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 חיים ~זורתמפר
 חרוחמת חןרלאית, הקדדשה דפר על וחגותפטתשעטן
 מ"שראל אדם כל להגיע יכי אליה יחד, גםוהגהצית

 פאכילה הנמטרון העי 'של נסיקדקן 'שכירח ידיעל
 והחז"ג תוה"ק הוראותעפ"י

 פאמריקה פית"ישראל להבינות תלפפה לפפיתוקריאה
 לחכהשך חכשרות של וחיתיותח חעשיפותה דברעל

 היהדות. של המטרתיקיומה

 קראקאווטקי, מנחם מיבנו המלך, עבוףתבטפר
 זוטרתא, טפיקתא בהשם הביא דווילנא, ומ"םמו"צ
 המצות דקדוקי אלו אתכם, ואצדה י"ח( א',)דברים
 ו,צאר הבהשר, תיקור עשחיטה כגון בקפלה,שנתנו

 ליעוראל. קבלה שהןהטצות

 אעשר הדפרים כל דקרא, טיפא ודרש עה"ת,רבוב"ן

 ממיני. לבהשה הלכה שהם עשפע"פן תורה על קאיתעשע





 ובנין -םתירה
 כמלוד ח. רבימאת

 המודרנק )היוודי( - האדם של גורלו על)הגיון

 בדאדם תתאונן תקונן, זהעתה
 וונה גו נשחתה כי ומלואה הארץש

 ובדם באש ותם, עלוב יצירואתה,
 . . הוכנה. לך העקדה על כבול כשהתתפרכס

ונ

 תילל. וחרש נשמתך תגנח ואוי,חבל
 הלום?! עד הנענו זה איך וכהמועת: נאלחהוהיא
 ליל, כהצחור והשחיר היום זיו הפך זהאיך
 תהומ! וירד ויופקר השפר ויחולל הרוח,נבל

ווו

 ותרון תשנה כי החוצפה על נשמתךובוכה
 . . הקלעים. מן ולפנים בחוץ אף . . בכל. תשתררכי
 לאדון שנעשה הכזב ועל הוכרע כי היושרש
 . . פלאים. ושקעה ירדה כי פסה, כי אמונת-תםעל

עו

 בדחיפה ותושלך . . נסחפה. כי חאמתועל
 . . הנעלמים. הממיון עפרותאל
 השאיפה מוהר על המדות זוךעל

 לעולמים. שכחו כאילו . . . כנשים אורח להיותחדלו
ע

 תתאונן? תקונן בן-אדם, לך מהאבל!
 שאפת! ה"פנמיזם" ולערעור רצית, ככההלא

 . . ומתרונן. מתחולל כשכור כרעת,ל"התקדמות"
 חשבת. דמית אשר את ותבצע כסלתךותצלח



 ובניןטתירח6

וע

 פחדת ולא מרדת סייגים, ותהרוס גדריםהרסת
 והמשקולת. האנך ותעקם עיקפת, מסורת קווכל

 הורדת קפחתעפרת-תפארת-קדומים
 מפולת! לעת שמת וארמונותיה ערכי-הרוחוכל

ווץ

 ! מנצח גבור הוי תילל, כי עתה, לךומה

 נצחונך?! לאבל ויהפך תריע, תרון לאכי
 המזבח! אבני כל כבר והרסת נצחת,הלא

 חרונך?! והעלה שהרניז אור-חיים-עתיקובוממת

וווע

 יזלון ועפעפיך תשוקתך כוזב הלום תעמודכאבל
 . . . בבכי תמרר ומרר מאפע, נצחונך תיימרך,רעתך
 יחדלון. ה,,התקדמות" קולות . . הקלון. נתנלה השכרון, פנכי

 דחי. אל מדחי ותלך בן-אדם, ותתערפל איש,ותשפל
%ו

 ומפד! בכה חורבנך על בן-אדם,אהה
 הבנין! כל לנפל הוא ומפ האשיות נהרסוכי

 ולקפד, למרד אף להרס קל אמנם תזכר:וזכר
 . . הענין. וכל . . האלקים. צוו זהו ולנפוע לבנותברם,



הטכמות

 באמריקה המזרחיהמהדרות
 גאלד זאבהרב
 י. נ. יורק,גיו

 תרצ"ג מיון י"מב"ה

 ויר"א בהמרה המופלג הרב את חברי לפני להכיר בזההנני
 במלאכת מתעמק אשר יח' מאלאד זלמן שמעון ב"ר ליב חייםו'

 היוצאים הקלקולים את בראותו האחרון ובזמן והבדיקההשחיפה
 ויתר והגידים החלבים נקור בדיני בקיאים אינם ישראל שקצביע"י

 בשלש להבין קל חבור חבר זו, במדינה ישראל לקצבי הנוגעיםהדינים
 דבר עשה באמת חיים". "תורת בשם ואנגלית אידיש עבריתשפות
 קהל בין ולהפיצו לאור חבורו את להוציא לתומכו וכדאי ומועילפוב
 ישראל.קצבי

 שע"י חזקה ותקותו הק' לארצנו לעלות כן גם שואף המחברהרב
 עליה בשביל כסף מעפ לחסוך בידו יעלה שיקבל הספר מחירתמורת
 ציון. אוהבי כל לב לתשומת ראוי' זו שאיפה שגם בודאי הקודש.לארץ

 וציון, התורהבברכת
 גאלדזאב

 )ז"ל( גאלאנמי אברהמוץרב
 י. נ.בראנקס,

 וילך נצבים לסדר ג' יוםב"ה
 בראנקס בפה שו"ב מאלאד ליב חיים ר' מו"ה הרב לפני באהנה
 שעינתי ואחרי ניקור, דיני על שחבר ממפרו קונמרסים איזה ליוהביא

 בהם ברכה כי גדפוס לבוא ראוים שדבריו מצאתי מקומות באיזהבו
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 ניקור דיני לפניהם המוכן מן שימצאו ספר יודעי הטבחים אותםבעד
 בהשפווש אלו דינים את לתרגם השכיל שהמחבר בפרטבקיצור

 נפש, לכל השוה דבר יהי' ספרו זה ידי ועל והאנגליתהזשארגאנית
 מוכרי של בחניות שישגיחו המשגיחים בעד גם מרובה תהי'ותועלתו
 "טריפה בהדברים רק להתפאר יכולים שבהם הטובים שאף כשר,בשר
 ניקור בעניני מאד וגברה רבה המכשילה אבל לביתי" הבאתילא

 בספרו יעלוזו וישרים וישמהו מהכהצגיחים ענוים ויראו זאת;במדינה
 ובשים טעם בטוב מסודר נמרץ בקיצור ניקור דיני בו שימצאוזה

 זכאי. ידי על זכות ומנלגליןשכל,
 הנ"ל.יום

 בראנקם חופ"ק גאלאנטי, נפתליאברהפ

 )ז"ל( גארהאן אליויהרב

 י. נ.בראנקס,
 שו"ב מאלאד נ"י ליב חיים מו"ה וכו' המופלג הרב כבודהנה
 מלאכת במלאכתו אומן לאיש אותו ומכיר יודע אני אשרבנויארק
 והיתר. איסור בדיני ומופלגהשו"ב

 הלכות על חיים" "תורת בשם הנקוב מפרו לי הראה כעתוהנה
 מליחה דיני וקצת לטבח השייכים הריאה טריפות עניני וכלניקור

 צח בלשון ומסודר נכון בסדר האחרונים מגדולי מלוקט לכלהשייכים
 אפשר ואם ז"ל הרמ"א שאמר כמה בעמיו עשה טוב הנהוקצר,

 בניקור בקי אורע ידעינן לא אם המנקר על לממוך אין לבקילהראות
 מ"מ הם מומחים ניקור אצל המצוים דרוב אע"ג בכשרותומוחזק
 בבל מדינת זו במדינה וביחוד י"ג( ס"ק ס"ה סי' )רמ"א להחמירטוב
 ובאו שנקבצו אחב"י וביחוד שונות, ולשונות מעמים בלולהשהיא

 ובמדינה מסחרי איש או מלאכה בעל או היה ובביתו שונותממקומות
 בחוטים וביחוד ידו תחת שהמכשלה בודאי בטבחות עוסק הנהוזו

 אסור כך ונמלח והקרומים החוטים הסיר לא אם חלב משוםהאמורים
 ללשונוון והעתיק סעי"ט(. ק"ה סי' )יו"ד שמן הוא אם ס'ע"ד

 קצר בזמן כ"א ללמוד ויוכלו והקטנים הגדולים שיבינו כדיחמדוברת



9חטטמות

 מצוי מפרו הלא יו"ד משו"ע ללבווד כחו שאין ואמתלא תירוץ לוואין
 ניקור מלאכת במלאכתו אומן הנהו וכאשר מבינים. והכל הכלאצל
 במראות רק הניקור מדר ללמוד אין כי להתנהנ, איך מפורשכתב
 ראיתי ואני ז'(. מ"ק מ"ד )רם"א בניקור הבקי המומחה מןעין
 כי כוחו יישר אומר ואני כדת, האחרונים דברי הביא כי הנ"לספרו
 להפבחים גדול לתועלת יהי' שמפרו ותקותי בו תלוי הרביםזכות

 הרבים. את להכשיל שלא שכונתםהישרים
 לעשות לדעת למדר אדר כ"ה נ' יום החתום ש באתיולראי'

 בראנקם פה לפ"ק, תר"ץ הקדש עבדת מלאכת כלאת

 בווילנא רב ומקודם דהנ"ל רב גארדאן, אלי'הרט

 )ז"ל( בארישנמקי מררכי רפאל1ץר11

 י. נ.בראנקם,

 י. נ. בראנקם, היתרצ"ו, אייר לחדש י"א א' יוםב"ה
 מאלאו ליב חיים מהור"ר והנעלה המופלנ השו"ב אלי באהנה

 בו ועינתי ומליחה ופרפות נקור הלכות על בידו חיים תורתומפרו
 ותעודתי מפרו על השקפתי להקוראים אני ומומר כלה ועדטהחל

 בקבצו הזה. המחבר קץצה ומפוארה נדולה מלאכה כי המופלנלהמחבר
 ולמליחה, ולשחיפה לניקור הנונעים הדינים פניני האחרונים מפריטכל
 בילקומו ושם המציאות ורחוק עין שזפרע שלא מפר בכל ונקרחפפ
 ועשה וענף, ענף מכל לדעתם הנחוצים הדינים כל מצוין במדרומידר

 פיהם אל יבוא ולא נשרות בענין יכשלו שלא להקוראיםטפעמים
 מפרו ביתם אל בהביאם יברכוהו ורבים מדתו כדי ומצא ינע פנולבשר

 ידעו הבית בעלות וכן הפשופים המקולין בשי כי מהדפוםכשיצא
 את בזכותו בעמלו ברכה שיראה ואברכו היהדות בעניני להתנהנאיך

הרבים.

