לא

 תידה לשם היתה לא עיסיתן א"ב לשוךשעשאן
 בעלמא, מצה ל.טם ;"כ הי' והשימורבלבד,
 שהיתה נמצא נרידא, למצה אותהשיאכל

 כמו והוי מתקריא ומצה למצה גםמשומרת
 ו'טפיר סמנה. אוכלין יטהרועים הכלביםעיסת
 הרכ(ב"ם לשון בזה וידוקדק יד"ח. בהעצא

 וכן מצה, לענין המשתמרת מצה שכתבבדבריו
 זבח, לשם או מצה לשם כתב ולא הזבח,לענין

 שפורשתי כמו והוא הלבה, בם,:ףכדכסיק
 ז"ל. הרמב"ם ,דברי ביי2וב סאד הנון הוא.לענ"ד

 זעלצער. ליביהודזש
 אנוה"ר. מנהל בניו-יארקרב

 הס(יגון
 שאולהטלית

 וז"ל כותב ב' ס,סן קטנות בהלכותהרא"ש
 כדי אחר של בטלית בא'2כנז שמתעטפיןזמה

 )דבריו שאזלה טלית כדטזם הברבה מןלהפטר
 רראיתי וז"ל זה לפני שהביא 'מה על קאיאלה

 שליח כשכהטכימין הכפורים יום לו~ניבאשכנו
 מן לה.פטר כדי אהר של בטלית מתעטףצב1ר
 להו דמספקא כושום שאולה טלית משוםהברכה
 נראה לא( או לברך צריך אם שלו שהואבטלית
 פמורה שאולה דטלית דהא הם, דטועיןלי

 שאינה טליוו מחברו היסואל היינומהציצית
 ארבע על לך תעיטה גדילים .טנ' וכו'מצויצת
 לא שלך שאינה בכסות אבל כמותך,כנפות
 מחברו השואל אבל גדילים, לעשות תורהחייבה
 שכהכ כמצאתי וכן לבדך צריך מצזייצתטלית
 המחבר פוסק' וכן הרא"ש, עכ"ל ז"ל העיטורבעל

 :. סע' י"ד סי' או"חבשו"ע
 מתעטפין שאיט דמה כיון לי, קיטהולכאורה

 אם להו דמספקץ משום הוא שלהםבטלית
 יתעמפו יום,א"כ כטות על בלילה לברךצריכין
 אף 'דבכה"נ לצאת, שלא 1יכ:1נ1 שלהםבטלית



 בחיברתה~רדם זהלקל:

 בע"כ מ"מ כוונח צריכ!ה א.נן סצ:תלמ"ד
 ע"א י"ב ד' ברכית ההזכ' דעת הוא כ; נפיקלא
 ד"ה ע"א ל"ט ד' ובכ.בה להלק( ).יי2 לאד"ה
 כן. ג"כ סובר ך"ג מ." '2ס גזפא והרא"י2עונר

 שאינה בס~יה מהעטפ'ן ה'י דע"ב לומךואפי2:
 הםוברים רעיה יד. לצאה נ"כ דרצו סשום'2להם
 עונג בס' )וע.' יזצא ג"כ הכיונח מהפך אםדאף
 אבן, בטורי ג"נ חיא יכן ."ם, מי' א!"ה ח'יו"ט

 ניחא(. ג"כולדבר.הם
 בזיון הוא שאולי לכאורה 5ימר רציתיועזד
 בי2עה מצוה הובת ידי לצאה '2קא לכויןמצוה
 להתעמף מוטב וע"נ מצוה לקי'ם יכ:כיןשאנו
 לברך '2כדי .2מצ.נ. ואף י2ין. .2אינהבמל,ת
 והרא"ש התוס' כהבז 5עשייתן עובר לולבבמצות
 מצות דצורך מ'2ום וע"כ לצאת שלאלכוין
 בדכה דצגרך כ.זן ה"נ וא"ב בכה"כ, מותרהברכה
 מהוייבת יים .2ל טלית די2מא כלומרה:א

 ובאמת לברך צריך ומסילא ב,ילח גםבציצית
 היא פמורה '2מא הספק ספנ. לברך לואסור
 נתירו א"כ יזם, י2ק במ5ית אף סציציתבלילה
 לחלק יש בב"ז בה, לצאת שלא לנוין זהמשום
 אין וע"כ המצוה יקיים סוכ"ס דבאתרוגולומר
 שום כלל יקיים לא בטלית אבל סצוה בזייןכאן
 בה. לצאת ש,א .כו.; אםנצוה

 אם שא:,ה מלית של הנ", הדין בנוףזהנה
 צ'ציה בה' '2ם חרא"'2 כתב סציצ.ה פטורההיא

 פטיך ציצ.ת כח להטיל שדיקא ק"י ד'וכח:לין
 כמותך, כנפוה ארבע ע; קך תעשה נד,קים.2נ'
 מפ.2ט לברך, חייב מצוייצת טליה .2אל אםאבל
 בין רק הוא דהחיליק מע:מע ציצית בה'דבריו
 פשמ מורה ד:; מצ:'.צת :בין מצוייצתאינה
 לא מצו.יצת אבל כ:ותך", יכ' "תעי2ההפסוק
 מלית קו3ש יאם כסיהך שתהא כ,לבעינן
 אינה שהיא אף לברך סח,י.3 סצזייצת'2אולח
שלו.

 מ' ק"י ד' הילין הרא"ש בדברי חמעייןאבל

 מצות מקיים אינו אחרים של דבטיית כתבכ"י
 לברך חייב מציייצת טלית ה.2יאל ובכ"יציצית
 הובת .די בה לצאת מי2א.לי דחמשאילומשום
 להחזיר ע"ס במתנה עכ"פ ניתנה בטחצ'צית
 לחרא"י2 לו למה מופ(א.ם ודבריו הרא"ש,ע:"ל
 מלית הלא לחחזיר ע"מ במתנח .2ניתנה5הטעם

 ועי"ש בציצית, חייבה אהרים שקמצוייצת
 זו. בסתירה שחרגי'2 ל' אות י'ו"מבמעדני

 הקשח ו' אות ."ד סי' באו"ח שקלוהכחציה
 שהרא"י2 כיון הרא"ש על וחזקה גדולהקושי'
 בציצית הי'ב .2אולה בטלית דלהכי בחוליןסובר
 במתנה, הטל.ת לה'2יא5 מקנה שהמשאילמפני
 השואלים דה,2"צ הרא"ש שבתב זה מהוא"כ
 דגם משום ב;ה מועים לכליחותמלית
 בכה"ג דהא בצ.ציה, חייבת ג"כ שאולהמלית
 נוהן אינו המשאי5 בויאי יברך אם הואדספ;
 מי עכ"פ במתנה 5ו נוהן אם ואף במתנהלו

 . המלית. את 5קנוה הש"צ אתיכריח
 דדעת יראה ריאה דבל הוא האמתאב5
 חייבת מצוייצת דטל,ת ה.א ציצית בה'תרא".2
 11פיר וע"כ ט:~2 .2אילה חיא אם אףבציצ.ת
 הש"צ. המה .2מועיםכתב

 דביי בין סת.רה ;נו י'2אר י2וב א"כאבל
 '2ם. בחולין דבריי ובין ציצית בה'הרא"ש
 בדבריה מתירה כק אין העען אחריאמנם
 געלה סובה פמלן ע"א ט' סיכה ב:מ'דהנה

 ציצית חוטי וכן לך תעשה הסוכות חנמדכתיב
 י2ם וחתום' להם. ועשו מדכתיב פמולי;גהלין
 בעי" אמאי הוקשו ההואד"ח

 געלח יסוכה קרא
 יוצא אינו נ"כ קרא בלא 5יה תיפוקפכולה
 אינ. דמה"ב יתרצ. בעב.רק הבאה טצוהדהזה
 מדרבנהא(א
 דהא הת:ס' דברי על ל. ק.2" הי' בבךתה
 לסוכה חוץ לאכול א.ס:ר בה יי2 סיכהבכצית
 בסוכה אונל הוא אם ועיך בידים העשהדמבטל
 נהך ומעתה תשבה בס~כ.ת של מ"ע הואמקיים
 בעצמוהח, פסולה סיכה אינה געלה סובהאנן
 א"כ סיבח, מצית בח לק.ים יוכל הנגזלדהא
 הי.נו אם בה "2ב הגזלן ואם מ2רה סוכההיא

 ך2ים מיכה ,מצות בןה מק"מ שאינואזמרים
 שא.מ נה. החל; א"כ :עבירה, הבאה סצוה הדה

 לסוכח חוע איבל אינז עכקפ אבל מציהמקי'ם
 גחלח סוכה אם אכל איסיר,. י2ום עושהואינו
 היא גח5ה .2ל החסרון א"כ הקרא מצדפסולה
 טומאה, המקבל דבה פפול כמו כסוכהפסול
 המ"ע מקיים ,:א.נו לבד בה היח2ב מלןא"כ
 לסוכה חוץ איבל כאילו עבירח עובר גםאך

 יש ציצית במצות וכן להחלה פוסלתהדהתורה



11 בחוברתהשרדם זהלק

 ציצית מצות מקיים הוא אם סצזה ק'זם ג"כ2ה
 ומעתה ציצית, בלא בגד לוב.2 אם ואיסורכדין,
 מצוה מצד שפסילות נאמר אם גזולזתצ.צ.ת
 ציצית מצות קיים דלא נהי אז בעביךההבאה
 בגך לב.: א: אי:ור '2ום עבך לא ענ"פאבל

 א"כ נזולות, פפל דהתירה נאמך אם אבלכ;ה,
 יטלית ציצית, בלא היא כאילו חטליתנח,2בת
 דמבטל איסור הוא עזבר הלוב.2ה ציציתבלא
 ציצית. מציתבידים
 הק.2ה חינוך טנחת .2בעל אחד לי חראח.:וב
 נל :אן י:אין לי נראה הע.זן אחרי אך ז..קו.2י'
 איסזר שום כתבה יא דהתורה התוס' עלק..2י'
 בלא טלית הלובש על אן לסוכה הזץ האזכלעל

 יבשעה משום אלא אינו האיפור ובלציצית
 של עשה מצות לקיים עליז בסוכה אונלשהוא
 כנפות ד' בת טלית 4."., י2חזא מ:עה אוסונה
 שאובל ב.2עה ואם ציצית, מצות לקייםעל.1

 א.2ר המ"ע מק,ים אינו טלית לובש אובפוכה
 כאילו איסור עושה הוא אז טעם מאיזהעליו
 ד' בת טלית לובי2 כאילו או לסו:ה הוץאוכל
 ב0וכה יךטב הזא אם זה ולפי ציצית, בלאבנפות
 מצוך מצד המצוה אז מקיים איבר אב5כשרה,
 כאיל. איפור עושה הזא ג"ב בעבירההבאה
 כה הדץ נ"כ בט,ית זכן לסוכה חוץאובל

 בסויה .שב דאם פשוט גראה הנ"ל ילולפי
 ג"כ המצוה לקיים שלא ויכץן טלית ילכי2או
 או למוכה חוץ אוכל כאילו איכור ער2ההזא
 רכל צ'צית, כנפות ר' בת טלית לובי2כאייו
 ד' בת טלית הלוב.2 כל או ואזכל בסרכההיושב
 המ"ע. אז לקיים חייבוהתזרה
 על לעיל .2הקשינו מה מתורץ .2פירוא"כ
 יברך אם וספק סליחות בימי טלית הלוב':הו2"ץ

 לפי אב5 לצאת, 'טלא לכוץ יונל הלא1חק'2יי1
 כת טלית הלובי2 דכל איסוד, יעי2ה '2ובהנ"5
 ציצית. ש5 המ"ע בה לקיים מחךיבד'

 לעל הבאתי אשר הרא"ש דבדי גם זהלפי
 ציצית בה' .2הרא"ש דאף א"ע סותרקאינן
 בציצית מחו"בת יטאולה מצךיצת יטליתסובר

 עשיה לענק אלא אינו כס~תך כנבי עלדהמיעוט
 טלית אבל לך, תעי2ה גדילים שגאמרבמו

 מ"מ אך בציצית, היא מחו"בת '2אולהמציייצת
 בה הלדבש '2מחו"ב אף מצו"צת סליתהשואל

 חציצ.ת דהא לברך 14 אסיך מ"מ הן"עלקיים
 ציצית להם וש12 מדנתיב ,ממ.2 21לובעינן

 שייך יא ~2אן ע"א ט' ו סיכה כמבזארמשלחם
 ':חילק כמז מצך'צת נה י2א מצך'צת בקלחלק

 שאולין רק שהציצית זמן בל זא"כבטלית(,
 וע"כ ציצית ?צות מקיים דא.נו לברך יכילאינו
 המ2איל טלית דהשזאל בחזלין הרא"2כתב
 חצ'צית לו מהנה הוא כל.מר הטלית לומקנה
 לברד. יכולוע"כ

 טועים דה.2"צ הרא".2 כתב י2פיר זהולפי
 מלית דנזנ"ם אהרים .2ל טלית ,ד2ואל.םבזה

 ואסור מצץיצת היא אם בציצית ה'יבתי:אולה
 של חמ"ע אז ייים לא אם הטלית ללבך2לו

 מקנה אינו המ.2איל ממ"ניאם וא"נציצית,
 א'נו 'טה.2ואל או והציצית הטליהלה'2"צ
 איסור עושה ח.2"צ .2יב א"כ לקנזתמכוץ
 קונה 1הי12אל מקנה הסשאיל ואם מ"ע,דמבטל
 לברך" דמחוייב '2ל1 הוהשוב

 ביטם הביא ו' אות י"ד סי' אברהם במנןועי'
 לפני לעבוד לובי2ו דאם נ"ג ס" פ"ח ,זולין"2"י2
 '2איינו כען מברך, אינו לתורה לעלות אוחתיבה
 5ו נותן המי2איל אין וא"כ מצוה לי2םלובי2ו
 ךטם לקנות מתנוין אינו ה'2זאל זגםבמוזנה
 התיבה לפני לעבור דאף הראא"ש דעתהביא
 .2ניהם אזדז לעי5 נתבתי א.:ר ולפימברך,

 אף '2אולה דטלית פובר דה"2".סלשיטתייחו.
 לעלות יוכל זא"כ מציצית היא פטררהמצךיצת
 הרא"י2 אב5 ברבה, בלא י2אולה בטליתלתורה
 אף א"כ בציצית, ח,יבת ,2אולה דטליתרסיבר
 לפני לעברר או לתזרה לעלות רק המלית .2אלאם

 ציצית י2ל חמ"ע אז לקיים הוא מחוייבהתיבה
 אז צריך לדעתו וא"ב ?צץיצת, ט5ית היאאמ

 כדי )קנותח ה.2ואל יעל במתנח לו לתתדמי2איל
 ציצ.ת. מצות בהלקיים

 בל14ך הכךן ימהקהיים
 נד"ז. סיטי בדזשו,רזיראב"ד

 יייייי*י
 ן וני י,"ן ןנ?י4ייא4ך

 י"א, חוברת ו' בחלק הפרדם המו"להנאון
 עצמו הדר ואח"כ מת לו שמת דכהןכתב

 מטעם לקיוגה לטמאות לו דמותרבנדרות,
 לו הותד כהנים טומאת מ2את דאי2תריהואיל



 בתיברתה5ררס זהלקנ:
 נראה דעתי ולפ. נזירית, טומאת מנאתג"כ

 לדבי ישני דברים והרבח כ"ב זאת ברוךדאינן
 דברים הרהורי להציע אמרתי לזאה העניןבזה
 יבחר. וחכוחר עסדי,א.2ר

 בנזיר ברייתאי שם איתא ע"א ד"קזבהים
 יבא, יא מת נפש על לד' חזירו .מי כלכתיב
 ודר.2 יטמא, יא ואחיתו ולאהיו ולאטולאביו
 לסת הוא מטסא אבל מממא א.נו לאביובגמרא
 'דאינו הוא לאמו נזיך יהיא כהן היהכצוה,
 .2אם קאחיו מצוה, למת הוא מממא אבלמטמא
 מממא, דאינו הוא לאה.ו נזיר והיא כה"נהיה
 שהיה הרי ולאחיתו מצוה למת חיא סטסאאבל
 אינן בנו את ילסוק פסהו אה לשהוםהולך
 היא כך מצוה, ל:ת הוא מטמא אבל להטטמא
 עיי"ש עקיבא ףר' אליבא שם הברייתאהצעת
 כולם לרבות כרי בזה נאסרן מיעיטיםדארבע
 לטמאות. לו דמותר מציהלמה

