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 פררם הלוי אהרן שטואלהרב
 "ה8רדם" ומו"להעורר

 "הפרדם' הותמי כל את מובה וחתימה כתיבה בשנתמברר
 הרבנינ כל ובכלל ב,,הפרדם" הטטיילים וקנרה,הברית בארטי שלימ'ש הנאונים הרבנים ההורה, ותומכיעוזרי

 ישרא5 בארץ שלים"א הגאונים הףבנים וכלשלימ"א,
 יזכ כולם וידידים, אוהבים ומיודעימ, המכירים כלוביורטמ,
 להרמר ונזכה ושלום, וחיים ברכה שנת מובה, חתימהלנמר
 התורדנקרן

 וקלל1תיה שנהתכלה
 וברכותיה שנהתחל

 ק8. מ8נלישינ3 און מר'נמינ3.ואלימי
 לקר5תכו ס53ס סח7סס לסכס ו"תר 5תר נכל וסתחנריס סינכיס "ת'כים

 ו3פרט, נכ)ל ות"ויסס, ס"יפותיסס סכ) לסכ( ות"חליס ולסלוסלחייס
 ויס" גתלו"ס.תו

 קנון סכת וסללחס, נרכס סכת תס5 ס3,ס סססכס רעו5
 : תלס על וירוסליס ניון ו3כין ל5רלנוגליות

 ננוחיריו סנונוינס, נענו7תו סספריס נעולס סס לו קכס 7פוסכובית
 וקליס. סכי-נוחיס ו3תכ"יו (וליססיותר

 תקון על סת7ויקת, ססנסס על סחילוכי, ססדור על לת75 ת7ק7קיסאנן
 סתחנר. רלון לפי סכל ססגכון. וספורסלסון

 3"ותיות "ו תרונעות נ"ותיות )7פוס, תוכן כת3-י7 "י(ס ני7כס יסאם
 וסתכ"יס. ספרטיס כל ית ל"לתר )סס וכוויע 5תכו יתקסרורס"י,
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1 זהוברתהפרדס יבשנה
= העניניםתכן - - -

- הנוראים.הימים - תורה. גאוני אורהים - יאסר. בו הסדינות ועל   הוק 
- יארק. ניו בסדינת ההד,פהכשרות  בקענזעס פיינבערנ של התעשיה ע"ר 
 תורה. עזרת -סיטי.

 ת טערכה
- הדור וצדיקי כגאוני מכתבים הליפות ניקור, בדינילג(  -  -  -  -  -  

 ובאבוב סליפח'וויטשהאדסורים
- - ביוה"כהולהלד(  - - -  - - - - - -  ורשה כהנא, רש"ד הרב 
- וראה"ג בהלהשותפותלה(  -  -  -  -  י. נ. בראנקס, קושעלעוויץ, שסואל הרב 
- במהשבה תסורהלו(  -  -  -  -  -  -  -  אילל שיקאנא, כהן, זאב כהשה הרב 
- בעופות נהוצה שאלהלז(  -  -  -  -  -  בכהשיזים שו"ב קאהן, אשר אברהם סר 

 והרבנות היהדותבעולם
- השנהלראש  -  -  -  -  -  -  -  -  -  קאל. אוקלאנר, מילר, דור רבי 
- זצ"ל. קוק להגרא"יאזכרה - שמת. כשר אדם   אירוסין. הגי נשואין.-- הגי 
- בשיקאגא. הכשרות למצב - לואיס. רסט. העירועד  שעטנז.- תלבש לא 
- ההדש. כשרסיסן - שנתקבלו. רבנים  - וחשוב. גדול אורח   השנה. ברכת 
 הדשים.ספרים

 והמסהר. הכשרות וע4ם ההורה בעולםסודעות

 תורהעזרת
 מיהורי והתלאות הצרות לספר יוכל לאהעם
 רטי מקול ורוסניא, וספוילין ואוסמריא,אהשכנז
 הצועקים בקודש וכה8רתי ושובי"ם הרבניםאהינו
 ברעב, אנו עטופים עלינו, ורהס1 הוסואלים,
 תשכחט! אלאנא

 סוקד,8 כליל כולו תורה" "עזרתהכץמר
 וסמשרתי ושובים רבנים לאלו ולתסיכהלעזרה
 האומללים.בקה"8,
 הסוסד נשיא ראזענבערנ הלוי ישראל ר'הנאק
 לעזרונ לבבות, הפהשבר קול קורא. בקוליצא

 תוףה". "עזרת המוסרולהמיכת
 מוקרשים יהיו הבאים הניראיםיפים
 בתי ונשיאי תרבנים תורה". "עזרחל4מיבת
 אלו. בימום מנבית לעשות סתבקע4?ם,כנטיות

 יהבחובתז.'"

ש 484%א%. 844ז;%44 4,ש)  

קקהפרדם"
 תרשה ללשכהעובר
 הרכניב4 ולכל החותמים לכללהייע
 עס מכתבים בחליפוו יבאו אה2ר אלהולכל

 עברד המערכת כי "הפרדם",מערכת
 דלקמן: האדרסה כפי חדשה,לדירה
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 השנהלתקופת
 וחותסי קוראי לכל יושלה הזה בחדש.

 על וסכתביהוזר תשבון, מבהבי"הפררם"
 אשר בת,קוה "הפרדס". של היובל ספדיבר
 לזה. לב ישיטו "הפרדס" וחותפיקוראי

 ת. כ ר ע טה
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 זחוברתהפררם יבשנה2
 הנוראיםהימים

 ערך להם וסוכות,יש יוה"כ ר"ה, אלה,ימים
 הור בוראו, עם הארם נפגש ישראל, לכלגרול
 בכל נ:טע בהם, שורה טהרה ושל קרושהשל
 של בתפלית הקורא הקול לר', אסונה ישראללב
 ושמך הברואים, כל לפניך וישתחוו ויוה"כ,ר"ה
 כעשן כולה הרשעה וכל שבראת, מה כל עלנורא
 הארץ, מן זרון ממשלת תעביר כיתכלה,
 עצ:מה, בכוונה ישראל פיות מכל ונשניתנאמרה
 ומי- היטלר של הרשעה מלכות ולשברלהכרית
 הקמים ישראל שונאי ארצות ושאריס4ליני,
 אימה נרגש הזאת, בשנה ובפרט יום. יוםעלינו
 וכל והזמנים, התקופות מבכל יותרברולה
 הזאת בשעה אשר הרגישו המרינ:ת מכלישראל
 לעליות ומהפכות, לשינויים אנהנועוסרים
 הגאולה, על התפללו ישראל וכל וירירתם,עמים
- ושלום חייםעל  

 וברכותיה! ש,נה תחל וקללותיה, שנהתכלה

 יאמר בו המרינותועל
 וזכרו, שמו ימח היטלר, הדשע האכזריהרוצח
 השלום מדינות לבלוע ורוצה שגעון, מוכהנעשה

 ער נררפו אשכנז. יהורי נרצחו ירו עלוהחופש,
 האכזדי בלוע נבלעה אימטריא מרינותחדמה.
 .על נז141ת נוזר האכזר ימוס4ליני היפלר.של
 ועתה שם. ליהורים גרש ועושה איטליה,יהורי
 מרינה טשיכוסלובקיה, כ!רינת של_ נורלההניע
 ולקריעה. לחלוקה נמסרה ועתה ואחוה, שלוםשל
 בה: בגרו רעיה כל אוהביה, מכל מנחם להאין

 פוסתת הימים, כל בטחה שבה וצרפתאננליא
 טשעמבערלין ועם שבעולם, הסעיפים כלעל

 חשבונת עי וויתור, אחרי וויתור מוותרתבראש
 שלו, את מקבל והיטלר הזאת, הקטנה הארץשל

 לרשע העולם נכנע כן עור, ויסבל עויוידרוש
 ישראל ועם הגרול: המבחים שר לשל6וןולחמס,
 אבינה אל אם כי ולהשען לעזר לצעוק לטי 15אין

 ,שבששמים.

 ושראל .:בארץ. והצי.._עימךיפ. שנהיםזה
 יהודים משעת ולטת, לחיים הסלחמה,במערכת
 מאוד: מוב והנה השבו אשר אלו היוולחורב!.- להריסה עומר ואוסטרית. אשכנז ויהודינפלו,
 היסר הכה של מפלתו היתה הפלחסה הפות,זה

 צרה עת גרגחה המלחמה כמה יודע מי אבללער,
 עסג עני וירא ישקיף בשמים ד'ליהודימ:

 נפשנג י6ךדמ נא4תנו וישלח)

:, .תהרה אךייק
 בחו _ב4עמסוי4ג דת4ורר המצ1לרגלי

 להשתק*

 צנתרי וחשובים. ברולים באוניםבאמריקה
 עהרענפעלר שמואל ר' הנאון הרבררהבא,
 הרעק"א התורה שרי הגאונים נכרישליט"א.

 מא- בעיר אב"ר רב שהיה ז"ל. והחת"סז"ל
 יצחק לוי מו"ה הנאון הרב ומשנהומערסרארף.
 צעה- כעיר אב"ר רב שהיה שליט"אגרינוואלר

 והרר4 פאר כבור ברוב יארק בניו ונתקבלולים.
 ולהוקיר לכבר ירעו יארק ניו אנשי אשרבתקוה
 גדולתם. רובערך

 במרינת החד,ט הכעטרותחדק
 יארקניו

 ומזוו: בשה תוצרות בשד, בציוני זיופיםאודות
 אשר: אחדכל

 בחותס, בתו, בציין, בסימן, במזיד יסמן1.
 המשטשיפ האמצעים מן אסצעי כ5 ע"י אובשירוף
 כ5 5סטן אחרים יגרום או בעצטו הוא זה,5דבר
 הוכו שהמאכ5 דחיינו כשר, וטהוא מאכלטיני

 יססו או האורט4דחקסים, היהודים לחוקיבהתחם
 איו4 בהשגחת או רב בהשגהת והוננואזחוכשרו

 ב,4ד, מיני כל רבנים, חבר ע"י 5כך שנמנהאחר
 כשר 'טאינו מאכל טיני וכל מזון בשר,תוצרות
 כשר: שהוא ע5יו חוסכם שלא או 5כך הוכחטרווט5א

 א4 יאבד ישנה, יכסה, יח5יף, ימחוק, יסיר,2.
 התו, חחותם, את דהטחיטח, סבית הח1רגינריהסיסן
 שהינהג סיטן כ5 את או השירוף האורעהציון,
 וכ5 טת בשה תוצרות בשר, מיני כ5 בו5סטן
 ידם ע5 ו5תודיע 5פרסם, לסמן, כדי טאכלסיני

 חיחודים 5חוסי בהתאם כשרות בחזקת,4הוכנו
 או רגנים בהשגחת שהוכנו אוחאורפן4ד8קסים,

 או רבנים: חבר ע"י שחופקדומשניהים
 געצטו יחויק או 5אחרים יתן בכהיד, יסכור8:

 בתו, סקודם, נסבגו ש5א מאכ5 סיני וכ5סיון כ4י תוירות בשר, סיני כ5 כשר בתור5סכירה
 סי18 בכ5 או בשירוף בסיטן, באות, בחותם,בייון,
 דעצרוח בשר, סיבי נ5 בו 5ס6ע שהונהגשהוא
 .ותונוארו ו4געש?ו טאכל סיני וכ5 סזוןגשר,

 או האוהח8ד8קסיש היהודים 5חוקיבהתאטת
 חחעו15ח סל אהת את לנשות שיזיד סי כ14:

 חיעס כנגד 5השח גדי בכיון, 1:צ,8 בסעיףהנזכרות
 ח5-ה 4ל פיק ה5"ח הל-ח, בסיסן וחסהוארחסקוב5:

 446 % 4זד ,44%466[, שיו 4ייפ. ן46446נ*4, ףדכד1ו שרק 1888י ,שה של "תוטפוחנחופה ו4אשגי'לע4ייצי איפ ,)חוח' חעומיי4 סחוק ג',שרק
 .,. '48800ג, חש4 4שכשו 486 סקידפ  שגססנוחהוק*פ
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3 זץברתהשרדם יבשנה

 ש5 המימן אשר נאמר לא הזה הכשרותבחוק
 הכשרות, מועד או רבנים, של מוער יהי'כשרות
 מרב שנעשה כשרות מ)מן ע5 בפירושאומר
 של הכשרות חוק לפי יוכשר זה גםיחירי,

 המה הכשרות חוק מנהלי ראשי אבל,הממשלה,
 ורק אך כשרות של מימן לאשר בכחם להםיש

 סימן זהו הכשרות. מוער או רבניםמוער
 יארק ניו דבעתוני ירם, על יאושר אשרהכשרות
 של הכשרות וער כי מוריעים תשרי ר' ה',מוום
 יארק ניו מרבני מורכב רבתי יארקניו

 הכשרות חוק מנהלי הממש5ה שרי עםהתאחרו
 הכשרות מימן להנהיג יארק ניו מרינתשל
 בלערי אשר לעופות, הכשרות ועדשל

 לעופות ימומן אשר הכשרות ועד שלהסיסן
 מה אבל העוף. יוכיפר לא כשרים,שנשחמו
 הכשרות וער עור יבוא אם הממשלה שרייעשו
 כן גם ינהיגו והמה יארק ניו מרבנימאוחד
 יש האם כשר, שחומים עופות על כשר)סימן
 ולא כשרות של מימן איננו זהו כי לאמורבכחם
 העוף?יוכשרו

 ה' ו' מיום זשורנאל "מץרגעןובעתון
 הפעדעריישאן אשר הכחשה, נדפם .תשרי,
 התאחרו לא כי אומרים הכשריס, בשךממוכרי
 הכשרות. וער של נשר המיפן להנהיגמעו5ם
 העח בא נבר למעלה, האמורה 5היריעהבגונע
 הרבנים, בהוני ישמעו ואתוה שלוםאהצר

 רב שלום רבתי, יארק נוו רבני כליתאחדו
 ישרה.שלום אש מכשול, למו ואין תורתך,לאוהבי
 5א מכשול. למו ואין  אז, תורתך, אוהביבון
 הכשרות. בחוקי מכשיליםיהי'

 פיינבעוג של וועעעם4 הברע5
 סימיבקעאעם

'
 סיטי, בקשזעם פיינבעת ש5 התעשיה בדלי
 התעשיה ש5 הבעה"ל לכאו, בא )הדשותפמס

 בעה"ב ההש סעעממשנ יעקב מר ס"מי!יההשזעס, צקענ- קש"י ם4טעדיפ לשר. ש"פעיג;8פפנה
 מיד התעשיה שוחא' עמ יחד שלעת'6%י*י;

 שנ? שם 41ש גרו5ו'דג חקנות וצם .צצשה, הנה, גחדשה והתעשאו עתה, עד ,שמל .צא%יג"
 שם ויהיה בצשיו7 יפאעח,יאשהוץמנ''יאפגיאיאומר

 טצי %י מהצות . יהי יישנו "צ"ן, , ,44שי אד.

 רמתא, הרב ספקחים, רבנים שני תםהתעשיה.
 בראווער יהורה ר' מו"ה הנעלה הנאוןהרב

 הישיש הגאון והרב יום. יום שם יבואשליט"א,
 ברעס- אב"ר שליט"א זייטשיק הכהן הירץנמתלי
 לבקר תכופות לעתים שם יבואמאונם,
התעשיה.
 של בהתעשיה שם שהיה החשר רברועל

 שליט"א גרולים גאונים רבנים ובאופיינבערג.
 ניו- מברוקלין ראזענבערג, הלוי ישראל ר'הרב
 לעשות ממינמינטי זילבער אליעזר ר' והרביארק,
 כי להתברר יוכל לא והרבר וררישה,חקירה
 כל המפק, ומפני שם. אינם הראשוניםהבעלים
 נמכר החשר שנולר עת ער שם שהי'הבשר
 ונכשרו נגעלו הכלים וכל והמכונותלנכרים.
 הנאונים והרבנים הנהה, כחרשה כעתוהתעשיה
 הזאת. להתעשי' פס"ר נתנושליט"א

- -
 ן י וש כס סם8!