 ולומדיה, התורה לכבוד המדברדברי
 חופ"ב טארי,טנטקי, מרדפירפאל
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 )ז"ל( מאוושאוויץ ישראלהרב

 י. נ.בראנקם,

 תרצ"ג פבת כ"ד א' יוםב"ה

 מוהר"ר כש"ת ושנון בחורפא המופלג השו"ב הרב לפני באהנה
 חלק ניקור הלכות על חיים תורת ספרו לי והראה מאלאד ליבחיים
 אשר אחרונים מגדולי מלוקם מליחה דיני וקצת מריפות ועניניהפנים
 האוסרים דעת מקומות בכמה לבאר קדשים צאן עדרים ישקהמשם

 דיעבד או לכתחילה מדרבנן או מדאורייתא שהוא דבר וגםוהמתירין
 ונמוקם פעמם כי נפרדים, לא עולם ועד מיומדים פז אדני עלכולם
 דעת כל להלכה בו לקבץ חפנים מלא חפן יד לו הציב ונוחיםגלוים

 ופרמיהם כללותיהם דעותיהם, לבאר ובתראי קדמאי גאוניקדושים
 והן השונים הן המעיינים יגילו ודורשיה להוניה שפר אמריהנותנת
 המשולשת. בברכה ויתברכוהקונים

 הנ"ל. ופ"ק הנ"ל לשנת הנ"ל יום ב"ה החתום על באתיולראי'

 מאההטאוויץ ישראלגאם

 בקצרה. לכתוב אמרתי דבריו ראיתי כי אות תתולמען

 משום בזה וכמובן מפרכסת שהיא זמן כל ונתוח בהפשמה יתחיללא
 אסור בזה שיש נראה דעתי ולפי בדבריו כמבואר חיים בעליצער
 ס"ז ס' דעה ביורה כמבואר באברים דם שמבליע משום זה זולתזולת
 או הבהמה מפרקת לשבור לכתחלה ליזהר שיש י"א בהגה ג'סעיף
 כ"ג בס' שמבואר הנם באבריו דם שמבליע משום בלבה סכיןלתחוב
 שרבים במ"ז מבואר מיתתה לקרב ראשה על להכותה דמותרבהגה

 מוטב ואמר שהייה יעשה שלא להשמיענו אלא בא לא דשםמתרצים
 משום אסור בהכאה אף באמת אבל אחרת פעם שישחום ממהשיכנו
 ונתוח בהפשמה האסור כן גם יהי המתרצים דברי ולפי הדםמבליע
 המ"ז דברי לפי באמת אבל דם שמבליע משום מפרכסת שהיאכ"ז

 כח בה אין שבירה יסורי שמחמת מפרקתה בשובר דדוקאשכתב
 גם לאסור אין הכי ומשום אסר לא חותך אבל דם ולהוציאלהתאנח
 לתחוב כן גם שהאיסור בהגה מפורש באמת אבל לנתוחבהפשמה
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 גם כן ואם באברים דם מבליע כהטום מיתתה לקרב כדי בלבהמכין
 מהגה הסתירה על תירץ והש"ך דם מבליע כהטום אסורבהפשטה
 אחר כ"כ נגררים הדמים דאין משום ראשה על להכותה דמותרשכתב
 דם כהטום בזה איסור שיש להיות יכול ונתוח בהפשמה אבלהראש
 וצ"ע. באבריםהמבליע

 )ז"ל( מענרעלסאן הכהן ציון בן יעקבהרב
 דזשוירזי ניונוארק,

 וכצדי"ק שנת תמוז לחודש כ"ד א' יוםב"ה

 ליב חיים ר' מו"ה כו' בתו"י המופלג השו"ב הרב לפני באהנה
 הלכות על חיים" "תורת ספרו לי והראה יצ"ו בראנקס מק"קמאלאד
 הסכמתי ממני ובקש ומליחה, מריפות מדיני ומעמ הפנים חלקניקור
 בראותי וגם הנ"ל בספרו מעט עיון ואחרי הנ"ל, ספרו הדפסתעל
 לעושי נטפל להיות אמרתי מפורסמים רבנים ידו על הסכימו כברכי

 הטבחים בין ולהפיצו זה ספר להדפיס שכדאי עמו תכון ידי וגםמצוה
 בעדם המחבר שהעתיק ניקור בהלכות שיזהרו תועלת יהיהאולי
 ציון בנחמת לראות ויזכה זכאי ידי על זכות ומגלגלין המדוברתבשפה

 תורה. תצא משם אשרוירושלים
 מענדעל5אן הכהן שלם ציון 5ן יעק5 הצעירכעתירת

 )ז"ל( לאבאוויץ חייםהרב

 י. נ.ברוקלין,
 תר"ץ שנת בה"ב לחדש ג' יוםבע"ה

 ליב חיים מר וכו' ויראה בתורה המופלנ הרב לאתריאקלע
 בשם יקבנו פיו אשר בידו, וספרו בראנקס, בעיר שו"במאלאד,
 ובקש טרפות, דיני וקצת ומליחה ניקור הלכות על חיים""תורת



הטנמותננ

 לתת המכנתי לא כי ואף המכמתי, ולתת מפרו על עיני שאשיםמאתי
 אשר שלים"א הנדולים הרבנים לעומת ערכי מר ידעתי כיהמכמות,
 מרב המכמה לו שכבר נם ומה נויארק, בעירע ירבו כן רבממפרם
 מובהק, ושו"ב חבר בתור מנעוריו חבר אותו מכיר אשר אחד,נדול
 כאלו במפרים הצפונה הנדולה בתועלת הנוכחי מפרו בראותיאולם

 ויראה תורה בעלי אנשים מהם נדול חלק אשר פה,לישראל
 ע"כ לאמנתם, השייכים בהלכות ד' דבר- לשמוע נפשם כמהאשר
 באמת "תורתו" כי פבא לפעולתו ואמינא עמו תכן ידי אףאמרתי
 כל את וליקם מדר והוא לה, וצמאים להמבקשים חיים""תורת
 ירוץ למען מאד קל בלשון לשוחפים ונם לפבחים השייכיםההלכות
 והזהיר דבר, החליט לא קצת רק וממובך הקשה ובדבר בוהקורא
 זכאי. ע"י זכות ומנלגלין ש"ח,לשאול

 התורה, כבוד הבו"חלמען דבריכה

 לאבאוויץ ז"ל שמואל ר' בלא"אהיים
 י. נ. ברוקלין, פארק, מייפעלטאןהחופ"ק
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הקרמה

 ורעיונ~זעיונים
 ! יקרים אחים נכבדים,קוראים

 חוברת לפניכם בהנישי הנאמנה והשתוקקותי העזה נפשימנמת
 הבימו ולומר: להתרברב חלילה לא הוא - חיים" "תורת בשס זוקמנה
 בתכלית אלה מכגון אני רחוק . . . וכו' ש"חידשתי" חידושי אתוראו

 אתכם ולשתף לפניכם להשיח רק היא והשתוקקותי מגמתיהריחוק.
 הנבחר עמו את העניקו על להשי"ת הודיזל רחשי - נפשי ורחשיבהגיגי
 מוהר אצילורע חיי בהם, וחי האדם אותם יעשה אשר ומשפמיםבחוקים
 ההודיה רחשי אלה את לפניכם לתנות אני רוצה יחד. גם וגופנינפשי
 הקודש במלאכת התעסקותי ימי כל בכהשך אצלי ועצמו ונברושהלכו
 להכשרת בנוגע והמצוות הדינים בשאר ובהתעמקותי וניקור שחימהשל

 ולזכך לצרפנו בכדי ה' בחסדי לנו שניתנו המצוות אלה לאכילה.הבשר
 השי"ת לנו שהעניק החסד והכרת יתן ומי וגופותנו. נשמותנואת

 ללבות עמוק תחדור מסיני ציוונו כאשר וכו' וניקור שחימהבמצוות
 האכילה כשרות - הכשרות הכרח והכרת שם. הם באשרעמנו

 - האלוקית האצילות לקבלת הישראלי הגוף את והמזככתהמכשירה
 כאן עמנו בחק מוצק יסוד תהוה ושוב תוקפה בכל ליושנהתחזור

 מגורנו. ארצות ובשאר ביורטפ לפנים שהייתה כמובאמריקה

 בקיצור מתוה הנני מבחים, מנקרים, שוחמים, אחים,לפניכם
 מעפ וגם עינים. מאירי צילומים בצירוף הניקור מלאכת אתנמרץ

 וכו' תערובות והדחה מליחה מרפות שחימה, בדיני כלליותהוראות
 לגלל הריני ישראל ולקדושת ה' לדבר החרדים יקרים, קוראיםולפניכם
 עיונים וחוויות, אימרות מזהירים פנינים רקמת של אחדותיריעות

 בכל והגיעו שהתפתחו ישראל עם של וקדושתו רוממותו ע"דומחשבות
 פינו ברית שמירת ידי על רק ביותר העולאית למדרגה ואתראתר



הקדמה3נ

 יקרים פנינים ואיסור. טמאים במאכלות ומלהתגאל מלהסתאבולשוננו
 האחרונים מהדורות והחכמה המדע מגדולי וגם חז"ל מדבריושליקפתי
 ופהפפפיו וחוקיו קדוש עם הוא ועמנו ה' פקודי שישרים והודושאישרו
 דנא. מקדמת ואצילותו קדושתו על שמרו התזונה בשפח וסייגיוונדריו

 המונות בלבות מתאים הד ימצאו ודברי בעזהשי"תולכשאזכה
 וייתחזקו לבצרו ישובו זו חוברתי שבהשפעת יחידים גם ולועמנו

 חלדי בימי שעמלתי עמלי מכל שכרי זה והיה . . . הכשרותבשמירת
 אדמות.שי

 והטהרה הקדושה בחיזוק לראות שיזכני להשי"ת תפלהואני
 אכי"ר. שהם. מקום בכל ישראלבמעונות

המחבר



 ם י י ח ת ר ות
 הנאמנה השומרת כיום גם והנה היתה הממורתיתהיהדות
 האנושיות ושל בפרם היחיד האדם של ערכו רוממות עלוהאמיתית

 בכלל.כולה
 "לא ישעיהו: הנביא וחזון תרצח" "לא הקדושה תורתנוצוה

 היו דנא מקדמת שהחז"ל איפא פלא ואין חרב". גוי אל גויישא
 הרפואית ההשקפה מנקודת האדם של בגופו הרבה כך כלממפלים

 האדם את להכשיר הצריכה התזונה בשאלת למפל כך כל הרבוואף
 ואחידים שלובים האלוקי. השפע לקבלת ראוי שיהא בכדי הגופנימבובן

 גם אולי הבינים שבימי איפא פלא ואין עולאית. בשלמותוממוזגים
 ויעילות נעלות רפואיות המצאות הממציאים הרופאים מימב - אנובימינו
 כמה עד חותכות הוכחות מתגלות בפעם פעם ומדי הם. עמנומצאצאי
 החילוני- ה"מדע" ואף האדם. לבריאות הם מועילים הכשרותשדיני
 מה על אמן ולענות ראשו את להרכין בפעם פעם מדי מוכרחהמכני
 ה"מדע" ממעיינות הרבה ועוד .. . מסיני רבנו למשה ידועשהיה
 בעניני תוה"ק ציווי של ומודם ליסודם ויחדרו עויגיעו עדיזרומו

 האנושיות. כל לקיום כמזור שהנםהכשרות
 ה,,אדוקים" שרק מנהגים שיירי מיני סתם לאום" ה,,דייעמריאין
 בהם מחזיקים - ה,,מודרניים( הגדרת )לפי - הנוקשה"ב,,ממורת
 הסתייגות. לשם הרגלמתוך

 הישראלי שהאדם הדעת וצלילות הבריאות חוקי הם אלה !לא
 : הרופא הוראות על החולה כשמר אותם שומר הוא אם בהםזוכה
 ומבין בקי החולה שאין ואף . . . וזה מזה ולהינזר ולהיזהר וזה זהלאכל
 באימון הוא שמתיחס אלא הרופא הוראות ע"י ההקלה לו תבא זההאיך

 יפה זה שמאכל יודע הגוף במצפוני והבקי המומחה האומןשהרופא
 "כי : השם בהבמחת מאמינים אנו גם ככה לו. סכנה זו ואכילהלו
 והוא התחלואים, לכל הרופא הוא הוא כל היוצר שהוא רופאך" ה'אני
 והעניק החפשית הבחירה כח את לנו השאיר אף לנו שהורההוא
 להמרפה. הכשר ובין והממא המהור בין להבדיל הדעת בכחאותנו

 הרופא אל בו מתיחס שהחולה האימון שכח במדה שבהכמובן
 לו מועילים לו מכתיב שהרופא הרפואה סמי במדה בה גדולהוא

 הוגה ואינו בספק הרופא אל מתיחס שהחולה במקרה אף ברםביותר.