 ברייתא הך י2ס איהא ע"ב מ"ח בנזיראזלם
 נפשות אומר עקיבא ן' ה;ןרא ררש יוהרובאופן
 לאחיו מצוה לסת הוא מטסא אבל מטמאאינו ולאסי לאביו הקרובים אלי מה הרהוקיןאלו
 אבל סממא אינו אחיו נזיר והוא כה"ג היהי2אם
 הילך שהיה הרי ולאחותו סצוה ימת הואכטפא
 דרש בזבחים והנה יבו' פסהו אתלשהוט

 כהן ה'ה א: ל:. להורות מיאמיהברייהא
 ה.2מיט ובנזיר מצוה למה הוא דמטמאונזיר
 דרשא לחד משוי .לאמו לאביו ותרויייהו אלהכל

 י2ים הזכיר לא :הן והזא נזיר ולענין מצוהלסת
 כתבו באשר חמה חיוקוה וסוגיוה ע"זדרי2א
 מה על ונחקור בזה נעיין ובאשר בתום',שם

 נ"ל חלוקות סוגיות שהי בה:ך סחלקותםהטבעו
 כהן והוא בנזיר ,דינא הך תלוי דיהי' בזהליכ'ר
 הואיל כאן לוסר השברא מכה לדין ניכלאם

 אמרינן. לא אי אישתריואיי2תרי
 דלא נראה זבהים הגמרא מסוגיותוהנה
 קת:י דהא אישתרי ואישתרי הגאיל כאןאמרי:ו
 מטמא, אינו לאמי כהן והוא נזיר היהבברייתא

 אישתרי ואישתרי הואיל אמרינן רלא סבוארהרי
 דהיה כאן דאיירי ילדהית לסימר מצ.נןזיא
 אמרינן לא דבזה סת ל. פה ואה"ב מקורםנז.ר
 ביכמית מביאר כאשר איי2תרי יאישתר.הואיל
 הזיר ואח"כ מקידם מה לי מת אם אבל ע"אד"ח

 ואישתרי הואיל שפיר אמרינן בזה בנזירות(צמו
 הך על תקשה יעדיין כן לכוימר ליכאאישהרי
 במגילה אבן המורי הקשה כאי2ר גופאברייהא

 אתי קראי ארבע דהנך מנ"ל ולאחותו, ד"הד"ג
 מי'נייהו חד דילמא אתיא מצוה מת למעומיכולן
 ואח"כ מת ל1 שמה כהן היה שאמ אתיא,לגופא
 נזיר כמו לקרובים מטמא אינו נמי נזירנעשה
 אמינא דהוה ליתא הוא כש"כ לאו וכ"תגרידא
 דהוא.ל גרידא מנזיר מפי גרע נזיר והואכהן

 נמי לו הותר לכהונתו קרובים טומאת ליוהותר
 הוה לן דלית מכאן מוכח ע"כ אלאלנזירתו,
 אישתר. ואישתרי ,הואיל סברא כ,כח לוכ:ראמינא

 דאמרינן וכמו למעומי, ע"ז קרא לןדאיצטריך
 אהות למיסר דעליה קרא דאיצטריךביבמות
 אח אשת רישתרי הואיל נימא רלא ליבזםאשה

 לבקיש עליבו נשאר רק אשה, אחוה נמיאישתרי
 יאישת-י הואיל אמרינן לא למה רבר '2למעמא

 דלא מכאן מוכח יה.' שיהי' איך אבלאישתרי,
 בסוגיא אולם אישתרי, ואישתרי הואילאמרינן
 בנזיר אמרינן הוה הסברא דמכח סבריהנזיר
 לייא א"ב אישתרי, ואישתרי הואיל כהןוהוא
 מטמא דאינו הוא דלאמו מלאמו, ולררושלטימר
 אהיא לגופא דילמא מצוה למת הוא מטמאאבל
 נראח היה זאת אישת', ואיי2ת' הואיל נימאדלא

 טרה. שם גזיר בתום' אלא בן לסימרלבאורה
 שנ,הם שיהיי זבהים עם נזיר הסוגיותלהעמיד
 רסוגיות לימר הוא גדול 'דדוחק שטוםיחד

 עקיבא ר' ספי ואירי אידי דהא הסהחלוקות
 אליבז: נינהו הנאי דתרי קוסר כברא וא.ןנאמרה
 דהבא נמי הכי ראין כתבו בך ומשום עק"בא,דר'

 טצוה לסת לחודיה לאביו אמרינן נמיבנזיר
 חתם, כדדריש נזיר והוא הריום כהן משוםולאמו

 הכא הדרשות כל לפרושי ה,2 לא ומיהודזבחים,
 וכן יום מבול בפ' דהתם אסוגיא דמסיךמשום
 אחד ובמקום אחר כמקום שמקצר הש"םדרך

 אישתרי, ואשהרי הואיל כהן והוא בנזירכאן הטבר" מכח אמרינן דלא מכאן מוכח הרימאייך
 לן י.2 הרי כן הסברא מכח נימא אםואפילו
 אטרינן ולא יטמא דלא אותו למעט לאמוקרא
 אישתרי. ואישתריהואיל
 דלא דכר של מעמו לומר רצה אבן הטוריוהנה
 מעוום אישתרי דאישתרי הואיל כאןאמרינן
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 ערוה רבא אמר שם איתא הנ"ל ד'דביבמות
 ב,1'ס' שם יהקשו לאסור קרא צריכה לאגזפא

 ואח"כ ומת מת בנשא איצטריך הפחות לכלהא
 אה אי2ת וא"2תרי הואיל תימא ילא חיט2א

 דיש ר"י בשם ותירץ אשה, אחות נמיאישתרי
 הוא לאו דחד ומצורע קוי בעל דגבילחלק
 אבל אישתרי ואייטתרי הואיל ש,?יראמרינן
 לא הן שמות רשנ. איטה ואחות אח איטתהלא

 והוא נזיר וה"נ אישתרי ואיי2תרי הואילאמרינן
 ואישתרי הואיל אמרינן לא הן שמות דשניכהן

 להביא דרוצה דגמרא לסתמא י"םאישתרי,
 אח בא,2ת ג"כ דאמרינן קרי ובעל ממצורעראיה
 צריך ולכך אישתרי ואישתרי הואיל אשהואחות

 דאינו הגמרא מן נראה לאסור, דעליה קראלן
 ש'ני ובין שמות מיטני איסורים י2ני ביןמפליג
 אמרינן לא למה כנ"ל ותקי2ה אחד. משםאפורים
 אישתרי. ואישתרי הגא,ל וכהןבנז-ר
 פ21וט לדבר אבן הט:רי שתמס מההנה
 שמות משני אימורים יטני דהוי כהן והוארנזיר

 מה בהקדם בדבר, לדון ד,י2 נראהלפענ"ד
 רשאי דאי'נו נזיר .הוא בכהןשנסתפקתי
 אה וטמא עבר אם הדין איך לירובו.לטמאות
 ואיפ. לא או דכהונה לאו על גם לוקה אםעצמו

 היא דחו"ה קרובים דטומאת יען הוא,הכפק
 ו,הכא אבילות מהל' פ"ב ברמב"ם מבוארכאשר
 נזיר, הוא אם הכהן יטמא דלא תורהדאמרך
 ג"כ ומתעורר היא דחויה אמרינן לא תוא"כ
 לא: על וגם דכהונה לאו על זלוקין ידכהונהלאן

 לאו היינו הראשין רהיתר דילמא אודנזירות
 עליך לוקין ואין בהיתרו עדיין עומךדבהונה

 למחליקת הזה הפפק ולתיות לומר '2ייךולא
 וחול:ן מ"ז פסחים תופ' בעלי בין יש,נוא'2ר
 ועיטה תעשה לא רוחה עי2ק דאין דאמרינןקמא
 או עומד עריין הלא: אם הלאו על עבראם

 מטעם באים ראנו י2אני דהתם תו, ליתאהלאו
 מ'טעם באים אנו הכא אבל תעשה לא דוחהעיטה
 נינוא אם ואפילו התורה, נזרה דכןהיתר

 הוה לא ג"כ הותרה ולא דחויה כהניםדמומאת
 היא דחויה טומאה במו הוה אלא עדל'יתמטעם
 פ"1 המלך בשער וראיתי להבין. וקלבציבור
 הנרול רבינו הנה וז"ל 'טכתב וחליצה יבוםמהל'
 לו נפלה גרול בבהן נסתפק דרכים, פרסתבס'

 משים מייבם לא התורה דמן הנשזאין מןאלמנה
 ובא עבר אם ועשה ל"ת וההי עשה אתידלא
 עולה אינו דמה"ת ביון נרת חייב אםעליה
 ע.י"יט מצוה במקזם '2לא אח אשת ה"לליבום,
 לנו יי2 ומעתה אח איטת מי2ום דחייביטמבואר
 היתר ממעם יהוא אח אי2ת ומה ק"1לומר

 דחוי' . מטעם ולא זך איסיי התירהדהתורה
 אמרינן ובכ"ז ד"ג יבמות בתוס' מבזארכאשר
 תחזור אמרינן ועי2ה לאו אי?ור '2ניתוכףהיכא

 ומכש"כ אח אשת איסזר ומעורד הראשוןלאיסור
 הותרה ולא היא דחויח רק קיובים דטומאתכיון
 ולוקה כחונה איסור עליו דנתעורר לומר לנושיש

 לפשוט נוכל דלא ליתא דזה ראיתי יטוב'2תים,
 מת לו י2מת קודם נזיר דנעשה היכא רקמכאן

 ?הונה דין אפ'ילו הותר לא דמעולםקרובי
 דהותר מת לו דמת היכא אבל לקרובולטמאות

 עצמו הזיר ואח"ב לקרזבו לטסאות כהונה דיןלו
 עובר י2יה.' בהונה דין מתעורר דאין י"לבנזירות
 '2בוונתי וראיתי עיני את ד' האיר וכעתעליו,
 לשיטת שכתב שע"ז מצוה המנ"חלדעת

 היא דחויה לקרובים כהנים רטומאתהמוברים
 ולפי נזיר:ת וכיטום כהונה משום שתיםלוקה
 איסורים שני נזיר והוא כהן הוה דלא אמינאזה

 לאו על דנין שאנו בעת דהא י2מות,משני
 דהא 'דכהונה לאו על ג"כ לדון לנו ישדנזירות
 לאו ג"כ י,2נו נזירות ישנו אם תליאבהא

 יעורר דנזירות דלאו אומר שאתה ועדדכהונה,
 י2הותרה דכהונה לאו להיפך אכור דכהונהיאו
 איסורימ משני הוא ועדיף דנזירות לאו ג"כיתיר
 אחד.משם

 יבוא()המ'2ך
 קנדה במונמר,ול, רב זלמנובייןאהרן

 יסימן
 להולין מהררןהשממה

 י' חוברת בח"1 בטעות ני2מטו לחוליןמהדרן
 דתניא הא על "והנה לפני ס"נ סימןבהתחלת
 אלו וכי" ובאבלו בחמתו הקורע )דק"ה:(ביטבת

הדברים.
 דהנה רא,תו לקיים ,דאפי2ר נראה לכאורהאך
 "דבפ' הקוט.1 במופ1 "כץטום" ד"ה הנ"לבהוס'
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 מצה ידי יוצא א'ן תנ'א ע"ב( )ל"ה שעהכ;

 מצוה מ'2ום ךיה ת"פוק מקרא, ליה ודרישבטבל
 ידי זנפיק איכורא אכ'; דקא בעבירההבאה
 אלו, תום' דבר. על רבים העירו וכברמצה?"
 התוס' איתי י:ל כללא ךפ' הלא סקי:ודמאי
 ע"י נעי2יה חמצוה אם רק מצהב"ע דל"הגופא

 כדי מבל שיהא הכרה אין הלא והכאהעבירה
 נעשית המצוה אין הרי וא"כ מצה, ידי בושיוצא
 יצא? שפיר וכה2ו"ה העבירהע"י

 רש"ש מהגאון סוכה על בהגהותוראיתי
 דמיירי היא התוס' דכונת שכתב ז"לטויבש
 אכילת ב'2יעור יי2אר לא תרומה דיפרישהיכא
 מחמת דאמו ועח"נ לאשרה דמי הא דאל"כמצה
 מצוה. י'די ביה נפיק מי בו י2נעשיתעבירה
 שם בתוס' איתא דהלא אינו זה לפענ"דאבל
 כל בפרק תימא וז"י "אתיא" בד"ח ל"ה()דף
 לא מדכתיב בטבך מצה ידי יוצאין דאיןשעה
 מצות, עליו תאבל ימ-ם שבעת חי'1 ע;יוהאכל
 טבל, תאכ; ב; משום עליה שאיסורו מ.יצא
 לא וטבל משלכם מצה דבעינן משום לי'ה-פיק
 וי"ל וכו' אתרוג גבי הכא כדמוכח לכםה'2.ב
 טבל של באתרוג לצאת יכול .דאין דהא דמידלא
 בו ולוי לכהן שיש די2והפין אתרוג כמודהוי
 הניה בתפוסת אתרונ שקנו לאהין ורמיהלק,
 :ימנה כשא:ל מצח עבי אבל נוהיין, ישב:וף
 עכ"ל, י:ו' יצא בזיה משלו לו יי2 אי זיתיםכמה
 במצה קרא דבעינן דהא התוס' מדברי מוכחהרי
 כמה כשאכל מיירי ע"כ יוצאין דאין סבלשל

 לא בלא"ה לת"ה דאי מי2תו, נזית ויש;.תים
 שם כקוי2יתם "שך:ם מצה דכעינן טי2וםיצא
 מקשו רמאי לדו:תא הקושיא הירא לפי"זוא"כ
 משום חובתו ידי יצא לא סבל ,2ל דבמצוההתוס'

 ונשאר זיתים במה שאב4 כיון הלאמצהב"ע,
 ע"י המצוה נע'2ית לא הרי א"כ משלוכזית

 נשאר היה הסבל הופרש לו דאף משוםהעב"רה
 של כללא לפי הלא וא"כ חולין משל מצהכזית
 מידי? קשה ולא מצהב"ע בזה שייך איןהתום'
 ועצומה נכונה התום' קושית באמתאולם
 נעשית המצזה אם רק מצהב"ע נקרא דלאדבללם
 עבי .2כבר בעבירה רק נאמר העבירח יד.על

 בזה מכבר, חאיסור שע'2ה הגזול לילבוכגון
 ע"י היא עתה שעושק המצוח דאםאמר.'

 אין אם אבך מצהב"ע, הוה הקודמתהעביהה
 עושה שהוא להמצוה גורמת הקודמתעבי'רה
 שייכות מה באמת כי מצהב"ע נקרא לאעתה
 עכשיו, של המצוה עם הקודמת להעבירהישנה
 הוא המצוה שעושה גופה שעה באותה אםאבל
 טבל של מצה באכילת כגון העבירה,עושה

 אכילת של המצוה את מקיים הוא זודבאכילה
 אכילת על עובר הוא ממש שעה ובאותהמצה.
 אם אפילו אופן בכל מצהב"ע הוה טבל,איסור
 וזהו העבירה, בלי להעשות יכולה היתההמצוה
 ונפיק איסורא אכיל "דקא במש"כ התום'כונת
 הכל נעשו והמצוה דעב.רה ר"ל מצה"ידי
 לומר אפשר ולפי"ז מצהב"ע. הוה משו"הביחד
 כוצורנ מקיים שהוא שעה בדאותה דכיון הכאגם

 עוב- הוא גופה שעה באותה שופרתקיעת
 ריפתא מליתב שפטור הגוף הנאת שלהעבירה
 מצוה אם אף אופ; בכל מצהב"ע הוהלעניא,

 כאמור. העבירה בלי להעשות יכולה היתהזו
 להדדי, דמי רלא ולומר לחלק יש מ"מאבל
 היא הכרהית היא העבירה דהתםמשום
 מצית באכילתו עתה לקיים לו א"א אוכןדב,2ום
 אכילר2 של העבירה ע"י לא אם מצהאכילת
 היא הכרהית העבירה אין הרי הכא אבלמבל,
 של יטעה באותה עני לו יזדמן לא דאםמשום
 שופר תקיעת מצות יקיים הרי שופר:תק,יעת
 בעבירה הבאה מצוה שיקי אין ולכן גמור,בהיתר
 ודו"ק. כיללכאן

 דנהש כן, דידן בנירון גם האמור כל לפיובכן
 שעה באותה בעכו"ם הרהור '!:ל העבירהדעבר
 העבירה שאין כיון מ"מ המצוה, קיום שלגופה

 אה לקיים יכול היה בודאי שהרי היאהכרחית
 הוה לא בעכו"ם הרהור בלי שפירהמצוה

 מדוע לרוכתא קושיתנו הדרא וא"כמצהב"ע,
 כהוגןי. המצוה את קים הרי נענשולמה

 כהן זאבטהשה
 רב מלפנים בשיקאגא, ציון תמארת לקהלתרב

 בלימא. קהלות ועוד אבעלבעיר

 יאסיכמן
 חשמלי בסינק כליםהדחת
 הגאון, ידידי הביא זו שנה ג' חוברתבהפרדם
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 להדיק איך עצה, בשמי '2ליט"א "החיידם"עורך
 בהמזחלה זח אחר בזה הלב ישל בשר שלכלים
 המודרניים בבתים הנע.2-ת החד'2ה)סינק(
 דיש-וואשעי הנקראת מכונה גם בתוכההמכילה
- כל,ם להדיח היא'2מטרתה - וקערות קדרות   