 תרצ"ח אלול, כ"ה ר' ליום אורב"ה
 עירה הנה באנו אחר ח"מ הרבניםאנחנו
 עניני ולבקר ולררוש לחקור מיטי .קענזעם
 מפה, קץ. פיינבערג של מעושן בשר ש5התעשיה
 בבר פה שהיה הב"ר עם במו"ם באנוואחר
 ואחר רברים של ברורם על ועמרנו הזהבענין
 הרבר שאסת וראינו לנו נורע וררע(נוחקרנו

 סעקמכהשן יעקב מר עתה התעשיה ש5שהבעה"ב
 את שותף עם יחר שלקח האמיתי הבעה"בהנהו

 ונוכחנו עתה עך שהיה בעה"ב מירהתעשיה
 ררימת ולא ח5ק שום עתה שער לנעה"בשאין
 והתעשיה הנ"ל בהתעשיה אחריות ולאהרנל

כהדקפ"
 באופן נרולות תקגות שם ועשימ הנה,

 שום בלי מעתה הכשרות בתכלית יעשהעוהב5
 בעזהאי. עצקיו"ט9י19ק
 רבנים ששה במעמר נעשה ותקונים ההנשרגל
 שני מ5בר העמדנו ב"ה כו כמפגיחים,הפני

 כלוסר מפקחים. רבנים שני נםטופגיהים
 מהר"' הנאב*ר 5הרב לסייע שני רב עורהעמדע
 הרב את שני לרב והעסרצו בהשגחה,ברשאוער
 שיבוא טאינעם מדעיס זייציש הבהןהגדגיה
 הוא התשנות צ'ן ההששיה 5שטח.אתל9דפים'

 וכ5 רוקא, הפשגיחים עשי ויפהח )עצרשהגי
 אשצימ טעושן העב5תי המעושן יצבתתששיסהנע%ר
 מ8גר % סגור יה'4 ח% שפת"אה .3ןסעא"מזו'



 זהוברתהפרדס יבשנה
 יודעים והרב הסשגיח שדקקאסביניישאן

 ויהי' יפתח בבוקר ראשון הבא והכהטגיחלפתוח,
 והסליחה, וההרחה התעשיה בעת העת כלשם

 עיני תחת ויהי' ממבחים סבתי הבשרוהובלת
 תחת הכל יהי' וסאז הצות, אחר עדהפקיחא
 התעשיה יסגר ערי ויהי' שיבוא השניהכהטניח

 והרב יום, יום לפקח שם יבוא הרב הנ"ל.וכ5
 מובות תקנות ועוד תכופות לעתים יבוא כןהשני
 הדין. חופר בכל נתקנו לפורטם כאן נוכלשלא

 הכשרות בתכלית ישסד שהכל אנובמוחים
 יהי' והכל מהתעשיה תקלה שסץ כל יצאולא

 עת ליעץ תסיד הכן עומדים ואנועצהיו"מ,
 תקנות עור ולתקן להכין איך אותנוישאלו
 לנחוץ. יסצאו אולי אשרטובות

 ולכהסנהו הנאב"ד להרב מובה שנהבברכת
 הדת. שומרי ולכל הנכבר ולהבעה"בהרה"נ

 ס4., סימי קענזעס פה הנ"ל, יוםבאע"ח
 ראעענכערנ, הלויישראל

ברוקלין
 זילבער,אליעו

 דסינסינמיהרב

 אלוהימים
 יארק ניו הענקין, רי"א הרבמאת

 לה ואטרי במעשיו יפשפש שגבראועכשיו

 ו י בטעש משכהטי
- ליעקב היא צרהעת  ואנמים דיו ימים ואילו 

 ש5 חלליה לכתוב סמפיקים איןקולמסים
 סדינות שבכסה אוסה"ע הזה. הדור שלהר,צעות
- ובכתב בפה עמנו עלמתנפלים  בעתוניהם 

- וברחובות ובשוקיםובתיאמרותיהם  גם 
 והורנים, פוצעים ובוזזים שתלים איסהמהדרים

 וגם שבאוה"ע, והפלוטדים הגסים, ההמונים-
 כלפי לבחצפח כהטפט שהפכה עמהם המכהטלהיד
4 ישדאלעם  ומצילים מנינים לנו הקים ה' ולולי 

 סי ישרים, וסופרים מושלים אוה"עחסידי
- ודכותה זו בסאיינה גם לנו הי' סהיודע  הי"ו. 

 ש5 תעתועיהם כהמטי נספי כי בצע מהואסנם
-אשבינו  5ה נאקים זאינם' סצינים, איגמ לשונבו 
 באי4 כשיסודים דת"ל, ע*פ היא חגבתנו אבל-

 נזכה איי וויי"ו במעשיטע ולששמשלמשפש

 המקולקל לתקן וגם להבא הרעה בעדלעצור
סכבד.

 ישרים ססילת )עיין ויסשסש יפשפשוביאור
 השטחית ההשקפה שלפי משסעו יפשפשפ"ג(
 איזה לסצוא וחמויט בריקה וצריך מוב,כולו
 הוא נופו שהמוב משכועו ויכהטבהט רע,רבד

 רע. והוא -סזוייף
 בדורנו בעו"ה לשמים אדם שבין ברבריםוהנה

 גופי גם כי לסותר הוא הפשפושובמדינתנו
 רנל ומכף גאוה, ברגל נרנ~מים היהדותועיקרי
 בוה סתוכחה לגמרי נפמרין אנו שאין ואףכו'.
 אסורות כסו ידינו בכ"ז כו'" גלוי לפניך "אםכי

- בלוםופינו  עלג!וש בהאי סצוה "ששכד הזה בדוד הםבקיאים - לברו לה' העון סצד סלהוכיח 
 והם לו" לו הנח אפדים עצבים "וחבורליכא"

- בצדקה עולם לסושיעימתימרים  ובקנאותם 
-לעמם  אדם שבין בטה בעיניהם הסה וצדיקים 
- בכלל לעמם ובינם בפרמלחבירו  וזה 

 לכהצגמט עלינו אמנם ובזה עליהם. להנןלדעתם סספיי
- מוב לרע שקודאים ולהוכיחבסעשינו  והרבה 

 רודפים הם ובאסת מושיעים בתורהמתפאדים
- סדעת שלא אחב"יאת  ספאת באה וטעותם 

- השסעיות, מהמצותהתרחקותם  בעיני אם כי 
 של ודבוריהם ממעשיהם רבים על נשקיףיהטר
 מצדותינו נדול שחלק נסצא האחרון בדודאחב"י
 "אשיי על שעברנו ממה - מבעי בדרךנטתבב
-  תמיר" פפהדאדם  ובר דקנ!צא מעשה 
- בדורנו תדיר ונשנה היךקסצא  "אהטקא וכן 
- בנו כהולו תעלולים כו'דריספק  ובכחבי 

 גידו קישוט" "דון של ובררשות"דיסאנוניא"
 גבורה קורים ולכזה והנמדים. הדובים אתבנו
 חאץבן אחדיהם המושכים דברים-- לסלחכמן-
 וכדווחת ר"ל המצרים בין שהננו עד הי"ר,והרס
 לשנוהו. בבר שא"א 3זה הון שהכמצבלנו

 השם בר שום שאבל מי חז"ל אטרו כללאבל
 טה?8ושע כי ש5 והובתו עוד. נוטיח לא -תעינו
 הדרך % שלא גדברים להוכיח ודרשןטומר
-הישרה  לשוב ועת כהל צי בה ,?עביט אותה 
 יכנע חז או וכסאה"כטבנה,

 לבם._
 אאע ירשי ואז

 ,'ו%גם.

 ישושש5 עפ. קיכו עמרדך 5ד4ביר ע5ינו:ופהשוט
 4נ והעאע451 ההכבעה דדך ההפ -בגוים



5 זחדברתהפררם יבשנה

- וההםר הצרקה וררך לאוה"ע;בנוגע  בינינו 
- עצמנולבין  ש,,צרקה חז"ל אמרו כבר כי 

- ישראל אלו גוי"תרומם  הצרקה שמעשי 
 הלאימים, בעיני אותנו מרומם שבינינווהחסר
 שבעיניהם. חמאתינו עלומכפרת
 תורה" "עורת הוא המים" "עין אל נבאובזה
 נא זכרו אמריקא: רבני ורבותינו חברינו-

 באה"ק לים: שמעבר ורבותיכםלחבריכם
 רעב מובלים אירופא מרינות בכלוכמעמ
-ומחםור  ררך מגיעות אליכם ובקשותיהם 
- תורהעזרת  ממלא צרותיו בחבילת כ"א 
- תהרה לעזרת ומריצה כגילתו8ת  המצב 

 שבפולין, השחימה גזירת הי"ר, שבא"יהנורא
- מרינות שבשארוהרדיפות  הרבור שאפילו 

- בהןקשה  כ"א ברמז רק הן ובקשותיהם 
 נתן והמבל בכלל, אחב"י מצבערערו

 שמרגישים והת"ח הרבנים' הםבטרומים",
- מאחרים. ויותר קורםבצרות  להאריך ויש 
- גלינו כבר אבל הרבהבזה  יפה שהשתיקה 
 קוראי לכל קוראים הננו ובכן כזהבבצצב
-הפררם  לה'" ידכם "מלאו והת"ח הרבנים 
- הרב את מחנכת תורה עזרת עבודת-  

-ומקרשהו  תורה לעזרת שאין ידעתם להרי 
- מתקיים מתנדבים עי ורקכמצולחים,  
- ועמקנים רבנים ישואמנם  לזה הממורים 
- ונפשם לבםבשל - המה מעמים אבל   

 וכבר חו"ר, לכל לכיפת  לשבאט הםוצריכים
 5א להמך" לרעב פהום הלא "זכה חז"לאפרו
- גו'זלה  העסקנים % נם נאטד וזה 

 תנן יו רבה ומצוה כתיב "פרש" כיוהמעשים
 כא תכריע וגם רע סכל להנצל פרם 9%ל

 בשנת ח' ויגרכהו - אתב"י כלל על.הוציות
 בב"א. לעכגו לישועתו ונזכה יכלכלהפוגסה

',',
 ני,4רברהני ,,, ~סהנ,
 וחיפרין" ,הדוו)", תדקי טנ"וני מכתביםהליפות

 ובאבוב שיופשדפש
 דקודפ טהגאח וסכתב "%'י'ן4'

 הדדר יטצן ש*פ"א,',חאחצ-י,מבאגוג

 גראדזענ- עוזר חיים ר' הרב התורהשר

 מוילנה. שלימ"אסקי
 שטוושצק. תרח"ץ ניסן כ"הב"ח

 והרה"ק הרה"צ עוז וידידי עליון ידידכ"ק
 . תרשישים גזע ותפארת תחלה לשםוטטורסם

 שליט"א ציון בן טוחר"ר כקש"תבנשק"ע
 שלימ"א כ"קאחר"ש
 המפורמם הגאון הרב נפשי ויריר עליוןידיר
 תהלה לשם ארץ וקצוי תבל מרחבי בכלוהנוהע
 הכלל ועמשני יעקב גאוני בתוכניותפארת
 ישראל כלל למובת הנשגבות פעולותיובכביר
 נראר- שליט"א עוזר חיים מוהר"ר וברוחבגשם

 בנזירת הרציני מצב אורות על לי כותבזיענסקי
-השחימה - ותבמל השי"ת ירחם   באם אשר 
 תקוה אז המדינה בכל הניקור ענין אתשינהיגו
 לכ"ק כתב וכבר בזה. נשקפת בעזהי"תטובה

 שלימ"א כ"ק אשר והציע זה אורותשלימ"א
 הניקור את ינהינו אשר ברבים בזה דעתויחוה
 היזק לגרום יכולה היל"ת ח"ו בזה החומראכי

 כ"ק עם בכתובים לבא ומבקשני הענין,בעצם
 כ"ק אשר אפונה ולא כאמור, זה בעניןשלימ"א
 ויעשה הוא, כאשר הרציני המצב יודעשלימ"א

 עמו ירחם הרחמים ואב הענין, לטובתהנל
 להם להשפיע מושביהם מקומות בכלונחלתן
 וברוחניות. בנשמיות מרובה וברכה חיים.שפעת
 יצחקיוסוס ומברכו מכברו מוקירו כ"ק הדו"שירידו

 שלימ"א מליובאוויכהט, הגה"קהאדמו"ר

  תרת"ץ לעמ"ר יוראל יברך ב"ך אטור א'ב"ה
 יע"אבאבוב

 אפסי בגל חטפורסם הגאה"צ חרב ידידיגבוד
 פאר אורה עוטח גשלטה דנחורא בוצינאארן
 יצחק יוסף טות"ר כק9"מ בגי8"קחיור

 סליובאוויפהש חאדטו"ר שליט"חשניאורסאהן
 %יתי וכבר פני, עכר גצל האיר מכתבויקרת
 'עוזר חיים רן המפורסם האדיר לחגחוןדעחי

 בשלהי העתקה פה )רשום שליט"אס-אודענסקי
 העסרם לפני 5פרסם לנטן וכסוזפחדהמכתב(
 הטן לא מררש הטעם להם ולהסבירוהשוים
 יעז היוסו עד הנישד להנהיג לבם אתהובביס
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 מדובה והוצאה יתירה טרחה עם מקושרהוא
 שלא בטוח לבם נכון שיהי' עצוםואחריות
 ואולם ח"ו אסורות במאכלות אחבנ"ייתנאלו
 ולסבול לשאת שכמם להטות הבריחו כזאתלעת
 יניעת הרבה ולהג הזאת העבודה משאכובר
 העמימ בעיני תוה"ס דת יהי' לא למען כשרבשר

 עם עושים שהרבנים ריק יהנו ולאומיםכפלסתר
 יחוס והמקום בעיניהם. כטוב התוה"קחוקי
 ונהטע ישראל בית עמו פליטת שאריתוירחם
 המחכה כנפש במהרה שלימה בישועה יחדכולנו
 הרם. כערכו וטכבדו בלונ"ח דוש"תידידו

 הלברשפאם ציוו בןהק'
 שליט"א מבאבוב הגה"קהאדסו"ר

 יע"אבאבוב
 בכהב"א קדש דחהם"פ ב'ב"ח

 הגאון ורענן דשן טובח בשיבח ינובעוד
 כש"ת ומגדל מעוז פנים ונויא זקןהמפורסם
 שליט"א גראדזיענסקי עוזר חייםטו"ח
 ניקור להנהינ נחוץ כי עודרני כ"ת אשרע"ד

 ונצזהירים מחמירים הפוסקים רוב הנהאחוריים,
 לידי 5בא ש5א זהירות שצריך הניקור בעצםמאד

 ונה"נ ב' סי' דחו5ין פ"ק ביש"ש חלילהמכשו5
 בודק עמו יהי' המנקר שאחר החמיר י"טסי'

 זולת אכל שלא כ' מ"ה ובפלתי שניתאחריו
 ד' שיראי מביא והישוי"ע בעצמו שניקדמה

 א"ק שעה"א וגשלה"ק כלל 5אכו5 ש5אנמנעים
 ושיהי' בחמימו דוקא להמיר מזהיר צ"דכלל

 להחמיר שיש ס"ד ובבאה"מ וישד צדיקהמנקר
 או"ח ובפמ"נ אחוריים בשר לאכולשלא

 יהי' בעצמם שהרבנים הוסיף הנשאלבהנהנת
 שהוא למדנו כו5ם ומרביי בניקוד.בקיאים
 הניווי בהנהנת סרחפת וסכנה מאוד חמורענין
 אין קמעת בעיירות וביותר הקהל, לחטאת5חוש
 הניקוי לתקן באפשרות יהי' איך יודעאתנו
 והההלות הרבנים בידי יעלה אם זאת בכלבראוי
 הנ"5 בהפוטקים המבואד באופן הניקורלהנהינ
 השנתה תחת ר' יראי מוטחים מנקדים~העמיד
 בידנו ארן כי בושש, צדיך ריצ לית ופעולהנד~ה
 מענ5יפ, הוץ נסית בבהל4ות הניקוד אתלא0וד
 שפ בישף"ע הטובא מהרשד"םבדברי.
 בטאוטית אם עוד 5עיין שיש סהזולת

 זה אין אם כה עד סנקרים הי'ש5א
 וחדמה התרה שצריך ופרישות וסיינ גדרבכלל

 חמפו' שם בש"ך וכיבא רי"ר ביו"דכמבואר
 חופרא מצד למנהנ נתהוה אם להסתפקיש וא~י באריכות, תצ"ו או"ח ובפד"ח בזההרש"ל
 אחוריים לאכול לחוצים הי' שלא מחמת אוכנ"ל
 כחוד הן ופשורי עקולי בכמה המסובךמנוקר
 ללא מרובות הוצאות מצד והן הפוסקיםאזהדת
 למכור מ14"י להם היה קופצים הרבה כיצורך

 ס"ח. יו"ד החת"ס מר' גם כנראההאחוריים
 ותושבים גרולות עיירות כמה שנמצאיםוכמו
 הי' לא ע"כ אשר מספר מתי בהם עסנומבני

 כי מיעוס"ש ע"י טירכות להסיר צורךלהזובחים
 הבודק ליד בש4 וכאשר בהמות הרבה שםשחטו
 ידו וכהפך הניחה וקלושא קלה סירכאאפי'
 סירכא מכל נקי' אחרת בהמה לו ובחרהימנה
 שום בלי בהמה בשר היהודים עבור די הי'כי

 גדר דין המהומות באותם לרון יוכלו וכיסירכא
 ע"י העובדת מסירכא לאכול שלאוסייג

 והניקור החששות יסורו באם ע"כמיעומ"ש
 בודאי הנ"ל באופנים הפוסקים רבדי עפ"ייהי'
 יש ד"ת על דבריהם המעמידין הכשרים עמנובני
 הרור נדולי הוראות על לסמוךלהם

 לאכ~
 מבשר

 נפש בעלי אמנם פיקפוק. שום בליהמנוקר
 לכהפפרת כמטמרת ועושים בפרישותהמתנהנים

 הפניס מחלק לאכול סיפוקם די ימצאוהלא
 והטסום בשלו'. יבא סתומו על כ"א זהובאאן
 למובה עלים ויטרים מלכים לב ויהפוך,רחם
 סה"ק וכדברי ד"ל נז"ר כל סעלינוולבטל
 שהו4 המצוה כהפרשי גה"נ במצוההחינוך
 רבות צדות עליהם שיעברו שאע"פ לישראלימז

 יאכת שלא בטוחים שיהי' העמים מירבנלות
 ש מיר וינאלפ ושטס זרעם יעמוד לעולםאלא
 תהי ~בסוף 5עולם וצדשתם באמונתםויימדו
 חשגמפ 15 זרחה וכאשר טהם תשועהלהם

 היסח4 לט יזרח כ! ולישועתו לרפואתו'5יאע"ה
 בנ-א וינאלט סוערט. וירפאט כמפיחש5

ענדה"ק.

 5יקר נלאף והדר ~בבור דוש"ונ, הנניובזה
 . נ4שטתי: מאט"צ.ירחנוצאתנו וגיוי . הדנ5 -בשסחת ומברם . נדו5רצ . תתפאר.

' 
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7 זחוברתהאררם יבשנה
 איש ע"י חתימתי באה הסועד קרדטתהשחמת
 הבותב.ביתי

 ה5ברשמאם ציה בןהק'

 ל"דממן
 הכפורים ביוםחולה

 הפונים שונים מאנשים הרבות השאלותלרגל
 מפני התענית להם להסל יוהב"פ בערבאלי

 על רס מאבילים בפוסקים המבואר ולפיהליים,
 אומד שהחולה היכ41 לבר בקיאים, רופאיםפי

 הרופא אפילו עצמו עפ"י לו מאבילים אזצריך
 נפשו, צרת יודע לב משום צריך, אינואומר

 פחות להם נותנים שלבתח'לה בפוסקיםומבואר
 ובל ונם' בכמטנה מבוארים והדיניםמבשיעור,
 לענין מרוע לעיין לבי אל נתתי והנההפוסקים.