 חייםתורת20
 את ומקיים הוראותיו על שומר רק אם זאת בכל רב אימוןאליו

 אל ביחסנו אנו גם כן לגופו ומרפא מזור ימצא אז גם -ציווייוו
 בשהשי"ת שלמה אמונה טאמינים כשאנו כמובן ותורתו.הקב"ה
 שכל ממילא - וכו' היא שנצחית היא, השמים שמן -ובתורתו
 ולמרפא למזור הן וכו' ופרפות כשרות ופהרה, פומאה בעניניההוראות
 האמונה שרגש מאחב"י אלה גם ברם . . והנאה. ששון למקור אףעילאי
 קריר הוא המקודשים ערכי-מסורתנו אל ויחסם מאד עד קההשבהם
 החולה כשמר - הכשרות דיני את ישמרו רק אם הם גם . . .ואדיש

 הכרתם ולמרות כרחם בעל הם נם - רופאו הוראות עלהמפקפק
 הפסוק על איכה במדרש נאמר זה ועל באלוקות. דבקיםנשארים
 מובעת . . . שמרו" תורתי ואת עזבו אותי "הלוואי וגו' עזבו""ואותו
 מה ובעקר - בלבד המעשיות המצוות שבקיום הנפלאה הדעהפה

 הדקה הרוחנית וההכרה האמונה בהעדר אף - הגוף לפהרתשנוגע
 הקדושה במקור דבקים עמנו בני נשארים אז נם וכי אלוקותבעניני

 האימורים גדרת ידי על - הגוף קדושת על השמירה כיוהפהרה,
 הקשר - שיינתק נותנת ואינו - מהדקת ממילא מאכלותשבדיני
 שבשמים. ואביהם ישראל שביןהנצחי

 "הוכחות אחרי הלהופ המודרני" "הישראלי עבור הוכחה,בתור
 היא וכו' אמורות מאכלות בעניני וחוקיה בדיניה שתוה"קמדעיות"
 יכולה לעולם, תשתנה שלא אלוקי-הנצח תורת השמים, מן תורהאמנם
 מאלה יותר המדע גילה לא עכשיו שעד המובהקת העובדה גםלשרת
 את לחצאין. סימנים בעלי בתור אותן ציין רבנו שמשה החיותארבע
 שמעלים והשפן הנמל ואת ינרו לא ונרה פרסה מפריסי והארנבתהחזיר
 שרק משה ידע זה והאיך באכילה. אסורים והם יפרימו, לא ופרסהנרה
 נתגלו בשנים אלפים חלפו וכבר ? כלו העולם בכל נמצאים הנ"לאלה

 וחיות בהמות נתנלו וכו' אומפרליא אמריקא חדשות ויבשותארצות
 שום נמצא לא ועדיין וכו' מהורות ואינן פהורות מקדם, שערוןלא

 מלבו אך רבנו שכחטה לנו שתוכיח לחצאין, סימנים של נוספתדונמא
 דונמא שום תימצא לא ולעולם שכתב. מה כתב בלבד האנושיתודעתו
 התורה. של קלישותה את להוכיח שתוכלנוספת
 נאמרו. הגבורה מפי דבריה וכל השמים מן תורה היא תורתנוכי

 הכלל את ונשמותנו, גופותנו את ולזכך לקדש אם כי תודתנו נתנהולא
 לנו שהותוו כפי הבריאות יסודות תחת לחתר יהין זה ומי הפרפואת
 ! י הבריאות בוראע"י
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 מניעות בפעם פעם מדי הרציניים והירחונים הכלליתמהעתונות
 האנושיורנ ממעם לדתיות התשובה תנועת ע"ד שונות שבפעותאלינו

 במאה שכזה דבר הייתכן האומנם השאלה: בנו מתעוררת זאתבקראנו
 פכניות והמצאות וחכמה דעת מלאת הזאת התקופה הריהעשרים?

 ? האלוקות לשבילי האפומית התקופח תשוב האומנם מעולם, שערוםלא
 פרנסיס המפואר הפילוסוף אמר כבר ומזמן ! כן אמנם היאוהתשובה
 ברם אלוהים. מדעת האדם את מרחיקה מהפילוסופיה מעםבייקון:
 האמונה. אל מחזירתו הפילוסופיה מןהרבה

 הרפואה הפיסיקה, הכימיה, שמדע הדבר הוא לא-מזמןוהלא
 עם לאמ לאמ אבל . . ליה. אניס לא רז שכל לחשוב התיימרוכו'

 החישובים כל שאמנם לדעת התעוררו הנ"ל המדעים והעמקתהתקדמות
 המה. נכונים המדעתםוהדיוקים

 החולש הכח ואיזהו הוא מי השאלה נוקבת הלא התהום עדאבל
 שהניע, זה מי כזו? ונפלאה עדינה בדייקנות הכל אתוהמנהיג
 בהרמוניה האין-סופי האוניברס כל את ומלואה הארץ כל אתהראשון,
 מתוך ונם כרחו, ובעל ראשו את המדע הוא כופף וכאן 9 כזונצחית
 החיים כל את לקיים בכדי כי אלוקות של קיומה על אמן עונההכרה,
 תכניות להם שתקדמנה הוא ההכרח מן קיומם בהמשךולהחזיק
 הנה כאן. יחול לא ואירוע מקרה ושום מראש ומחושבותמתוכנטת
 ולא אחת שעה במשך צירה על פעמים כאלפים ססתובבת היאהארץ
 ארוכות ולילותינו ימינו היו אז כי פעמים מאה רק ססתובבתהיתה
 הצמח כל את ומקדירה שורפת היתה והחמה כעת. הם מאשר עשרפי

 חיותנו מקור שהיא השכהט ומתנוון. קופא הכל היה ובלילותהצומח
 רק הימנה שנקבל מאתנו כזה ומדותק מכוון במרחק נמצאתהפימית

 פחות ולא מדי יותר לא בדיוק לנו והמתאים והנאה הפוב החוםאת
 שהיא החום מחצית את אך ממציאה זו חמה היתה ולו לנו.מהנחוץ
 כהטפיעה היתה ולו וחדלים. קופאים היינו אז כי כעת לנו ממפקתשהיא
 נשרפים היינו אז כי עלינו ומקרינה משפיעה כהטהיא בחצי יותרעלינו

בצריבתה.
 בינה מיל אלף חמשים של במרחק נמצאת הלבנה היתהולו
 שבים המים נאות הרי עכשיו של הרב המרחק ארתו במקוםובינינו
 אפילו ומשתמפים מסתחפים היו ביום שפעמים ענקי כך כל היההיפלם
 מהטהיא יותר עבה הארץ קליפת היתה ולו ביותר. הנבוהיםההרים
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 הימוד אותו במציאות, חמצן שום היה לא הרי רגלים בעשר אךעכשיו
 הנושמות. הבריות לכל ביותר וההכרחי החיוני החלק המהווההאווירי

 דקיק הפשוט, האוויר אומרת זאת הארץ, סביבת הספירה היתהולו
 ויום יום בכל נשרפים היו הכוכבים כל הרי עכשיו משהואבמהותו

 דלקות גורמים והיו ארצנו כדור על נופלים היו ושבביהםבמיליוניהם
 מוף. אין עדושרפות

 כולן . . הרקיעים. בעולם המשוטטות הצפרים בפריחת נאהסתכלו
 תפקידח את יודעת אחת וכל נחדרה הרמונית מקהלה מהוותכאחת

 ונעימים ערבים בקולות ומצפצפת מדברת אחת וכל הנצחיתבתזמורת
 החרקים גם שלה, האהבה שירי את ולשיר לצפצפף עליה שהומלמה

 לתזטורת מתמזג והכל זמזומיהם בצלילי לזה זה קוראיםוהחרגולים
 אין-סופית.נצחית

 הפירות בכל יוצק הוא ביותר הנפלא הכימאי הריהוהטבע
 את והמשנה המעבד הוא הוא לחיק. הנעים טעם הטוב אתוהירקות
 הוא מעבדותיו תהליך ובכל לעצים סוכר ממציא קרבון, לחוטצתהמים
 החיים. לכל ביותר החיוני המיצרך החמצן אתממציא

 החרקים בטבע. השולטת הכל והסוקרת המקיפה לבקורת לבשימו
 ישתלטו לא זה ולמה ביליונים ולרבבות מאד מהר חיש ורביםפרים
 סמפונות דרך נושמים הם ריאות להם אין כי זהו ? העולם כלעל

 אינם ולכן מתפתחות אינן ריאותיו הרי וגדל הולך וכשהחרקקטנים.
 של גידולם את והמצמצמת העוצרת הבקורת כאן ושולטתגדלים,
 להתקיים יכולים היינו האיך כי האדם, של לרווחתו שונות קטנותבריות

 דהטדה. כחיות גדולים החרקים רוחשים היו סביבותנולו
 שכלו, ועמוק רב מה הקב"ה של כפיו יציר האדם, אחרוןואחרון

 השכל של להיקפו ברם חיה בכל המתרחשת התחושה גדולאמנם
 את לבאר בכחנו ואין פלאי-פלאים, כאן הרי מעולם הגיעו לאהאנושי

 הנעלם השיוז מהשכל חלק ממש, אלוה חלק הוא ששכלנו בזה אלאזה
 אמרהצ את ומשננים חוזרים ימינו של והפילוסופים ההוגים רובוהנצחי.
 : דה-קרט שלהנעלה

 שהעניק וכח-על-טבעי השגחה שקיימת סימן, הריהו הוגים"אנו
 קיומה את ולהרגיש להשיג האדם שבכח העובדה ובעצם השכל. אתלנו
 מושנ הכל. יוצר ישנו שאמנם ראיה ישנה אידיאת-האלוקות,של

 קיומו ועצם האדם. בלב המקנן האלוקי מהכשרון נובע הריהאלוקות
 הגשמי בקיום קיימים שאינם ועצמים דברים לתאר הדמיון כחשל
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 מעיד בלבד זה הנעלמה, ההווייה מסתרי אל לחדור בכחו דאשדהפיסי,
 שמעניקה זוהי ואלוקות ופועלת קיימת והאלוקות מניה, פנוי אתרשלית
 שלמעלה במה ולדרוש לחקור להתעורר בכדי הדמיון כח אתלהאדם
 אלוקות. והברת דעת לידי ולהגיעולממה

 השכל בכח הכל להכרת השואפים המדעניים החוקדיםוכל
 יניע הכימאי מעבר. אין שאחריה חוממת בנקודה פעם ב%מוןננשים

 והתפרדותם. זיווגם מוד על יעמוד והאלקפרונים האמומים הבחנתעדי
 והממריצה המניעה הכל. על והחולשת הנשמה תיד ויא איפהברם
 מובהקות דוגמאות לתת יש וכו' וכו' והאלקמרונים. האמומיםאת
 וליצר לפעל להתקיים נוכל הכל היוצד בהשי"ת האמונה בכחשאך
 חלד. עלי חיינו ימיבמשך