 מברז מאד וחזק גדול בקי,ה היוצאים מיםע"י
 חיטמלי זרם ע"י ביותר רותמ,ן ונעשיםמיוחי,

 את שהעירותי כפי היא, חעצה)עלעקטריק(.
 המים קלוח לע'12ת אגב בדרך העורך,כבוד
 הבלים הדחת נמר ואהרי חכלים, הדחתבשעת
- בזאח"ז חלב .2ל או בי2רשל  ביותר רותחין 
 רתיחה שמעלים רותחין סים למדרגת שיבואועד

 הנעלה דין להמזהלה שיהי' בכדיואכעבועות
 בחוברת העורך הנאון ידידי כותב וע"זסיטובהת,
 מחמת כדטובחת הנעלה זו אין דעת!ו שלפיהנ"ל,
 בהמים יטשים י'2 אם בבידור ידועשאין

 רופני נגר המזחלה את .והמגעיליםהמדיהים
 מעל"ע ל'2הות צריכים שוב הלא ואזהסזחלה,

 הדין כפי חלב, ושל ב.2ר של הכלימ הדחתבין
 בני-יוטן אינם להיות צריכים הנגעליםשהכלים

 הבלים נגד ס' המ;עילים בהמים איןאם
הננעלים.
 יפיפקמר:ע אתפלא מאדוהנה
 צריכים הנגעלים י2הכלים זו חומרא הלאבעצתי,
 ס' להיות שצריך או יומן, בני אינם להיותדוקא
 נאמרה הנגעלים הבלים נגד המנעיליםבהמים

 ביהד נגעלים החלב וכלי הבשר שכלי באופןרק
 את המים עם היורה לתוך .2תוחב היינו,)ומכץט,
 לא אבל אחת בפעם חחלב וכלי הבשרכלי

 אם דידן רבנדון זה, אח,ר בזה כשמגעילםבאופן
 בבת חלב וכלי בשר כלי בהמזחלה מדיחהי'
 .טיהי' ליזהר הי' צריך גודאי אז ממש,אחת
 כנגד ס' שיהי' או היינו, למעליותא חדאעכ"5
- אחד מין שלכלים - חלב של או בשר של   
- אחד מין יטל הכלים שיהיואו  או בשר של 
 י2ל הכלים רבאם בנריומן, אינם --- חלבשל
 מין נגד פ' במים ואין בני-יומן הם המינץשני
 מחמת המים נאסרו אן הרי הנלים, שלאחד

 דרים ח והמים הטעורבת, והבשר החלבפליטת
 הכלים יטבה המזחלה ואת הכלים את ואוסריםאז

 יטי של 'טהכלים 'טלק העצה ספי אבלמודחים,
 ביותו רותחין במים מודהיט יהיו חלב שלאו

 ואבעבועות, רתיהה העלאת למדרנתשהניעו
 המים חרי זך, אהך בזה דזקא מודחיםר2יהיו
 נ"ם בר נ"ט נאן שי'2 ל2' נלל, נאמריםאינם

 א' -- איסיר לבלל הכים י2באים קודםדהיתרא
 הכלים מן וב/ להכלים, החל:ע מן או הב'2רמן

 כיץ חוא, היתר הכל ועד.ץ ,2במזהלה,לקסי2
 אחרי עוד א2 ;ה, ובא51ן יבד, חלב טעםאו לבי ב.2ר :וקא-טעם הכיכ לתיך בפלטשלא
 את גם מדיח.ם בזאה"ז, חכל.ב הדהתגמר

 שמעלים רותהי; םים '2ל ;דול בק14חהמזהלח
 משובחת הייתר הגעלה הלא ואבעבועות,רתיחה
 במק וע"ן כלל, פקפוק שום בזה יאיןהיא,

 ע"ד ומ2"ך ח/ ס"ק תנ"ב ס,מן אי"חאברהם
 ט/ כ"ק צ"הסימן

 מ" באי"ח זקנים העטרת דעת כ.איברא,
 לץחר דיש שם המחבר שכתב דמה היא,תנ"ב

 לאו הוא "ביחר", הלב ובלי הב'2ר כלימלהנעיל
 אסור ג"כ זה" אחר ד"בזה ה"ה אלאדוקא,
 ביותר עוד מחמיר )והוא המים,, נגד ס' איןאם

 -- המינים שני .2ל ה-לים ננד ס' לחץתשצריך
 הכלים נגד בם' די .לא -- חלב ר2ל ב.2רשל
 נוחה אינה נים אחר הרבח דעת אבל אץ,ממץ
 ה/ ס"ק צ"ה פימן יו"ד בש"ך ועיץבזה,

 דכה אברהם, חמגן עם .2הדין נכתה ראי')דפ2ם
 "ביידוה תנ"ב( )או"ח ב' בסעיף הסהברשכתב
 בהערה חלב והכלי :שו הכלי שהכמכ ווקאהוא
 גם דמחמיר זעים כעטות זלא ממש, אחתבבת
 זה"(. אחרכ"זה

 ים שהכ דאף הפדסקים, רעת עזדיבהצטרף
 מ"מ כנגדן, ס' חהגעלה במי ואין בני-יומןהם
 ביותר הרותחים המימ .2מא כלל הר2עךןאין

 את ייבלעו יחזרו הכלים את בהם'2מנעילים
 בה .2מגעילים היורה פליטת או הכליםפליטת
 ולא לבלוע היא חרותחין .2טבע דקי"למשום
 צ"ב, סי' ביר'ד .2נתבאר כמו .2בלעה מה,מל-ט
 ביותר הרותחין .2חמים מכ"ן דידן; בנדוןא"כ,

 ומעלים מאד חזק בקלוח הולכיםי2בברז,
 מכל הכלים הדחת ביטעת ואבעבזעותותיחה
 פיעלים הלא -- חלב 'טל או בשר 'טל ---מין
 כל .2ל הכלים מן הנפלט המעול את רק.המה
 הגיעול את כלל פולמים אינם אבל ומק,מין



 בחייברההפררם זהיק
 חמזהלה ברופני א:הו ;הנל.ע בכדישכלעו
 י.הך. בזה להאריךיאין

 ראזענבגר-, יהוש;מאיר
 מאסם. ספר-נגפיעיד, בעיר .אב"דרב

 בכ:"מז
 ש ו ן_עג .י,,4**י*י*

 ב' חוברת ו' ח;ק בהשרדס העיה א.?רע"ד
 בשר של כך .אהר חלכ של כלים קהדחתלאסור
 דברי לפי הנה החי2מלי, בכח הנעשהבסינק
 המדומג שאין ו' מ'2נח ח' פרק תרומיתהמשנה
 '2בעה :ננ. יההיך, יש ה'2ב:ן ;פי אלאמדמע

 הרבה אז :וע.רים הלב .2ל הכלים אהשמדיחים
 א; בו5ע המינק המרומע שיעו,ר לפי א"כמים
 אח"כ יא"ב החלב מי קמן וחלק הסים מןהרבה

 ששים יי2 אז בשר של הכלים אהכי2מדיח
 הסינק. שמדונני הח;ב פל'טתנגד

 שמריחים בשעה יההיך, יש צדד.םהרבה
 להיות ייבול מים חרבח מעירים חלב .?להנלים
 בלע ולא ההלב נגד '2שים בהסים היחשאז

 היה לא אז אס ואפילי כקום. מההלנהסינק
 לא הסינק דופני אב; הח;ב, נגד בהמיםששים
 ולפי המים, את ;"ב אלא בלבד ההלב רקבלען
 חמים ן : בלע .2הסינן ליטער יי2 המדומע.:יעיר
 יא"כ מעמ ויהח;ב מרובים שהי. מפניהרבה

 בחם .ש בודאי אח"ב בשך י:ל הבל.םכ.2מד.ח
 הנ"; חסינק מדיפני החלב פליטת נגד'2.2ים
 בנ"מ. נ"ם זה.:."ב

 גינזבורג,איסר
 רב טלפנים נ.י. ברינקס, -בוויליאמס-ברידז'2,רב

 טינכק. פלךדפאריט'2

 י3כו.כןן
 טוכהעניני

 לסכך היהדות ט.2יקין-קיבם הנקראימ מהל.;יםא. מהתבוה ליקה מותך אם חדין לבארראיהי
 כלימ שברי חש.2 בהם י.2 אם הסכה אתבהם
 לא אפילו כלים בשברי לסכך דאמורוחדין
 כמבזאר ט:מאה קבלת .2יעוי בה.2בריםני2אר
 דרב מימרא וחוא ב' מעיף הרכ"ט סימןבאו"ה

 פסולח כלום בב;אי סככה דאמר טביומי בראמי
 דוקא הוא האימור כי בזה ואמרתי ע"ב. ט"וסכה

 ני2אר לא אפילן אז כלים שברי שהמכ'2ניכר
 מדרבנן אסור זאת בכל מוכהשה קבלתשיעור
 שיעוך בהם שנשא'ר כלים בשברי ימכךשמא
 המחוברים היתיות כשלקח אבל טומאהקבלת
 שבדי ,שום עליהם ניכר לא במממרים,בתבה
 ב', הלכה פ"ה תרמב"ם מלשון לזה וראי'כלים,
 הואיל פמולה כליט בשברי מככה אם וכןוז"ל
 כלים בשברי ימכך שמא טומאה מקבליםוהיו

 כשניכר רק, שהוא נראה זה וכל טהרו לאשעדיין
 כלים שברי שהם היתדות אבל כלים שברישהם
 רחבים אחרים יתרות יקח שמא רק בזהואין
 רחבים יתדות יקח אם אף הלא נמרים, כמונואלו
 מטעם טו0אה קבלת שום עליהם אין ג"כארבעה
 משום לסכך אסור מדרבנן רק עץ כליפשוטי
 כנ"ל, לגזרה נזרה לי' הוה וא"כ תקרהגזרת

 ,;ובם מהטשיקע; היתדיה ליקח שיוכללכאורה
 שהביא מה מצאתי זה ראה לעגיןומענין
 יתך בין ה' ס"ק תרכ"ט במימן אברהם'האשל
 הנעשה - בזכוכית הפכה לסכך שיכולדבריו

 קרקע לי' הוה מעפר דאם אפר מרוב)מאפר(
 כמובן עיי"ש קרקע ו5א ייקע גידולי בעינןואנן
 אהר. סכך לושאין

 הנ"; אברהם האשל בדברי לעיין יי2וחנה
 המחבר ד' סעיף תרכ"ט סימן באו"ח הנהכי
 פם.;ח. שהוא וניפ.ן ':נידק הס2תן סכך;וך

 הרטב"ם ~דעת טעמים שני הנו"א שםוהביא
כשנידק

 י2נשתנה מפני הפסול הפ.2תן וניפיי
 וניפ.ו שנידק דכיון הטעם הר"ן ילדעתמגידולו
 קבלה .מ.2ום נט:ה וכאלו טוי להיותעימד
 של טעגוו לפי זה ילפי עיי"ש, בה נ;עיטומאה
 אין פשוטיהן כי כזכוכית זה שייך לאהר"ן

 לעי2ות מ2יתירם דאפילו טומאה לקבלעומדין
 אלא מוטאה מקבלין אין זכוכית כלימהם

 כלי על טומאה שגזרו דבר מי"ח והואטדרבנן
 עומדין אין זכוכית של פ,2וטיהן אבלזכוכית
 שעוטד וניפיו '2בידק לפשתן דטי ולאלהתוך
 לדעת מקום יש הר"ן .52 טעמו לשני וא"כלטות
 לפי אבל בזבוכיה לסכך שמותר אברהםאשל

 שנשתנה מפני שהטעם הרכוב"מ, שלטעטי
 וא"כ הפי2תן, ונקפץ כי2נידק פמיל לכןמ;ידולו
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 לדעת וא"כ שהי' מכמו ניטתנה בוראיהזכוכית
 האשל התיר ואיך בזכוכית לסכך פסולהרמב"ם
 הפוסקים. מחלוקת והוא בזכוכית לסכךאברהם
 פשתן בענין טעם עוד ראיתי מצאתיוהנה
 התום' דעת והוא למכך שפסול וניפיו'שנידק
 נטוה דאם כיון דהטעם רשב"א ד"'ה כ"זשבת
 נטוק שלא אף לכן מדאורייתא בנגעיםמטמא
 לטוי קרוב שהיא מפני מדרבנן פמולעדיין
 פסול וניפץ כש'נידק רהטעם ס"ל הר"ןאמנם
 בכרים להניח שראוי טומאה לקבל שראוימטעם
 כדעת לי' ניחא לא הר"ן כי ואמרתיוכסתות
 הלא נגעים טומאת יק'בל נטוה שאם מפניהתום'
 טומאת שאין הז,ה בזמן לסבך ראוי הי' זהלפי

 משום רהטע[ הר"ן פירש לכן עיקר כל3נעים
 וראוי וכסתות בכרים להניח עתה גםשראוי

 לומר נוכל כן מת טומאת, או מדרםלטומאת
 שנשתנה מפני הטעם לו בחר שהרמב"םג"כ

 וכסהית בכרים ל'הניח שראוי כופ'ני ולאמ;ירולו
 להניח יחדן לא עוד ס.וף סוף הלא הר"ןכרעת
 עליהן טומאה לגזור לן ולמה וכסתותבכרים
 וכסתות בכרים עור הניחן ולא נטווי שלאבעוד
 מנירולן שנשתנה מפני הטעם הרמב"ם בחרולכן

 נידולי אין בעצם שהוא בדבר אף לסכךויבוא
 שהפסול מבואר תרמב"ם מדברי יהנה האריו.מן
 מדאורייתא כוהפט5 לא מברייתו שנשתנהמה
 אינו לכאורה וז"ל הרמב"ם לשון טרויקוכן

 באמת יטהוא מה אף לסכך ויבוא קרקעמגירולי
 במנחת מצאתי זה זראיה קרקע, גיד:5יאין

 סכה רק אחרת סכה אין ,2באם שכ"חח"נוך
 ולקיימ בסכה לישב צריך ררבנן '0פ,סולישסככה
 האשל דברי נכונים וא"כ מראורייתא סבהמצות
 מפני דהטעם הרמג"ם ןלדעת אפילואברהם
 אין ואם מדרבנן הה הפסול שאין כיון'?נשתנה

 שסככו אף בסכה לישב צריך אחרת סכהלו
 ועיי"ש חנוך המנחת כדעת בזכוכיתאותה
 עשח שאם בענין שמחלק במה חי'נוךבטנחת
 שהוא אף ביו"מ לה עילין שאין באילןסכתו
 טעם בטוב שמחלק עיי"ש מדרבנןרק

 איסן- הוא האילן על ביו"ט עולין שאיןרהאיסגר ורע-
 באילן לעלית שלא חז"ל מת;'נת שננזרקודם
 לצורך שאפי' בתקפו האיסור נ'שאר לכןביו"ט
 אין מרר' :סיל כשהסכך אבל עולין אין ג"בסצוה

 ס:ה מצות אתי קדום אחר איסור שוםבזה
 צדק,' .לפי"ז דרבנן הפסול את ו'דחידאורייתא

 הרמב"ם לדעת אפילו אברהם האשלדברי
 כתבתי.והנלע"ד

 ראזענבלדם הכהן מאירצבי
 ב.2יקא;א. .שראל, עזרת לבה"כרב

 ירסימן
 ומנורהש?הן

 :י'א( סימן ז' חוברת מח"ו)המשך

 ב:ה קושיא חכמים משנת בספר שראיתיאלא
 'דמטמאי הנ"ל )בפרק ז"ל הרמב"ם שיטתלפי

 לה,ין השלחן את סוציאין דהיו ומושב(משבב
 להם אומרים שהיו בברייתא רקאמר האא"כ
 אה אף מוציאין רהיו משמע במנורה אףהזהרו
 הזהך, לחם אמרו זה ומפ:י לחויןהמנורה

 במקד,ט דאי בע,רה העומרים ע"הלישראלים
 כך ע"ה בכהנים אף טומאה שייכהלא

 לפרש רהוכרח הרמב"ס רברי הנ"להספר ת.ר'י
 הי. יאז לעזרה אותו מוציאין רהיובשולחן
 ביומא איתא דהרי הזהרו ע"ה ליש'ראליםאימרים