 רוחה נפש פקוח שם6ק סתם פסקיק שבתחלול
 שופך השואל הרי ומכנה בו שיש חולה ובלשבת,
 לנו נתנו והפוסקים והנם' מנונה, והנשאלרמים
 באישתא או חלל של במבה דחולהבללים

 ומחללין נפשות סבנת בו שיש חולה הויצכררתא
 מבואר ואין ישראל, נרולי ע"י השבת את%יו
 בו שאין, בחולה רק לרומא, שא5ה שצריך5%
 אומר שצריך ה' סעי' שכ"ח בסי' מבוארסכנה
 בו שיש דבחולה בלל נזבר לא יוהב"פובה5'
 שראיתי והגם בקיאים. בלי מאביליןסננה
 הדינים להשוות שרוצים האחרונים מנרו5יבאיזה
 לא הפוסקים כהטמעות אך ושבת, יוהב"פש5

 הדין את יפבה נבי בל5 הזכירו 5א בי בן,נראה
 להדיא כתב והרמב"ן הרופאים. אומרי54

 בסי' הטאבר מרן )הביאו האדם תודתבטפרו
 כצתר סבנה בו שיש דחולה ד'( סעי'שג"ח
 פעבבים שאינם דברים אפילו בשבילו5עשות
 5חר5יק או הנר עבורו 5כבות ובטויפ44תה
 לבהש5 להזהר טתום בשום בזבר לא וכן%דוסה.

 בפחות עבורו 4אתדה סלאבח 5עו2ותא4
 ושאר יוה"כ 5ענין פסקינן וגנן,טכו4יעוי:
 4שפולו כ%. זה נוכר 5א שבת %ענין ,.;""4שג ה% הקל' .כ14בילים ש5 הרין את, *לערהז.544יוז
 וקטגים עבו"ם ע"3 הטיאבה "יי4יעש41%
 י . יושרח5* 2נך4"'(לג9"4ה

 דוחה נפש ד1קוח הא רהנה בזה, ליוהנראה
 היכא דוקא הוא שבתורה איסורים ושארישבת

 וכדי הסכנה, נמצא שבבר בעת האיסורשעושה
 חילו5 או שבת החילול הותר הסכנה מןלהציל
 איננה, עריין רהסננה היבא אבל איסורים.שארי

 זה אחר תהי' שבודאי 4% נחלה, 5א עודשהחולה
 פשוט שהרבר והנם שבת. חילול הותר לאסבנה,
 הרמב"ן מדברי ראי' להביא נראה הסבראמן
 שפסק חמימי, ראחצתפך ינוקא ההואגבי

 יהי' המילה ולאחר למולו ריבוליםהרמב"ן
 הרי נפש. פקוח מפני חמימי לו להחםמותר
 אז הטבנה יש שבבר המילה לאחר ררוקאחוינן
 הבר5ה קודם אבל עבורו. שבת לחללמותר
 לאהר סכנה תהי' שבוראי אף עבורו, להחםאסור
 הל' הרמב"ם מרברי כהטמע ובןהמילה.
 ז' יאבל שלא נשבע שבתב ה"ב 6"השבועות
 שלא שיצמער ער שימתין אומרים איןיסים
 וכהטמע שהה שבועה רהוי משום לסבוליכול
 עד לאבול לו אסור שוא שבועת של הרין הי'ראם
 הוי רלא סובר באמת והר"ן לסבול יבולשלא

 לו שאסור ופסק יאכל. שלא בנשבע שואשבועת
 חזינן הרי שיסתכן. קרוב שיהי' ערלאבול
 ער איסור שום הותר לא נפש פקוחרמשום
 שהסבנה מפני הותר ולא לפנינו, הסבנהשתהי'
 בן. אחריתבוא

 פירוש נ"ב לי נראה הזאת הצעהועפ"י
 שאמדוהו בנון )פ"ר( יומא הנם'רברי

 רתימא מאי שבתא קמא ויוטא יומילתמני4
 ראם המפרשים ע"ז הקשו ובבר הערב,נמתין.ער

 מבואר הלא סבנה יהי' ולא להמתיןטכל
 לבטה נ"מ מאי להמתין נובל לא ואםרספתינין,

 דמיירי ניחא, דברינו ולפי אמרוהו.יומי
 ונמצא ימים, שמונה לאחר תבואשהסגנה
 צריך סבנה, עריין הי', שלא לשעבר,דבשבת
 דאם הנמ' משמיענו לבן החיל%, אסגילהיות
 חיל% של דההיתר נסיש1 יופי, לתמניאאושדוהו
 נכהטכת הרפואה רק הסבנדע בעת נעשהשבת
 לעשות אב5 החילו5. כצתר .ולכן ?מים,שסצנת
 ימים ח' לאחר שההי' סכנה לצורך היוםדטואה
 היכא .הדעת אחשד בעינן זה ועל מותריב.אינח

 דא8דוהו הנם' דייק ולכן עוו: איננהדהסכנה
 גיהודה טיע בש81ת ראיתי %ן יא%.,84מא
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 לעשות מותר אם לענין יו"ר הלק סוףסהר"ת
 אמרים. הולים לרפאות להתלמר כרי במתנתוה
 אהר הולה שנמצ4 היכא להתיר שםומצרד
 נפש. פקוה בשביל לרפואה, הצריך כזאתבמהלה
 שיתהוו הולים בשביל המת לנוול אוסראבל
 זמן.אהר

 דאם מבואר ע"ז( )רף סנהררין במם'והנה
 רוצה, כהטום הייב ומת וצנה בהמהכפתו
 רבפתו היכא אבל בירים, הרגו כאלורנהשב
 הוי ולא פטור, לבוא צנה או המה שסוףבמקום
 עריין הי' ל4 שכפתו שבשעה כהטוםכרוצה,
 כפתו ראם נ"כ שם ומבואר הריבה,הסכנת
 רעב הי' שאפילו התום' ופירשו פטור,ברעב
 כהטום הכופתו פטור מ"ם שבפתו בשעהכבר

 שבכל רק הראשון רעב ע"י בא לארמיתתו
 בעת עריין ה*' שלא הרש רעב מתהזקשעה

 ועי' לבוא. וצנה המה מוף כמו והוישכפתו,
 מסוף גרע במה הדבר שהסביר שם רם"ה ידבס'
 היינו לא רמעיקרא כפנא רההוא לבואהמה
 רעבון רסכנת מזה הזינן הרי רקטלי',כפנא
 בעת ע(מרגיש הרעבון אותו אינו יךה עלשמת
 בעולם. עוד איננה והסכנה לאכולשצריך

 ביוהכ"פ הומרות שמצינו הטעם לרעתיולכן
 הוא מכשיעור ופהות הקל ומאכילין אומרלענין
 שהסכנה מטעם רק המור, שיוהכ"פ מפנילא
 רוקא דבעינן בעולם, איננה עריין רעבוןשל

 על נ"ם יהי' ולפ"ז הדינימנ ויתראומד
 רעבון מפני איננה שהאכילה היכא הזהההילוק

 גם וכן אוטר, בעינן לא אז רפואה לשםרק
 הרעבון להסיר אכילה לצורך שבת להללבשבת
 יוה"9. ש5 ההומרות כל בזהיהי'

 כהנא, דודשלמה
 פלניא בורשה,דב

 ל"המיט2
 דצז וה4ושהע בתלהשותפהע

 י"ה( סי4 ה' חוברת י"ב)%חך-משנה

 בהמה. מעשר גביחתנה
 נגכויוה-

 דרשימ, גיו

 קנו אפילו יכול שותפות, של ילא להיהי'
 הא _קרא האי ופריך יהי', ת"ל הביתבתפימת
 לבכור ענין אינו אם ופהטני וכתיב, הואבבכור
 בקרבם ובכורות רכתיב בשתופותדאיתא
 הא נבי לעיל וכן למע"ב, ענין תנהווצאנכם

 רבכור, מהקישא יליף נ"כ לקוה שםרממעיטינן
 מה כו', לשורך תעשה כן לי, תתן בניךבכור
 אינו באם וג"כ כו' צאנך אף בלקוח ליתאבניך
 הרמב"ם והנה למע"ב. עניו תנהו לבכורענין
 הנוליין רהא במע"ב, שותפות פוטר אינוז"ל

 פוטר זה ולעומת הייב, לאהין אולשותפין
 כנשתתפו ה"ל בהמות ירשו ראם ירושה,אפילו
 כמכוה רהוי הרמב"ם נקט הפטור וגדרופטור,
 להרמב"ם בפהם"ש ועיין רלקוה, פטורוהיינו
 ז"ל, המפרשים ע"ז עמרו וכבר הנ"ל. הכהטנהעל
 יליף הא דהגמרא ועור לקוה, ה'וי לא ירושהדהא
 שותפות, של ולא לך יהי' מן שותפותפטור
 ועיין בלקוה רליתא בניך מן ילפינן האולקוח
 ריהיב במה לענ"ר צ"ע כן ש"ס. מצוהבכונ"ה
 בין אהין בין ברשותן נולרו דלכךהטעם
 בר"טותן, שנולדו רכיון כהטום הייב,שותפין
 ד"ז, של פירושו המה אהר", כאיש הן"הרי
 אר ולא בעלים כמה הוא הטותפות פשיטאהא

 צ"ל וע"כ אהר, כאיש רה"ה זה מה וא"בבעלים,
 לקוח דנרר דס"ל הרמב"ם דעת בביאורלענ"ר
 מע"ב רמהשינן משום הוא עיקר דכלביון

 בלקיח, שייכי לא ארם של ובנים בניך,לבכור
 במתנה לו והניתן הלשוה רוקא רלאו צ"ל,א"כ

 דלא היכא רכל ירושה, אפילו אלאנתמעטו,
 כאישות לידו עבר אלא בניך, כפו ברשותונולרו
 גמו ממש, קנין ע"י לידו דעבר רק לאאחר,
 דם"ס ירויטה נם אלא במתנה, לו ונותןאיה
 8,מיהא ע"* הוי אחר מרשות לידו עברהא

 לא רבניה רומיא גרשותו הנולדים דרקדלקוח,
 בתוספימ קגו בנפ~קש המרבינן וכטה לקוה,חוי

-ה~-ת  ברשותו נו~ים זהו כירוע להרמב"ם 
 צר-ך לכחן יהקה4ו סה דעל נפהמ"ש,ונרמפרש

 הבה הצ"ל, לבטר ההיאיט סני ולא ביהי'9ד14

 גקושוו? ההש הרמב"ם מברת ד44אי יעללענ"י
 4?נ -א-4 לבניך היי,ש4 9ע דהא שםהתוט"
 "פה4ר,,, סה4ף אפהשר דניו דאון סמטוסלטילף
 'קדא ,גפ, דדרשיג4 לאחר ההשתא 4אכןיעו"ש.
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 וג"ב קיים לבניך דהקישא 9הטיטאביהי',
באא"ע.
 לגמרי משוינן הרסב"ם דלשיטת איפואויוצא
 וקרהסה חיובא לחלות רמע"ב חיובאחלות
 והיינו כן, מפורש בהריא בפהם"ש ועייןבבכור,
 חייל דבכור חיובא דחיי5 התנאיםדבאותז
 ברשותו נולרו לא דאם הך כמו דמע"ב,חיובא
 הוא, דבניך דומיא דלאו סהטום לקוח, כמוהוי
 שותפיס לכמה אפילו אז בדשותן, נולדוואם
 וצאנכם בקרכם בכורות דכתיב בבכור כסוחייב,
 בכור והנה בעלים, להרבה בשייך אפילווחייב

 דק הוי חה כ5 לנבי הא שותפים,דמחייבינן
 חיובא ל"ש נ"כ הא וא"כ הבהמה, שלחלק

 בריש וכדאמדינן עצמו, בפני כ"א עלדבבור
 בכור כ5 מדכתיב בהמה כל דצריךבכורות,
 מבכורות דילפינן סמה ע"כ אלאנישראל,
 "להנו5דין גזה"כ, הוי לשנים דאפילובקרכם
 במע"ב נם תו וא"כ אחר", כאיש הן הריברשותן
 הא לפי"ז מבכור, מ"מ ילפינן דהא כן,אמרינן
 לשונו וגם הרמב"ם פמק שפיר ידויקבאסת
 "דהנו5דין מע"ב לגבי דאסר היטבפדוייק
 אחד כאיש הן הריבדשותז
 אחר פמק גם היטב לבאר יש הנ"לע"פ

 ז"ל: בכורים. הל' דבפ"ז והיינו ז"ל,דהרמב"ם
 בשותפות והישדאל העכו"ם. ביד העימההיתח
 שלו על הגר והומיף העכו"ם נתגייר ואח"כוח5קו

 עימתו על כ"א שהשלים עד שלו, עלוהישראל
 פטורוע העכו"ם ושל חייבת ישראל של5שיעור,
 העימה היתה 11"ל: ז"ל היאב"ר והשינע"כ;
 ש5 ארידיה, דידיה דקשיא דומה א"א,וכו',
 פטורהע אמאי עכו"ם ושל חייבת אמאיישרא5
 ירוש5מי דגמרא ונ"ל 5י', מיבעי'איפכא
 ועכו"ם יוירא5 גדמינן, דהרי "אמר,דתסההא
 וזה שלו על זה והופיפו וחלקו קבין שנישוהטו
 מהו, עכו"ם של חייב, "טדא5 של ניחא ש5ו,%

 (טל ח5קו 80ני א5א חייב ישרא5 ש5 חלוו'עט"

  עכו"ם של חלקו חייב; יקדא5 של ח5קו.4'
 וזה יה א5א קאסר, דבתסיקא כהטבוע *טלע,

 בתמיהח דלאו ס"5 הימב"ם איל9 וי54."4(4ז
 הירהסלמי, סאמי ררינא בנחותאנ א5אקאטר

 ועיין 8טור, עכו"ט הפ5 הייב "טרא5 של יאלק4'
 51יישב. בירוש5טי, הנירסא 5הפוד שרוצהסביט

 הרמב"ם, פמק יבואר שפיר הנ"ל ע"8אולם
 כלל א"צ נם אדידי', מדידי' כלל קשהו5א
 עיסה שעשו ישרא5ים דבשני הנירמא,להפך
 0דכתיב הוא וגזה"כ דמצטרף מיוחד דיןזהו

 כיון וא"כ לשנים, אמילו דילפינןערימותיכם
 מקרא לצירוף בנוגע חד,ט דיןשהוא

 גבי רק נאמר דזה הוא מובןדערימותיכם
 רערימותיכם העכו"ם, חלק לגבי ולאישראל

 ועכו"ם בישראל לפי"ז נאמר, ישראל עלרק
 הך נאמר לא העכו"ם של חלקו על עימה,שעשו
 הישראל של חלקו שלנבי נמצא דיצטד4,דינא
 ובנדר סכשיעוד פחותה שהיא עימה דהוידנינן
 ואם מעולם, חובה שעת לה הניע דלאעימה
 ויובן חייבת, שפיר לכך לשיעור אח"כהשלים
 חייב, ישראל של ניחא דקאמר הירושלמיהברי
 דין עליו היה לא אלו הא העכו"ם לנביאולם

 ישראל, חלט כוצד צירו4 לו היה הדיעכו"ם,
 להך הוא ראוי שכנגדו ישראל חלס עלדהא
 מחמת הוא והפטור דהעיכוב נמצא בצירווקדינא
 השיעור, חסרון מחמת ולא שעליו העכו"םדין

 עימה כסו זה דנינן העכו"ם חלק לנביהלכך
 עכו"ם, דין כהטום ונפטרה, חובה שעת להשהניע
 עכו"ם של עימה וכמו כטעחייבת אינההטוב
 ב8' ובדתנן פטור, נתגייר דאם שיעור בהשהיה
 חובה שעת לה שהגיע עימה בנדר דהוי דחלוקג'

 ירויק ובכך לעולם, סתחייבת אינה דתוונפטרה
 הנידסא נהפך לא אם אף הירושלמי ד'בטשד
 ש5 חלקו כלום היינו הראב"ה ני' לפי'א5א

 ש5 עבו"ם, של ח5קו ס8ני אלא הייבישר4של
 פטוד. עכו"ם ושל הייבישיא5

 קויטעלעוויץ, ז"ל רצ"י בהנ'שמואל
 י. נ. בראנהם,חופ"ק

 ל"ויטן
 במתשבה י,טנהתמה4ה
 הבוכב( עודד הנ' 5הרבנתשובה

 "הכוכב" ירחונו של פ"ב בסימן כת"רהגה
 ח5ה 5א "דתמורה שם שכתבתי במהנתקשה

 שמבאתי הראיות מלבד ואמנסבמולטבה",
 הדיה 5זה ראיות עוד להביא לי יש בסאסרישם
 הכהנ~ם "שא5ת בעל הגאח קש5 ראיתרא(

 , , , ן , ;,,,, ,;,,,, ,,;,,,;,;,ן י, , "), ;, ;;י,,;,,י,1,יי,ב,

 ,. , ,, ), ;,,; ,, ,,-,,,,;י;;,,ש,,,,,,ך;;



 זחוברתהשרדם יבשנה10
 8' סעשה"ק בהל' הרמב"ם רכתב סהאתורה"
 והיא עולה זו של ולדה האוסר וז"ל א' הל'מ"ו

 עולה. וולרה שלכרם היא קיימים. רבריושלמים
 שנסר אהר ואם קיימים, רבריו נתכוון לכךאם
 בו הזר שלמים שתהיה בשפתיו והוציאבלבו
 כרי בתוך בו שהזר אע"פ עולה, ולרהואמר
 בהקדןט הזרה שאין שלמים ולרה הרירבור
 רהרמב"ם הרי עכ"ל. רבור כרי בתוךואפילו
 הרברים את להוסיף לפניו לנהוץ מצאז"ל