 הנאצלת הנפש כ"ז( כ' )משלי אדם" נשמת ה' "נר :ונאמר
 צח יהיה הנפש שאור ובכדי בפתילה. כשלהבת האדם בגוףקשורה
 יתרה בהקפדה ומוכן ניזון יהיה שהחומר ההכרח מן הריונקי

 כפי התזונה חוקי הזנחת ידי שעל נא נבינה הבה ובכןומדוקדקת.
 להאיד ובמקום ומבליה דועך שבאדם ה' והחז"ל-נר התורהשהורונו
 בוערת לאש הופך האור לחברו אדם בין ידידות יחסי וליצרולחמם
 לחברו. אדם בין הבנה ואין קשר ואיןומלהמת

 ההיסמוריא דפי מעל לפנינו מזהירות נוגה אור מלאותודמיות
 נבוכדנאצר מימי וחבריו מדניאל החל הקדושים הגבודים אלהשלנו
 הספר יקצר - ימינו קורות ועד אנפיכום מימי וסיעתו אליעזדועד

 בפת- מלהתגאל מאשר קדושים במות שבחרו - שמותיהם כלמלפרמ
 ומרפות. במאכלות ולהיממאבג

 עמנו, בני בגופות המאיר ה' אור על השמירה חוקי אלהכי
 וחיזקו חיסנו - שנים מאות וחמש משלשת למעלה זה לנושניתנו
 ישלמו ולא יידבקו לא אוה"ע אצל הטצויות המחלות מן שכמהאותנו
 החוקים גדרו לאלה הודות ורק . . . רוח מחלות או גופניות בוחלותבנו

 תחיית סוד צפון "המודרניים" לעיני כמוזרים לכאורה הנראיםוהדינים
 ותלאה. עמל שנות אלפיים אחרי אליה שזכינו ישראל במדינתעמע

 אלקיך לה' אתה קדוש עם כי . . . אלקיכם לה' אתם בנים"כי
 . . . האדמה" פני על אשר העמים מכל סגולה לעם לו להיות בחרובך
 . . . ! תועבה" כל תאכללא

 ולתעב ללכלך לו ואסור כמשכן-יה הוא מישדאל אחד מכל גופוכי
 אסוד, לנו בדם שיאכלו, מה אחרים עמים יאכלו ו הזה הכהשכןאת
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 דמנו את ולזהם ללכלך ומדומה, חולפת גופנית הנאה הוא איזהלרנלי
 ! ויעקב יצחק אברהם זרעוזרענו

 כשרות על ישגיח שהוא שמי בכלל לנו למה ההשגחה. שאלתבדבר
 המוניחים ואלה וכך כך בין נזהרים הזהירים אלה הלאהמאכלות.
 אותה בנל התושת מהי ובכן וכך כך בין ויזלזלו יזניחווהמזלזלים
 ואכילה מביחה במקומות השגחה להנהיג הנמרצהההשתדלות
 ?פומביים
 היה מנהנ 1 הידוע הקפן המיפור באותו לענות אפשר זהעל
 גדודי סתהלכים היו בלילות הקמטת העיירות שבכל הקדומיםבימים
 מגדל מעל צפירה שנשמעת בשעה שעה ומדי מביב. מביבשמירה
 שתים בלילה, אחת השעה: על ומכריזה משמיעה שהיתההעיירה
 יודע היה שלא כרך בן כזו לעיירה פעם נזדמן וכו'. בלילה שלשבלילה,
 : ואמר תמה המנדל מעל הצפירה את בלילה ובשמעו המקום. מנהגעל
 יכולים תערים אלה הלא ? הלילה באמצע ולהרעיש לקשקש לכםלמה
 צפירה עמוקה בשנה השקועים ואלה השעה את ולדעת לשונםלהביפ

 להם? תועיל מהזו
 והכרחית נחוצה ידידנו הוא, כן לא : ואמרו לו ענו זו שאלהעל
 על עומדים שהשומרים ואישור הודעה זוהי הערים לאלה !השריקה
 בשנה השקועים ולאלה מכנה, מכל העיר על ושומרים בלילותמשמרתם
 כבר אולי נרדמים והקיצו העירו : והערה קריאה כהטכה2ת זושריקה
 . . לעבודתכם. קומו דייכמנ?ישנתם

 הצפירה אותה מעין היא במדינתנו הכשרות על ההשגחה :ובכן
 בתורה הדבקים ישראל אטוני לאלה הלילה. באשמורות המגדלשמעל
 הם בודדים לא וכי כהטמרתם על עומדים שהשומרים עירור קריאתזוהי

 הקוממת המודרניות של השנה בחבלי שנלקחו ואלהבמערכתם.
 פהרת על ולשמירה לתשובה קריאה מעין לשכהט יכול זה1,,המדעית"

 ! יחד גם והנפשהנוף

 לשמר האדם צריך חייתו בחיים עוד וכל אדם" נשמת ה' נר"כי
 לו נממר ואשר בגופו קשור להיות שצריך האור ועדינות הצחותעל

 להנאתו אלא ניתנו לא המצוות וכל חלד. עלי ידועה תקופהלמשך
 והמבין. המאמין ואשרי האדם שלולמובתו
 והפרשים ואנמיכום מנבוכדנאצר דנא מקדמת ומנדינו שונאינוכל
 וכליון ממיון לידי קיומנו את להביא בחפצם וכו' וכו' וכו' הצלבמממעי
 מאכלות להאכילנו כפייה ש גופותנו זוהום של הזה באמצעיאחזו
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 הכירו שונאינו שאלה כנראה ומפורסמים. ידועים והדגריםשורורב
4 דווקא שבזהבהתודעם  תועבה ממאכלי ובהסתייגותנו בהינזרנו 

 והנצהית. והרוהנית ההומרית וגבורתנו הסינותנו סודצפון
 והבדלתם העמים מן אתכם הבדלתי אהטר אלקיכם ה' אני"כי

 אני". קדוש כי קדושים לי והייתם וכו' הטהורה הבהמהבין
 לעיין היזוק אהרי בהיזוק נא נתחזק הבה : יקריםקוראים
 כאן לההזיר אהד שכם נמה הבה הנ"ל הדברים במשמעותולהתעמק
 בנו אותה ייהד שהבוית"ש המיוהדת הקדושה הרגשת אתלמדינת
 בהן נלויותנו ארצות משאר ניפלה זה ולמה ולתפארתנו.לפובתנו
 ההזקנו האזרהי-והכלכלי במובן שפלותו שלמרות כוע עד נחותיםהיימ
 היו מוכרהים ביותר האכזרים שונאינו ואף הנבוהה בטוסריותנומעמד
 בהם. שאין הנשגב סן כהטהו בנו שישלהודות

 שבט תהת שם היו יהודים מיליון כשבעת בא. מרוסיהאני ? ! י אמריקא במדינת פה קרונוומה
 האעשיות-אזרהיות זכויותיהם צטצום בתוקף רומעף. מביתהנוגשים
 מוסרי,ם בלתי מעשים באי-אלו לאהז היהודים לפעמים אמנםנאלצו
 שהוא איזה להם לאפשר בכדי והכל ובעבודה והתעשיה המסהרבשטה
 תוקפו בכל שולפ היה תרצה" "לא והצוו במציאורב שם ה? לאימים שופכי רוצהים ברם גבר. יפשע להם פת על : ככתוב דל. הומריקיום
 אהב"י בעווה"ר והנה . . . עמנו של ביותר והדלות הירודית בשכבותאף

 היש "נתאקלמנו" והתענוגות האושר שופעת זו למדינה הנהבכאנו
 התהילו ואף ותענוגות תאוות שפופי הרבה נעשו המדינה וכמנהגמהר
 במקומות ונבלות מרפות בשר "להתגאל - ונלוז נקל במצפון-

 השלהנות על יעלו ור"ל. כביכול מצוה" "בסעודות ואף ביותר.הפומביים
 ועלתה צצה הזאת ההסתאבות עם בבד בד והנה ותועבה. פמאבשר

 שתוה"ק - ההיפמאות ותוצאת היהודים. הגנגספרים מכתכמפהת
 ובכל לבא, איהרה לא - מזה שנתרהק אותע ומזהירה מתחננת כךכל

 ויש מתנקשים רוצהים שופכי-דמים, יהודים כבר מוצאים אנוכיעורם
 מרצהים כנופיות של בריונים ראשי ונק~טים "להתעלות" מניעיםשגם
 ר"ל. התהתון שבעולםידועים

 הנזהרים מאהב"י אלה של ובפרצופם במהותם אנימסתכל
 שלא אמגם יש כשרות אוכלי ונכשלים. המזלזלים ובאלהבמאכלות
 יפייסג לבסוף ברם אהיו איש ויביישו ויריבו דופי ויפילו ברוהםישלפו
 דריתהא בעידנא יימצעו לא וכו' פרפה בבשר המפמאם אלהאבל
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 יגעים והדברים עשו. ידי כמנהג דם ולשפך ומכין פגיוז אףמחפוף
מאד.

 הקדושה אור לקבל ראוי שיהא הגוף שמירת של הזהוהריון
 וכמש' בינקותו. ע"ה רבנו משה אצל עוד מצינו האלוקיתוהמהרה
 היה ומיועד ומוכן אורה. נתמלא הבית שכל - מוב כי אותוותרא
 הקדוש פיו את ובלם סירב להניקו הנכחות וכשרצו השכינה. אתלדבר

 מזרם לדמו חלילה יחדור שלא - המצריות המיניקות בחלבמלהיממא
 הזימה. שמופת אומה אותה שלהתזונה

 הישראלית, האומה של עתידה את קדשם ברוח שצפו -וחז"ל
 הגלויות בכל העולם אומות בין וממולמלת סחובה להיותשגורלה
 סביבות של להשפעות תמיד תהיה ונתונה הנה, ועד ממצריםהשונות
 בנוגע וההלכות הדיני כל את הימב באר לנו סדרו - וכו'מזוהמות
 והידועה ההנחה האמונה אותה מן נובע והכל והיתר. איסורמאכלי

 הלב. ערלת את ומקשה ממממם כשר בלתי שמזוןהמוצקת
 אומה אצל מצינו הרי ולשאל להקשות יקר קורא תרצהואם
 גדלים הם זאת ובכל לתועבה לנו הנחשבים מאכלים מיני בכלהניזונים
 וכו'. ובריאיםוחזקים
 ובהסתכלות בתבונה מעט נא התבונן יקר: קורא אענך זהעל
 דוגמתם גשמיות חיי החיים העממים פשומי אלה שאמנם ותיווכחיתרה

 בנשמתם ברם בגופם הם וחסונים חזקים לחמור, הדומה עםכדוגמת
 הנזהרים שביניהם האצילים אלה ואכן הם. דרגה ונחותיירודים

 ורזים דלים שבחיצונירוזם אף שלהם ההיגיינה חוקי לפיבאכילתם
 הגונה רוחנית מדרגה בעלי ברוחם ברם החסונים. האכרים לעומתהם

 השכלה.ובעלי
 בעיני ולקלס ללעג נתונים גלויותנו כל במשך שהיינו אנוואף
 נעלים מה בנשמותנו ברם הירודה הגופנית חיצוניותנו עלהגויים
 רדפונו ואף בנו קנאו הלא לבותיהם ובסתר לעומתם, היינוורוממים
 כך.משום

 אומות אצל כן גם אנו מוצאים הלא יקר קורא תשאלני שובואם
 ברוחם קרובים והם חסד ואנשי רוח אנשי פילוסופים חכמיםהעולם
 ברמז יקר קורא אענך זה על גם וכו' שלנו התורניות הדעות מןוכמה
 : לחכימזו ודי מליצהובלשון