 ט:בל אא"כ לעזרה נכנם אדם אין ע"א ל'דף
 הטבילה שם זומא בן לדעת ובנמ'עצמו

 חי2י2 בו אין יטטבל והיכא מק"ומדאורייתא
 מ"א בפ"ד בהרע"ב כדאיתא ע"הטוסאת
 י[נינ. שטבל ע"ב ל"ג שם בגמ' הוא וכןדנידה
 משום דאי חבך בגרי עי ערום כשהואודרס

 שמא כהטומ רק טבל דהא ליכא ע"הטומאת
 טבילה מהני ולא שבעה רטמא נרה בועלהוא
 מפיקא מפק מיצום התרימה את שורמין איןלזה

 חשש ליכא דטבל רחיכא מבואר וא"כועיי"ש
 ער לעזרה נכנס ראינו והכא ע"הטוסאת
 ולמה ע"ה טומאת השש אין ממילאשיטבול
 בספר הקי2ה וכן תגעו, שלא הזה'רי להיאלמימר
 בנרח דבתום' אלא ז"ל יעב"'ו מהגאון שסיםלחם
 ערוב כשהוא וררם לפגינו שטבל היכאכתבו
 כלים אפי' מטמא כנדיי שלבש אחראבל

 ע"ה דבגרי חיבורין טימאת מיטיםובגדים
 מה:י לא לפי"ז ונמצא לפרושים הםמדרס
 שלבש ראהר לעזרה שנכ:ס קודם י2טבלטבילתו
 לשיטת א"ש וזה חיבררים משום לכליםמטמא
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 נניסת דעל ע"ב ה' יומא בתום' המובאד'2"י
 א"כ כהונה בגדי א"צ לעבודה '2לאה-נ4

 מותרים בהיכל לחי2תהוות ע"ה הכהניםני:נכנסו
 בנגיעה מטמא,ם ו?מילא בבנדיהם 4יננםהיו

 ואומרים ותוס' ר'2"י פך.2ו לפיכך חיבור,ן:טעם
 להשתחוות לחינל חה~לבים ע"ה 4-הייםנ_ם
 בסוף המ"ל הובא )דכ; דסובר הרמב"2אבל
 בלא חהיכל בבני2ת דחייב ב"?(כ"ה
 כ.2נכנס א"כ כהונה בבגדי לב..2 :י:אינו ךה.!ן

 .ממא ואיך כהונה בבגדי 2.7ם נננסלהינל
 מומאת וליכא טבי הלא ע"ח מנע ?טעם,כלים
 לפיכן. בהם לבויט שאינו כיון ע"ה דבגדיהיב"ן
 השולחן '2הוציא לפר.2 ז"ל הרמב"םהוכרח
 ש"ת הז'הרו ייטראלים לע"ה ואוסריםלעזרה
 דכל לפי"ז והקיטה הנ"ל חכמים המי2נת פירשנך

 ישראלים מומאת מפני "בעזרה" הואהחש':
 תגען י2לא דאמרו חברייתא סברת חוא מהע"ק
 הכרח '2ום היה לא במנורה הלא במנורהאף

 משכחת יהאיך לעם להראות לעזרהלהוציאח
 וסליק בנגיעה אותה ויממאו במנורהשיגעו

 נוכל דלא נהי קשה דלא ול,2יע"ובקוש.א.
 שהיה לעם מערבי דנר ה'נס מראין 'טהיולאבוך
 שמת ער דתינח התום' לדעת שכון בלידזלק
 דלא הצדיק שמעון כה2מת אבל הצדיק'2מעון
 ומכ"ש נאמר מה מערבי בנר תדיר הנסהיה

 סובר והרמב"ם הרמב"ם לרעת הואדקויטיתו
 ,שדישנו אחר ביום מדליקין היו הכ!נורהדבל
 לא א"כ חמבתן היא זו הנרות והדלקתאיתם
 היו שכולם כיון מערב. בנר הנס ני:דהיה

 הוצאה צ"ל דוקא וכן טמא דאינו אלאדולקים
 אחר דרך יש הלא שבה נ,סים להראותדמנורה
 במנ"ח ראיתי דהנה והוא: בזה אהרתוסיבה
 יטל:ךטת יטכתב ב' אות הנ"ל צ"אבמצוה
 ה'ץ פ"מ מקדיט ביאת ב"ה דסדבר ז"להרמב"ם
 ולפיכך לכתחילה בזרים כשרה הנרותשהדלקת
 מותי לחוץ והוציאן הנרות את הכה;ב'~המיב

 מומל ישראל כל על המצוה א"כ להדליקןלזך
 טמאיב הכהנים יאם בה :ץים וכהניםףשיאלים
 החיוב טהירים בע!רח העומדיםץשראלים
 להיכל ליכנס אף ואמשר ישדאללהדליקה
 דליכא מנהדרין חת,ס' לדעת המהורהישראל
 בזה לא:,ר "ט א"כ ריקניך. בביאה בזרחיוב

 פיו-ט ט"ז ה' תו"מ בה' ז"ל דהר:%ב"םקיון
 לחמש נרות שתי המבת בק מפסיק שהיההמעם
 קול להיטמיע העזרח כל להדג"2 כיי כר"לנרות
 )כך נהמט נהלך א' בבית יטנא' רכ עםהכץן
 ע"ב ל"ג ביומא ר"י לנבי כ"ד( ביומאפד'ט"י
 )דלדעת, הנרות בהדלקת מהדרין היו אםא"כ
 לעשותח הרלקה( היינו י2הטבה הזכרנוכבר

 עם יותר המה וכי רב עם המון בקוללהדלישה
 ליראיה זכורך כל באין והיו געזרה היגלמבזסן
 לכבד הוציאו ואז '2מחה ושלמי ראי'בע,לת
 'טה" וחבירע המ2יא כהלל ישראללגדולי
 ע"ה מכהנים יותר הקודש טהרת עלמהירים
 רי"ד התוס' 5דעת ברנל עבוהה עובדין,טהיו

 ישראל כל על מוטל הרי הנרות דהדלקתוהמצוה
 העזרה כל להרמש רכדי הנ"ל חימךכמנחת
 אותה שהטיבו אחרי לעזרה למטרההוציאו
 וכלל עם ברוב יטידליקנה ההיכל בפמםמהדשן
 ישראל זקדושי ?תיילי אחך אן הנש-אח2ראל
 הנ"ל. חכמים הכדטנת קושיתומתו,רץ

 שהוציאו ש0ובר הרמב"ם דבריובעיקר
 שהוציאו לאמר אפשיר כונורח הזניר ולאהשולחן
 שבשלחן לאיטמעינן שבא אלא למנורה אףבאמת
 ממעמא במנורה כן הזהירו 51א ליגע לבליהזה,רו
 וכנ"ל בשני' ולההליף להמבילה 'טאפשרדהנ"ל
 כנ"ל. ב'טולחןנושא"כ

 להרמב"ם טעמא למיהב אפשדולפיע"ד
 ומפני דוקא לעזרה ל'השולהן שהוציאשסובר

 שהנה וכנ"ל לישראל בנניעה מזהירין היוזה
 בדעת פ' ה"ד מקדש דביאת בפ"בהכ",מ

 שלא לקודש והנכנס שכתב מה שםהרבזב"ם
 כ"ה בין כ"ג 'בין לוקה להשתחוות אולעבודה
 ואף להקה עבודה בנמר ,טלא להשתחוותשנכנם
 וד' עבודה בגמר שלא בהשתחיות מחייבהסמ"ג
 יו"מ התום' 'והנה הנ"ל. הסמ"נ כד'הרמב"ם
 שבסוף תוס' ד' העתיק תמיד רמ"סברפ"ז
 ההולכין ע"ה לכהנים מזהירימ שהיו הנ"לחניגה
 עמי כהנים תיבות: והוסיף להשתחוותלהיכל
 להיכל נכנטים לעבורה, ראויין שאינןהאר'ו,

 וכן שלפנינו בתום' ליתא ובאמתלהשתחוות
 הנ"ל תיבות יו"מ התוס' ה'עתיק לא חגיגהבסוף

 רי"ד התום' והרי הא מנ"ל הוא הגעהובאמת
 מפורש כתב ו' כהטנה בקודש חומר ופיקבחגיינה
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 ועושין 'במשמרתן עולין ע"ה כהנים כמהשהרי
 להתום דס"ל הרי בקדשים וניגעיןעבודה
 אחד בספר ומצאתי לעבודה הן .טראוייםרי"ד

 דבהא לאמר יש לפי"ז 'ונסצא בזהשהתענרר
 מצר והרמב"ם אחד מצד ורש"י תוס'מחולקים
 להשתחוות לכנם שמותר סוברים דהתוס'השני
 ברפ"ז יו"ס התום' 'וכד' עבודה בגכר שלאאף

 ע"ה הכהן לעבודה שלא ונשנכנס הנ"לדתמיד
 ע"ה ואומרים ע"ה מגע טומאת על חשודכבך
 הם, דיטמאו טעמא מחאי בשולחן ליגע'טלא
 סובר דהרי כך לפרש יכול היה לאאבל

 בדברי הכ"ם וכד' לוקה גרידתאשלהשתחוות
 אח יפ.צעו באיסןר יכנס אם וא"כ ז"להסמ"ג
 דכלים בתוספתא כדאיתא הפול הבעלסוחם
 ע"ב ה' דף דיומא רפ"ק יהתום' והביאומ"א
 עבודה בגמר בשיכנם דוקא אלא להביאכד"ה
 הוא הזי וההשתחוות הכהנים אחיו עםשעבד
 עכשי: אם והרי היא עצמית ועבודה עבגרההגמר
 רי"ר התום' סר' מימא ולא ונגע עבדעבודה
 אותה שגומר וה.2תחוי' עבודה בגמר ימטי"ילטה
 שהזהירו לפרש יתכן לא ולכן עצמהעבויה
 פירש ולכן ז"ל הרמב"ם לדעת כלל ע"הלכהנים
 האזהרה והיתה עזרה השולחן שהוציאווכתב
 וא"ש. ישראללכל

 גאלדעבווייג נרשוןכחצה
 בשיקאגא. ישראל, עטרת לבהב"נרב

 מומימן
 דאה-ייתאשעבורא

 חמא בר יוסף ל,רב אבא יר' שלח ק,כ"הבב"ב
 פרעתי אמר ולוה כלום פרעת לא אומרמלוה
 ונובה נ'2בע כולה שפרע מעידים ועדיםמחצה
 הט"ז ומקשה וגו' חורין בני מנכסיםמחצה
 הא זה על לי יש רבתי תימא פ"ח ס'בח"מ
 על נשבעין ואין קרקעות שיעבוד כופרהיי

 לייי2ג שיכול ומי קרקעות שיעבודכפירת
 השמ,כ מן יקח הרבה ושכר יקרא אומןדבריהם
 יי'א דף בב"ק זה באופן לתר,1 נראהולדעתי
 ר' אמר עולא אמר העבדים מן נוכין היאגבי

 נחמן רב א"ל העברים, מן יגובין הלכתאאליע~ר
 חא נהמן ל-ב רבא ליה אמר וגו', אהדורוזילו

 אנא ל.ה אמך ליה סבירא כמאן א"כ וגו'עולא
 כ'הנ'תא אנא ד"ה ובתוס' וגז' ידענאמתניתא
 דכמקרקעי אשכהן דונתין דבכמה אע"גידענא
 לא דהכא ר"י אמר וי2בועה, אונאה לענין,דמי
 וט,ק:חות מיתמ. ולגבות הרבנן במילימיירי
 אלא גבי 'ולא דאורייתא לאו שיעבודאוסבר

 דאין דהטעם אלו ר"י מדברי אנו רואיםמדרבנן
 לא: שיעבודא דסבר משום תוא העבדים מןגובין

 י2יעבודא דסבר למאן אבל משמעיאורייתא
 והשתא העבדים, מן גובה שפיר היה,דאויייתא

 א:ה:: תפים נשיאה דבי ופי'ד דבכתובותניחא
 ד"ה בתוס' וכתב וגו' אבהו ר' יתיבדיתמא
 נמטלטלי ועבדי אבא ר' דסבר משמעויתיב
 דאין במסקנא משמע וכן מהם גובין ואיןרנוי
 דר' מה:א משמע עכי'ל. אבא ר' בי אתמרגובין
 סבר ממילא טעבדים, גובין דאין סובראבא

 הקוי2י'( ניחא ובזה דאורייתא לאןדשיעבודא
 אבא ר' הוא דבב"ב המימרא דבעל הט"זשל
 והקו,שיא דאור,יתא, לאו שיעבודא סבר אבאור'
 שעבודא אמרינן אמ דוקא הוא נשבעיןדאי;

 אין ד'יה הוס' ד' דף בכ"מ עייןיאורייתא
נשבעין,
 דבך עולא אמר קע"ה בב"ב לי קשיא האאבל
 ד"ה ובתוס' וגי' בשטר מלוה אחדתורה

 דב-
 מוכח הא מק'שה בזבורית דיניה ב"חתורה
 מיניה, היא ד,למא דאורייתא רשיעבודאמהכא
 דסובר .מוכח מהיכא למצא דדהיק שםעיין

 דסב,- 4יון פשוט זה ו;דעהי דאויייתאשיעבהדא
 דאורייתא. יטעבודא סבר ממילא מעבדיםדגובין.

דאורייתא.
 א5'ם- איך להקשוה, יש גופה הגמראועל
 הא לרבה ודעולא לעולא דרבה איפוךלאמר
 רסבר טוכה מזה מעבדים דגובין דסברכיון

 וצ"ע. דאורייתא,'טעבודא
 כערמאןאפרים

 י. נ. ברוקלין .2לום, בית אהרן בית דבהכ"נרב

 כפיםבשיאדת
 כפ'ם מנשיאות לחעלות מה: כ"ד:נכתובות
 ),טאין חזקה, נדולה אומר יוסי ר' כו'ליוחמין
 לחוציא ינוליןב"יד

 דב-

 בק'::ן רי:"י( מחזקתו,
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 נחמי' ויאמר נמצאו, ולא הטתיחסיםבתבם
 .הרי חק,דשים כוקדש יאכלו לא אשראליהם
 כ,נשיאת מעלין ואס"ד וכו' בחזקתכםאתם
 לאסוקיניו אתי ידייהו דפרסי כיון 5'זחסיןכפים
 יכולין האיך לי וקי2ה בפירש"י, ועי"שונ.'

 סבואי הרי במקד'2, בפים נ,טיאת לולהת'ר
 דניט'יאת הייה, .טוספין ךתמיד.ן פ"וברסב"ם
 הוא ואם ולמזבח, האולם בין ח.ה במקד.2כפים
 ניטיאת חזקת .איך י2ם, ןעלות לי אסיר הלאזר

 ולכוזבח האולם -'; יעלות 14 'ת'ך -.-ו4ין-"ים
 לצ"ע. כפיו,לי'2א

 שיש מבואר סקכייט יייח סי' בתבויישזהנה
 חזקתן בבי:רור י:נודע חזקות כ.2אך .2אינןהזקות
 בבירור ידענו שלא אף אותו שהחז.קז רקמידם
 אתמ הרי נחמי' שאמר כמו לי:נותה אפ'2ר.אי

 בסציא פ"א ק"דושין רש"י לשון יעי'בחזקתכס,
 ואזדא, בד"ה החזקות, על זשורפיןדסוקלין
 כו'. אמו י2היא בחזקת אצלה ליברך.2היחזקה
 שהיא שכנותיה שראו נדה, היחזקהוברי'ח

 להיות יוכל והרי נדותה, בנדי הייםמלובשת
 חזקות וכל אחרים, בגדים 5ה י:איןשלובי2ת

 רייקעות בחזקת וכן מבזררת חזקה אינםאלו
 כיון ג"ש דחזקה ומעמו שנים, נ' יטיחזיקצריך
 אבד ג"ש בתוך המערער מיחה ולאדי2תק
 החזקה עם טע:ה צריך למה קי2ה זלכאי'הזקתי,
 הודה נ"ש בתוך להמחזיק מיהה מד5אהלא

 מזדהרי לא מג"ש ר'ותר י:טרא לי אחוחממנ. לתבוע המערער ייכ5 לא נ"ש 'דלאחר,חמהזיק,
 חזקק יו2 להמערער אמנם בי2טרא,א'נ'2י
 דהשתא וחזקה דהשתא, חזקה .יחטחזיקקכוייתא
 ב', בנדה כמבואר קמייתא חזקה לנביגרועה
 שלקחתיה טענה עם חזקה המחזיק צריך.לזה

 ארמית?שון
- מאת-  

 קנרה מירונמא, גרויבארם, ליב יהודארב

 דניאל מ' ום,ופר חוקר חגדול הרבלכבוד
 ראיובן מ' הה"ג ידידי בן בברלין פינקר"ר
 מחבר ובהמבורג לוימענבורנ אבד"קז"ל
 יהודה. תנובתס'
 לשון על למורים לי2ון הננבד ספרוקבלתי