 רק בכ"ם ררכו שאין סה בשפתיו""והוציא
 ע"ז הנ"ל הגאון ואמר הגסרא, רברילהעתיק
 להראות, האלה הרברים את כתברבמתכוון
 בשפתיו הוציא ולא בלבו נסר רבהקרשראע"8
 תוך רבהקרש ראסרינן הא בכ"ז הקרש, הוינסי
 ברבור רוקא הוא רסי, כרבור לאו רבורכרי

 בתוך להזור יכול בלבר בלבו בנסר אבלסכהס,
 אסירתו אמרינן ססש רבדבור כהשום רבור,כדי

 שוב הססירה ולאהר להריומ בססירתולגבוה
 רסהויב נהי בלבו בנסר אבל הזרה. סועלתאינה
 )שמות רכתיב מה לקיים כרי ונרבתו נררולקיים
 הבאה היוב יביאה", לבו נריב "כל ה'(5"ה

 כבי כאילו הלה לא אבל בזה. כאן ישוססירה
 י"ב הל' פי"ר שם ברמב"ם ועיין ונממר.הובא
 להוציא צריך אינו ונדבות בנררים וז"לשכתב
 הוציא ולא בלבו נסר אם אלא כלוםבשפתיו
 עולה, שזו בלבו נמר כיצר הייב, בלופבשפתיו

 שנאמר להביא הייב זה הרי עולה שיביאאו
 להביא יתהייב לב בנריבות יביאה" לבו נריב"כל

 דאמרינן הא על הרמב"ם שגתב חהעכ"ל.
 בהוה בו שחזר אע"8 עולה, ולדה ואסד בו"הזר
 כשגמר דוקא הוא ש5מים" ולדה הרי דבורכדי
 סה5' ר' הל' ובפ"ה בשפתיו. והוציאבלבו
 עו5ח תפירת זה הרי אושר וז"5 כתבתבירה
 רבריו טתהילה לכך נתטון אם שלמיםותסורת
 5תסיהת א5א כעוהלה נתכוון לא השםקיימים,
 שהזר אע"פ שלמים תמורת ואמך וחזרעו5ה,
 ראשין לשון א5א תופסין אין רבור, כרי'בתוך
 הום?ף' ולא עכ"5. 5בד; עו5ה תמורת היאוהרי
 והחרא בלבו אשמר שכיון הרברים אתבכאן

 בזה; השמיענו גדה דדבר כהנ"5בש8תיו"
 אמר? בענח נ% משכחת 5א דתטורה דינאדעצם
 בלגו בטטר אג5 0כמט בשפתיו הוציא אםאלא

 המהוד הכל כיון תסורה כלל הוה לאבלבר
 נדיב "כל רכתיב במ8ום הוא סני לבר בלבודגמר
 כנ"5, ברבר יש הבאה היוב ורק יביאה"לבו
 בזה שייך לא אימורא רקעביר בתסורהאבל
 ראז בשפתיו כשהוציא ורק נריבות, ממעםהיוב
 יבמסירתו לנבוה דאמירתו סמעם הואהרי

 את בכאן להוסיף איצמריך לא ולכןלהדיומ,
 להזור שיוכל סה סלבר רבל"ז הרבריםאלה

 כלל לה מווכהת לא הרין עצם אךבתוכ"ר.
 יעוש"ה. וביכאסור
 סצוה ההנוך מדברי ראיה להביא יש ועורב(
 הקב"ה שרצה הסצוה כהטרשי וז"ל שכתבשנ"ב
 עניני בכל ארם בני כל בלב מוראלהמיל
 ענין סוראת בלבנו לקבוע כרי וע"כ וכו'הקרש
 אלא הרברים, נשנה לבל הכתוב !וההקורש
 לעולם בקרושתה תהיה הבהמה שנתקרשהסכיון
 בפהפה ולההליף מקרושתה 5הפקיעה נהשובולא

 מהשבתו שההפך ספיו, הרבר יוציא ואםאהרת,
 בא הוא כי קורש שתיהן ותהיינה מעשהווכל

 שתתפשמ להפך ותהיה קדושה, להפקיעבסעשיו
 ררוקא סרבריו ברור הרי עכ"ל הכל ותתפוסיותר

 ע"י ולא תסורה נעשה אז מ6יו הרברכשיוציא
 גרידא.מהשבה
 שנתקש" ומהג(

 דינא רהאי בטעמא כת"ר
 להומיף "ט שם, שהבאתי המעמים מלבדהנה

 להנאון אברהם" "רבר במפר שראיתי טה,ע5יהם
 וטם שסביא ש5ימ"ח מקאוונא שפיראמהר"א
 וי"ט אב"ר זצ"ל ברוה א5יהו ר' הגאוןבשם
 שדוצח מה הוא התסורה ענין רעיקר סיר,דק"ק
 ה5"ת ואילמלא אהרת על זו בהמה קדושת5הסיר
 שוהני 5א  יביר דאי ימיר" "ולא יחליפנו"שדלא
 והמורתו הוא "דוהיה העשה אילמלא או5רבא.
 טצר כ1עייין רבריו היו לאביי, קורשיהיה
 'לח%ין ההקרש את להוציא הממק?ניז

 כע*ן והוא תחתיה. הולין של זו אהו5הכנים
 יטות על שח?ללו 0נה שוה וכהקדש הי%5 ש5ענין

 מעשה שהיתה זה ובחופ! שפהו55,פרוטה
 %ח ה5או" נאמר עצמה גמוד סיע5תהתמורה
 שי,5קמ הגזה"ג ובאה אותו" יטיר שו5איה5יפנו"
 4,יכח אש, להויין; תצא 5ח השרש בהטתדטגם
 אעל4 מהקדש: בהבט? ההיה 5א במר מתאנד~וא
 אי(:, וא41( מתפיה מששה ע"י 5ח%יז5צאת
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 כמזציא רק )הריהו עיקר, כל תמורה עניןוה
 ואין תמורה, משום לוקה ואינו לבמלה,רברים
 נתפסים.ההולין

 מכהט"כ לרבר זכר לרבר ראיה שאיןואע"פ
 האיסור במעם תמורה הלכות שילהיהרמב"ם
 הוא "והיה הכתוב שאמר שזה לי יראהוז"ל

 "ואם שאמר כענין קד"צ", יהיהותמורתו
 ערכך כסף המישית ויסף ביתו את זגאלה13הריש
 וקצה הארם מחשבת לסוף תורה ירדהעליו".
 קניינו להרבות נומה ארם של שטבע הרע,יצרו
 אפשר והקריש שנדך ואע"6 מסונו, על%חוס
 אמרה משוויו, בפחות ויפרה וניהם בושהזר
 אם וכן הומש. יומית לעצמו פרה אםתורה
 וכיון בו, יחזור שמא הגוף קדושת בהמההקדיש
 ממנה. בפהות יחליפנה 'לפדותה יכולשאינו
 היפה יחליף ביפה הרע להחליף רשות לו תתןואם
 בפניו הכתוב סתם לפיכך הוא, מוב ויאמרברע
 הוא "והיה וא)פר החליף אם וקנסו יהליף,שלא

 לכומ כרי הרברים אלו וכל קךש, יהיהותפורתו
 דענין וכיון עכ"ל. וכו' דעותיו ולתקן יצרואת

 אינו עצמו רחלול י"ל חלול כעין הואתמורה
 לבו" נריב "מכל מחשבה בו לרבות כמקרישנרון
 גלי הקד"2 מחולין לעשות ררוקא רי"לכא8ום
 הולי( מהקדש לעשות אבל במחשבה, דמהניקרא
 רוקא רבור רבעינן התורה ריני ככל רהויי"ל
 במחשבה. הלה תמויה איןוא"כ
 רהאי במעמא מילתא לומר לי נראה ועורד(
 בין בסברא מחלק " מוב יום "העונג דהנהדינא,
 לו שתתן ע"ם גט לה נתן דאם דאטרינןהא

 בטל הנם התנאי נתקיים לא שאם זוזטאתים
 כשהתנה חלי?ה לבין ע"ר(, )דף בניטיןכדאיא?'
 החליצה התנאי נתקיים של* אע"8 כוהתנאי
 רתרי 3משים ק"ו(. )דף ביבמוה כמבוארכשרה
 בעצמה שהיא מו4שבה א( יש מהשבותנוני
 וכל נמ גבי כטו הסהמשה ענין ופועלתנזרישת

 הבעל אם אלא מתט"שת האשה שאיןחקנ.נים;
 ו%אח המוכר 8"כ אלא ,נקנה ~מקח ואיןר4צהן
 שאין התורה שאטדה רו %שותן להונותיה%ק
 נעושמ א"כ אלא לאור ורצח בדברים נגט?י%4ט

 וטיינת גתיגיחו ע"י גם כמו סעשה ע"יםיגי
 '  ו,טאשיכה; ;וטצחי צ"י' יפסח כריח81;8מי

 חאע השנין פאל שלהם 'הרשן,קא%4;ט4קר4 אבי

 אותה עהטה לטה המעשה 8עולת על להורותבא
 הלזח רצון שאין אלא הקנין, מעצם שהוארק

 מעשה ע"י רצונו כשנורע רק פעולתועושה
 על המורה טהשבה ויש ב( גמור. רצוןשהוא
 לתשוב צדיך שהוא דהיינו המעשהעשיית
 פעולת ועיקר הזה, מעשה עושה הוא למהברעתו
 תורה שאמרה רק המעשה ע"י נגמרהרבר
 ברעתו מהשב א"כ אלא פועלת המעשהשאין
 ולפיבך זה. רבר עושה הוא למה עשייתוב,טעת
 כיון זוז מאתים לו שתתן ע"מ אותהכשגירש
 זה ע"מ אלא ולפמרה לגהשה רוצהשאינו
 לא ואם המתיר מעיקר הוא זה בעניןורצונו
 רצונו הסר זה באופן הלא זוז המאתים לונתנה
 הגירושין אין ולבן המתיר )?עיקר שהואלגרשה
 המתיר מעצם הרצון שאין בהליצה אבלהלין.
 ההליצה רמתנאי רש טתרת, החליצה מעיצזזכ"א
 למה שיכוון היינו לפמור בכונה שתעשההוא
 אין 11 בכונה לכן ההליצה, פעולת עושההוא
 ?מור לשם היה פעולתו תכלית מ"מ רהאתנאי,
 משום תתן לא אם אף מעליא כונה הויוהא

 תנאי. נתפס איןרבכונה
 שהושב מחשבות גוני התרי מלברואמנם
 שלישית 3וחשבה עור מצינו מוב" יום"העונג
 שהשב המהשבות כהטתי יותר פועלתשהיא
 רבר להקריש מחשבה והיינו הנ"להגאון
 נריב "כל מקרא כרילפינן בלבר במחשבהקודיה
- הוא רטעמא וי"ל יביאה",לבו  ררשינן אם 

 תמורה לענין הרמב"ם שררש כמו דקראמעמא
-כאמור  רעת לסומ יררה שהתורה מפני 
 כל בעיני כמשר ורם גרול הקדש שעניןהאדם
 גם גטורה והטכמה דעת גמירת בו יש ולכןאלם
 .גרירא. בטחו1בה אלא וטעשה . רבור שוםבלי
 בלבד. במחקטבה טני רבקדשים התורה גזרהולכן

 בנריים ז-ל הר"ן שביאר כמו לר.ברוד,ונכם8
 א% רלהכי רבור, כדי תוך יענין פ'*ז4)דץ
- וסנרש וטפד"? ע"1 ועובדטגד4  %הרמב*ם 

 מהל' א' הל' ט"ו בפ' כמבואר טחדישגפ;אצל
 סהשום ר3ף, כרבור תוכ"ד אטדינן לא =כהט?"ק
 בקאשרדד4הא

 גמ,וי
 ד84י מלי חטירא דלא

 עהשה הוא דעתו בנמד לא איועם .ע4שהכ,%48ים
 הגי א% בתוכ"ד: בו לחזור שיו% ד1הואלאי,

),; ,, . , ;, ;, ;"יי,,;י,י,,, ,,, ., , , ,,,ג,,,ן;,,,,;,  ), . , , , ,-.י;,,,,);;;,,
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 זחוברתה5ר,דם יבשנה12
 אותם עהטה אדם אין האי כולי רהמיריכיון
 תוך אפילו חזרה ומשו"ה גמורה בהסכמהאלא
 מהני. לא רבורכדי

 יש בהקדש דמחשבה זו רסברא אמנםאבל
 מצוה, לרבר רוקא י"ל גמורה רעה נמירתבה
 "לא בה שנאמד תמורה כגון עבירה לרבראבל

 בה ריש בה אמרינן לא ימיר" "ולאיחליפנו"
 כי גרירא, במחשבה וחלוטה נמורה רעתגמירת
 רצונו אין האדם נפש בפנימיות הלאאררבה

 כמו מצוה כ"א עבירה לעשות ישראל איששל
 בהא כ' הל' פ"ב גירושין כהל' הרסב"םשביאר
 לא ולכן יעו"ש אני רוצה שיאמר עדדכופין
 דבור. דוקא כ"א נרירא מחשבה בתמורהמהני

 יבוא()הנפשך
 כהן, ז%במשה

 בשיקאגא ציון תפארת בבהכ"נרב

 ל"זמימז
 בעופות נחוצהשאלה

 כי ושמעתי הממבחים לבית באתי אחתפעם
 אשר אחד מאכר בא זה כי ספר בהמותהרופא
 סחלה להן יש אם עופות, מאות משתי יותרבדק

 העופות את בוה הוא איך ושאלתיוהמתדבקת.
 מהמ כמו קמן ברזל חומ לו יש כי ליואמד
 טיפי איזה וסוציא אגפיו תחת החומ אתותוחב
 איזה להעו4 יש אם יורע הוא האופן ובזהדם

 העופות כי אצלי ספק אין המתרבקת.מחלה
 בנשסצפו אם מריפות הן האופן זה עלהנדבקות
 נ"נ( )סי' ביו"ר ב"י הרב פסק העוףאנמי
 צריך כתב הרב אף הריאה ניקבה שמאמרפה
 אבל כשרה. שלמה היא אם לראות,לנפתה
 בקיאים דא"א י"א בס"ה כתב ז"להש"ך

 ני"בה כי לוראי קרוב שהיא בזהבבדיקה,'כ"ש
 מיפי וטוציא החומ את תוחב הוא אםהריאה,

 יש אם שאלתי היא זאת אבל אגפיו. תהתדם
 על נברקו %ם בשוק הנסכרות בהעופותלחוש
 בשוק הנמכרות העופות כי אמת האופן.זה
 יהין היפים ברבות כי אני בטוח לע"ע, מיעוטהן
 המצוי סעוט הוא אבל מיעופ הוא כעת אבלרוב
 כפו. ואמן אינו והעכו"ם הריאה, בדיקתכמו

 % ש8כיז ,אין כי ט"ו( ט" ביו"ד הרבשפסק
 ט5פי אנק""ם הקטנים בנדיים כגביםהעובד

 )בס"ק הש"ך וכתב ימים ח' בני שהםואומר
 נאמן. אינו תומו לפי במסיח אפילור'(

 קאחן ישראל בר' אשראברהם
 מיננ רמשיזיםשו"ב

 קכ"ב 0י' היו"ד חת"ס בשו"ת הוא כזושאלה
 המוכרים שדרך הפמומות האווזות עלשנשאל
 מתחת עלה שיראה הכנ4 תחת במחמלתחוב
 ניקבה כהטום האווזים לנל לחוש יש אישוגק

 צריך כן שנעשה הניכרת רהאווזא והשיבהריאה,
 והמוכר נאסר, בבדיקה בקיאין אנו ואיןבריקה
 ולחוש נגעתי. ,~לא לי ברי לומר נאכעאינו

 אינם דהרוב כיון כלל נראה אינו לזהמסתמא
 בריאה ענעים אינם רובא והעושים כןעושים
 אברהם ברית בשו"ת ועי' בזה שהאריךיעוש"ה
 לבהטות שעושים הקזה ברין כ' סי'היו"ד
 ריש שם והעלה בכך בקי אומן ע"יבצוארם
 אשר יורעים אם הנ"ל, שאלה בנדון וכןלהתיר,
 הרופא אשר כזה ממקום באים האווזותאלו

 בקיאין אנו ואין בריקה, צריך בטח רםמוציא
 רי"ל כיון נראה, אינו לזה ולחוש נאסר.בבריקה
 בריאה, נוגע אינו כן שעושה הדופא אשדנ"כ
 ואיננה בריאה האווזא אם לראות בריקתורכל

 התוהב מחט ע"י בריאה ינע ואםבמחלה,
 נקב, ע"י הריאה למחלח הביאו בעצמו הואשוב
 בודאי בא מקום גטויזו יודעים אינט אםולכן
 לזה. לחושאין

 והמו"להעורך

 והרבמת היהרותכצלם
 אנהה"ש

 מילער תו וביטת
 קלישורני'אוקלנד,

 בהורכגות להשתגהט הנני השנה, ראשלרנלי
 לשנת וברכותי אחולי את הפרדם ע"י לשלוחהזו

 מהץ חת ד' ירוא העולם.י בכל אחי לכלמובה

 אשלום לעולם. לעמו נחמה ויביא ישראלעגי
 ,, ולקרובן. לרחוקשלום

 ברבהיו את.) להביע גם הנני זוובהזדגונות
 ביעאהת היפה עבודתו על הפרדס לעודךהלבבית
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13 זחוברתהפרדם יבשנה

 "סוד מפרי; בהפצת עזרתו ועל עמנומדעי
 וחיי הבית קדושת להחיאת המוקדשהיהודי",
 שמטרתו האושר", ו"סוד היהודים,הכהצפחה