 המתיהדים אלינו, הקרובים משלהם הרוח אנשי אלהאמנם
 בינקותם אבותיהם ואבות שאבותיהם אלה מצאצאי הם וכו'.והמתגיירים
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 הנמל ביום אברהם שעשה הגדול המשתה ביום אמנו שרה מחלבינקו
 נדולי את הזה למשתה ע"ה אבינו אברהם הזמין וכידוע בנו, יצחקאת

 . . אותם. תניק אמנו ששרה בניהם את הביאו ומטרוניותיהםהמלכים
 במשך והזדככו התעדנו הנ"ל בכהטתה חבל הלוקחים אלהוצאצאי
 וזוהטת מפומאות הם גם היו ונזהרים ארוכות הימפוריותתקופות
 בנלל והכל היהדות... מקור אל אותם שקרב וזהו תועבה.מאכלי

 אומות חמידי של למעלותיהם זכו זה ובגלל פומאה. ממאכליההמתיתות
 וד"ל.העולם.
 ולא השורץ השרץ בכל נפשותיכם את תשקצו אל : הפמוקיםעל
 קדושים והייתם והתקדשתם אלוקיכם ה' אני כי בם ונפמתם בהםתחפאו
 הארץ על הרומש השרץ בכל נפשותיכם את תטמאו ולא אני. קדושכי
 והייתם לאלוקים לכם להיות מצרים מארץ אתכם המעלה ה' אניכי

 י"א( )ויקרא אני קדוש כיקדושים
 שאני כשם קדושים, אתם כך קדוש שאני כשם : המפראכותב

 כהטיקוץ שנזהרים כשם : והרעיון וכו'. פרושים היו אתם כךפרוש
 עלינו כך פבעי באופן ממנו ומתרחקים כחטוקץ עצם איזה שלוגיעול
 כי האמורות המאכלות את לעצמנו ולשקץ להתרחק עצמנו אתלהרגיל

 ונשמותנו. גופותינו את מפמפםזה
 מזון לכולן יש אמורות המאכלות מן עלינו התורה שאמרה מהכל

 מח. פרק שלישי חלק נבוכים מורה לגוף ומזיקרע
 מ"ג י"א שמינף עזרא, אבן הגוף את מחבלים אמורות מאכלותכל

 עבודה הגמרא רעיון וזה האוכל בנוף בשר ישוב הנאכל הגוף כי ידועכי
 ע"ב לא ע"ב כוזרה

 ומנהגים דינים אוצר במפר ע"א ב' מכות ארם לחם יש השרציםכל
 הבריאות. שמירת ומשום ומאום שקץ משום הוא האימור 199דף

 כל על ככרוכיא צווחים ודור דור שבכל הקדושיםבעלי-הקבלה
 את ומפמאים אמורות במאכלות נזהרים שאינם עמנו מבניאלה

 בפ' הזוהר מ' לשון : לדוגמא המומרית ההשחתה ברעלנשמותיהם
 אחרא, במפרא מתדבק דאמורא מאכלים מיני דאכיל כחשן כל :שמיני

 דלא א' בלא בם ונפמתם כתוב דא ועל לנפשיהון. לון וויי לוןוויי
 האגדה ההלכה בעלי הקדושים גדולינו כל וכן לנפשאי. אמוותאאשתכח

- ודור, דור שבכלוהפילומפיא  הממורתית היהדות חומת שומרי אלה 
 במובן אף עמנו לקיום ונאמנותה חיוניותה את והוכיחהשהתנמתה
 במפגיע עומדים עמנו מאשרי ומורינו ממדריכנו אלה כל -הגשמי
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 ופהרתנו קדושתנו על שנשמר מאתנו ומבקשים ודורשיםומתחננים
 הכשרות דיני שמירת ע"י האומות מכל ונבחרנו נבדלנו בההמיוחדת

 האסורות. המאכלות ותועבת הדם מזוהמתוההתרחקות

 המדיני החדפש אור מזיו הנהנים אנו באמריקה, כאן אנוהכי
 חהיספוריות ההוראות כל את גוונו אחרי נשליך האמנםוהכלכלי,
 נחפשה יקרים אחים הבו ? ! ? ולקיומנו לפובתנו ה' בחסד לנושנתנו
 בתינו, אל הזאת והנפלאה הנעלה המצווה את נא ונשיב דרכינונא

 ! היכלינו ואלמעונותנו

 "המשך בעניני רכן' תקרפראה המדע נדרלי דעתחרררז
 "דיני ומעט האנושיות של בריאותה לטובתהמאכלים"

 במדינתנו כשרות בענינידמלכותא"

 נכבד הכי ז"ל הורוויץ ליב שמריהו הגאון להרב המזוזהבספר
 אלהי אומר והוא "אריספיאס" הספר הוא האלה הספרים ביןומצוין
 עליהם צוה כן ועל וברה, פהורה בתורה עמו את לזכות רצההעברים

 הנלוזים, ומעשיהם דרכיהם את ילמדו לבל הגוים, עם יתרועעולבל
 הארץ מיבול הנזונים המה ישראל בני יאכלו אשר המהוריםהעופות
 לדם השואפים נפש עזי הדורסים עופות הם והפמאים האדמהומצמח
 לתענוגות החמדה את בקרבם לכלוא הזאת, האזהרה והיתה בשר,ואוכלי
 אדם בלב להשתרש לנקמה ותשוקה לדם שאיפת תת לבליבשרים
ופבעו.

 בה וארבע, השלשים הוועידה סיפי באפלנפיק התקיימההשנה
 הבוערות הבעיות בין מאמריקה. רופאים אלפים משלשת למעלההשתתפו
 יפח לט וזכורה - לרבבות חללים הפילה שכבר הפלו מחלתהיתה
 נעשו הנה ועד ומאז באמריקה. 1918 שנת של הנוראה הפלומגפת
 לאפידימיה הנורם ה,,ווירוס" של מוצאו את לגלות רבים מאמציםונעשים

 תשנה לא זו שמחלה ההיסון אמצעי את למצא עוז בכל ומשתדליםזו.
 אלה את לרפא תרופות ובאיזו 1918. שבשנת כזו תקפה בכלחלילה
 פרנסיס, תומם הד"ר והנה לאיתנם. להחזירם בכדי אז שהותקפוהנכים

 פרפים כאן והנה הנ"ל. הנויטא על הרצה מישיגן באוניברסיפתורופיסור



ש חייםתורת

 ברורים הישנים עוד שאין אמנם : זו מחלה של מהותה דבר עלאחדים
 אעע המפיץ שהווירום להניח אפשר נמורה בוודאות ברם זה.בנדון

 . . . החזיר בבשר בעיקר המצוי )אינזקפ( חרק מין הוא הזאתהמחלה
 על בחומה הקדושה שתורתנו "מדעית" תנלית שוב לפנינווהרי

 לבשר להזדקק לא שנה אלפים ארבעת לפני עוד הזהירתנו האדםתיי
 הבחילה מרנש בעיקר נובע החזיר אל יחסנו כי ואף לתעבו אם כיחזיר
 מצילתנו זו המתיינות בעיקר הרי זו ונמבזה מכוערת לבריאה נפשתוש
 זה על אותנו הזהיר הנאמן רופאנו שהשי"ת מחלה פנעי מינימכל

 דנא.מקדמת
 במיליונים באמריקה, הנפוץ קוליער בשם המפרותי-ציוריבירחון

 הוקר, מירפל של חמפר על חיובית בקורת נתפרממה 1940 יוליבחוברת
 הנזהרים הדתיים אמריקה יהודי חיי שאורך המדעית ההנחה מאושרתבו

 מהחיים יותר ארוכים אחוזים בעשרים בערך הם והיתר אימורבמאכלי
 אמריקה. אזרחי שאר שלהממוצעים
 1982. ברמן לואים ד"ר מאת והאופי" "התזונההם'

 מציע בה מעניינת מקירה מכיל למאי 10 מיום "פיימם"הניו-יורק
 נלמדות תהיינה בתזונה והיתר אימור שהלכות המפורמם ברמןד"ר
 היות להם. נשמעת האוכלמיה ורוב היות הדרעת, כל של הדת כהניע"י
 שבאדם. והמומריות האופי על משפיע שהתזונה בדבר מפק שוםשאין

 מתהווח מהותנו שכל הימום כל ללא מאשר קופלנד ם. ראיאלד"ר
 את מנמח והוא קרבנו אל כנימים שאנו הטאכלים מפובומתרקמת
 : שנון בפתנם הנ"להרעיון

 מאכליך המה מה לי נאאמר
 ואפייך. תכונתךואנידך

 284 רקפ

 כשרים צרכ-שזון מכירת עם פקשר חוק-חעתש את לשטתחוק

 ~32נ שנת מארץ, לחודש וחרבעה בעשרים חוק בתורנתקבל
 שלישית-חמהצח של בנוכחיותם נקבע )נוברנור(. שר-הפלךבחמכמת
 הקוננרם.חברי
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 ובית- בסינאפ כחם ב~שי- על-ידי החליפו ניו-ורק מדינתתושבי
 : האלה החוקים את לקבועהמחוקקים,
 זת על-ידי משתנים מחוקי-העונשים ו-86ב 435ב מחלקה י',סעיף

 : זהבאופן
 או שימכור איש כל טמפעדות. פשר 8השר מטירת ב. 485סעיף
 הכנתם או ומזון צרכי-מאכל ולהונורע לרמות במפוה למכירה,יעמיד

 ובין בעל-פה בין ישראל, דת דיני לפי שהוכנו או כשר בתורלאכילה,
 בין ועבריות, אנגליות באותיות שכשר" המלה את שיציג ביןבכתב,
 או מנדדוד של ציון או מלה על-ידי סימן איזה שישים או שלפשיתלה
 שמתקינים או שנמכר שהמזון שולל להוליך עלול שהוא סימןאיזה

 במסעדה שפעסיד או טוכר, שהוא או ישראל, דיני לפי כשר הואלמנירה
 שלא כוון או ביחד, ופרפה כשר בשר למכירה שהוא, מקום באיזהאו

 לכל בולפורע באותיות שלפ בחלון מציג ואינו ישראל, דיני על-פיהותקן
 ובלתי כשר מזון מוכרים "כאן : אינפשים ארבעה של בגובההפחות
 בכוונה. כחופא חייב ימצאכשר",

 מיד. לשלופ יתחיל הזה החוק ד.מעיף
 ניו-יורק,מדינת
 המדינה.מחלקת

 העתקה שהיא בזה, מאשר ואני המקור עם הזה החוק אתהשוויתי
 המקורי. מהחוקנאמנה

 טיזם,רוטרט
מזכיר-המדינה.

 680 רקפ

 1922 משנתחוק

 של מזון התקנת או והתקנתו כשר בשר מכירת א. 485סעיף
בשר.