 צריך אין בממלטלין כן לא מאבותיך אזמסך
 הרא,2ון מרי12תו יצא י2בבר לפי חזקה עםטענה

 מחזקינן. לא בגנבי אינשיואחזוקי
 אמרה"תזרח טה מפ,ני נ'. בב"מ דאמרינןוהא
 דאין הזקה משים יי2בע הטענה במקצתמודה
 אף בממון יהא חובו, בעל בפני פניו מעיזאדם
 כ"ש הרוב אחר בממון הולכין דאין מהני לארוב

 והך מרוב, עדיף ;מנו תוך :ורע אדם איןהזקה כמי פברא, מכח דאתיא כזו חזקה אמנםהזקה,
 סברא מבח אתיא נ"כ פני. מעיז אדם 'דאיןחזקה
 מיצר ק' ב"ב דאמרי' והא .2ם, '2פירש"יוכמו

 להם יקנה לקלקלי אסור רבים בוי2החזיק'ו
 עד מועיל הילוך אין אוטרים וחכמיםבהליכה,
 לחריי2ה קרקע להשוות רשב"ם ופי''2יחז'ק,

 דקרקע קיי"ל דהא כיונתו כ"ש ופרז גדר נעלאו
 בת'ום' במבואר יאוש מועיל ולא נגזלהאינה
 ופי' בו, שהחזיקו חמיצר קנו ואיך ל'סוכה

 בו. והחזיקו להם דמחל ותקנו דהשוורשב"ם
 בי2יקאגא. שו"ב קאליין,אהרן

 דמכא( פ.12ט י"ל הנה הנ"ל, ק'ושייתובדבר
 מעלות ולטזבח האולם דמבין להאומריםראי'

 לו התירו להכי טה"ת כפים ונשיאתדרבנן,
 סוכה התיס' וכמ"י2 כפיו, ולישא שםלעלות
 יגם סברו ג"כ ושם עי'ש, ערבה לעניןדמ"ד
 ביאת לצורך דהתירו והיינו מקיפין,ישראל
 הט"ו פ"ט המק'די2 ביאת הל' במ"ל וע'המקדש,
 דרבנן מעלות דלכו"ד הנ"ל סוכה תופ' ד'יהביא
 בו ואין ולמזבה חאולם בין ליכנם הזר.כול
 המפורש בשם מברכין במקדש וג"כ תורה.איסור
 לו.והתירו

 והמו"להעורך

 ישרא? וחכמת אנדהדברי
 העירותי אש'ר ארשום רצונו ולמלאותארבוית,
 ברכות רא"ש דברי הביא א' נלל א'בסי'
 השרת מלאכי יטאין יב: בשבת רמ"ש ב' סי'פ"ב

 ארמי לליטון דוקא היינו ארכוי, ללשוןנזקקים
 כ"ת ונותן לו, להזדקק בעיניהם מגונהשהוא
 ארמית מל' הוציא אבינו שאברהם מפנימעם
 וכותב הפפולת, רק וה,טאיר לה"ק אל הדרהכל
 אדם כי האומר ל"ח: בסנהררין רב כיג"כ
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 בירו' יוחנן ר' על חולק ארמי בל' מיפרהראיטון
 מותב צ ובעמהד בלה"ק. שדיבר ה"מ פ"אמנילה
 לה"ק ההמון שכח ראשון ביה בזגון כברכי

 אבדה כח( )ז. מירמי' ראי' ומביא ארמיתורברו
 שהכוונה מר ומפרש מפ.הם, ונכרתההאמונה

 השפ,ח. שכחתעל
 שלא אפשר איך כי כלום, אסר לאכמחכ"ת

 שם מפור'2 יהרי עכרית '2פת ירמי' בימיידעו
 תדע לא גוי וכו' עליכם מב.א הבני מו()ה.

 מלך על מוסב וזה ידבר מה ת'2מע ולאל,2ונו
 שהוצרך יא( )י, שם ועוד ארמיה, שדיברבבל

 כדנה בארמית הנומח בכבל ה3ולים אללשלוח
 ג"כ ההתחלה זו למה )ומוקשה וכו' להוןת?רון

 השרים אמרו )כו-כח( יח ב. ,ובמלכיםבארמית(
 שומעים כי ארמית עבדיך אל נא דברלרבשקה
 וכי' העם באזני יהודית ע?ני תדבך ואלאנחנו
 לא העם אבל ארמית ידעו השרים שרקהרי
 לה"ק. יהודית רקהבין
 והכותים השבמים ע,2רת גלוה אחריאך
 ויותר ארמית, מעט מהם למדו בא"יהתי.2בי
 מפר ללמדם ד. א. בדניאל כמ"ש בבלבגלות
 ד. ב. שם כמ"ש ארמית שהיא כשדיםולשון
 ובניהם כד( )יג. הלשון שכחת על התרעםונתמי'
 ימו כן ועל יהודית, לרבר מכירים ואינםוכו'
 )נחמי' כם"ש ארמית התורה את לתר?םעזרא
 תרגום וזה מפורש וכו' במפר ייקראו ח.(ח.

 ע"י ויסדום וחזרו ושכחם ';. מגילהכמ"ש
 בארמיה עזרא בימי ניתנה ותררהאונקלוס,
 זה פסיק ח. בב"ב ואמרו כא: סנהרריןכמ"'ט
 נאמר ארמי בל'2ון וכו' יהנו כי גם י.( ח.)תיי2ע
 תויה ל.תן הקב"ה כשנגלה ברכה, בספריוכן

 קוד'2 מרבבות ואתא לשונות בהן ננלהלישראל
 ארמי.ל'2ון

 וב"ר ה"מ פ"א מגילה בירו' מ"שואמנם
 קאי לא לתדגום מכאן א?ר יודן ר'פל"ז-יב

 שצריך בכלל הפירוש אלא חארמי התרגוםעל
 מ"ש על ומוסב המובן בל'טון התגרהלתר,נם
 ד"ת מדברים שהיו ויפת אלקים יפתלמעלה
 ומתרגמים בתו'רה קוראימ והי,ו יפת, שלבלשונו
 למתורגמן יקראו ולא כג: מנילה מתני'כמ"ש
 כמ"ש ארמית מדברים היו 'טני בית זמן וכלוכו'

 רע"ב יועי' עליהם כהוב וארמית מ"ג פ"השקלים

 נכסים כל ובו' כתב מ"ז פ"ד וכתובותותוי"ט.
 תשתבא' אם ימ"ח לכתובהך אחראין ליראית

 דוכרין בנין וסי"ב מ."א ומ"י וכו'אפרקינך
 יתבא תחא את וכו' נוקבין בנין וכו' ליכידיהוו
 שהי' .זעיר בן יוס. מ"ד פ"ח ועדיותוכו'

 שנ. בית זמן בתחלת הראשונים המשנהמחכמי
 וכו' דכן קמצה איל על בארמית הלכותהעיר
 ייטם וכו' שמא נגיד אמר הלל מי"ג פ"אואבות
 -' :יט. .סיטה וכו' אמפוך דאמפת על מ"ופ"ב

 כספ-יא לטהיי הכימיא שרו או?ר הגדולאליעזר
 ש:ע כ"3 יוהנן ה."ג פ"מ וירו' ל;. ושםוכו'
 לא:חא דאזלו מליא נצחו קה"ק מבית קולבת

 3מליאל רבן יא: וםנהדרין ,וכו', לאנמיוכאקרבא
 וכו'. ים3א י2לו?כון וכו' עילאהנלילאה בני לאחנא וכתוב חדא איגרא מול לסופראמר

 נאות ל'2ו:ות ד' ה"מ פ"א מגילהובירי'
 ותוכ' סמ. פסהים רי2"י כמ"ש )ארמיתסורסי
 וב"י ה"ב פ"ז סומח וירי' לאיליא, פג.(ב"ק
 סורם. לשון אליהי י"כפע"י

 בעיניך קי
 ובפמחים אמוך הוא וכתובים נביאיםשבתורה

 תורה. ללשון לשונה שקרובפז:
 ליסדה אונקלומ וחזר שנשתכח אלא בסיניניתן דהחר:ום פי' הרי אמר ד"ה ממ. קרושיןורש"י
 י"ט מ"ם ח"ב האי2כול ,.כ"כ ג. במנילהכמ"ש
 ואם ר"ה רפ"ה או"ח ב"י וכ"כ ה55מ"סשהוא
 ובת.2ו' לז: נדרים ומהרש"א גאונים שלשהבשם
 דרק מינץ מהר"י ודעת מסיני היא עצמהאימית לשון כי דעתו על עומר ורמ"א רמ"א עםמינץ מהר"י מתוכחים ק"ל כ.' עד קכ"ו ממי'רמ"א
 והמקור הלשון, לא אבל בסיני ניתןהפי'

 פכיק ומביא חללן"ם סופרים ומקראדאו' מעמים פסוק לז: מנדרים נראה מסיני,שהתרגום
 תרגום. גם יש ושםדנחמי'
 מפנ. הק' לא תרגום ועל לחדש רע~אי נכיאיטאין המצית מאלה שם הק' מנצפ"ך על וגםאזיעזעא, דלא ניהא הללמ"ם הי' ואלו אונקלוםתרגום על אזדעזעא דלא מ"ש מקשה דבמגילהיאי' ועור מסיני הי' שלא מבואר ומ"מ וכו'ומנא מנא על שקאי מנהדרין מהריט"א ועי' תרגוםזה מפורש במגילה מ"ש והי.נו ארמי בל'תורה ניתנה עזרא בימי רק כא: דבסבהדר.ן ק'אכל
 ושאר רש"י פ.' כמו פירוש רק כלל חדוששאיט
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 ק' וכו' די2בהום קד.'2.ן ר'2"י !מ"י2מפריטים
 מסיני. לא אבל ע,רא עד כ; אטרי'דבמ:.לה
 מאום ארמי .2לשון .2כ' רא"י2 על קי2ד;ום"ם
 יודעיב הי2רת דטלאכי פא. לך בזוהךיכ"כ

 ק"א או"ח ובד"מ בע,ניחם '2מאיפ אלאארמית
 ני2תנה מה סק"ז, ט;"א וכ"כ ע;יו צייןמק"ב
 בארעא, ויציבא הל.2ונות ?כל אר?ית '.2וןלריע
 ועלתה שאת יתר .לה יי2ובחת ה.א אדרבךכ.
 פ"נ מגילה עצמו -א"י2 י--"י.. _4....י.ת _,ע4
 קכ"א רמ"א ובת' ברה"ק נחק; דתרנז: "כי'

 הארמית ?תדמות לי2ינות י2לי2 מכוזרימביא
 ס"א קכ"1 אה"ע רט"א וכ"כ וחעבריתוהערבית

 הוא. משיבחןי2לן
 '2בארמית עלגים לי12ן על שכוונתם לתר.ןואין
 ובבבל לטה סורסי לשון בא"י פנ. ב"ק,וכט"י2
 אין ולכן שם תום' וכמ"'2 למה אר?יל'2ון

 הקורא ה"י מק"ש פ"ב רמב"ם וכמ",2נזקקים
 שבאותה י2בויט מדברי להזהר צריך ל'12ןטכל

 סוטה מתני' השמיט י2הרמב"ם )וחדו.2הל'2ון
 יב: דבשבת ז"א אך להנון(. בכל דתפלחלב.

 קול בת לג. 1םוטה לי2לם ידכרינך רחמנאתפלת
 מקשה ומ"מ צחה ב5'2ון היו ונו' מלי,אנצחו
 כן וכמו לארמית, נזקקים הי2רת מלאכ. איןהא

 מה"ש שאין הטעם שבת מאירי מ"י2קי2ה
 הבריות בפי שנורה הלי12ן שאין מתוךנזקקים
 וכמ"ש ארמית דברו הכל אדרבה רהא לכוון,א"י

 שתקנו ועונים כד"ה נ: נרכות וכ"כלמעלה
 הי' וזה מבינים הכל י?היו ארמי בל'קדיי:
 חזרה ד"ה ?א: סנהדרין ר"נ חי' וכ"כלי2ינם
 נתן מבואר יותר להם ארכ,י לשון י2הי',2לפי
 בארמית. התורה עזראיהם

 המלאכים .2אין להאו:ורים לחקיטותואין
 מנא המלאך כתב בדניאל הא ארטיתיודעים
 כתב ז. ד. בעזרא נקרא וע"י הפ,רסין תקלמנא

 בסוטח כ' ורי2"י, כב. מנה'דרין כמ"י2הנשתון
 גבריאל '2המלאך אמר.' יב: שבת ותוס'לנ.
 אצבען ה. ה. בדניאל פי' ורם"ג ארמיתיידע
 שנאמר א..2 י2נהרא גבריאל זח אניט ידדי

 גבריאל.והאיש
 דלאו יונה ור' רפ"ב ברכות הרי"ףודעת
 רק נזקקים אזן לי2ון לכל וה"ה ארטיתדוקא

 לשון לכל כולל בנוי הוא ארמית וי"לללה"ק,

 'טהכוונה ארמאי ריפא מב. טנהות וכס"שלועז,
 בבבל !לא בא"י י2הי' רב קיב: ופסחים גוי,כל
 חולין וכן ארמית מטת על תי2:ב אל לבניוצוה
 והיא ארמאק קפי,א למע?י' יוחנן א"רצז.
 בה"ס לע"ז בלי2ון תפלה לענין ועי' בא"י,חי

 מ"א. פ"ז סוטה .י2ראל ותפארת קצ"ג ק"בחו"מ
 ,טל לי2ונו על נהלדו .והנן ור' דרב כ"ה,ומ"ש

 לא י2אדה"ר יאמר מי אתמהה הראשוןאדם
 אשה יקרא לזאת רב בי קרי וזיל בלה"קדיבר
 כ5 אם חיתה חיא ב. חוק זאת, לוקחה מאי,טכי
 '2מעת !' פפ"ח ובי'ר 4:י.2, קניתי קיןחי,

 העולם שנברא מכאן ובו' גיניא גינ' אומרמימיך
 בארמית גם יסיפך יטירע אומר רב אךבלה"ק

 רק אדה"ר על קא. לא מנילח בירו' המחלוקת'גם
 הפלגה. דורעל

 הקהלות וראשי רבננד לב?רו~טדמרצ
האורטת~דקסיות

 י2יקאנא. גליקמאן, ק. מרטאת

 העדות סה לאמר, מחר בנך יי42לך כי!היה
 ה' צוה א.2ר והמ.2פטיםוהחוקים
- לבנך: ו4מרת אתכם,אלקינו  וכו' 
 החוקים כל את לע'12ת ה' וצונווכו',
 לנו לטוב אלקינו ה' את ליר4ההאלה
 הזח" כהיום להיתנו הימיםכל

 ואתחנן(.)דברימי
 עצ'ה". בדרדקי ולא טעמ4, בסבי"לא
 ררש לא נחכמות, ,התעמק לא שלנו הישןהדור
 ומדריביו מוריו בעצת שאלות; שאל ולאטעמים
 בה' האמין כי והמסורה התורה 'בדרכי הואהלך

 ליראה האלה חהוקים כל את לעיטות ה'ויצונו
 לסור '2לא בעדו היה די .זאת אלקינו, ה'את
 נתקיים ובמילא ה', מצות מכל השערה כחוטאף
-3נ1:  הנבהר. ה:נם בתור הזה" כיום "לחיתנו 
 אלו החדש, הדור לבנו לדאבון כן,לא

 אבותינו מורשת לכבד ש2וטה עצההדרדקים;
 "כי המחר, חיום מקבלים; אינם בדרכיהםוללכת
 התחילו המה זמנו; עבר כבר בנך"יש"לך

 מהם במכוסה ולחקור בכזופל4 לדרוי2להתחבם,
 ואו'ריית4 שישראל בהפקרץ, להם ניח4 ששוטאו
 המה התורה בקדושת להבין רוצים אינם הואחד
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 הדעק מבטלים; המה נצהיותה ואתמזלזל.ם
 שתורתינז ביניהם נתפשטה והמופקרתהנכזבה
 השבת, שמירת תפילין, הנחת נתישנה;כביכול,
 )כשרות( ,השולחן וטהרת הכהטפחה טהרתידיני
 רק הפעוטה, דעתם לפי היו, מצותני יתרוכל

 העולם אשר בעת רק היי ונחזצים הזמן,לצורך
 כיטמליה עתה, אך מלומד, ובלתי גס עודהיה
 ה"דם ב:ה. צורך כל אין )?ן( דעה הירץבל
 שואלי: ואם דתי להיות בלי לאומי להיותיכול
 לעגית.ל אך תמיטה, לא היא שאלתם היום,המה
 ישראל קדוש אמרות זאת צבאות ה' תורתמאסו
נאצג

 ר"ל והתהום, ההר בשיפ:ע נופלתהיהדות
 וזריזה :ץהירה ועזרה גרולה הסכנהכ,תקרב;
 מגפת בער ולעצור בפרץ לעמוד כדינחוצה

 המתפיטטת.ההתבוללות
 1 רבנ מעם, המורמים אישים אלינםולזאת,

 החובה נקרא! מושבותיכם, בכל הערהוראשי
 ללמד הדור, מנהימ אתם עליכם, מוטלתהקדושה
 את ולהוקיר, לכבד הביג לדעת, בינהלתזעים
 יטכתוב ממה יותר כי הקדושה, תורתנועמקי
 ומוכ.ח בולט באופן להם ולהראזת בה ישבה,

 הוא.שבנפיטם
 הבץ, בעולם ועונש בי2כר אמונתם קטנהאם
 מבימול לנפ'טם הצ12יה הסכנה להםהראו

 אם הזה, בעולם להפרט, וגם להכלל גםהתזרה,
 גופב: על ני יחוסו נפיטם; בתקומת המהמקיל.ם

 היא כאץ המדומה היטכלתם שכל להם תראואם
 לשריהם היא ושרפאות תורתנו, רוממותנגד

 בימינח ימים 'טאגרך לעצמזת.המ,ר2יקוי
 כובד ביותי אליה יתיחסו יז כבודובי:מאלה

 יבוא- לישמה" "לא ומתוך חיובק ואופןראיט
 .2כל לראות, עימהם תפתחו בזאת כי"לי2מה",

 ובפע בזהב תסלה לא בתורתנו ומלהמלה
 פל.לך עט רק י2לא הוא, אלקים מכתברטהלכתב

 בקלות אליה להתיחם היא נוראה חרפה גםאך
 הזאת הרעה בדרכם 'טבלכתם יבימ "זראש.