 יברכהו השבת. קדושת שמירת את להחזירהיא
 מאמציו. בעדד'

 היהודי בשביל ,נוראה היתה העברההשנה
 תרתי בדמים אבדותיו התבל. חלקיבהרבה
 ימי במרות נוסה הוא מספור. רבוכהטמע
 וקיומו נאוטטריא, בנרמניא גרד4הבינים,
 ישדאל ובארץ בסכנה, עומד הוא אףבאיטליא
 מבניו. רביםרצחו

 שום לה אין היהורי נגר הזו הנוראההרדיפה
 נרדפו היהודים היהודית. בהסטורי'דוגמה
 מנהגיהם עבור אחר, באל אכענתם עבורתמיד

 בין התבוללו שלא זה ועבור השונות,ודרכיהם
 או ליסורים נכנע מפקפק יהודי אם אךהעמים.
 שוחרר מיר הרי אמונתו, על ותר והוא5פהויים
 גויוחרות. זכויות קבל נם רבים ובמקריםמימודים
 אין היהודי נגד המודרניות ברדיפותאילם
 או אמונהו, על ותור של הבדירה את לונוהנים
 טבעי. בלתי רניל, בלתי דבר זהו התבוללות.ש5
 הנבואה מלוי את עתה רואים אנו ד'. יד היאז1

 שנה: אלפים כשלשת לפנישהוכרזה
 אומרים אשר תהיה לא היו דוחכם על"והעולה

 ואבן. עע לשרת הארצות כמשפחות כנויםנהיה
 ובזרוע חזקה ביד לא אם אלקים ד' א,ני"חי
 עליבם" אמלוך שפוכה ובחמהנטויה

 ל"ג( ל"ב, כ')יחזקאל
 הי' הזו הנבואה אמתות את להוכיחבשביל
 אשד אלה וכל דודות, תרבה כ"כ לחכותצריך
 מוכדחים האלהית האזהרה את לשמועמאנו
 הגדול, השונא בירי התוצאות את לסבתעתה
 כאי5ו אותו אנו רואים היטלר. המודרני,ההמן
 הנרמני היהורי הכעץבולל בפני עומדהוא
 לו: אומיהוא

 כ5, המחוסר היהודי אתה פנסה הנךגלשוא
 רוצים אינם הם האדיים. הטצדים עםלהחערב

'

 כ%ים אולם יהודי, בתור אותך שונאים אגי יך-
 ושלש נדמני, יהודי בתור שתך שונאיםהנ%'

 כמץקרב שהגך פה כל יהורי. נוצוי בתור פעטי8ל
 % יוהר. אותך שונאים הגנו יהערןא%4%

 אט 5ק55ה. חושבים הננו' מתטתיך 3%סשל,4די

 מפני אותך שונאים אנו אין תמיר. אותךנתעב
 מוצאים אנו אם כי חטרונות, בך מוצאיםשהננו
 הנך ואם אותך. שונאים שאנו מפני חסרונותבך

 וע"י עצטכם בין תחיו לפחות לחיות,מוכרח
 יהודים.י' בת1רעצמכם
 היהודים מצוקת את לנצל ברצוננואין

 רק אנו מתכוננים האומללים,המתבוללים
 ליהודים לקרות עלול להם שקרה שמהלהדניש

 לנרמניא, מחוץ אחרים, רפורמיםכעזבוללים,
 ישטעו לא אם מדומה, בבטחון עתההנמצאים
 לעמם, שבשמים, לאביהם לשוב הנוראהלאזהרה
 יאחרו.בטרם
 היהודי, של בהמטורי' תמיד שהי'כמו

 לו הפבו ואבדותיו לישועה לו הי'מצהותיו
 ליהודים שקדה באסון נם רואים אנו כןלריוח,
 בהדבה היהודים לתחיה. שבה. היהדותעהה.
 הרגשה מדגישים להיות התחילו התבלחלקי

 עתה הכנמיות בתי את הם מבקריםרוחנית.
 הישיבות האחרונות. השנים בעשרות מאשריותר

 האינטליננציא נוספים, תלמידים הרבהמקבלות
 היהודי. בחנוך להתענין מתחילההיהודית
 בשביל נעשים היהודי של שהשונאים רקחבל
 או להכע לחבות למה ליהדות. חזרה אותולנהט

 הטוב, טרצוננו היהדות את נחי' הבהלהיט5ר?
 ישראל", "שובה להיטלר. מקום יהי' לאואז

 וחי'". "שובה תמות","למה
 קום הידע הנרא"י מר1 לכבודאזכרה
 שנים שלש ליום בירו,צליםזצ"ל

למלוקו
 שנים שלש מלאת ליום אלול ג' ג'ביום
 נערכה ?צ"ל, הכהן הנרא"י רבנו שללם5וקו
 אמפת הדב" "נפרכז המרכזית, הישיבהבהיכל
אזכרה.
 הישיבה היכל את שמילא כדול קהללפני
 חרל"פ כהשה יעקב ד' הנאון נשא להומהוצה
 והתעוררות אזכרה רברי הישיבה, ראששליפ"א

ע5-

 את הבליט ביתור . וצדיק גאון של סלוקו
 ארץ ובאהבת ישדאל באהבת הנשגבהא"סיותו
ישראל.
 הת"ח כהקגי בירהסלים הרבנים גגוו5י5א.י הראופיה הרבנות מחבדי נראו: הנוכחיםב4ן,
 הרי "מכון חיים", "עץ הנוולוה "ישיכותמב4י



 זחוברתהשרדם יבשנה 1*
 יומף" "*ורת "חברון", היים", "תורתפישל"
 בני הפועו(ם"ז, הרתיים, הנוער מאדגוניועוה

 ועור. יהורה נעורי יבנה,עקיבא,
 מת5מיריו הרבה התאםפו האזכרהאחרי
 5ע5ות במבוניות העיר ומרבניומעריציו
 אבל הזיתימ* הר במע5ה קברו ע5ו5השתטח
 ע5 הוחזרו העיר בםביבות הפרוע המצב5רנ5י
 הש5טופת.ירי

 שנפמר כשרארם
 בתורה הנרו5 הת"ח נפטר א5ו5 כ"ב א',ביום
 ז"5. אבראסשוויץ רוב מררכי מו"ה וש5םירא

 *וי5ין, קורליץ מעיר בא ז"5 רם"רהמנוח
 בשיקאנא היותו ימי וכ5 ווא5אזין. בישיבתו5מד

 היה ציון". "תפארת בביהכ"נ והתפ55למי
 וחדש ועמ5 ויגע ומברן, עמקן בתורה, נרו5ת"ח

 ובכ5 השלימות, ביראה היה ררביו וכ5בתורה,
 שם 5ראות 5םינםינטי נוםע היה ושנהשנה

 שם. נםע הזאת כשנה וגם ומיויעיו,אוהביו
 עשו הרבה סינםינטי והעיר שם. ונפמרונחלה
 העיר וכ5 הטהרה, שם עשו וכשנפטרעבורו,

 והםפירוהו ישרא5, כנםת 5ביהכ"נהתאםפו
 ותארו בהכ"נ, 5פני ש5יט"א זילבר ר"אהגאון
 הכירוהו אשר וצריק, בתורה גדו55איש

 5שיקאי והובי5והו וצדקותיו, ומדותיומע5ותיו
 תנצב"ה!שטיין. אייכענ- ר"א והרב כהן, רם"ז הרבבינשטיין, רו- רח"צ הרב הגאונים הרבנים והם8ירוהוגא,

 םינםינטי העיר 5אנשי תורה נותןכה2פחהו
 ש5יט"א, זי5בר ר"א הגאון ראתראו5מרא
 ר' ש5 בניו צמח, מר גארדאן, לכדפ*חהובפרט
 מה כ5 ועשו עמ5ו אשר ז"5, נארראןנייטען

 *טירתו ואחרי ז"ל. אבינו עבורשביכ5תם
 אסוע של חסרשקיימו

 ר' 5בט ויש5ח ירשום ממנו, ואגרהתורה רברי שיודע מי כל אשר מבקשהכה2פחה
 ש5ח ומי שו"ב,  נ"י אייבראמם סמפהאברהם
 אשיו. יבוא והוא 5בנו ית5פון 5רשוםיוכ5

 .זשמ1 310828*881שפ%4נפ4
 4אש .04%*ששש04 ,88*פ%8סמש1

 %884ש ושיספש8888

הגינשחשין

 הורוויץ אברהם מו"ה הגה"צ הרב בתתחי'
 יתן פוילין, פאקשניווצע בעיר האב"רשליט"א

 לכל טובות ישועות תש*יע זו השמחה אשרר'
 ישראל.כ55

 הביסד הוא ש5יט"א, מבאבוב הנה"קארמו"ר
 בפוי5ין ערים בכסה מבאבוב חיים" "עץיו1יבות
 אלימלך הרב שם, 5ומרים ת5נדריםו5מאות
 ישיבות תומכי וער מנה5 הוא עהרענבערנא5עזר
 באמריקה. פוי5ין, מבאבוב היים""עץ

 ה5שכהכתובת
 *11 82מג8 826 8218%08% 9יש31שנש1וששו

 ארי' מו"ה בוצ"ק הגה"צ הרב 5כ"קמז"ט
 אכ"ד שליט"א ראבינאוויץ הכהןאלימ5ך
 החו"ב המופלג התתן בנו 5כלו5ת שוי5יןבשיר5וב
 ש5יט"א הכהן מאיר א5טר יחזקא5 חייםמו"ה
 תחי' מרים גא5רע מרת המהו55ה הב5העב"נ
 הלוי א5חנן יצחק יעקב ר' מו"ה הגה"צ הרבבת

 שבוחה קו5 אשר ר' יתן מבה2ענםטחוב.ש5יט"א
 בהי 5כ5 שמחות ישפיעו צריקים גואה5יוששון
ישרא5.

 ישראל מו"ה הנע5ה הכאון הרב 5יר"נמז"ט
 אימא רח5 מרת הדה1ובה הנ5ה בתו5כ5ו5ת כש%.* רזשא, בםט. רב ש5יט"א לעוויןאיסר
 אברהם ר"ר והנע5ה היקר החתן עב"גתחי'
 בהם 5ראות יזכה כד2יקאגא. יחי' םדפרכד2ה
 והרחבה.נחת

 אייוםיןחג
 ר1דשקעס ליב שבתי מר הנכבר 5יר"נמז"ט
 תחי' היקרה ורעיתו מיזורי 5ואים מםט.נ"י

 ראוגן מר וכדות במע5ות היקר בנם5אירוסי
 בס1עיס ומושלמת הכ1ז5%ה הב5ה עג"גיחי'
 סו"ה הנעלה הגאון הרב ש5 בתו תחי'חנה

  דזק%ב באט5אגטא רב ש5יט"א נפןטובי'
 שנים תייו 5מד יאשקעם, ראובןהחתן
 באוניבדפישק בטועיס והושלים לתורוקבבהם"ר
 חנמ הבלה כן יחיע וחבמה תורה בותשהנלל

 ;ין) , , בחבפחז סלוסדח ויקדה, חשובה תחי'גפן ופרשיו ישראל רכב הגה"ט ריונ ק לכןמז"ט
 קענבי  "הנפן" ענביובסדעים. שליט"א . הא5בערשטשם ציון בן ר'כ%ה"ר

 השנ*-

 ,,;,,; ,,, ,ת1
,,,, מצ%ו* ס% לשב1ע ויזכו ולברכה, לס%ל5הם החו"נ התתן בנו לכ5ו5ת מבאבוב,הארמו"ר
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פ1 ןחו~הה9הדם יבשנה
 מיזורי לחעים, דםם. העירוער
 ערכו נורל את הכירו לואים רסם' העירוער
 ט"ה הששטלות איש החו"ב בתורה הרה"נ.של

 שנה זה אשר שליט"א אייכענשסיין צבימנחם
 ישראל. בית ביהכ"נ רב בתור לשם,שבא
 להשיס, רסם. העיר מוער לרב נתהבלכעת

 עפשסיין ח"פ סו"ה הגרול הגאון הדבבהסכסה
 לואיס. רסם. האב"דשלים"א
 בתורה, גדול הוא אייכענשסיין רם"צהרב
 העיר אנשי לכל מפורסם וכבר טצוין,ונואם
 בישראל. לדב הראוי סדב, בשם לואיס,סם.

 בשיקאנא הכשרותלב2צב
 בשיקאגא פחרק" "ראדזשערם העירבחלק
 ענד שערמאנ'ס המכונה, בשר של באםלי1נמצא
 ונבלות פרפות עוו. לונם וועסם 2414פיינס
 שם נמכר שנים כטה יודע ומי מרובה,במדה
 האמליזים רוב אשר ואומרים ונבלות,סרפות
 השלם לא אשר לדעת הורה זה בזה. נחשרושם
 .מכשירים רבנים של או הכשרות וערשל

 ישראל וכל סכשירים. הבעלים רקהאםליז,
 הבעלים אמפר באסליז כשר בשר לקנותיהררו

 וישרותם. בכשרותםטחזקים

 שעמנז _תלבשלא
 עושים ישראל כל אשר אלה נוראיםהימים
 להיטיב ומבטיחים העבר, על מתחרמיםתשובה,
 היותר מעבירות אחר להבא. דרכיהםוליישר
 בעיני קל וזהו שעסנז תלבש בלא הלחוחפצרות
 יהודי כל אטר בא העת עליהם. לעבורהאדם
 בהם יהי' שלא לראית וסלבושיו דרטיח9ש
 סר אשל שלו בבוד כיבושי ולעשותוטעטנז.
 ועדפה דדכיו, בכל הוא נאמן אשרשייקין,
 עטעמנז. חעהש בהם שאיןפ5בושים
 הפודשיח. בח5ק תתעשיהבהובת

 דצויעט כעטךמימן
 חברת אצל הנעשה החד,ש בושר"סיפת
 627 יאו9, נע. שיל" פחשין ברענדיגנ*וצעיווין
 שבא סי פל הימנג למעלה עין עט.יפינפטע
 הטימן אע כי יאמך שמוהו. אופן העאה,טפ
 ע5 יניע 5ח' מכש5' שום אשי השד, טוב,:אאש,

 העוף ש5 תלו על שרף יה מי טישידו,
 של וסיסן ומספר, "כשר" תובתבעלעהסריק

 ויום האסת, יכיר אשר פהרב שמודמורי
 שיוכל קסנה, כשר מימן של המכתההשחיסה,

 באבפהחתו. ולהניחו השחיסה אחרליקח
 זו המבונח ימבדו שלא מבטיחים הסכונהבעלי
 הלשכה הכשרות. וער או העיר רב הסכסתבלי

 של עבודתו אופן להראות שם הבא לבלפתוחה
 זה. כשרהסימן

 הסודעות. בתלק הלשכהכתובת

 סו"ה האשכולות איש המפורסם הגאוןהרב
 לדב נתקבל שלים"א בארוויק שלסהאבדהם
 רארסעועססער בעיר ישראל" "תקותבבהכ"נ
 רבם, כבוד להעריך ידעו אשר בתקוהמאס.
 לתורה. כבורויתנו

 סאיר סו"ה טצוין עילוי הצעיר הנדולהרב
 לר"ם נתקבל ממוטקבה, העילוי הנקראקארלין
 אשר בתקוה אלחנן. יצחק רבנובישיבת

 הנאמרים משיעוריו עוננ ישבעוהתלמיריס
 והגיון.בשכל

 והשוב נתלארח
 ציון סרבני אחד יארה לניו בא אלובימים
 גאון תורה, של אוצר בשערים.הטצוינים
 לעווין יעקב היים  סו"ה ירושליםתפארת
 "חיל בשם גמשתו תיבור נרפס וכברשליפ"א.
 בהסכסתם שבחוהו ידהטלים ונאוניהבשקדש"
 התורה חובבי אשר בתקוה טצויןי ועילוילנאון
 הזה. הנרול האדם את לקבל ידעו 11במדינה

 השמשים אטדתבשם
 נשיאיהם, בשיקאנא, כנסיות בתי ולכלאגוו,ונו, חברי לכל השנה ברכת אנחטמאהלים
 חקהלהק אנודת את הרבנים, מרכ? חברישייק"א הנאונים הרבנים כל את וחבייהם,פגהיגיהם
 החודה ערן ויתרומם עבורתה, את להגשיםייליח כנסת בית שנל רצון יהי וסנהעיה.סגהלוה
 וחייפ ברבה שנת תהא הבאה השנהויו,דאת,
 ישראל. נלל ולכל סשפחתט, %% 5נוהפ5א
 מזכיד פאלהור,משה סנן. שמדים,אייי* האנודה נשיא סאביצקי,אלי')



 זחוברתושרדם יבשנה16
 לאוריתא רבאמורעה

סיר לאור ,צא ב"ה כ, להוד,ע הנני הדוהברגשי
הרב אאטו"ר טאת עה"ת הטדה" ל"כל,"ם,יוא,ם

 טאיר טוה"ר ונשגב צדיק הספורסם הגדולהגאון
 נדפס -- ז,"ע זצ"ל אוסטרוב האבד"ק פלאצקידן

- בד. וטכנרך טהודרבא61ן  ספר, את עוד לה,ם,ג ,ש 

 על ישראל והמדת הלק,ם. ה' עה"ת המדה""כלי
 ב"ה. הטצוותסדר
 ספר לאור ,צא בקרוב כ, להודיע שטה,ם הננוכן
 זצ"ל. הגה"ק מאאטו"ר שו"ת הטדה" "ארץענק,:
 כטה בתוכו ,כ,ל והא,כות הכטות רב ,ה,'הספר
 והננו בדפוס, נסדה רובו וכבר תשובות,מאות

 תשובות להם שיש ות"ה הרבניס טכל בזהטבקשים
 את יהד אותם שישלהו זצ"ל הגה"קמאאמו"ר

 הארריסה: בהספר. ויודפסו שאלותיהםהעתק
 ע4332!1 .821,12(כ24ק

8018116.9,
 8ש$"ו884ע78י

,00%ש()(

 בצלאלמלאכת
 ,טבועות טס' על בצלאל" "טלאנת ספר לאוריצא
 לוריא בצלאל טשה ר' ר,טכבה"ג האדירטהגאון
 הבטות רב ספר וסייני. סובאלק האב"דזצוק"ל
 דפוס(. גליונות מכ"ב יותר )סהזיקוהאיכות
 הכהטלוה( טהוצאות )הוץ דולר 1טהירו
 אלהנן ר' הגאון הרב הטו"ל אצללה,טיגו
 זאליו- האב"ד הטהבר( )נכד שליט"אסאראטשקין

 הכהבת בשוליז. יצ"1דאק,
 (311נ%ם1 .%,(22(21כ()(!1)(8

 ,א(2446ע6מנ-שנ4מ018א

 הצבי" "כרםספרי
 י"ל )בקרוב ויקרא, שמוהע בראשית, על כרכיםג'
 תועלהם בגודל הנודעים בטדבר,( ט' על גדולנרך
 בתור ודורו% נואם וגאון רב לכל נהיצוהםורוב
 תקופות וכל ומזעדים ש"ק לכל שסושיםטפרימ
 דולר, 9 כרך כל סהיר ההיים, עניני ולכלהשנה
 שליפ"(3 המהבר הגאון הרב בתיבת עללפנות

 דן1ז41133%?
 ז414י14י

 14 818פפ%1 ,.מ8 80% .מ40מ2,0 .יי1

 ה58קשן תמר.
 וכל ומביריו, וטיודעיו חוהביו %טנרך
  שנה טובה, והתימה כתיבה בשנתהסוהדים
 ומאושרה.מובה

 11. אינ2מה(קי 441פ(ם
נדא882טא880

% ששש%(8 ש א * 8 8 לשי1  

. 4 4 -

 במינת יהיד ונפלא יקרספר
 ה ר צ ל ח א.