 או בשר למכירה בהצנה או במכירה בכוונה להונות שינסהאיש
 לאכילה, שהותקנו ובין חי הוא שהבשר בין כשר, בחזקת בשר שלמזון
 מעמיד שהוא או כשרים, הם ישראל דיני שלפי כאלה מדברים שהוכנואו

 רשות שיהם יש ואשר לכשר שטוכרים מזון או מזון, צרכי כשרבחזקת
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 מוכר שהוא או ; שהיא שפה באיזה "כשר" המלה את שיהםלהציג
 ואינו מבהטל או חי כשר, ובלתי כשר מאכלי-בשר למכירה מציגאו

 לכל- בולפות, באותיות שהיא, מודעה באיזו או החלון על בשלםמודיע
 ובלתי- כשר בשר מוכרים שכאן אינמשים, שרבעה של בגובההפחות
 לכל-הפחות בולפות, באותיות בשלם מודיע ואינו מבושל, או חיכשר,
 ימצא בלתי-כשר, ואיזה כשר בשר איזה אינפשים, שרבעה שלבגובה
 בכוונה. כחופאחייב

 מע19. שנש בספפמבר מהראשון לשלוש יתחיל הזה החוק 2.סעיף

 ניךיורקחוקי
 1922 שנת חוקי 5681רק

 מזון. במכירת ואונשה מזויפים )לייבעלס( תוים 436.סעיף
 : בכוונה להונות שינסהאיש
 מנופה, בקבוק, חבית, על או סחורה, איזו על מדביק הוא אם1.
 שהוא חפץ איזה או תו כרפיס, שרוך, חבילה, כסוי, תבה, אריזה,כלי

 מוכר, שהוא או שנמכרים, חפצים מיני או כזה, חפץ ומכסהשמכיל
 ממנו, לחלק או זה לחפץ הנוגעת שהיא הורשה וכל שהיא אונשהכל
 של והכהטורה המדה הכמות, המספר, שם, שנעשו והארץ המקוםאו
 האיכות או שם, שנעשו והארץ המקום או ממנו, חלק או כזהחפץ

 באיזה או בחותם לרשום מוכרחים החוק לפי אם חפץ, כל שלוהמדרגה
 או ; החפץ שלסימן

 הניתנת ההורשה ידיעתו שלפי חפץ למכור מנסה או מוכר אם2.
 הכמות אוון שמכילים כלי או חבילה על שמציג או נכונה, לאהיא

 או ; למעלה שאמור כזה באופן עליהם תוים שהדביקו אווהאיכות,
 באיזה שהיא סחורה איזו למכירה מציג או מוכר הוא אם3.

 שהוא אופן באיזה שולל להוליך שעלול שהוא, תו-מסחרי או שהואשם
 נקבע לא העוון בעד שהעונש כזה במקרה ועובדה, הסחורהנקץטתה
 או ; החוקלפי

 כשרים, שהם באונאה בשר מאכלי למכירה מציג או מוכר אם4.
 דת דיני לפי לאכילה שמותר כזה, ובאופן כזו מתוצרת מתקיןאו

 שהוכע אחר, כלי או החבילה כמות בנידון כהטקר שהוא או ;ישראל
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 שהיא, שפה באיזו "כשר" המלה את עליהם להציג שמותר כזהבאופן
 ובלתי- כשר בשר בית-המסהר באותו למכירה מציג או מוכר שהואאו

 מודעות על-ידי או הלונו על בשלט מודיע ואינו בשר מאכלי אוכשר
 אינפשים, חרבעה של בגובה לכל-הפהות בולטווע באותיותאהרות
 בבית או בהלון שמציג מי או ; ובלתי-כשר כשר בשר מוכרים כאןכי

 מציג ואינו בשר, מאכלי או ובלתי-כשר, כשר בשר למכירהמסהרו
 אינפשים ארבעה של בגובה לכל-הפהות בולטות, באותיות שלפע~יהן
- המקרה, לפי כשר" בלתי ו"בשר כשר""בשר  

 פרק 1915, שנת של ההוקים )שנויי בכוונה. כהוטא הייביטצא
 באפריל באהד-עשר קבוע להוק נעשה 581, פרק 1922, הוקי ;288

.)1922
 ניקור, בהטחיטח, פושולריתו בוופח טלליות והוראות דיניםקצת
 בטקרים להתנחג איך וטו' תערובות בהלב, 8הטר והדחח, מליחחטרפות
 לאטילח ראוי יחי' שהבהטר ולהשגיה הלילה להיטהטל שלאשטיהים,
 קדדטיט1 עםלישראל

 המוצעים הדינים פירורי נכון יותר או הנ"ל המקוצריםהדינים
 במלאכת מעפ שעסקו לשוהפים רק מספיקים ושינון זכירה לשםכאן

 זה ואשר הים, למדינת לנסוע ברעיון ביוראפ בהיותם עודהקודש
 להונ או לעצמם לשהט והפצם הקטנות בעיירות מפוזריםעכשיו
 מכירים. שלמצומצם
 בערים שנמצאים היר"ש הלומדים המפורסמים השוהפיםברם
 בהלכות ודעת תורה ללמדם שאבא הוא אני לא בוודאי וכו'הנדולות
 זו. בהוברת כיוונתי אליהם ולא ממתני עבה וקפנםשהיפה

שהיטה
 מאד מאד להיזהר צריכים לשהיפה העוף או הבהמהבהכנת

 ההיצוניים האברים בקשירת כגון ההי לבעל צער שום הלילה לגרםשלא
 האהרון הרגע שעד יבנו ש ונשים הפנימיים, האברים בלהיצתאו
 התנאים בכל אותם לצער ואסור ההיים הומרי כל ההי לבעליש

 דאורייתא. היים בעלי צער כיוהנסבות
 וכמה כמה כי ה' ביראת מאד להתהזק ומנקר שוהפ כל עלהובה
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 הקב"ה ורק ובהנהגתו בו תלויים אסורות במאכלות גדוליםעיקרים
 לבו. מערכי את יודעלבדו

 ממיני. לכהשה הלכה שחיפה הלכות דיניכל
 של דמויות מיני כל שם שיש במקום לשחמ לא להיזהרצריך

 זרה.עבודה
 קדשים או קרבן לשם שוחמ שהוא בפה להביע או לכווןאמור

וכו'.
 פעם מדי המכין את לו להראות השוחמ צריך הרב דרישתלפי
בפעם.

 השחימה. בית מקום את להדיח מאד להזהירראוי
 כנגדו. כשאבוקה כלילה או היום לאור אם כי שוחטיןאין

 ואם בנוצות. מכומה כשהוא ורק מיד לשחמו מותר שנולדאפרוח
 הנוצות. שינדלו עד לשחפו אמור מכומהלא

 ובדין אחד. ביום בתה או בנה ואת הבהמה את לשחופאמור
 שעבר. הלילה אחר הולך היוםזה

 פירכמו העוף או הבריאה הבהמה אם להשגיח צריךלכתחלה
 השחימה.אחרי

 נבלה. דינה - פירכום בהעדרובממוכנת
 ולזח כדין וחלק חד יהיה שהמכין מאד מאד ליזהר צריךהשוחמ

 מאד. דקה והרנשת-לב רבה התלמדותצריך
 השחיפה. ולאחר השחימה לפני לבדק וצריך בצפורן. היאהבדיקה
 ובברכה השחימה על וצוונו במצוותיו קדשנו אשר מברךהשוחט

 הפסק לעשות שלא וישתדל חיים. בעלי הרבה לשחפ יכולאחת
 לשחימא. שחימה בין מיותריםבדיבורים

 ובוושמ. בקנה המימנים בשני צוואר באמצע היאהשחיפה
 וצריך השחיפה. לפני ולזמנם בסימנים למשמש להיזהר פובובעופות
 אחד. מימן ברב די ובעוף ומימן. מימן כל של רוב הפחות לכללחתך

 חלדה דרמה שהייה הן ואלו חמשה הן העקריות שחיפההלכות
 ועקור.הקרמה

 הבעל- בצוואר המכין וההבאת שההולכה אומרת זאת :שהייה
 היתה אם הדק. מן דק משהו אף שהייה כל ללא להיות צריךחי

 מרפה! - שהייה שהואאיזה
 אחד במקום לחץ אם כי המכין את והביא הוליך שלא :דרמה

 מרפה. - אחת בבת המימניםוחתך
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 בכדי העור תהת או למימן מימן בין המכין את הכנים :הלדה

 מרפה. - המימניםלהתך
 הצוואר במקום מהנוינות מעמ לתלש עופהע אצל נוהגיםלכן

 בצוואריהם. ממובך צמר להם שיש כבשים אצלוכן
 הממויים השהימה ממקום לממה או למעלה שהמ :הגרמה
 הצוואר באטצע יפה התהיל ואפילו טרפה. הגרמה וכלשבצוואר.

 מרפה. - השהימה למקום מהוץונמה
 וכדומה הקיר אל נלהץ 3שהבעל-הי או פגום כשהסכין :עיקור

 מרפה. - בלהי היבורו ממקום להיעקר הסימן עלול זהומתוך
 והביצים-אסורים. ההלב גם נמרפים עוף ובן שהבהמה מקוםבכל
 בבהמה כדין. נשהמו אם שהימה אהר המימנים לבדקצריך
 שתוקף ובעופות השהימה חתך תהת ידו שמכנים השרהממסשכהט
 להוץ. נפלטים והמימנים כובע שיפוי עלאגודל

 הרםכימוי

 הדם. את לכסות צריךהשוהמ
 אחר וראה - כשרה השחימה בדיעבד - כיסה ולא ששחממי

 לכמותו. צריך הדםאת
 זו. מצווה בקיום אהרים את ולכבד שליה לעשותויכולים
 כשרה. - דם מהם יצא ולאשהמ
 מצמיהים. בו הנזרעים שהזרעים דבר ובכל בעפר הואהכיסוי

 באפר. לכסות אפשר גםוכן
 מלכסות. פמור מרפה ונמצאהשוהמ

 גיקןךריגי

 דרוש אלא הספר, מתוך רק הניקור את ללמוד אפשר איוכאשר
 ס"ה. דעה ביורה הרמ"א בהגהות כמבואר רב, ושמוש עיןמראית
 אולם כזאת, הזדמנות למצוא קשה רוב על-פי שמוש, על-ידיוללמוד
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 מפר ויודעי שונים ציורים עם נדפמו האחרונים ניקור הלכותמפרי
 זה ואת למעשה, הניקור תורת מקצת מהם ולהבי1 בהם לעייןיכולים
 יוכל ואחד אחד כל אשר ציורים בו והוספתי זה במפרי לבארבאתי
 אם ולהווכח בשר וחתיכת חתיכח כל את ולראות להתבונן ידםעל

 כהלכה. הואהניקור
 האחוריים חלק הפנים, לחלק : לשלשה מתחלקת הניקורפעולת

 וגיד דם חלב של האימורים מ1 להצילנו באה והיא הפנימיים.ואברים
הנשה.