 ימים, קיצור זרעם ועל עצמם על המהמביאים
 יטל פרוקם והמה יום ש.ביא ממה חוץר"ל

 יטבעה העולםאזמות
 האמנח, קטן למחם מוכיהה היותרהראיה
 ותרעיש ה:טינטם, בלבם לאלתר תתקבלואשר

 בתור יהיזת תוכי הזק, באופ; אזתםותפתיע
 יטחמדע ממי2י באופן להם בהראוהכםהתחלה,
 ח.ים .2"נו בהשני2 נצח.נות.ה בכלהעולמית,

 ידיעת לקרסקי ער גם הניעה לא עודבהם
 הק,דש, בריח שנא:רח הקרושה, תורתנוועמקות
 המק '2א1תם שלנה הכשרות דיני קחיולמשל
 בקל.ת המה מלעיג'ם ועליהמ ברליהמרומסים
 מתועבה-.ראש

 יפיל כ' יבש מאכל ב,זרקם יפול כיזבוב
 .אבל: 1,א להם הוא ומאוס תעיב ה4רץ,על

 )דד:ערמ2( חידק'ם יטמא סכנה, מפפקאזתו
 ומק בהמאכל, נתדבקו או בהמרק זה ע"יבאו
 כפק לא אס:יזת יטבמשכלות להם להראותנקל
 מעיד.ם זאת זעל גמורה! סבנה אך נמצאסכנה
 3קב )אשר האחרתים המדע יל' ג מלאבפה

 לה'ך במאמרנן שנביא כפי יתימרו(הצעירים
 .2:' אלפים י2ל2ת כבך זה תורתנז מתןמזסן
 הרה.קי: בימ'ם עכרג י2נה וארבעיםמאות
 התרבית פראק חצי במצב ע:ר היה העולםההם

 עסנ. וגם התפתה. לא עוד המדעיםפינקותה,
 יז ידע מ. עתה. זה המשוחרר עבד רק 4זהיה

 א. טוגים באצ.עלען, )באקטעריען,מח-דקים
 ארנבית עם ונסיונות המציאז לא עודקיפ( )מיקר"ס- המיטקפת את הידם? גוף בעדרעים
 ולראוה שונים במאבל.ם אותם להזין היםוחזירי
 כוזאת ללכ:וך כד. על.הם פועלים המהא.ך
 סא:מח עי2.י לא ה"דם, הזנת בעד שטובמה
 אור:נ. בלתי או האורגני מהחזמר "ז ידע.לא
 א.ת. וכנו עתה אך זח .טמצאו נתברר( לא)עוד
 הידם לבלבלת הנחו'ו "וויטאמ.נם"בשם

 גזפו בו, חסר הזה שהחומר במזזןושבהסתפקו
 הרחוקה ובעת יחלה, גם או כר"וי, יתפתחלא

 בלי והיא, הקדושה תזרתנו לני נתנההזאת
 מח לנו פרי2ה לח, שיקדמי ודרייטותחקירזת
 פלאים, ופלאי י2אסזר, .כוה לאבול לנושמותר
 זמאות עשרות אחרי האחרזנ.ם בימיםשרק
 חבמ. בא. אפיים, זזעת ודרי.2ח חקירהי:נות
 ואמיתתם האוז הד.נים עכ-קת לסיף להכירהמדע
 חמר. להיאזת לחוד בזאת רק אפילו די לאהאם
 שלנו? המסורה וקדושת גדולת מאחינ.הבינה
 הובו בחם א.2ר החז'טך .מי הב.נים,בימי
 ושם הצרח בהגהעטא ונסנרו צד מנלייסראל
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 אי ובטביבה וחלאה דחקית בלחץ, אח.נוגרו

 הגוים מתו ר"ל; מגפה בעת וץז,הנינית,
 היהודים בין התמותה ערך אשר בעתבזבובים,

 שהמה עליהם הנוים העלילז ולזאת קמן רקהיה
 שמה'דת להבין בלי בבארוהיהם, ארסמטילים
 בגופם ביצרו עליהם, מג.ן היהודיהשולחן
 הרע. להחולי חזקההתנגדות
 גם החלו בהערים, זבפרט חאחרונות,בה.2נים

 המדע" "אנשי ני בטאנלם, מעט לקזהרהגוים
 האורבה הנדולה הככנה אה לס:ף מצאושלחם
 שמירות את לקחה והמסשלה הבץ, מכללהאוכל
 ע"י לממרתה היא המנעת אך בידה,הבריאית

 מלא: בפה לענות ניכל זאת על שלה?"חהשגחה"
 ולא! לא-

 קשה והסום החזיר '2ב.2ר למשל,הידו,
 עוד .זאת, כל ועל וויטאמינס, מחוסרלהתעכל,
 "מריכינאע" ה'נקרץ מסוכן חידק לפעמיםמחזיק
 לא! האלו-? החיים בעלי אכילת המההץסרו
 יברכה החזיר והוא לאסרו, המה יכולים איךכי

 בכרס עשר שנים הוא מוליד כי להאיכר,גדולה
 די השנה כל בכה2ך ושומן בשר ומספיקאחד
 רק הסתפק'1 ובכן להחוץ, נם למכדרוהותר
 5א ואם ל"מריכינאע", בנוגע הפשרבבדיקת
 לאכלו. המה מדשים הזה, החידק את בומצאו
 תמיד.. הוא נשאר .2בסכנה מה.לכירות

 בחלק נמצאת וחבורה פצע שאם המהמודים
 חידקים אבה באיזה הוא חולה או הח.,מן

 האלו זהח.דקים .2ם, ורבים פריםמסוכנים
 כלו. הגוף בכל הדם סיבוב ע"יטטולטלים

 הבהמה בריאת הזאת המראה .2כיההובפרמ
 את המה טיצאים אם הבהסה את המהקאימרים
 בהרחקת מסתפקים המה ולא! לא לוקה?הריאה
 והשאד מהמחלה, ישר בדרך הנב'געהחלק

 כל את יי2ליכו שאם מאשר לאכול,:תירים
 בעדה ישלמו לא הן הבבים לכלבים,הבחמה
 בזה. יש מרובהוהפסד

 ישראל של נפשם*ונופם על חסה שלנוהתורה
 הידם יתן לו אשר כל כי ממונם משעל.יתר
 סכנה, שיש במקום הכל ואסרה נפשו,בעד
 נשם~ן יותד אופן בכל הוא ונבלה מרפהזבשר
 רגיליפ שאנשים במה לתוכו, זבוב שנפלממרק
יהזחר.

 ההבדל הוא נדול ומה לבדיקה בנו,נעזהו
 הריגתם :ובין שנצטוינו כפי השחימה אופןבין
- ה'נוים:של  להיות ררוש השו"ב של החלף 
- וחלק:חד  דר,סה עקירה, הגרמה, השהייה, 

 אינה הבהמה ולזאת השחימה; אוסדיםוחלודה,
 הדם ברגע ובה כאב, שום השחימה בעתמרנשת
 והרגשת חזרה ל.2וב בלי מהטח יוצאבסיבובו
 ומנרש דו!פק עוד הלב אך לגמרי, פוסקתהבהמה

 נשאר מהדם, 3קי והב.2ר, הגוף, מן הדם כלאת
 ואם הבהמה בחיי שהיה כמו ממש המיבבבאותו
 לאכילה. טוב הבשר כשרה, נמצאתהבהמה
 הראש, על בפטיש הבהמה את מכ"םהמה
 והבהמה יפה עולה אינה ההכאהלפעמים
 איומה בנהימה ברכיה על נופלתהאומללה
 חי, הבעל מצער וחו'1 עוד, מכה והואמכאוב,
 אם ונם בהבשר, ארס על ארס בזאת מוסיףהוא

 נופלת הבהמה הראשון, בשעם יפה עלתהההכאה
 מבצבצות בעינים מוקשה, כלה נוראה,בהרעדה
 ועד נזדעזעים, והשרירים העורקיםמחוריהם,

 בכל שמות ה,ה ההרי;ה אופן עושה מדהלאיזו
 שיוצא הדם מעמ ומראה איכות מראההנוף
- הצואר: פתחובעת  ועב, שחוד בנמות, מעמ 

 נדולה, בכמות קצא וידם שלנו השו"בבשחימת
 ומראיהם במצבו אומרת זאת וידום,קלוש

המבעי.
 בי2ר יאכל לא מנומס שגוי הרבר,כגוחך
 הוא אוכל בעה ובה סיבה, עפ"י שנהרגהבהמה

 הרי כי אם הובה, ע"י מציד או המבחמהריגת
 "ין. חילוק ושום זה, כהריזה

 דר. הפרופיסור, דעת להביא המקום הואופה
 בבלמי- ה54קינם של מהיוניהוערסימימאכמ
 בהשפה מיוחר בקונמרס שנדפסה ד., מ.מור,

 נעשתה שלו ודרישה החקירה -הברימית:
 נוצרים .פרופימורים עוזריו, שני בעזרת ידועל

 הארם כמות בדיוק למצוא היתהוממרתם
 היה )בהמה חי בעל בבשר שנמצא)מץקסין(

 השתכהשו 'המה לחוד, 'מיתתה אופן בכלועוף(
 הדין עפ"י שנשהמו שונים חיים בעליבבשר
 חניקה ע"י הראש, על הכיה ע"י שנהרגוהיהודי,

 היו נסיונזתיהם חשמלי, בזרם הריגה וע"יבגז
 )לעביראט4ריע5(, מעבדי יבאופן כימיבאומן

 האדם שכמות ומוכיחה, ברורה היתההטסהנא
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 מעט הוא 'דיננו עפ"י שנשחט בבשר)טווקטיטי(
 שנהרג חי מבעל והדם הבשר אשר בעתמזער,
 מחזיקים לעיל הנזנרים מהאופנים אופןבאיזה
 גדולה. בכמותארמיות
 שתערובות מצץ הנ"ל, הפרופיסור הוא,גם
 הרכבתם כי הידם, קבת בעד מוב לא בחלבב,טר

 להביא עלולה האלו החומדים שני שלהחימית
 חלב שמאכלי הוא, ידוע כי ובפרט סדר, איבה

 אי2ר בעת אחת, '2עה במשך בקבהכזתעכלים
 שעות. כשש במשך רק מתעכלים בשרמאכלי

 שרק בבירור אנחנו רואים לעילמהץ4פור
 נשאר תורתנו די; עפ"י ונבדק שנשהטהבשר
 שינויים שום כי בחיים, שהיה כמו הטבעיבמצבו

 שלנו המושלמה והבדיקה לקלקלו, בו נתהוולא
 ומשחית.ם. רעים מחידקיםמגנת

 יודע איננו ומי רם, כל לנו אסרההתורה
 הנמצאים החידקים כל של הנושא הואשתדם
 ולהתקרב להתקלקל נוח הוא ולזאתבהגוף

 הכשר הבשר לנקות בדי גדולה, יותרבמהירות
 הבשר השראת על נצטוינו עליו, דם שכהומכל

ומליחתו.
 לא מי וגידים; הבשר ניקור על נצטוינועוד
 ץדם? למאכל ראוים אינם האלו שהחלקיםיודה

- והוא: חדש, דבר להעולם גלו המדעאנשי  
 אינם וקשקשת סנפיר בעלי הדגים שביןהעובדה
 וזהירות ושבדיקה ארמיים רגים ש,וםנסצאים
 גם לוא אשר הדגים לאלו בנוגע נצרכתגדולה
 הפלא וראו להם, חסרימ האלו מהסימניםאחד

 זה זאת על בנו התרתה כבר הקדושהשתורתנו
 עיני שנפקחו קודם שנה אלפים משלשתיותר
 החכמים.אלו

 אומ'רים? הם מה העולם אומהתהכמי
 לניתוח הק'ולג' של יו"ר כהשיניהעם,הלורר
 בר בלונדון, עליו, המלך שם אשרהרפויה
 לפני בנאוסו ומפורסם גבוה מדיציניפמכה

 אישר הבריאות, על להגנה היה:דיתההפתדרות
 אינם בכשרות הזהירים שהיהודים,והבטיח,
 כהשאר; לחלאים, כקרבנות מהרה כהנגפלים
 אם מאד הוא מסופק נוצרי, שבתור הוסיףהוא
 ושולחנם למוסרם בנוגע היהודימ בהרגלישינוי
 שמחלת העובדה, את בהדגישו לטובתם,יהיה

 נתרבו היטניים וחולי )טובערקוליזיס(השחפת

 ה:יאם דרש האחרונות, בהשנימ היהודיםבין
 הזאת לההופעה הגורמים ,אודות ולחקורלדרוש

 1932. מארטש, בחודש היהזה
 לא ממפרים בסממיפמיקה; פרק ינווהש
יכזבו.
 השאלה עם התעסק גאסטער, דר. הידוע,החכם
 בין השהפת בחול' ממאה להאחוזיםבנגגע

 .2נה כ.2ל.2ימ זה בלונדון, והגוים,היהודים
 ב.ן הזאה שהמחלה מסקנץ, לידי וביקודם,

 הוא לה;וים, בערכה החצי רק היתההיהודים
 בשר רק אוכלים שהיהודים להעובדה זאתיחם
 1902(. בשנת היה )זהכי2ר

 4ף )בירך היהדדי הועד מנה 1897ביטנת
 ולרריש לחקור מיוחדת וערה תלונדוןנוארריענס(

 בנ.;; ביחוד היהודים של הבריאות מצבאודות
 בהחוצות שדרים אלו בין השהפת,למחלת

 הזאת, ה':עדה נקי, ואויר אור וחסרון נקיותבאי הצרי~
 מצץה יסודית ודרישה חק,ירהאחרי

 נאוהיכ הא' ההיים תנאי שלמרותלהשתוממותה,
 השחפת למחלת קרבנות הגינים, ואי סניטריםאי

 אצ: י:הסה ממה מחצי .ותר פחות המהביניהם
 כנ"ל זאת ביארה היא וגםהגוים,

 בא.- לומבר'וזו, דר. והטפורמם, הידועהחוקר
 שבהעיר מצץ,טאליע

 ווערץני
 החולים מספר

 מאד קטן הוא היהורים בין השחפתבמחלת
 הגוים. בין שהוא הערךלפ,י

 ;לאטער, דר. החוקר, ':ם בי הזאתלהמסקנץ
 באונגארן. להיהודיםבנוגע

 בנוגע גם נכינה זאת מצאו אחריםחוקרים
 זה ובאוסטראליע אפריקה בטונים,להיהודים
 הרומי, הרר. אשר מ"ז עברו 'טנהכשלשים

 כנוגע בהשאלה ידרש הקרשטיטעפיטיעוו,
 וטצץ הרומי בהצבא היהודים הצבאלאנשי

 יותר במדה השחפת במחלת נגועיםשהיהודים
 מאנשיקטנה

 ,הצב"
 הגוים.