 בכל ושלהגים דינים הלכות כל וטסדרסבאר
 תום ער נהלה מיום צרה. ליום השייכיםהענינים
 המשה הטת, כבוד תכריכין, טהרה, האבלוה.יטי
 הדין, צידוק הקברות, בית קבורוק אנינות, דיניכל
 8תיהת הקברות, ובית כהן המוע וטוטאתכהן

 ,טל,טים, אבלווע יטי שבעה עצטות, פינויהקבר,
 נשמוה. הזכרת ישהר-צייט, טצבה, קדיש,יב"ה,
 טהירו עמודים. 806 ספריס, מאלפי וטסודרערוך
 בספדיו המפורסם הטהבר אצל להשיגו1($2.0.
 בקשל8ם- רב גרינוואלד, יהודה יקותיאל הרבהרבים
 8הייש.בוס,

 43381!1 .מ,לנ12נזןאשב%1נ1(
 515 ע15מ4עץ0%,(00ז(8 ,שמ15עמ4א(.%10)(

 בביהם"ד והתלמידים והמורים רמי"םהרבנים הברי את ושלום והיים ברכה בשנת מברךהנני
 בשיקאגאע אהב"י וכל וקנדה, הברית בארצותהרבנים הברי וכל בשיקאגא, הרבנים טרכז והברילתורה,
 טנהליהם ראובןש, בני הפלה "שערי לבהכ"נובפרט

 כל יברך החיו, היקרה סשפהתי ונלוסנהיגיהם,
 טרובה. בכרבה ידימםסעשי
 בבהכ"נ אב"ד יב רופינשפיין, צבי היימ.

 בשיקאנא. ראובן4 בני תפלה"שערי

 כמיכז הברי לבל סברך הנני טבורכ,ז טובהבשנה
 ו%טב ולהתני טעטיוס, שטו(ון טר להתנינא", קשמ- אנשי יעקב "א% בהכ"נ אנשי ולכלהרבנים
 בטינע888ליס, רב סווירסקי שטרי' הרבהיקר ולבני טעננ. בטששטונוגא, רב גער,טטיין,עזריאל
 על יעמדו כולם רייפער, צבי מרולהתני

 וטתוקה. טובהבשנה הברכ"
 א% בבהכ"נ רב פוירסקי,רובער
 בשיקאנא. קשוונא, אנשייעסב

ן

 ומאהטדה מיבהשה1
 הקהלחץ ולאגודת רשיסאפ, הרבנים למרנז1
 5% ולכ5 וארובנו, ומיודענו מכריע לנלו המםהר, בברית עממ הג4ים ו% בשיקאגא.1
 והייס ברכה בשנת חנו מברכים ישדא5,ן

 ס4 5שטנערמ5מ%ן,ושלום.
% שקא4 עע; וושמעח נ %ש1 %  

 מלמ8ם,3



17 זחוברתהפירם יבשנה

 דקנדמ הברית דגרצות הובנימאנוות
 אתר בכל הרבנים חבריח לכל השנה בוכתמביכת
 דאורייתא, תטכין בע"ב עליהם הנלוים ולכלואתר,

 החזקת היחרה, הכשרות, השבוע לוטטירתחעוזרים
 גאולח לשנת ונזכה תשב"ר, ולטודהישיבות

 יו4ועה.1
 נשיא קחנוויץ,יוסף
 מנהל זעלצער, ליביהודה

** * 
 תורה עזרתהמוסי

 ולכל וקנדה, באטריקה הרבנים יכלטנרר
 )הטחזיקים והגבאים, חכנסת בתי נשיאיהעסקנים,
 בעד והנדיבים חמותדלים ולכל זה, קדושבטוסד
 מגדולי ורבים ת"ח ט81חות אלפי נפשותפקוח

 שיגטור בעז"ת, חנחסבים בשם ברבהנויוטראל.
 ישראל קרן הרמת שנת ושלום, חיים לשנתחתיטתו
ותוה"ק.

 נשיא ראזענבערג, הלויישראל
 מזכיר. הענקין, אליהויוסף

** * 
 אחי לכל טברר חגני כהנים ברכת ט11לשת,בברכה
 הברית טארצות שליפ"א חגאונים חרבניםאגודת
 עדת קהל וכל דפילאדעלפיא, הרבנים וכלוקנדה,
 ואוחבי טשפתתי וכל פילאדעלפי4 דו1עירישראל
 ולשלום. פובים חיים לוטנה יזכו בולםוטיודעי

 לעווינם158 הכהן אדיידוב
 בפילאדעלפיאהאב"ד

 הרבגיח אגודת וחבהי ראשי ידידי את טברךהנני
 441ול רגתי, דנ14"יאהק חרבנים ועד והכדיוראשי
 מעיר יעד והברי וראויי לואיס בסאגט ישרחלעדת

 גוו"ז בביאיאן בתונם שכנהי אשר וחקהלותבראשפ,
 הרבניפ וגיסי ובבדוקליןי בסינסינאפיבקליבל4נד,

- כחטפחתי וכל ואהיותיואח4  פובוג חתימה בגטר 
 יצ"ו 5ואיפ, סם. אבד"ק עפשפאן, פיש45יפ

** .* 

 אגודת אהי לכל טברך הנני ומאושרח פובהבשנה
 בעיר יוטרחל קחל וכל שליפ"א, חגאוניםחרבנים
 ,זכו כלם נד"ז. בעישן, ובעיר ס,פי,דזוטוירזי

 בנד"ז יב פינעל, ה5וייצחק ושלוס. וחיים ברכחלשנת
** * 
 5עווינס%8 יעקבהרב

 הרבנים התברים כל וטאושרח טובח בשנחמכרר
 בכל וחציונים חכערהים חברי וכל שליפ"אהגאונים
 "הובבי חכנסת בית אנוטי וכל טושבותיהם,טקומות
 חמכירים וכל והצדקה, חתורח מוסדות וכלתורח"

 וברכח פובה לשנה יזכו כולם וסיודעיםוהאהבים
 ושלום.וחיים

** * 
 ובפרפ חבדי כל וטאושרה פובח בשנח טכרךהנני
 ,היק~וק ורעיתו שי' ראקטאן טנחם חרב היקרבני

 טשפואשי וכל שליט"אי חגאונים הרבניפ1חגודת
 י. נ א~ני, אנוטי וכלתחי'

 י, נ. אלבאני, רשקמח,דוד

--4ש-

 מ3כה חתימהגמר
 ן שליט"א, גראדזענסקי הגרח"ע התורה שר האמתי הנאון 5אדבע"ר ברכה כטפחלהנני

 הנאונים הרבנים ו5ירידי רוזנבערנ מהר"י המפורסם הג4ון הרב 5הביבי ימיו. יאריך ד'1
 הדבנים אנדת חברי הרה"ג ורעי אחי ירידי ו5כ5 דושאוויץ, ומהר"י 5בנטה5טהרה"א
 מאסם., פ5ך ורבני קשנטיקי, אינדיאנא, אהייא, רבני ועדי חברי וקנדא. הבריתדארשת
 סינסינעטי. המהו5לה עירי 5בני וא-י, שבהו"5 הרה"נ ידידי ולכל שיקאגא רבנילמרבז
 1 ולרעיחו רל"5 הרב 5בני ובאסט14, ספרינגפיע5י והסביבה, השאייסבורג עירי5חושבי

 ן למחותני פעסיא, ו5בחי נתן הד"ר לגני רעיתו, ולבתי אויזינשטיין ד"ר לתתני הרבצית,~ן
!, 

ן טינסינטי פה לאגוה"ק הרב44דיע"=;%"נר, ; 1 ,, ,,, ",. ,) וצ5הה), טובה בשנה -. ברכתי1, ן ע5 יעמרו כ5ם בספרינגפיעלד, אייזענשטיין מר ובית סיטי בדזורזי אייזענבערג נשר בית " ,

 ,),,,,,ן,),,1
 ).ן,) . , ,."י,,,),)),,, ,, . ,

(, .,(;(,; ,:,(,,,,: ,, ;
;(,



 זהוברתהשהדם יבשנה8ך

8 ראשקאס ליב שבתימר
 שן41.נ
ן ס8מפשי דייףראשסשס
 וםנ.וכה שנה נשנהממ.ך

8 אליעזר מו"ה הנעלה הנאון הרב ניסו%ת
צ כהשסס., בהעווערהיל האב"ר שלימ"אפופסא
8 ואת שלימ"א, הנרולים הרבנים בניוואת

8 שלימ"א, נפן מובי' ר' הנאון הרבמהותני
 הרבנים וכל דזשאררזעיא, באמלאנטא,רב

 הרבנים ירירי וכל סלובודקה י,שיבתתלכוידי
 8 עמו הבאים וכל ואתר, אתר בכל דיהמכירים
 8 טובה בשנה !תברכו כולם המ0הר,בברית

 1 התורה קרן בהרמת טלנו ונזכהומוצלהת
 עי":גנ גךךג;הויהדות.

 בתב..ת טה.ןר טיולב,
2 ול8סדב השנה לכלהבשרות

 % וע 5 ט1 וע 5 13 %ע 1 %(ך
 צ11$1 א מ1י81"1שא דצי1 81 4ש*41פש

ין,1 :8א6ע 4ש4שצא888

 ר8טענצששג פירמעף
 פה שנחדעראון
 ביזנעםעמש

 ו41פ' 8לע און זייערעסשסמיטערם , שלע און פריינה ממע שלע אהששמיל*ע טנצע זיהל י4הר אזונר טט שמינשעו
' ארביי-  מלת. ט1ב וט5 וה%הה ברכה שנת 8מיכש 1%41 6לע פעקם*די, די אש זיי כייטען

 שפמשש4פששיש 46 =שאיששנשנשש*שספשפ
 84שאשש 4ש6ששש 4*ש88אששש

- - 4  

 88 מ1 אששש48י46שש84 85פו%6פש,[שצ - , א864

 ותההשצ2 תכתבו פובהישבתי,

 ק8 מיהעל משנהעפעןדי
 חידש שלע און קיסטימער שלעווינשם

 השפען מיר ייהר. נליהליכען נעזונטען, 8ן
 פיקעל1 כשר,ע אונוערע פון ה"בען הנאה, פ4רמועצע וועם איקר און 8ר"ם8עדיטין בריימ" אייך וועט ייהר נייע ר4ס שזן
 ותל פר4דווטען, נעזויערטע שנדערע און'

 יונייכהט נאנץ *רבער אנעטען ווערעןכע
 פעדנענינוטי נרויס טיםסמיימס
 11811פ6מם84 16ש1פ1ש1.ס*מ4

 1 83ם אן 8פ6.6866412זוע
 6פ%8ע 61ם8ם8482

=========

 רעסם8ישם כשר ציון)-
 פ11 משנקדזשמענפ דשפחונשער

 צייגער היים מאה4מר
 דש מיפ איז צוגע4רייט ווערט דשרפ ושפ'4~פ

 גרויסן טאגלים גופע הנ,1רוה. הידורגרעספען
 "11נ משדערסנשע רי טיפ רום דיינינגששיח

 בשטעע התונות *ן טען 3עספ אויךדיכטונגען.
 שרייזען. סעפיגע פיש 88רטיעפפען,
 8אשיש1 שלע ק8ספיטער, 8לע וויבוש צייגערמר.

 ווששאדנ ברגא ששת 8 י8חר, ג1פ אנייוער,
 ש1פ81 6נשמש8ש*1נויצ6נאת11נטף8ט1שנ

 שיי1שש43 שאששש4ש8 46 8%"דש48אש.ש15
 494שש1 [שצ :שפ68ש 6ש8ש1צ1884211

- - ~
--==-

 פשלטער שלמתמר

 הגחוה הרב אה ומאושרה טוגה ב"נהמטי
 אל**, וכל, ביהו, וכ5 של(ש"ש* רובינ%פייןרה"צ
 הדבנ%,*. סדכז וגל, ראיבן", בני הילה '"יעדיב,הנ"3
 ט*פ וטיויעו( וטכיד* אוהכי וכל הקחלזהעואנודת
 י;,,, ), 16ג,ש5ונ( %1 וגדנמ ואלופ מייט ישםיונו



 ז ?ברת.הש?ש יבשננה
אאש4אש4א

 פריינרנווערטעי
 דעם 4כגיין ,54ען מיר שז אונז פון פ4דערט ווע5כע צייט מ4דערנער ש אין לשען כירי

 איז פדוי 4דער משן ש שז שמ4הל, שטיינער. 5ויט'ןיעצטינען סענשהייט ,דער פוןנשגנ
 נחת אין י4הרען ש5ע אויסנעלעבט שזוי ויך מען ה4ט צייט, דער פשר נעוו4רעןגיוי
 קהל,שער ש נ4ך זייט איהר אהב אח שנדערש. נ4ר עמ אי? היינם 4בער פריידען.און

 ש כיט אייך אויף ק"ען ניט ז4ל סען שז יונק שיטקוקען אודאי איהר דשרפםמענש,
 נ4ך און פיהרער. וייער זיין צו שלט צו שוין זייט איהר שז ז4נען און כינעקרופער
 ן בשנע- און השנט אין טר84ען עטליכע ב5ויז פארב, קיין נישט איזגריי-נאח4יש8א4 1 גריי-נשיבשר. ק54יר... נשטיר5יכען צום ה4ר נרויערע 1 אייע- ברעננען צו מיטע5  זיבערטטען דעם מים הי5ף צו אייך קומען מיר ווען אייך,סיט אויפריכטינ און 4רענט5יך נשנץ זיינעו מיר און פרויען. ביי בשמערקט ד4ס איזמעהר
 ן זיך 49ייר דער וועט בל4נר וייט איחר אויב טקשל*.  אייעד נישט ששרט עם אוןצע; שוואר- 4ער ב45נדע ברוינע, זיין זיי סענען ה4ר, אייערע שן ק4ליר נשטיר5יכעןדעם 1 שרוים ברענגט היים דער אין זיר ביי ט4נ ש מ4ה5 שרערצוויי איינפשה5 היר ריצען

לעננער. ן עטוואם עם נערויערט ה4ר שווארצע 4רער ברוינע פשר טענ. 48ר ש איןאומקעהרען
 צוריק ק54יר דעם ברעננעגדיג .אופן, נשטיר5יכען ש אוי4 שרבייט נריי-נש-משרחייל

 בשמעל 8 ו$( ) דשלשר 4ין בלויז שחער ניפ ק8מםיח_ש_פ8ך זיי. אויף עפעם עצט איהר שו רערקענענ ניט אפי5ו קיינער ושטביס5עבווייז,
 קעש, אין דשלאר ש אויין לייגפ צייפ, דער פשר נרוי זיק צוניפ זיר טינפ עם שז שנז מיפ איינפשרימפשנען זייפ איחר14יב
 בך")8-מ88 דער צו לע4ער 8 אין שרדער ,משני ש שדער פושעק,8

 וועפ "יהר 4ין סש4שגק בשספקשג ספרים, ביקש 828קשם8ש1ע
 ווילפ4 איהר אויב ס*שיד., או'יךשיעש דשם קענען בור 8%4ימשי. גך%י'_ .בשפעל אונש?נען 8 שן קרינעןבשלד

 אנפנג,מיט גריי-ב41ים8אשי ב4מעל 8 נ4ך בש5ד שיאם פרשנען. שום קיע 4הן צוריק, געלםאייער איהר "יינט , נריי-נו4-ם48 פת רעזולכשוסען די כרט צופרידען נישט זיים איהרחהב

 קשמפאני גריי-נ8-מטרדי
. '*4*5נ ה..יום4

 פי4441
 118 שם488א4ש48,. *4ש' ,"
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 למהדרין כשר - פראדוקחןרוקח,ם
 פרשףוממעןשפייז

 ',. נייעפע18; כשר*רוקחים
 ולאפות( לבוטל)לפוגן,
 שיו שינ8ם כשר*רוקחיס
 1יל סשלשד כשר*רוקחיס
 השבינ ביבען פיור*רוקחיס
 דעזוירט מחצשקשלשד כשר*רוקחיס
 פ1דינג( טששקשלאד)ש
 9רעזערודס פרוכט פיוך*רוקהיס