 קרום תותב שהוא כל מדאורייתא הקבלה עפ"י שאמור חלבאיזהו
 הבשר ואין והכליות הקרב ע"ג הפרום והקרום החלב פירושונקלף.
 את קליפה. ע"י מהבשר נפרש כי הימב בו אדוק ואינו אותהחופה
 מהבשר ולהמיר לנקר צריך חז"ל לנו שאסרו החלבים שאר וכןהנ"ל
 הסליחה.קודם

 בין שנמם כל המנקרים אצל היא שקבלה הניקור מפריוכתבו
 שהחלב מימן ועוד שומן. קשה שהוא וכל חלב הואהאצבעות
 ואי1 המכין על ונשאר עמו ונגרר מהלך הוא במכין אותוכשחותכים

 לעקרו. צריך להפרישו והרוצה הבשר אל מאד שדבוק שומ1כן
 בלה"ק שבחלב : בזה"ל החלב מיב את מגדיר ז"להרמב"1

 הבשר עם המתערב כי אחד כדבר הבשר עם שאינו הנפרדהשומן
 לעולם יימצא לא ז"ל דעתו ולפי וכו' שומן. נקרא ממנו נפרדואיע
 המתנועעים. באברים או לעורממוך

 זה בנדון והמנקרים הכה2גיחים הרבנים אחריות מאד עדגדולה
 בענינים גם ומה ודרבנן דאורייתא באיסורי חלילה יכשלו לאשאחב"י
 שביארנו. כפי קדושת-ישראל ולהשחתת הלב למממום הלילההגורמים

 לקרב ממוך שהוא הבהמה בגוף הלבן חלב 03 אמרוחז"ל
 הדקין, שעל החלב המחול, שעל קרום הכסלים, חלב כגוןולכליות
 דקלובומותא" "תרבא הקיבה. מן לצאת כשמתחילין אמהבאורך
 דתותי "תרבא - הכסלים שבגובה החלב "הנקא". הנקרא העצםשל

 מחלב שיונקין מפני אמורין העצה הוא שבעוקף חומין חמשהמתני.
 עהגין הכבד. יתרת שעל העליון הקרום לנקר מחמירין ישהכליות.
 החומין את להסיר ג"כ צריך מהאליח הכליות שבתוך הלובןלימל

 הכליות. מחלבשיונקין
 המחברים העורקים, הדם, וצנורות המיתרים הםהגידים
 ירך צדי שמשני הגיד הוא הנשה ניד הגוף. אברי אתוהמחשלים
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 הנשח. ניד וכהטום חלב משום דם משום האמורים גידים ישהבהמה.
 עשו של משרו המקרה, בגלל בתורה מבואר איסורו הנשהניד

 ממקומו. שנשה ע"ש הנשה גיד ונקרא אבינו. יעקבעם
 סמוך וחיצוני לעצם סמוך פנימי גידים. כחטני מורכב הנשהגיד
 והקנוקנות מדבריהם אסור והחיצון התורה מן אסור הפנימילבשר.
 בו ונהנו קדושים ישראל - שבהם והשומן מד"ס. כן נםשבניהם
איסור.
 ושבלחי וכתף שביד חוטין כגון דם משום שאסורין חומיןיש
 ועוד. השומן שבתוך הדקין חוטי ומכאן, מכאן הלשון שבצדהתחתון,

 של התחתון קרום הטחול, שעל הדק שעל קרום :הקרומים
 וקרום הטחול של העב קרום מד"ס הכסלים. שעל וקרוםמכליות.
 נמור. כחלב התורה מן אסורים הכליות שלהעליון

 החלב בנידי כן משאין אחריהם לשרש קפידא אין הדםבנידי
 לגמרי. אחריהם לחטט דווקא שצריך הנשה בגיד שכןוכל

 ואחד מאה הוא האסורים האחוריים של הגידים של הכוללהסכום
 והנידין פ"ח(. כ"ח )ישעיהו "קיא" מלאו שלחנות כל והסימן:עשר

 ו(. פמוק ו' )שמות "נא" ממנו תאכלו לא וסימנך ",,נא" חטוטהצריכין
 )יחזקאל ה'ן לפני אשר השלחן זה מקיים: מאיסורים והבדלוהנזהר

 לאסור. אין ובדיעבד ימים ג' תוך הבשר את לנקר יש-
 חכם. שאלת צריך ובדיעבד הניקור לפני בשר למלח אין-
 להקונה: כשמודיע אפילו מנוקר בלתי בשר למכור אסור-

 נויים שמצויים במקומות ליהודים אחוריים למכר שלאנוהגין
 וצריכה מאד מסובכת מלאכה הא האחוריים שניקור מפני אותו.לקנות
 בוריה. על הבהמה בגוף הגידים תסבוכת את היודע גדולמומחה

 הניקורםרר

 את ויחתוך הבהמה של צלעות י"ב וחותך סופר הניקורקודם
 והי"ג הי"ב הצלע שבין והבשר הטבור. עם מכוון בקוו הי"בחצלע
 ייחשב. האחוריים חלקעל

 הקרום את מסיר המוח, מוציא לשנים, הראש את מפלח1(
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 הגולגולת, לעצם הדבק העב הקרום את וגם למוח יפה המחודקהרך
 מכל גיד ומוציא בסכין חותך ואח"כ בעוף( )וכן דם. משוםואיסורו
 לבן. אחד וחוט אדום אחד חוט מוציא הלשון וכהטורשלחי

 עצמות שתי ועוד האזנים שמאחורי חומין להוציא גםונוהגין
 ביינדליך. טרפה הנקראותקטנות

 ובעוף הורידון שהם גידין מוציא השחיטה למקום סמוךמהגרגרת
 הצוואר. אמצע כל לאורך הנמשך הלבןהחום

 : והם הקדמית הרגל אל הגב מן בכוון פרקים שלשה ישבכתף
 בסכין וירד הכתף כל לאורך הנכהטך הגיד את טוציא יד. כתף,זרוע,
 מאוס והוא דד ובתוכו שומן מזר גם יש ושם השורש עם לחממובכדי
 להסירו.וצריך

 דם של גדול חוט מוציא שמסביבם האדם והבשר החזותמן
 הכליות. תחת שיונק משום שאסור לבן אחד וחום האורך לכלהטנמשך

 התכנס הדם כי שבחללו והחוטין ואוניו הלב עוקץ לחתוךנוהגין
 השחימה. בעתשמה

 ויחתוך הדם שיצא והקנוקנות הסםטנות לפתח צריךהריאה
 הלב. שמתחתהוורדא

 שהמרה המקום בסביבת והחלב הגידין לחחשך צריךבכבד
 שם.רולויה

 מאמצעותו ומוציא צדדיו שמני והחלב הקרום את קולפיםמהמחול
 כ"שין". לשלשה המתפצלגיד

 הכליות חלב משום מדאורייתא אסור הכליות שעל העליוןהקרוס
 אדום. גיד מהן ומוציא מדרבנן. אסורוהשני

 החלב את וקולפים נוקרים חלקיו, וכל הכרס שעל החלבמרחיקים
 דובא. הסניא כהטליך דכנתא. הדראמסביב
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 בכיוון השביעית מן החל הצלעות מן הגידין אתמוציאין
 החזה. לעצם מחוברות שאינןהאחוריים

 סמוך חמה שחבהמה עוד וכל הכסלים שעל החלב אתמנקרים
 ולשלפם. הגידים בראשי לאחז אפשרלשחימתה

 העור הוא דכבדא מרפש הנקרא החצר-כבד של הקרום אתקולף
 וזה והכרס. הכבד ובין והלב הריאה הקדמיים האברים ביןהמבדיל
 הקרב. שעל החלבנקרא

 בכדי המלפים בין גם בראשן המלפים מן מעמ חותךברגלים
 הדם.שיצא

 באווזא עבריו, משני הצוואר חומי רק לנקר הרבה איןבעופות
 מדיחים והירכים. הכנפים בפרקי מחתכים דיבי, הסניא במקום דקיןשני
 להדיח בכדי מגבו העוף את הפותחים ואלה הריאה. במקום בפרטיפה
 מוב. ברכת עליהם תבא כן זהעושים יפה, הדםאת

 אחוריים(. )ואפילו מוב יום לצורך בשר לנקרמותר
 רק לחיה בהמה בין חילוק אין דם שמשום הגידין ניקור דיניכל

 אבל פקועה. בבן וכן בחזיה. לנקר צריך אין חלב לאימור שנוגעמה
 פקועה. בבן גם אסור דם משום להוציא שצריךמה

 באמריקח כאן )ובמדינתנו תאחוריים חלק את ינקר אשר מנקרכל
 שאסור וכשם ישראל של ממונם על לחוס צריך לזה( נזקקין אנואין

 לדעת זהירות צריך לכן המותר. לאסר אסור כך האיסור אתלהתיר
הבשר. מדי יותר ולקלקל לקצץ ולא אחת בבת להוציאם הגידים מקוםבדיוק

 הסכין את לקנח ופעם פעם בכל צריך בחלב המנקרכשנוגע
בסמרמומ.
 יימצא שלא ושלש שתים שיעיין עד הבשר את המנקר יניחלא

 ס"ד דעה יורה אותו. מענישין חלב אחריו נמצא ואם כשעורה.חלב
 כ"א.ס"ק

 שונים דם וחוטי בחלב וחומרא הכשר יתרון שנוהגין מקומותיש
 תורה! הוא ישראל מנהג כי ואתר אתר כל של מנהגו את לעזובואין
 י"ד. ס"ק רמ"ב דעה יורהרמ"א
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 הריאהמדר--
 אונות שלשה יפרדו דימין ומערוגה ערוגות, שני לה ישהריאה

 נפרדות שהאונות הגדולה שודא אם, מלשון ונקראת גדולה אחתזאומה
 האונות וכל אחת, ואומה אונות שתי יפרדו דשמאל ומערוגהממנה,
 ונקראת קמנה אחת אונה ימין בצד לה ויש אזנים. כעיןווטים

 האונות בסדר עומדת ואינה כיס, לה ויש גנב, או דוורדא,עינוניתא
 מעיה ובני ברגליה תלויה וכשהבהמה פנים, לצד מהם מרוחקתאלא
 נמולה וכשהריאה אחד, הטבח וימין הבהמה ימין שאז. המבח,כלפי
 דהיינו הריאה, ימין להיפך, הוא אז אדם, בידי והיא לבהמהמבחוץ
 ובודק, משמאל הוא עכשיו כשתלוי בימין, שהמה אונות שלשהשיש
 הבודק. מימין הוא עכשיו כשתלוי הבודק, משמאל שהיא אונותזב'
 היינו הצדדים, בשני לממה והאונות למעלה שהאומות הריאהוסדר
 לצד למעלה עומדות האומות אם דהיינו חליף, ואם וכהטמאל,טימין
 הריאה, וכל להצטרף. יש הכליות לצד לממה עומדות ואונותהצואר,
 הלב לשמנעית או לחזה או לגרגרת נסרכא אם האומות אוהאונות

 העינוניתא לטרפש או הכבד למרפש או הלב למרפש או לכיסאו
 לקנה או הערוגות ב' בין היורד לממפין או הלב מרפש סוףשהיא
 לא ובודאי גמורה, סרכא הוי לכבד, או הסמפרנות לשמנונית אוהלב
 זהירים השו"בים כל כי הבהמה, את ששחמ השוחמ זו ריאהבדק
 כל גבוהות ביד שנימוחין דקות מרכות אבל נסמכים, ועליהםמאד,
 בגדיים אבל בגסה, רק וזה בדיקה, צריכה ואינה רירין נקראין אזדהוא,
 להמריף, יש ונימוחות מאד רכות מרכות אפילו רכים ועגליםומלאים
 שם נמצאות ואם אצלן, שכיחות מרכות אנן רכות שהן משוםזהמעם
 בענלים לאסור ומנהג ומיעוך. משכהט מהני ולא גמורות סרכותהן
 מחולקים הפוסקים השנה. ראש עד ומלאים ובגדיים שנה, בני שהםעד
 ריעותא, שום בליכא אף פעם בכל הריאה את להוציא צריכיןאם

 בכל לחוץ הריאה להוציא שמחויבים ואתר אתר בכל בזהוהחמירו
 עליה מוכח ושמה בפנים. ריעותא שום הרגישו קטלא אף ופעםפעם

 טרפות מינישמונה
 נפולה, ו. קרועה, ה. נמולה, ד. חמירה, ג. נקובה, ב. דרוסה,א.

 נפ"ש. חנ"ק ד"ן ומימנם שבורה. ח. פסוקה,ז.
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 באחד פגומים לפנינו המובאים העוף או שהבהמה יקרהואם

 טרפה. זה הרי הנ"ל הגדריםמן

 : אחדות דוגמאותוהנה

 שבחיורנ ובנס הגדול בשור אפילו דריסה לו יש ארי : דרוסחא(
 בשעה ולשרף ארס להטיל בכחו ויש בדקה רק - דריסה לו ישוהזאב
 דקורנ סוג על אשר מהבהמות אחת בכל - בידיו ודורם מתקיףשהוא

 גם הזאב דרמות לאסור טהגין ועכשיו וכו'. ועז כשב כנוןנחשבות
בגמות.