 הזאת בהשאלה ודריטו חקרו באמיריקה פהוגם
 מתאימות כלם המסקנות וכל שונות,בעתים
 הנזכרת מהמהלה סובלים שהיהודיםכאחד,
 הגוים, ממנה שסובלים מאשר קטנה יותרבמדה
 נעשו ודרישות החקירות אלו שבל להדגישצריך
 .2רוב בעת קודם, שנה שלשים או וחמישקעשרים
 בכי2רות. היו נזהריםהיהודים
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 קרוב: ה'ותר :זסן עדות לנוזח4

 ע"י נתפרסמה קידם י2נים שבע אוכי2י:ה
 ברק שהוא העובדה, בלונדו;, טהימחס,הדך.

 ב4 הוא וגם הי2חפת; במחלת חולאים)ג~ס,10
בהי2בון

 וסצי
 היהודים בחולי מס4ה י2האהוז.ם

 מבין החולים מערך סאד :דילה במדח היאקטן
 הזה, הדר. זאלז. אלו של סספרם ערך לפיהגוים
 .2המיבה בפיריי2, אסך ובטן, סלדחנוצרי
 נזהרים .2דיהודים היא ה:את 'ההיפעה,-:נינק
 ממעטים המ'2פחה, יבטהרת שולהנם,ב:י2רית
 ועם ילדיהם, על ב.ותר ימ'טגיחיםבי2ינרזת

 חחוקרים. של ריבם ססכימיםואת

 נתפרפמה קורם י:נים המשה אובארבעך
 אודות סטטיסטיקה "קוריעך" המקוסיב-עתון
 שיקגו, בהעיר הי2ונים בהחלקימ חתמזתהערך

 האחוזים לפי חתמותה שערך הראתה,זחתוצאה
 הכוי2ים בי2כונת התו'2בים מספר .2לממיה

 א,ן ובזאת מכלם, גדול היותר הוא)ניעגערס(

 שערך נתפלא, וראי ד4 על אך מאד,הי:ינ. אי במצב נרים השחורים 4מנם כי פלאכי
 קטן היותרהתמותה

 נמצי
 מעלה בשכונת לא

 ואשר העשירים, נוות כ;ום יטם אשרהעיר,
 ולהם שורר, הנקיון גם ונקי, צח האויר גםאצלם
 בהרובע אך סעולה, היותר מדיצינ,העזדה

 גרים ששם בהשכונה בלוכור,, 'ילאונדייל"הנקך4
 בכשהות, נזהרים ככלמ רובם אשרהיהודים
 כה. מקפידים המה אינם נקיון שעל סהיסרות
 הגנת את בעליל להראות. בזאת די לאהאם

 ובלכתכם והמסורה הדת חיזוק' בעדהקדושה
 ענין גודל אח"כ להם תבארו היל, אלסחיל

 מקובל באופן הסצות, שאר ובל השבת,י2מירת
 תלמדו ובזאת הנ"ל. הראות ומנקורת השכלעל

 המעשיזת, המצית ואת 1)הוקיר לחבבאותם
 בפז. הססלאה תורתנו אתזלקיים

 הכשרות ענין :ודל אודות עמהםובדברכם
 גידל להם לבאר עליבם בה, להזהרוהנחיצית
 אוהב הנוער סזיזף, להשסר הזהירותנחיצות
 הדעליקאמעסען, בחנותי בי2ר תוצאותלאכיל
 בראותם יסתפקו שלא אותם להזהירעליכם
 הפתקא על או חחנית, חלון על "כשר"הסלה
- הסחזרה: עלהתיויה  תעשיה בתי חרבה 
 חשבון על עושר לעשות השואפים בארצנוישנם

 בהמלה בהי2תמשם טו"נ ומוכריםהכשרות
 ומה חרדים, היותר גם אחינו את להונות"כשר"
 הלוקחים רב וערב הצאן. אלו את. להונותנקל
 א"ע מכנים הולמתם 'טאינה אצטלהלהם

 ולטמא להכ'2יל ידיהם על ועוזרים"רבנים",
 כשנתיסדה בהטו"נ. יאחב"י וגופי טפ,~ותאת

 אלי יסדו ההנפים, על וגלו הרבניםא':ודת
 להמטרה הרבנים" "כנסת איזההאחרונים
 הקדושה האגודה של התקנות את להרוםהיחידה
 סנהי.:נו עליכם עבורים... במים דגיםולצוד

 את ל2מיר סוטלת החובה שלנו, הדתועמודי

 הנחיצות את להם בארו סזיגף. אחינושולחן
 שמכניסים קודם תעשיה בית כל קנקן עללתהות

 אם הן ולפיהם, לביתם תוגאותיהם אתהמה גופנו? עלהבשרות
 לכם הבאנו סובהקות ראיות ומנהיגנו,רבננו

 )מי הנשסות ,את סטמאות רק לא שטז"נבזה,
 הורסים נם אך זו?(, חירום בשעת להםדואג

 ר"ל, בתורה הנזכר ושהכרת הגזף,בריאות

 לענוש מלאכתו את עושה בעין, 4נו רואיםבב-
 חזק יותר זיין כלי לכם היש חדעת, קליאת

 הדת? מהרסי נגדבמלחמתכם

 ומתקיים חזק באופן ת,2פיעו הזה זייןבהכלי
 ירבו שלא בידנו ספק בל ואין '2לנו, הניערעל

 ויכה2וך לימינכם יעמזד הזה וחנוערהיסים
 במלחמתנם לנם לעזור אבותיו את נםאחריו

 איש '2ל הבטוחות אודות ידיעה להםנחוצה
 מוצאים הלא בהקפה, סחזרה לו לתת'2נחוץ
 לדעת נקל יותר ועוד מכעסדו להידע דרךהמה

 ובפרט בכשרות, המוחזקים אלו אתולהכיר
 לעזור תמיד וטוכן המקום על הוא תורהושכבוד
 מלהתיחס הוא נכבד סאד הענין בזאת.להם
 את תרימו זאת, ובע'2ותנם האיט. בקלותאלהו
 נבוש ולא נודה א'2ר, הרבנוה ובבוד התורהקרן
 הקטנת עם ביחד האהרונות, בהשנים ג"כנפל

 בכלל.האמונה
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 ויהרות הרבנותבעולם
 בקייוולטנד הי"ווען ניןישיבת

 הייווען ניו- ב.שיבת שנהרבן הס:סוכיםלרגלי
 ורשות כח הרבנים אגהית נתנהבקליוולאנד,

 סילבער, ר"א הרב הגדול הגאון האגודהלנ'טיא
 עניני כל ולפ.2ר שמה לבוא בם'נמינמ',האב"ד
הישיבה

 הפם"ד: לשיןיזהי

 דקיב"הבהורמנא

 אח-

 ובאתי נקראתי אשר
 בהסכמת אגוה"ר רא'2 בתור קליבלנךעירה
 לתוך אף ולדרוש לחקור ,יחרסי"ם אגוה"רהנהלת
 ישיבת הנקראת דקליבלנד הישיבח עניניולנדר

 בכבוד שרנה -להרים שבקליבלנדניו-היוווען
 פה הרבנים רעת ו':טעהי נתיעצת- אשרואחר

 ומבני הרה"ג טהרסי"ם הטו"ה כל2.1מעתי
 תלמידים בהם מצאתי אשר כלםה..2יבה
 דברים של ברורם על עכדתי א.2ר אחרמצוינים

 בראש העומדים הרבנים יתר מפי עצה לקחתיגם
 לסען אשר סצאתי אולפנא .בתי וברא.2א;וה"ר
 מסודרת הי.2יבה ההי' ותעודתנו הישיבהטובת

 הלאח: חמבוארם האופנים עפ"יבהנהלתך
 בדירעקמיריום חברים יהיו המ.2רד רבני כלא.
 בישיבה, יכיל אם סבסוך כל לפשך ישתדקווהם
 מובהקים, 'רבגים מחמשה יתיסד המיעצהועד
 מועך אחד קליבלנד, רבני כזשרד מחברישנים
 תמיך במו"מ ויהי' יתאסף א.2ך הסועצךהיעך ועפ"י אגוה"ר, הנהלת סועד ושנים אהיא,רבני
 על פנימה והבע"ב הרמי"מ הישיבה מנהל.עם

 הכוסובכיב ה'.2יבה עניני בל נחתכים יהייפ-הם
 הישיבך לחומד הנוגע זבין לרוה הנוגעבין

 הכל. יוחלט הרמי"ם עם המועצה ועדוש2"י
 יובהר אשר אחר ,רבנים ג' ע:י טצזטצם ועדב.

 ויתוכו יתפשר מאגוה"ר ו.2נים הסועצהמועד
 אם ורק הישיבה כהנהלת יפול איטר סכסוךכל

 אז לפשר יהי' וא"א תירה לרי; מקזם בוהיראו
 כדת. ד"ת ל'די הדבר הועדיביא
 מתנהלת תהי' פנימה הישיבה .הנהלתג.
 הישיבה, רטי יקראו שהם הנהלת חברי ג'ע"י
 כלם שליט"א לבנברג הליי 'וטהר"י רודרמןהלו. מהר"' קרמי, מהר"ש הנאונים הרבניםה"ה:

 דבר. בכל יתיעצויחד
 עבודת תהי' המנהלים כ:;' אחד לכיד.

 עליה יקרא .2מו אשר וכבודו כחו לפימסוימת
 והוראה בהם:מת תעשהוא'2ר

-: 

 הסנחל.ם.
 היא הנהךה, ראי2 יהי' נ"י קרמר ר"שהרה"ג

 עך'ו וה?נה-'ם, הרמי"ם של האספות יקראאשר
 יבח להוציא ולראות לחזקל,פקה

 א-

 כ. הפ.ע,.
 ההצעה להכ'ן תחילה אל'ו יובא יוצאאשר וב- בהן חיים רוח להפיח .2תתקבל.הההלטות
 הרא.ט. הזא יה" להנהקה הש'יך וכ"דולתקנה

 חרמ.": רא.2 יהי' רודרמן מהר'יהרה"';
 יבהין ה"א ליש'בה ה~מיד בל יתקבל לאבלעדן
 הה'מידין יבהין יהיא תחךה חרש תל?ידכל
 'הרמי"ב חברין בהסכסת לנהז'1 יטצא עתבכל
 י'5קף הלסודים ותכני את?נ. ויצ,ע יסררהוא

 ובדבוק רא.' כפלפולא חתורה קרןשתרום
 ללמזך הקי-ש אל .כא מי יקבע והואהחברים
 ל~כו.ד הנו;ע כל יציע יהזא המצזין מיהוראה
 הרמי":. ועדלפני

 הריהני הסנהל יהי' לכנב-ג מה'ר"יהרה"ג
 על להשפיע עליו ,אומרת, זאתבישיבה

 ובלמוד הת:רה בלטוד .טיהמ.דו כלםהתלמידים
 על... ה"ח ונמדוה ד' ביראה וידריכםהמוסר
 ,7ךביתיהס לו שי.2מעו התלכוידים עלולהתאהב יסיי לדבך ועליי דבך לכל קכיע זמן4זבע
 עם ההזרה ויאהבה י'2ראך לאהבתלתנכם
 בהסכמת נהויו יטצא כאשר ושרים עם אויחידים
 המנחלים.יתר

 הר?י"ם ב.ן ת.2ורר אהבה כ'ותקותנו
 בעזה"י. זח עם זהוהתלטידים

 הסבמת ב~תי תלסיד לגרי2 ר.2וה איןה.
 הטועצה הוער רוב עם". אי יחר הרמי"םכל
 יחד. הרמי"םו'רוב
 עם יחד הכגהלים כל ע"י תהנהל הליטכה1.

 מעתח. ימזדר א'טר מהבע"בהמנהלים
 ההשבזן ספרי יהיו פתוחים טנהך כל ,םניז.
 המועצה. ועד ע"י יוקצב שכירות נדברבכ"ע

 הרבנים אנודת נשיא סילב;ר,אליעזר
 לאגוה"ק אב"יך ורב וקנדה, הבריתרארצות

 אחיו.בסינפינמי,
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 במים אשר מכז תאכ? זהאה

 הטהורים הדגים על טאגוח"רבר2ימה
 17-16-15( עמוד א' חוברת ז' חלק)הפרדס
 סמוירדזשען בשם דנים מיני .2ני י2םנ-2ם
 עד כי ע"ז, שזאל.ם וחרבה '2להם, לוויובי2מ
 הוא סטוירדושען דג מין נ. העזלם חשבזעהח
 בקרתי כי להודיע הפעם עזך הנני טטא,ד;

 דגים מ.ני כל .2טה חנמצאים טקוםב.טיקאנא
 ב.2ם אלו דנים :יני '2ני ;ם נטצ4:ז ז.:2ה..ם

 '2נישטו כמו י2~הם לייי ובשםסטזירדז,2ען
 להם י2יש ראיתי זבעצמי אגוה"ר, .2לבר.2ימח
 סמוירדזשען דגים ורזב וקשקשת,פנפיר

 א)(78(14נרן8 הנקרא הדג חם בש~קהנמכרים

 .,,י ו_א,תי 8814אשק2101.ק8 לווי.ב.2ם
 ;רואים שיקאגא, ס2ה דנים סיחרי אצל הדגזה
 הדבר ונתברר וקשקשת, סנפיד להם יי2 2יג"נ
 מ.נים זולת סטוירדז'2ע; דנים בנ:צא איןני
 מדג ותמונה אגוה"ר, של בר'2ימה הנרשמיםאלו
 טהור רג זה והרי המודעוה, בחלק המצאוה

 לאוכלו.ומותר
 הנקרא: סטויררזשען הדג של השניוכוין

אנ(8ג(אט?8

 מש08א-מ1ע0א88סא0איואא1אקג80 לווי,ובי2ם
8עא0איא0?1מק

 הבא, בחוברת המונהו ואדפים מחזר ד;ג"כ
 ברש.מה '2נריטם "איל" חנקרא דג מי;גם
 מפני כי לעורר ראזי טהורים מדגים אנזה"ר'2ל
 8טם)(אע002נ1עמם14שו(א)(ס לווי שם לו '2יש איל דג מ.ן עודי:י'2

 כלל להשתכה2 שלא מוטב לכן טמא דג.2הוא
 לידי יבאו ,2לא נדי "איל" חנק-א.םבדגים
 בין החבדל ע"ד לחרגי.2 2ן מני2ול. זליך.טעות
 הנקרא דנ ובין טהזר שהוא "קאד" הנקראדנ

 במבטא. להחליף יבאו שלא טמא, שהזא"קעט"

 זאמ- הלוי .חושע מו"ה המפורסם הגאוןהרב
 לרב נתקבל בסיראקייז, רב שה.הברשוומקי,
 י. נ. 3ופלא, בעיר הקהלותלאנודת
 ונואם בתורה נדול :אטבראויסקי ר"יהרב
 והיה שמו, נתפרסם פולין בורשה, עודחשוב,

 מהרי"י המפורטם הגאון הרב של בנו מו"ציטמה
 בזרשה. מו"צ ז"להלוי

 בתי מכל הקהלות אגודת לה יש בחפ,לאהעיר
 ערכו נודל יכירו שהמה בתקותנו בעיר,כנמיות

 בכבוד, אותו זיהזיקו ורבם מורם שלוחשיבותו
 חיים ר' הרב וחשוב ;דול רב ג"כ נמצאשם

 העיר ינהלו ביחד המה בטחדאווייאווימש,
 בעולם. שלום המרבים לת"ה הראו. ושלוהבשלום

 אהרן שלמה מו"ה המפורסם הגאוןהרב
 בבהכ"נ רבנותו כתב לו נתהדשקאזארנאווסקי,

 בטוחים בענםענהוירסט, "וו י.2ראל,הפארת
 גרולתו ר'וב ערך את להוקיר יודעים המה כיאנו
 בבבוד. אותי ויחזיקי ורבם, מורםשל

 של חרושת בבית הנעשהכל
 כשר סטריקטלי'ירטפשע

 פעקטחר'וואורשט
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 נעשים המה וכרכשאות וקניקנים הבשרמיני

 כלה, עד מהחל הכשרות בעניני רבבדקדוק
 המה חרושת בית בעלי ויופי, במעםומהודרים

 מופלני לתהלה, ונודעים מפורממים שם,אנשי
 דאווידאעוימש שמואל ר' ד', ויראיתורה
 המה הילל אלי' ור' פוזנער, ישראלר'

 ליתי בכשרותם, ונאטנים מוחיקיםבעצמם
 בעולם המפורסם הכהטגיח אצלם עומדשאת

 זו במקצוע במינו מיזחד לאישהכשרות
 תומרקין, דן הר' הנעלה וישרתובהשגחתו
 ופרות במעלות המפורמם הנאון הרבובהכשר
 שליט"א קארקינסקי ישעי' מוה"רתרומיות

 המהדרים אלה רצון ומשביע מספיקווה
 וטצו.נה. מדויקתלכשרות
 א4פע0ז%5 02ע6$א פ46פי0זש .3111.*0
 188-188  1שט*81.111 01א 1011וא0