 זו9ש קשנדענסד כשריערוקחיס קשקש 9-ריוקהיס ישערי( רעספבערי,)סטרשבערי,
-וועדזו1עטעיבל  בשרל - 9יע גרין 

 טשמעיטש - סישרוםאון

 שרטיקלען'יז
 פשודער סקאורינב כשר*רוקח'ס
 קלעבזער א?ומינום כשר*רוקחיס
 קשרטשנס אין - וייף כשר*רוקח'ס
 פשליש סילווער כשר*רוקחיס
רשקשה פאודער 9שליש כשר*רוקיח

 ואניטל( ט8'ל פשרצעלאי,)לנקות

 846זס-* %זפ11 .1468 .ו1 .8 .44ה11.1)(

 למהדרין. אפילו וכשרים מעולה היותר בזהירות נעשים פה הנזכרים התוצרותכל
 כשרותה. על ובין הסחורה מיב על בין במוחה עתלה הוא רדקחהשם

 היא: הפירטה שלהאדריסה
פטמפז(ע ,מו%2ססז8 .4?.,ו .1 אס281סא 6 ,5ח50.סא1

 ש פאש?ןי

 כשרהערם8ו'ם
 פר8דוקטעןט8סערזש

 ושופ. וטננוו8גפפיוצ
 הנעשים וכרנמשאות נומקים בשר סיניכל
 ואציני רב בדקוז9 הווא זה חרורשתבבית

 כלה. וער מההלהנמטרות
 הרבנים בהכשר עומד זה חרושתבית

 אשינסקי טרדכי אהרן ר' הרבדפימסבורנ,
 צמשוו רן. יהרב קאצינ זאב אלי' ר'הדב

 ירא תמידי כהשניח שם ועומד לעווין,אלימלך
 יאלה רצק וכמשביע מספיק וזהוויפלם,

 . . וסשץינה. מדויקת לכשרותהטהררים
 '. %פפפפפ%2 שפ048[1 ש8פששש48445פלש

 ; צפ1; פשש**ם4פא8%

 מיננ.מינעטפשלים,

 כשרפיינכערב
 ק8,ס8מעדוש

 הנומשיו וכדכש18ת נקניקים בשר, מיני%
 גענינ רב בדקדוק הוא זו חדוישתבבית

 %ה. עד טהחלהכשרות
 בהכשר עומר 4ה חרושתבית

 הרה-

 ה שלים"8 לעוויז יצחק שלמה רן.הטמורסם
 תס-די. נמשניח נםבניע8פשייס,

 8841ן8מפש 811814סו[2 8ש(ג8ש86.ש~ם
 צ82-פ8 444פש2 4פפסוג5א4א

 2284פשפפפ44ופפפ%8
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12
ן מחנופעסמשורינג משסעדזש נשרפשלעסטיין

:, : סיסעדזש" כשר "פשלעסטיין חרושת בבית הנעשים ונקניקים מעושן בשר סיניכל  ! לחיך. ומתוקים בטעם נעיסים ויפה, טובהכל ,: הנקיון, בתכלית ונעשים נערכים כלה, ער מהחל הכשרות בעניני רב ברקרוקמתוקנים
 ן ן רב שליט"א, סווירמקי דובער נמו"ה המפורסם הגאון הרב בהכשר עוסר זה חרושתבית

 י וסצוינת.מדויקת ן ן לכשרות 'הסהררין אלה רצון וכהשביע סספיק וזהו שם, עומד תסירי וסשניחוהממוררה, ן ן הגרולה בהשנחתו נעשה הכל אשר בשיקאנא, קאוונא" אנשי יעקב "אהלבבהכ"נ

-
- - 

 ףהףףחףףףא חףף?""ףיח
 ופל חרושאןבבית בבית בנקיון שנעבדים חכשרים כבשים ודקי עגלים, דקי פרדע דקי דקין, מיני חוושפים,כל

 ק8. קיימינג כשרמופעריאר
 עומיופ ,8טח נלרע עד מחחל חכשרות בעגיני רב בדקדוק וועשים חכשרות. בהכלית כשרים המח)

 שלי11"א. ראזון סשח ר' חרב המשורסם הגאון של בנוראזין, חיים טו"ח חנעלח חגאון חרב ובחכשר כלה, עד מהחל חכשרות על חמפקחים משגיחיםשני

 א10א2קט5 אאא5סא 4נ4א481םיםם"
 8 88 81ס0וא1 ,1צ11צ81 444אצ8 .א.[2 :ששצש פ*קח*יש488*

:....-.:.;.

 ב8םט8ן * תא5ל זה את *'בשסטשן
 ש5 חרושת בבית הנעשים וכרכשחות נקניעים מעושן בשר סיני % 95טת הסו9דשים כחהיו

 ק8. פרשחקפם כשר ריעלב8סמשו
 ומהודרים הכשרות בעניני כלה דגד מה4 רב בדקדוק ההש זה הרדשת בבית הנעשה %מ

 דובער סו"ה הספורסם הטפון הרב של בהכשר4 עו:1ד זה חרדשת בית ויופי.נטעם
 כהשניחים שני שם נמצא זה ום5בך , יוסע יום שם מבער אשר ש5יפיח בארובאווחכהן
 וזחו וש5מיג4שים

 מם8וו,
 ומצוינת. מדוישת 'ש~שלית המהדיים אלה רצת וסשביע

.04 
 שששפ8י

' שש8881 מ88* א818שפ
4 (4צ )88*א84א8 4 יא, 84*אי18) 4שששפ8'   * *1צ-שש לע844*1 

ל,,,
,,,.ן,,י,,,..

 (~1, ..י, ,,,י,,,



 זחוברתהשיש יבשנה22

 ן וואורשמ כשר נייששנשל היברו שי החרושת ביתן
 ,ש3 הכשרודג בעניני רב בדקרוק מתוקנים זה חרושת בבית הנעשים וואורשמ כוני %י כ נ. י4שק, ניפ28רעג*
 [ך הגרול השמו ועור, רם"ה דרשות בספריו ונודע מיוראפ, עור מפורטם אשרשלים"א. "י חרוויז משה מו"ה המפורסם הנאון הרב של והשנחתו הכשרו תחת עוסד זה חרושת2בית במעם ונעימים הנקיו!, בתכליתונערכיס,שר

 ימסיאייי. _1 8רנכה יוםח מר תמירי כהשניח עור ויש הכשרות, עניני בכל עליו לסכוך לנא,סמיכי
 1 סו.ת ויוי נא ש" ואי 552 4מטשוה ססר וו י"מי"אנט

 פש5ק 6ז8ם"מם48_44 ,4 188 '888 ע68698ז8 . 69א אזסד 'יא *ד4 "4 9פז5פא 811081א ?פ04ש פ888טפ5 זז10(פע.(418

*
 וע~:- יעי רום נחלל און השיל כשבקעטצווייבים

 רי כים רום בילל און סייר, וועסמ די שין ה4ח פראבמפילער שעהנסטערדער
 בשנטעמעג חתוטת, פשר בשהשנ~ונג בעסטע די און איינריכמוננעו, מ4דערנעלעצמע

 פרייזען. מעסינע רי מימ ז. א.פשרטיס.
 איז ציים לעצסע די כשר, טפריקפלי איז צונענריימ ווערט דארמ וו*סשלעס

 הטאן חרב פון גענעבען- ווערט הכשר רער דהשנחוג רבני'עהנר איין אונפער השללדער
 יר אלשאח טען רשס הרבנים. מרכז פון מוכיר דער שליט"א, נאלדמאן דוד יהחהשר'

 תשנחה. שעהנסטע רי פאר שטעלען,פרידען
 5ששששי2 ישמסא*8 סא4 .14ומכ8%1484 146ן י,י א*זשששפא686א

 4*ש5ש : 4ץ 8שחשו*י*

 איללשיקשבש,

 רעספשרשבפ כשר'ערסיענעלע
 אשר חוסודות חן אלה - ביתית 8פמוספרה טודרניוהע ושרות נקיות פסורתיוגכשרות

 האורתודוכסי. געולם טוני8ין לו שקנח הוח, חאובל בית קיים%יחם
 ארותותיבם ואכ4 וה51חי 3אלכו

 גטינו תמצוין חזוג בהדעם8אראנפ דשופרי משופרי
 זצ"3 סאר"8 ונאון חרב בן 4רענשפייה חייפ רבי חשגאת חחת ו8זידור, בתכליתונשר

 תאשמט כי בפוחיפ הע שוטוג והנינוח בר-מצתג, לחחוגחג טעודותיכםהזפיט
 ה4שפנים בכל4שןן

 עם[ [(*אמ1ומ%4ן%
 41ששפש41 שפא14 ששסששפש*שפפ

%.ז  88 144, ש4188ש*8, , ,, ש14 184 
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8 8 8 ה1 8 8 8 8 ! לפרפה כשר ביןלהנדיל% מ8
 88 וקג4 יעצט ווערמ עופות כשר'ע סטעספען צו מעכאניזם עלעקמרישער פטטענטירטער ש8
 5% פינפ- 627 יארק, ניו 9 קץ., מששין ברענדיננ "מעלווין רער ביי פארקויפט און מאנסטרירט8
81 רעם 2( כ"1ר: ווץרט דעם 1( ע41 פ11 פיסל רער אויף אויס ברענט טששין דער עוו. מע8
- משרק שפעטס 8( סטעמפ, פון נומער8 88 רב רעם פאר צייכען סיקרעט בשוועגליכער ש 
8! שחיטה. פון טץנ רעם און 4( סמעמפ, זיין פון ריכטינקייט די דערקץנען צו8

8של רב ש ביי זיך נעפינט וועלכער בוך ש אין נומער זיין ביי רעניסמרירט איז סטעמפ יעיער8
 מששיי יעדעי -יי ייעימ יבניישעי יעי איי באייאיטט איז איספ8

וונ סעימיפי- יייי ה"ט  מששיי )יעי 6חי"ייפיג איי עי יתטש יישמ
8 נע- ייינען ייעיכע עיפית יי אייי צעהיט  נ יב, נ )מש

.1 
 ש יעך 115 צדשמ.מ,נו ר, יה, מאוו,ירס נ'ס מאט'1 י,ר .חיס 'איו,ו

 א1,ר[548 1%41)1א(ע!8% %א%אםןלח[ךח(ע?54)(כ084 טיבהק(-ק8 8 רב ד"יטינעי דעם פיז צ"8טימינג הי "ה! - פיחיייני- איי הכייי; הכשתת8
 ש8 827 ש21?*זג ן10 %ו5זםנפגץ 46873  צשא ש!סז8

88השש99988

ן1 י, ב, יארם, ביו קייטערעםעפערעם8ונםןן
"4 שעהנמאם אח 4רעמטעז אין טופם בשנפעסעה בר9סצוה'ס, חתונות שמהוה, אימלע פ8ר4%
 "4 ניו שט64 חין קייטקדעם בעמטע די זצנען טיר יארק, ניו אין ה4ל נשר,ז 0טריוםליו4
 אויך קייטערעו םיר , יעפרשי8שמנ ותרען שםחות שים4ת-4שטישע חא1 און יידה*ל4

 טטריאפ5-

4" 
!ל כשך מפדיקפלי נשדייט צו אאדם שלשם יארא. ניו אין השטעלעו נדעסטע די חין כו4רל4 ;נ כח! 4בער פ"ח ויהשהו כתהרהו חטפוהסם הנ' הרב של והשגחהו .בחכשרו כמג ער טה%%נ
ן טעיושיפש- השש אמקיטק וקטץ מה היגשט4ן העהמ 151?

ש

(4'44%"4=י=-
 ל;". ,



 זחוברתהפררם יבשנה24

 למאכל וערבים ויפים מובים הללו מצווז השנה ולכל לפמחיים.
 %52 ע"דג סמריימ, אדששן מר של לפמח מצות מאפה בית אשר שניםץמש
 אעשך מו"ה הגדול הגאון הרב בהכשר עוטדת יארק, נוי ממרימ, ריוויננפשזכ
 ד: א* הרב רבנים שלשה עוד ועמו בבראנקם, רב שלים"א, לעוייכ1טןן

 בהשגחה נקץמה והכל ביטליק, אברהם חיים והרב ניובערגער, ל. מ. הרב'שש,
 ומעולה.וה

 3 84 וע [י מנ ג(3

- 

 44ע 3 ז א 8 1 ור
 181 אסזסא1י1א.ז5 יו8א (10%8 .א*ץ

פ. .שץ שזא8אס447100
ק

- -

ן

 סינסינעמי פעקם8י', וואורשם משרששערשווים'ן
 בשר ששעריוויטץ של חרהפת בבית .8,עשים וכרכשאות נשק.ם סעהשו בשר בימ גל1
 ויופי. בטעם ופהודרים כלה, ער .מההל הכשרות בעניני רב ביודו9 חטח פעאטשרי,1
 ' וישרותמי בכשרותם תאמנים לטוחזקים מפודסמים ששערשהיטץ, חש%ם' חדושת בית בשמ י1

 ב%נפצע%,, ושב"ד שש4נ-8 סילגקר ר"8, הרב הנד" 4ם%ן ,ן
 , זו חיהשת ביה את טנשי

 -, ' ) ; ' " . , ' ' , :)',),,. " ; ' , וטצוינת: טרויקח ,ן ' לכהשרות המהדרים אלה רצק וומבך* ;,פ"פי" הש% סאגי"ים. שנ* שמה וחעמיד לעהי סעת1

 14 3ג8%אם43 ש~צ,8.ששוש.'י5אם5לן1

 48-14י, 4ש 1שפשי8,5ששש8 ,,' . . 1,)") ,' ,י ן, ,,. %4*אש0שת4 6פפשן.
 י;1)י,]ן ,ך1
,ן),

.
 .,,,,ן,,, ,



26 זזברת,הששום יב;שנה

 י . ( , ' _נרתווהשתיה

,) ,קטקא-קטלא
 שש 'קשלמש,כ8ל48 ווי משקא בעסערע קייז נישפט איז עם געזונפ. 8ודאיאיז

 8ויטשמ איז קשקשימשל8 עשרג"פ. און לעבעדינ מונמער, און פריש אייךט8כפ
 בעשמשקען אח גדמען 8 פןן ה4בען הנאה אמקף11ילט ספערעליזירפ* רייה אבמשירפ פלייוטרם, בעמפע די פוןטרבייפ

 4 ל ק.4 - 8 ק 8 ק נוצט -3עטרחנק
 איחר תאוהין פסח פשר און י4הר נשנץ 8 פ4י חשש וועלכען איתענר 4ןז בשר אהך4ז

 ק8ם8-השל8 פ8פעל 8 פ4יערם סם4רם דראג רעסם4יאנטס, קענרי-סם4רם,קוסם-אין

ש15
 של )באטלאנ.מא 49ק4יש*ל4 של החרהשת בית את בשרתי האחיוןבזכק

 תעתמת ואף  ת1ופת בל ,לפני גלו החרושת בית בעלי והסהרזשירדזיא
 שק1שש חמשקה בי וסצאתיו ובדקהי חקרתי הנל )סעקרעם(הטודיי
 הדץ. ע"8 לשתושכשר

 ברענר קטרןסורמ
 יקארמעל" רייגעך,.איבערנעברענפער

 צוקער איבערנע8ר4פע פוןק4לירען
 סמאהראם פיןפריי

 פשר אומשעדליך און ר=ןפ%יפיוו

 שופי-

 פראדוקפעה

 ואך. אנדערע קיין מופ;טשמזקספ שן קשין. )סווים פת גןמאמאקטשורש יהן45ה"
 %ן:(טטסו8ש,8$שאם1ו:ש8,ך4צ*לי81פ43ס4 לי ונ11 בל11יהש%פעקפ?ייפ

 88 8מ41ר4שש488.י8
 4885 שנשבפשש ;םפושנ;שז1צ5עןשנ ,'

 45שש5א , ) ן זזו5צ. (5888ןן*ג4



 עהיבריןהפררם יבשנה26

 לפרפה כשר ביןלהבריל
 והרמאים, המכשילים רבים כי היות כשרים, עופות במכירמ חאצרר תהפקרות למנועכדי

 התקנה לתקו ועיר, עיר בכל בישראל, רב לכל טאד מת נמוה טרפות לידיהמניאים
 השוחמים ירי מתחת שיצא כשר עוף כל אשר ישראל, מבתי ונבלות טופות לממעהגדולה

 הרב ושם "כשר" בתוכה נחקק אשר החותם עם הכשר, העוףלרנל

ש
 של שונים מינים עושים הנ"ל ביה"ח נד"ז. יא1ארק,בצאוכ"ט, כ ע. חברת של החרשת בית בעלי אצל השוה במקחלקנות

 על אותם לתת הכשרות, בחוני למו צריכום אשרחותמות,

 ממרית סיסח צמודיהי'
הםכשירי

1

י
;3
2. . ,4נ 

 הרג4 ז4 סגוףמסמז414"

 הכשרות. טוב על יעירו למען וכו. בשר רעלכברים
 נמוך. במחיר נמכרים כשרים  טפות בשביל הכשרות, מבעת-חותם וכן ח5לוהחותמות
 דוקא. באגגלית וזקשסאשני עם ישר להיות צריך )ק*רעספשנדענץ(, המגהביםכל

 האדרעם:עפ"י
ןו 84 .נ 13 3!!5 2נ3( 25 2! 4355,ר*ש1נ*1

 צ18 ;א !פ1זצאצצ8 4ששישצא .א.2

ש====- ג = 2 = = 2

אל
 מרעט צו4

 חמיפ5סי

 רייסרםב
 15 ד ג בהט8ורסם
 התב5 בבלובהידחרו

 בתכיית ר שנ

 באמריקה היהוריהקהי
 ו ב, וזכוז ו2נון מ קשנהל

 -- תאז "111111,
 ' שחף"פ*פ עפפקךפ וצומך'ייימאפמ בפאצ5פאא!יקיסיפף !פנ*י" 1סטצ מישיזש,ש5תששיששו

-

 ,), נמאמ"חאמ"*, חיס מ41 פודנת -עי חיי"ווי 14*איו'ל*אזזן* !ש*"ל ,גיטי "יות4 ,%"יקיסטיו, )) יזמששטי2,!זעירוניוועד
 ),1 ' !ןג, ן2מגי1ש22ן געי ין4י 3ייצי2 גסןגנך;2ב%2ג1קפ"באןי2 גזטזןנבמנ ן' קמגג2צגזיסן"נ ןגט:22
 8~1 בג ג, ננ _ג)מ)!;.12.4.ן. .. ננ3,,41בצאה2 ..מ;גט,י.4נמ,.4.;

 ,-,.,)ל,)~ן ,,ל,,, ,,1



ש וווברועהפרהם יבשנה

 ומבורכת מובהשנה
 השנה אשר מקוים אנו *?וריהנה מהי.ית בכל ישראל עם %5 אנחעמברכים
 ונחמות ישועת ויבוא צרותנו, 5כל פדות יביא למובה עלינו הבאהחדשה
 בימינג במהרה ישראי ארץ בבנין לראות נזכה יכ~נולנו,
 בברית אתנו חבאים ולכל וקרובנו, ומיודעינו מכירנו לכל מברכיםיגו

 וקללותיה, שנה תכלה. הברכה: ישראל כלל ולכל הפועלים, ולכלהמסחר,
 וברטתינ שנהתהל

 מחרבחרעטען און כרשדערםהשרשוויםין
 פעקמשרילשישען. פעקמשרי מצה.

 סטריט 5שיס177 סטרים ןמע איסט189טש
נוישיק*

 שם%9' שצם שמנש של נמבמים נית5

 -גף':" י~ש'-1גו22'-'ן
פ:עסן:1--*ס

ן
ש י . ..ייא--ד , ,,ג) ו י א ,.ך) ,  , ..,,

 ) ,;, -' , , ) ,,,,,,,.ןי,,,,)',;,,



חוברת רסה8ר. יגשנת28

 3-םימ'לפקעים'
 58גמאששצ5[-3

 ו*8( .ע .5 (*ע,.011

 קעיםינג שנשטשפונג פולעשמענדינ
 פלייןם צוגעגריימע און וואורשםפשר

 קינסטליכעד וועלכער אירנענד פון בעסער איז וויס קעיסיננ קינמפליכע. נייעש
 געוושרען. שנגעביטען איצט ביז איז וו"סקעיסיננ

 וואנמדינערע
 שמשרקיימנרעםערע
 דורכויכמיגפרעכמינ

 סענליכקייט ינשטיפונג בששטיסטענלייכמעסינע
 פולען צו ווערען ינגעפילט צום או,לנעארבייט זיינען קעסיננם דיזעקעימינגס, 3-מי מילפעיקמ פון מעלה הויפט די איז מענליכקייט שנשפששננבששפימטע
 או*סציהוננ. פון משס נעוועהנלינע יהןאינהשלט

 היבען דורך. און דורך סשיז אין נלייכציומינ זיינען סשסערזשעס פשרענרינמעדי
 ז"ן וועלען סשיז איין פון סאמעדזשעס ש% און בדענעס, אויסנעדונדעטעפיינע

 שנעלער. און לייכטער ינשטיפען פון שרבייט די סשכען זיי נרויס. אין%ייכמעסיג
 שריינגערעכענפ ביידע 3, 3/4 ביז 1 5/8. פון משיזעם איזנעמאכפ

 צוועקען פריבע פאר קעיםינג 8,מי כדלפקעים פון מעמפעלס איצטירדערם

 כשר םמריקמלי זיינען קעיםיננם מילפקעיםשלע
 בייסשטאקששויש

 14א4ץ[ץ5 [57%14טפא1א%4710סעאפם
אש161 א א אא8 :חא01 28נ. חש ש42 ,4שש8  8  א41אש2 

 :%8שק1 י1ץ%868שא44א?(ז

 0ש0*ע81*00
ח6  4  

1 4 ש
ש 1  ש1015

 ש ששא%214

ס א *
0ש %ששי שש*תש 4  5 ש  

1 % 4 שש  66ששלל 

 ש0א8425881
5שס1?ן0

 חש .י1 %עאשפ88י84
 %%884ם[פ
 18 4שששששנ,אשש
0  4חשם*%
 89 4פש8 6ע9*אפ

 4שפ8פ*8י4?
 281 פ%*ששי6פ4שא86

 4ח4שש418ש%8

%2 % א 4 8  



29 זתברתהשרדם יבשנה

 שבעולמ והבריאה היפהמצה שבעולמ הכשרהצה
 . רבנן מלכי כהשן - מלכים שלחן על העולהמצה

 ומהוררה כשרה הכי המצה אתאכלו
 במינה בעולם היהידה.

 מצהמטנישעווימץ
 ווהעיט, ה8ול עשירה, והצה רקה, מצה מעהל, קייק פשרפעל, מצה,קמח

 שמורה מצה און סיריעל, מצההיידזשיניק,
 של התכץדית השנחתה תחת נעשית מטנישעוויטץ מצותאפית
 וקנרה הברית דארצות האותורוכמים הרבניםאנודת

 המהדרין מן למהדרין א4 כשרות מ8ניששויפץמטת

 ק"מפטני מטנישעווימץ ב.רי
 שאז .8 %זנעע%אם15אג88זאגק054ם

 143 1*8 54 עש"ש3 ,ש*ם .א.3
 2106 .קי *8 84 84אשצ(0ח0

 אינק, קט,, סטמערוש כשרריעל
 ן נ קרשניו

 ו% בכשרוח. מוחזקים לאנשים היותדות ולעולם הרבנים קכל המפורסמים אנשיםהסה י"ו" בניי ייששעץ" של תתשת בהי מנעיי פת" א שש ש"אמת
 הוהש%קשם לאכול שננ לה,1ביע ייכלו הסלינה, ובסזרח רוטתי יירט בניו החרדיםאנשים
 נההר אשו 1נק" ס8. מ8מעווש כשו ריו החרושה בבית  קאזח נעקמת אהשר שלהסשכשר
 המפורסם הנאון הרב בחבשר הה%* במשם וסהודר וחם1ויפנ הסדוקדקה הכשוותבהדור
 וקנדדע רארה"ב, הרבנים אנורת של הפועל מועד יו"ר שלים"א, קשרלינסקי ישעי'כע"ה

 הוטיעי4 דן חד' הבשיות, בע%ם חמפורפפ,התכהשניא

' י'' 2א אחא84*



 1עברתהשרדם יבשנה30
ה4

- - א ש ח א ח *

 סימז %חסתכל
 הטכצנה8רבעים

 יא* בה%ורעה483(
 עבייה.. לידי באאתה

 העיר, ככל נאכלאןואלו
 מסוםבכ5

 ה_אמפ:אני מ8םעחש כשופני
 ק8* ס8סעדז,ם סמ8רכשר
 $5881 ש*8ס% 88אטש$.סמ

 ז$46ס% ז$18 6טא589.סם
.

 . 3851 אזטש ס8ז5[*א !5

 ,פ88מ1*ם.88

ן הברית ארצות רבני לכל למדי השפורמם האיש הוא םטטך", "כשךכטר,', טבתי הוגעעניה קעל יאש כעת הוא לעווין, שלמהר'
נ חידים, ויהודיםוקנדה - ן המצוינת לכשרות הראשונה .טמדיגה למוחזק' 

 נעלה8 באופןוהמדוקדקת
1 לועושן בשר מיני ימצא וים צפון וטערב מזרח הברית, הארצות השדה עריבכל
ג מבתי הבאים כשר וואורשט 4יני לאכול יו4 והרד ירא איש וכל אלו, הרושתסבהי
ן ע"ף בא*יו, ימצ4. ,לא -ואפ בטשרוו?, יוטאעיריפ שטארש-פ"שישאבשק אלואי עטיני"חרהשה
 כשר וואורשם ל1 שימציאו ההנות לבעל ישאל אלו, חרדטת מבתי כשר וואורשטמיני
 ' - ~- טטאר". "כשר "טיני"של

' . תלגב-ת: .גנב,. -  ]י:, .,

 ןגאו8 ח2ח05א 8מןנ8גןן4ה'י(י51י(זמ44עע
 8 851-88 4?ס80 0שי8454?888?8".פ0*סש8ם

 לקייסינבס תיוש,תבית
 "שרפ מים ייי 8יק 4 44 4י .הה: פעי ווהשפיגל

 ,8ל וןא-הםון ,בבאע בנקטןשבעבהמ

 ..., 85פ.שסכבסי8ו8ופגב

 ןישווש ש*סא בלשג יו מההל אכ*רוח בשג1ני בדקדךש,י.ב וי"ף,8 קישרואע בהנלית כשריםחשה

 אי " מי' 51%4"8219יש:שן'מי
י.

 , ., ש4"48,, חנ0484ש,,4 ; ; .- י..1 .

 4עעאש8 ש4א884ז
,. . . . 

,[" , 

 סא פ**4ן1188י*

.

ן .  



31 ז הוברת,)הפידפ יבשנה

ק

 לקטת המרקרקים מד ה'וש
 ורםקינגם וםל הניקנקימ רק8

 ן ומעור מם8לשירן נעשים הילו הטלאבותחם הכרכשאות הכשרוחישן באיטת- רוגמתם שאץ מורים הכשרים בחההודושת. כל מהודרק* 8ן) 1148ששש4%ה"
 1 שומן, או אלב שומ בהמ איו חשש, שום עליהם' שאין חומריוירי טיני8!
 ',. % וובה בם4ו ומובהקים גרולים רבנימ הכשרות. בתכלית יכשריםשי

(
 ש כלל. בליפקשק כדת,וכדין הכל את ומצאו אה חיהצת ת ב ם פעמ פ,
 ש ללשחויצהם המפוי.0מים "ווימקימ" -הקרושת ביתגעלי8;

 8 להצנים טצתתהם בכל משרטןןים המסהר בדרכי ישרם אנשים בתור ש4'
 וה"%ןחווצ2 הנ"4קם ת תעש למובת ם חףש מ ד"י אפג
" , % אלא פרי-עבודתם ,של ושג"ונם לפתוחם הם ניימים ר"יאפ% ש, -י-ייושןבאממעשום.אה

 הכיכשאות, עי תמ'ד הבמצא "יו'ס"ינב" "י חדתמי
ש ו עבורתמ ופ-ב איכותם על היא נחמנה עחבה1

1ממי1(1צש

 .% -. .ק . ..



 1חוברתמשדהם יבשנה

אוישמערקז8מיאויפט,גרקזאם2
 'שעטנז נשו --- קל8דתיטבקשמכיעד
 געמופמהטמ

 כ8עקמ81רי דער צו דירעקם ממצ"ט  קשנעל 7*פון

 עוועניו 5פע -97
 פלשר ערשטען י8רק, ניו סמויט, 17טעןקטו.

 מעטש4רי, אונזער אין שרייננעמופמ אונד מט4רס, רימייל שלע אויפנענעבען ה4בעןמיר
- 07 אויף זיך נעפינמוועלכע  קליירער, פשרמיגע פון שם8רממענם גרויסען 8 היבן מיר 8רייזען. שיסייל4ייף קליידער אונזערע פארקויפען קענען צו אום עוועניו, 6מע 
 דעזיינם, און סמיילס לעצמע די פון קליין, "ון נרוים אלמ, אןן יוננ פשסען וועלעןוועלכע
 העכעה את $19.75פרייזען

 ד4- און אימפארמירמע וואולענם פון שם4רממענם נרויסען 8 מיר ה8בעןאויך
 - פרייזען ירדער, צו ווערען נעמשבם וועלען וועלכע קליידער פשר וושרעמעממיק
 העכעך. את$27.50
 נים חון יארק ניו 1% ניט סטטרס יינע מיט פשרביבדונבש קיינע ה8נומיו

 8מעריקא, אין פירמע קליידער 4רינציגע די זיינען מיי - יאוק. ניושיסעך
 קליידער אונזערע אז הרבבים, ועד שן אנודת די פון הכשר 8 השטוועלכע
 פוו טייעועו נש וייב1  יותרעו אנשרע - שעטמ. פח רייו אח כשךזיינען
 שעפנז4 מיטקליירער

 אונז צו קומען צו נעלענענהיימ די נימ ה4בע! וועשע יארק ניו אין קאמטאמערפאר
 וועלען יארק ניו אוימער פשר און רעפרעזנטעמיוו 8 שיקען מיר וועלען פעקם8רי,אין
 און שלבערמם פרינץ אונזער נימ פשרנעממ אויר פאמם. דורך מעם8עלם שיקעןמיר,

 ב,ילינ 4חן %ט ויינען וועלכע קשט-אייוום,)

 עוועניו 5מע - לפ שעמנז נ18 קלטוהינגקטמניינד
 שייקק,14.

 שנדזשער דחשעבערשי
 שלי יששש שצוטע ?841, ק%ג1 ישוקקניו



 צו גימרעננעמ-קשממארום
 טילך עקממראקינדער

 אויב מילך פון פשרציע טענליכע זייער טרינקען קינדער געבען צו שווער ניט קיינשמהלט'איז
 עם קענט איהר רעננעט-קשסטשרד. קשלירפולע רייצענדער, פון פשרם ש אין זיי עם ניטאיהר

- סאום ש אין ידער פרוכט מיטצוגרייטען  רעננעט-קשס- אופן. אנדער שן אין טיג יעדען 
 רעננעט "7ש(ואסנ" מיט משכען צו עס לייכט ס'איז און קרעפטינ קינדער משכעןטשרד

5אודער.

 8טו1ת .5תבו .א.ץ

 נרינבער אוןשנעלער 'ש

 דורך:געםשכפ
 שא7" 'זשאאסנ' ,"8(עסיו .זת0 8'ת82186א ,יזסן"זססא,02ת1

 זיי פון איינע מיט צושפייז רעענעממשכט
 "זשאאסנ"7שאאאא

 ק 0 לע ס אא

 מיט און געזיסט*ארטיג
 צו בלויז גיטפלייוושר.

 מילך-קיין ע כ י ל ב על
 קייז בשקען, קייןאייער,
 רייצענדע זעקסקשכען.
 וושרס: ישלי

 לעטאן יטשקשלאדוו?נילא
 טיי*ש ראוזבערישרשנדזש

 "זשאאסנ"7שאאאא
 7 1 8 ת ש 87
 און צוקער ג'ט -ייירפ פליי- ידער געזיסטנייטפ

 טעם. צום בלו'זפל',וושר
 ט?כש עקשגשמ'ש,טעהר
 פארד"הען צוס ל"כפאו'ך

 א"ז-קרים גלאםעהיירבשרע. אוט- און א'נ11אל'דעןרער, קינ- קל"נע פארטילך-ש9"ז
 ש אין קרים ווייניגערטיט
 פארשרוירער.תשנפ

%5
[שי11י

מעהר
עקשנשטיש

 טש=שפש :-:4ע'י:



*  השגחה דער שנמער 3עמאממ איזממראי
 רבנים טרטאדאקמישע 3ומ-באוואוממעפון
 4רמץ- 4וו יוני4ן דער פון זינעלרער
 4וו ק4ננרענייש4נס דזשואישד4קם

 שז נשרשנמי אייער איזשמעריקע
 ש4רמעניננ, דיינערע נייע, דיס8ר8י,
 טיל- און פליישיגע שלע פשר כשראיז
 - כ ר 1 ד ש איז ס8רשי ש8ייזען.כינע
 נע- 8ר4דוקמ, וועדזשעמעיבל - ס י 1"

 אויסגעקליבענע די בלויז פוןטשכט
 אונזערע דורך אוילעןיועדזשעמעיבל
 פאבריקען אין 8ר4צעםעןספעציעלע

 אויסשליםליך 4פגעגעבען זיינעןווים
 ש4ר- וועדזשעמעיבל פשבריצירעןצו

 נע- ווערען וו4ס שפייזען שלעמענינג.
 געשמשקער.זיינען כשפר44י מימ געפרשימ 4דערכשקען

שפייזען

 נמ'עסוכ'כי געבטטפרטי
 אנע12 8אצמזסא8 ז(]4שצ00 81שת66 :088"01 ,4"פט08.ח14

 ' רעקשמענוירען רבנים נרעמטעוי

 סייימח3יייחמ
 פון פ4דערוננען רי לויט' פלייש כשר'ןצו
 נעקעכץ. פאר געברויכען צום אידעחלדין.
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 ז זאליי-מעסטעל, און "המוציא"פאר
נעברויכמ

דיימשנד
 זשלץ שעיקער קריסמשי

 טיש-זשלץ פיינסטעדי

 )1(?)(1ב1ם)1 שו!נו( ,ן1ו[ך8 [וש811-
-  

1 
 ן 8פ4מז1)ן 81 14ז88פ1( 4*8?פ814שסעז00

 קשפע הויז משקסוועל רשוסט רעיויענטנייע די קריגם ישהר, נייעםצום
 נראינדם: צוויי געשמחקער, רייכער-

 קשפש דרי8 פשר גרשינד דריפנ
 שוער טוירקשלעיטעד פשר גראינד, רעגולשר1

 קשפע.געקשכטע

 רעראת
 --סופער
תעקתם,
 --תייטא
פרעש
קעה

 סשפע הותמחסמתעל
 טרש8ען לעצטען ביז'ןגוט
 1 01וו)801? שוש 41!1שם3צומ8ו1)()(ש

א - ש א א א 8 ש ש ש א

 1* 7ן.ק171002ע
 י יד81 ,28ס0עפ~ע

 ק0עעוע 2'זי,ק~ן

 ,1י,,