29 בהדברההפררם זהלק

 בהכליח כ.2ך הכי קרעקערם" כשר"סאנשיין קרעקערם כשרסאנשיין
 תמירי מי2:יח ויופי, בטעם ומהוררהכשרות

 שלימ"א. מרגליותרמ"ז אנו אין אבל קרעקערם, .2ל מזונוה מיניאיפים הרב הי.2י.2 הגאון .2ל ובהכשרו שכה,נמצא שונים מאפה בתי נתפרסמו האחרוןבזמן
 טעמו טיב אה יורעים אמריקה, יהורי כל מאפה בתי לרוב כי כשרותם, מצביורעים
 הכ.2רות. בתכליה המהורר קרעהערם'י,כשר של בהפירכשו נאפה איטר מאפה מיניכןן "נאנשי,ן מהפירטא מאסה מינ. .2ל וכשרותו לא אלה, מאפה בייני איסור של שומנםנותנ,ם

 ( במממממבם 0 במ ס בממממםממב1 0 במ ס בממממממם ס חמ ס 1מממע_____1 ס ש1 0 1_א_ממממם )4 !מח(

 של מפבחיםנית

 פרחרערםבוגעבבחיים
 איללינ"יס.שיקחגש, עוו. פעקערס און46מע,
 הסכינים, בבריקת הן באוסנותם, ספורסמים שובי"ם עומדים זו ממבחים בביתשם

 הבשר הדחת נעשה שם ר', ויראן תורה מופלני מוכתזים אומנים וחוץ פניםובבריקת
 מטבחים בית ומעולה, יתירה בהשנחה נעשה הבל וכדת, כדין ימים נ'בתוך
 ר' יהרב עפשמיי;, 44פרים ר' הרב המפורסמים הנאונים הרבנים של ברע4ותם עומדזה

 בשחימה הכשרות תהלוכות לסרר בפעם כפעם שם באו הטה מושקין, ראובןאלעזר
 נעלה. היותר באופןובדיקה

6ז4 0401א111.0 א%1אא00%ט8805.0
 *ז46"

 שא4 שמ,

8

 _-7כבב(סכבב(ס-ה-"-ת-"נ==סנ==ס==(סככ=סכ(0כ(ס:=כ(סר-=סכב-נס-"-,כנכ(ס

 ק"מפאני מאנדפעקטשדרינג מחסעדזש כשר היבדו קיידדלאנדדי

 כעניני רב בדקדוק הוא זה חרושה בבית הנעשים ~כרכשאות ונקניקים בשר מיניכל
 ופקפוך. חשש שום בלי כלה עד מהחלהכשרות

 ועומד לכ.2-וה, הנחוצות התקנות כל ונעשו לה, בא 'חדשוה פנים זה חרושתבית
 בקליוולאנך, -ב .2ליט"א לעווענבערג הלוי העשיל יהודא ר' המפורסם ה;און הרבבהכשר
 המהררים אלה רצון ומ'2ביע מספיק וזהו ושלם, ירא תמירי מש:יח .2ס עומד זהומלבד

 ומצוינת. מדויקתלכשרות

 פ141[- )[א(ע[8~83[0  ~הין]1114ן11[ 4נמ4315141(1 מ1ב4וע1315(ע5 ~ם3.541:1(כ4
 2702 .מ1 66151ז51 (4פ1400161618)(

-(0נ=ב(0ר=ב(0ר=ב(סר=ב(ס ר כ ) ב ב כ כ נ  חר-"-----_--(סכ__(סכ__( --י,- -77 ,: 



 בחוברתהפרדם וחלק80

 המכשלה להסירחרשה
 6אז א(1א(5 855[8מ1[88[8
 על שעוכיים בתער הוקן בנלוח נכשלים רביםכאשר
 או במספרים, הוקן בלוח להם שקשה מפאת לאיי;,חטעוה
 נרולה תקנה הפנים, משריפת הכאב מפני כסםהשחתה
 חשמלית בתמפורת הוקן נלוח לעשות סמכשול,להנצל
.המכינה:

 8'(11101ם514 (1ז*(118מ1 זשחו!118ל2
 המכונה ט0פרים מנונת כעין הוא זאת חשמליתהספורת
 זמן, איבוד בלי עין כהרף הגלוח פעולת יעושהקליפער,
 איתו. מרפא ועוד פעם, שום הפנים מסרטואיננו

הכתובת:
 הוזל וכעת דולר 25 מחירה 'היתה ואת חשמליתספירת

 דולר. 15 עלהמחיר
 (1כ1114(5 (ר!ןו12,שך4~5111
 ,8ז)114צצפ*151*(6פ1צ)4כ(

 רום פ8לל און ה8לל פחנקעםצווייב-ם
 פרייזען. מעסיגע מיט וו. ז. א.פחרטים, עוועניו קעדזי ביי ראוד,רוזויעלמ

 איז צונעגריימ ויערמ ויירמ וויסחלעם
 משניח בעסמען דעם כויט כעסר, סטריקטלי די מיט רום ב"לל און הילל,פראכטפולער

 באוואוסט איו ער וויס ראזמארין, זעליג ר' בעס- די און איינריכטונג, מידערנעלעצטע
 כהטגיח בעסמען דעם פאר רבנים, די ביי באנקעטען, חת'ונות, פאר באחאנדלינגטע

  210%,ע2 ע,2טמא84 ,2א(נ 0141)4!1[[(ע18 3146 44י .  611,ו6ש4)0881,04!1
 6ם0א? פ4ץ 60ן474780

המצאח
 (1אז(אמע4ח5

 תאכל זהאת
 שיף ענד מחרר'מחז של החרה2ת בבית הנעשהכ?

 פראדוקטען והאורשטכשר
 הכשרות בעניני כלה עד סהחל רב בדקדוק נעשים המה וכרכשאות וקניקנים הבשר:.ני

 לה ייט אשר סטייטם בנוי-עננלאנד היחידי החרושת בית חוא ויופי. בטעם.מהידרים
 ועומרח המהדרין, מן למהדרין אפילו וכשר שנה. עשרים וה ימפורסמת כיטרותחזקת
 רבתי. באסטאן בעיר רב זעלדנער הכהן דוד אהרן הגאון הרב 'טל המעולה השנחההההה

:נן,ב"
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לאזאר'ם
 פעלמשרי ס8סעדזשנשו

נהטיקטג6
 בבי" הנעשים וכרכשאות ונקניקיכ בשר מיניכל

 ען מהחל הכשרות בעניני רב ברקדוק הוא זהחרושת
 יפקפוק. חשש שום בליכלה
 ההבנ בהכשר עומד זה חרושתבית חיים ר' הרב בשיקאגא, שליט"א הטפורממים הגאוניםם

 חוא חרושת, בית בעל לחזטר מר. זה ומלבד חאשעסמטן, יהורא ר' והרב רובינשמיין,צבי
 לכשייח המהייימ אלה רשען ומשביע סספיק ווהו בכשרות, ומוחזק נאסן לאישטפורסם
 ומצוינת.מרויקת

 5י2(ע12[ 51122)((1 2נ(וע5טוע5(ר?1)([ך:4ועו
 3648 .עע 11*שא0*א84*א ,*88(שם8*11580

 תי ו---ק ל--ך(מ ל----שח ל----(מר---שמ ל---קמר---שמ ר--קמר--קמ ר--קמר--קמ ר--קמ ==(0כבב(0 כבב(0 ל'=-(0 ר--ק)( ר--קםר--,מ :(0ן

 איח. בליק און פינלער פחערידי
 פאבריצירט ווערט ווחס שיקאנא אין פעקמארי כשר'ע סמריסטלי איינצינעדי

 ריינסמע און בעסמע ריפון
 1 פטר?על ג;ב6קענ; אוז פשרפעל קעיק מטקטושנען; לשקשען, אייערסופ-נאעו,
 ה פאנוצען, דשס ופקפוק חשהט שום בלי קעו המהדרין מן מהדרין אפילו איינעריעדער
 ה נאמנים פטר בערואוסט זענען "פינלער-נליק" נ6מען דער כלה. עד מהחלהכשרות הידדרס גרעסטען דעם מימ פעקט4רי אייגענע אונזער אין געכהשכט ווערמטלעם

 הכשרות. שומוהזקים
 רימייל אוןהאלמייל

 אטענרעט פינקמליך 4רדערםק4נמרי
 געסחכט ווערט ך או קייק, אוז טשקטר"נען געבחקען ווערמ 5סח אויףאוז

 למהדרין אפיקו הכשרות בה:לית ל"קשען9סה'דינע

 ?21[10ן י242וע 1(%ם!141ב(.ס111
 0 1749-53  .וע 11*ד*$ס*א.84 פפ0אק 81מאם4742 ,80אמם.111

ש0=ם0=ם0=םסנ==0)=ם4_,
 סו-=(0כם0==(0נ=ם*==(0ר=====ס)=:(0)=:(סנ:ב(סכב:(0נב:(0נ:ב(0=
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 442*..י...44*..44...444....444444*44**4**4*444**י**י1
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 2 אשרכל
)ן

 ן סבפירלן

2
 2וקשקשת

 5האכלו
 ון)(""ת5111 ז"לו1")1ן(11(.)ן,

י עםען. איהם טעג סען וו"ם פיי2 ביטר'ן איין פאך 17( א'חוברת: 2 ז' הלק ,חפרדם הרבנים אגודת פון רשיסה די אין ז,ך געפינם פיי? שטיירדז.2עןרעך: 2 קען פיי? מטיירדז'טען דעם עסען צו גוס און נע,טמחק ז;הר איז פיי2 בטוירדזי2עןדעך)  די: ביי באיוןעןטעןל
,4י'

2 'אן(5א011נ )81(1ג(554 514נ171.)(12
ם 401-405 .א וז5%8שת51.81 "ת0עע10"ז ז0וז"עם0590-05915 י0"4(וע(-111

ט י כעטאן. .וייטפי.ט, אויך בא;ומען מען קעןד"ךט
,, באזזנדער. געממוקט דים ווערס נאטוך זייער נ"ך פי.: :טייררזי2;;רי

 .יןיכיכייןייך4:1;יסכ444יייי4444יי44*י4*4ייי44*4,ייי=_,,___=.
(  

'-'

 למרפה כשר ביןלהבריל
 ואם לחלותו, בייתר קלח זה מממן ויום, יום לבק ץייחדצבע 4ן1] 'טונים, בצב;ים 'ע.:.ק ו:ם ר הי-ורי עו"וה ינ,י ;ל י,הנ.--'ז ון11 ,תלות 4ע2יק ב;י-. -ב ל:ל ונהוצה גדולך קקיל -,'נךיכך'-ב ,ן,ן לידע ונם וסרפות בנבלות נכשלים ורבים הכשרים, עופות ביכירת הפקריתלמנוע

ש1 הכתובת. ובבד ב'?ר על יתלוח חצריבי:.ב;כ(

 192_א1 ש1ז0א 811315,ש5 ,וז5שפא .א.1. .8 .נ 3ח18800אגק054(
 למשתתר1 משמסצק

,8ש00מש8זשםא.שעשתש
 תשסצ והיםעי



ו
 רעזוירם שנבעבעהמער 8ן ישהר 50פאר

 הייזער - אירישעאין
-*-*-*-*-

 זששנקעמ מ*ט מהיה זיך זיינען אידען 6ז ישהרען פיעלעפשר
 און 8פעטיטנע ערפרישענד, חויך נ"ו' געז'רנמ, נשר ניט איזעם
 עם אז פערדייהען צו לייכט חזוי איז עם דעזוירט. געשם8קע8
 משהלציים. טילכיגען יעדען נשך פערבייסען צו נוטאיז

 דעם פון צופרידען זייגקן,'ילהר' קינדער מילר. 5ליינע קייןנימ גלייכען וועלכע רעגולשוי, קינדער די צו זיטשנקעמ גיבעןמומערם
 און זש"נקעט פון ק"לשר רייצענדען את פלייוו"רגעשטשקען
 ט"ג. דורכ'ן משהל אץניגע עמען צו עסנלייכען

 10 אין ז*ך זעצט - מינוט 8 אין געטאכט ווערען קעןזששנקעט
 נויטיג. קשכען קיינע איער, קיינע - ווייניגער שדערמינןמען

 מילך. וושרימע מיט געמטכט ווערטזששנקעט

 גענוצם ווערען קען עם כשר; איזזש"נקעם
 הייזער! ארמה"רשמסישע אלעאין

 ראשונים פון 'לעוון4רען נתברר שוין איז זש"נהעמ פח כשרותד"ס
 שום בלי בשר איז ד"ם חז 12-6( ו' חוברוז ו' חלק )המרדסואחרזנים

 ופקפוק.ח,טש

ו--------
ז----"ל ן ן פון 9עקעדזש מיייעי -%:םועינהמםםדגיזןטפי"

1

 ן שעהנעם 8 און חשודער זששנקעט פלייוו"רם געשמשקע 6 אין קוממאון
 פערזיסמנישמ

 קע ש
ן שרייבמ: רעסיפי-3וך. "%' ע :

 8אז זשאאטנ ,3א[80 .אפם.3011
 ,ש1[ ,אפ8 .א.ד

 :נב:4גשמ8בקעפ
א לששטר1יער1 ורשת*ונ1כאעמם ג_

 י".ליא
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¢גץה  זםוז כגםיו╨ םיי
íז÷ל áםי -

ג╨קףלום  ג╨גל ¢קי קס╞ץל8ל
2$ףק2  (0. 3ףך288ף ף(0ף%קג

1533  8ס. לדז8סודף ñ08ס8
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ג╨ךףלך÷  ¢קי ¢קךל קס╞ץל8ל
.ח÷  ¢קי קס¢ץל8ל
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,הםי ה╨ג╞לם úíז¢קיú á╨גזפלה ú÷¢÷ז╞לז םחהל ╞ץ  גú áúך'ז¢ח זגו לגññ¢זףלה

הו╨  íג¢¢זהלז íץלá גףזגז כ.והי ,íי¢ץי כלסá כז¢חוה íגקזץ íק óגá" "גג¢ף ¢קו זלץך

גג¢ף-óגáה  חáזקלז קגז גם חג¢ ,י:ך הáזך ╞ול íג╞םגם ,íג╨ך÷ íדז ╞גגםגםץñה ¢קו

ופל╨  טז¢י זá הקץ╨ úגםיú áúז¢ךגיה גםí áגק קקח Σלק םק ,¢זñגו םיá קס╞ץ÷ץף
.úíזו  ו÷úף ñúף╞סל טו.ה ╨ה╨úחם úץá כג╨╨ךל

םק  'ú áúך..¢ח ז,ו הג╨ה íג╞óזגך ה╨ג╞לá ¢קו קג íהם í'הגדקל ,í'הלגל ¢קáהáג

.ודו÷גךהי
 הץáק íג╨í ¢áג╨גו╨ :גךñ¢:ףל ,ו"ך.םק גקו¢ ה╞ץה

כ*גךקףץ  á¢ה '¢ םוג¢סץ
טוך,  á¢ה '¢ םוזל%:ג

כוםףו÷  á¢ה '¢ 'ג¢ו á*ם כהיה

כגגלקףץ  á¢ה '¢ íג¢ףו
╨╨וזזקםו  á¢ה '¢ גáפ ה╞זהג

כו╞¢ו÷  á-ך╞ '¢ íה¢áו ÷הפג

2 ג' כג÷קזל  á¢ה ,:¢ טץץםו כ4גח¢
%*╨ו"""ו"*"גו4"ג%כ%44ג"גוג"ג"וג"ווו"":

-===
כ,,"זקדקק%,ף,ג╨קגזá!á╨כג!╨1כí╨~יג:פ╨כ2פá%ד╨%%כזקחכו

 !╞,כ,=ז,=סכ, ╞"ססס ,!=. גץ,.ם╨

 !~=:!;=ג=ג"
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!,,,  כ,! גו ד זז , ג úיוד -
כ╨

םק כ, ככ גי הקץ╨ה úגú ááקז¢חה á¢4╞ך áכ, ףץ╨¢ק
כ!1 כץךñ╞╞¢8ף כ.,1 ¢קי ףק¢זוזז
כז! áג╨ג╨ץ  כ),1 ג╨גל גקáה íג╨÷ג╨;ז úזוקי¢יז הלה ץ╨ íגק ÷ז╞÷╞á á¢ םההל ╞ץ הםי
%! קג  כ.] ץ¢ז¢קיה íג¢╞כהלז íץלá גףזגז וזה גú ú áקז¢חה ג╞גחגה ÷¢גךá ¢קו
כ% ה╨קה  !,, טקיה ╞ץטל á╨*áטה ÷¢גט╨╞ ,גהá¢ םáה הקץ╨ úíהדקחá ,הםגץלה םים
כ,! חñףםז כ,!ז 48וווס כ, 5ñ45דñ[ ו50וקו í088ז8
כ% 7-5"321 8~00וק4 13קףו גץץ01ף  ס.כז ו.