 וטלאים בגדיים וגם בעופות דריסה להם יש ושועל נמיהחתול
 וטלאים בגדיים אפילו דריסה לו יש הנץ בעופות. דריסה לו איןכלב
וכו'.

 והוושפ שנדרס חוששים בדם מלוכלך וצווארו עוף לפנינובא
 הבהמה את להשהות צריך ולכן כלל. בבדיקה בקיאים אנו ואיןניקב.
 כ"א ובתרנגולת זכר. עוף וכן טרפה. בספק שאנו מקום כל חדשי"ב
 ביצים. להטיל חוזרת אםיום

 ממנו. האיסור יוסר לא שנים, כמה חי אפילו טרפה שוודאידבר
 בוודאי טרפה שהיא לחיבורו סמוך עוף של גפו למשל, כשנשבר,לכן
 י"ב של השהייה מועילה לא כזה במקרה הריאה, ניקבה שמאכי

 של התנאי הריאה, לנקיבת חשש שאין הגוף כשנשמט אבלחדהט.
 מהני. חדש י"בשהיית

 הבהמה מהמוח הקרומים באחד נקב מוצאים כשאנו : נקובחב(
 או חיה נשיכת ע"י הנולנולת בעצם נקב לו שיש עוף וכן העוף.או

 אר לחללו הוושט ניקב טרפה. שהוא כל נקב אפילו - באבןנגיפה
 טרפה. במשהו מפולש נקב גגו שניקב זפק טרפה. הוושמתורבץ

 נקב הזפק בשר ניקב או הוושט, של אחד בעור רק נקב ישואם
 לכבד שמתפצל במקום הקנה ניקב חכם. שאלת יעשו מפולשבלתי
 אפילו הושט קרומי שני ניקבו במשהו. אפילו טרפה. - לריאהאו
 מטריפין. אנו - זה כנגד שלאזה

 נפיחה. ע"י בודקין אנו לבד העליון קרוםניקב
 - הריאה שבתוך החלולים הקנים - הסמפונות אחדניקב

 פרפה. - ביניהם מגין בשר שאיןבמקום



41 חייםתורת

 לחלל מגיע לא הגקב אם אבל פרפה. - הלב מחללי באחדנקב
 מרפה. מחמ או בקוץ ואם - כשר חולי מחמתאם

 מרפה. - העב במקום בפחול נקב פרפה. - המרהניקבה
 קורקבן אבר. אותו של ודווקא מותם מהור ושומן מרפה. הדקיןניקבו
 תחוכ שנמצא מחם כשר. זה כנגד שלא זה נקב עורות. שני לויש

 קורם יש אם מבחוץ בודקים לעור מעור ניקב ולא בפניםבקורקבן
 שום ואין בבשר ונבלע מוקץ וכלו בקורקבן שנמצא מחם מרפה.דם
 המקרים ובכל להקל. תולין פנים לצד ולא חוץ לצד לא נקב שלמימן
 חכם. שאלת לעשותצריך

 הריאה. מאונות אונא חמרה כגון שלם. אבר חמר : חטירהג(
 כשניסב אבר וכל מרפה. - והכוליא( השליא, מהמחול )חוץוכדומה
 מרפה. - כשחמר גם פרפה, -הוא

 התחתון חרמום או בבהמה התחתון הלחי ניפל : נמיחד(
 כשרה. - במימנים פוגע שאינו באופןבעוף

 מרפה. - העליון החרפום או העליון הלחינימל

 במקום זיתים ג' כשיעור ממנו נשתייר ואם מרפה. הכבדנימל
 ובעוף כשר. - במקומו שלם אחד וכל חיותו במקום שנים אוסרה
 וקמנו. גדלו לפיהכל

 או הכרמ. את החופה הבשר רוב נקרע כגון : קרועהה(
 דינים הרבה זה על יש אחר במקום הגוף את שחופה הבשרהטנקרע
 חכם. שאלת לעשותזצריך

 לרימוק וחוששים גבוה ממקום שנפלה בהמה כגון : גפולהו(
 אם אלא מהני לא בדיקה שום לכן בבדיקה בקיאים אנו איןאברים.

 בעוף. הדין וכן יפה. הילוך הלכהכן
 חשש יש קשה, בדבר והתנגשו שנחבמו עוף או בהמהוכן
 אברים. ורימוקגפולה

 העור של היקפו ברוב השדרה חום נפמק אם : פטוקהז(
 במקום ובגרגרת כשרה. - לארכו נסדק מרפה. - המוח אתזזחופה
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 למעלוז שהוא כל ממנה נשאר ואם אסורה - לארכה נסדקהחשחיטה
 כשרה. - שחיטה במקוםולמטה

 השדרה כלפי בכיוון הצלעות כ"ב של רובן נשברו : שבורהח(
 שאין הקמנות הצלעות אחת נשברה אם בבהמה טרפה. -למעלה
 מחמירין. הריאה ניקוב מחשש מרפה - בעוף כשרה. מוחלה

 כשרה. - השדרה חוט נפסק ולא השדרהנשברה
 למושגי הכניסו למען אחדות דוגמאות רק לקורא הבאנווהנה

 השאלורנ מאד ומסובכות ורבות בכשרות. הכרוכות הבעיותכל
 שיזדמן מקרה בכל מאד יזהר הנאמן שיהודי והעיקר בנ"ל.הכרוכות
 חכם. שאלתישאל

 ועוף. חיה מבבהמה לאכל אסור החי מןאבר
 דם מותרים. וחגבים דגים דם אסורים. ועוף חיה בהמהדם
 יש ואם אסור. - החלמון על בין החלבון על בין בביצהשנמצא
 מפת אם ספק ויש אחת בקערה טרופות ביצים הרבה שלתערובות

 חכם. שאלת יקץשה החלמון או החלבון על היתההדם
 שפירש או לחוץ ויצא פירש כן אם אלא אסור אינו האבריםדם
 פירש לא אבל לצאת ומתעורר אחר במקום ונבלע ממקומובפנים
 מותר. - נצררולא

 מקום מקודם שיחתוך עד לבשלו אסור מכה מחמת הדםנצרר
 נגד חתיכה באותה ס' שיהי' צריך ככה ובשלו שכח ואםהנצרר.
 החתיכה כל נגד ס' וצריך נבלה נעשית החתיכה כל ס' אין ואםהדם.

 מותר. לצלי אבל אסורה. עצמהוהחתיכה

 והדחהמליחה
 להשרותו דהיינו במים המליחה קודם הבשר את יפה להדיחצריך

 עד מעט ולחכות השרייה ממי היטב להדיחו ואח"כ במים שעהכחצי
 שימלחנו. קודם הבשר מן המיםשיטפטפו

 וארבע עשרים דהיינו לעת מעת במים הבשר את והשאירושכחו
 אסורים. הכלי וגם הבשרשעות,

 צריך מרובה הפסד יש ואם אסור. - הבשר הדיח ולאמלח
 חכם. שאלתלעשות
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 שלא המקומות בנל המלה את ולפזר בינוני במלה למלהצריך
 מבפנים. גם למלה צריך ועופות פנוי. מקוםישאר

 ויום שבת לכבוד שלמה. כשעה הוא במליחה להשהותהשיעור
 בקירוב. שעה שלישית עד מעמ לקצר אפשרפוב

 ע"י המלה את ולהמיר לנפץ, צריך מהמלה, הבשר הדהתקודם
 בכלי. פעמים שתי עוד ידיהנו ואה"כ קולהים במיםשמיפה

 לו מועילה המליהה אין שוב מליהה בלא ימים ג' ששההבשר
 צלי. אם כי מבושל להכינוואין

 עופות. בשר עם שור בשר אפילו ביהד בשר הרבה למלחמותר
 מותר הבשר ההלב, נגד בבשר מ' יש אם הלבה. עם ההתיכהמלה

 אסורה. ההתיכה כל מ' איןואם
 אהר דהיינו הציר פלימת לאהר במלה הבשר את להשהותאמור

 הכם. שאלת ישאל שכה ואם שעות.י"ב
 בעוקצים להתוך צריך המלפים ומן לשנים, להתך צריך הראשאת
 וימלהם. - לממה ההתךבמקום

 אהרי קורעו קרעו לא ואם המליהה. _לפני לקרע צריךהלב
 ומדיהו.המליהה

 מליהה ידי על לבשלו תקנה לו אין דם ואפוף מפוג שהואהכבד
 ואין לבשלו. אפילו יכול ואה"כ ולצלותו. וערב שתי לקרעו צריךאלא

 בשר. עם ביהד כבדלצלות
 עם למלוה צריכים הלמון רק אם העוף. בגוף שנמצאוביצים

 גם הלבון כבר יש ואם ואהרונה. ראשונה הדהה וצריכיםהבשר
 עם ביהד למלחן לא להיזהר אבל למלה כן גם צריך קשהקליפה
הבשר.

 - ראשונה הדהה להדיח אבל מליהה צריך אין לצליבשר
 להשהות אסור אבל הצלי לפני קצת למלח גם ונוהגין צריך. -לכתהלה
 להדיחו תהלה, נמלה שלא בצלי ונוהגין מיד. לצלאו אם כיהמלה
 הצלייה.אהר

 מהורים עופות סימני בתורה. נתפרשו מהורה והיה בהמהמימני
 למי מימנים נתנו וההכמים הממאים העופות כל שנמנו אלא נתפרשולא

 : העוף במיב לבדק שצריך דהיינו שמותם. יודע ואינו מביןשאינו
 בו יש אם ואוכל דורם ושאינו ממא שהוא בידוע ואוכל שדורםעוף
 האצבעות שלש מיל רביעית היינו יתרה אצבע א( מימניםג'
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 ביד. ונקלף מהודק בלתי הפנימי שעורו וקורקבן ג( זפק ב(הקדמיות
 מהור. עוףזה

 אם כי עצמו דעת על מקרה בשום להישען לא להיזהרוצריך
 בדינים. בקי חכם אללפנות

 וקשקשת. סנפיר בתורה מפורשים מהורים דגיםסימני
 ולפני להיזהר. מאד וצריך מתולעים פירות לבשל או לאכלאסור
 לבדקם. צריךשמבשלים
 של ביצה אסורה. ומרפה נבלה ביצת אסורים. ממא עוףביצי

 שחומה ביצת או נבלה ביצת היא אם ספק כל אסורה. - מרפהמפק
 מותרת. - בשחימה שאירע מפקכגון

 בחלבבשר

 בישול דרך ודווקא ובהנאה. באכילה בבישול אסור חלבבשר
 בישול(. בכלל)וצלי

 בהם שהדיחו מים עם בשר כלי בהם שהדיחו מים לערבאסור
 חלב.כלי

 מאכלי עליו שאוכל שלחן על בשר מאכלי או בשר להעלותאסור
 בכדי ביניהם הפסק שעושה או להיכר סימן נותן כן אם אלאחלב
 מעות. לידי יבואושלא

 בכדי שעות שש להמתין צריך בשר מאכלי שאוכליםאחרי
 שעות שש להמתין צריך אין גבינה אכל גבינה. לאכל מותרשיהא
 שעה. כחצי ויחכה פיו וידיח ידיו שיקנח דיאלא

 הלחם אמור בו יגע שאם בלחם הבשר יגע שלא להיזהרצריך
 לחה. בגבינה הלחם יגע שלא להפך וכן גבינה. עםלאכלו

 צונן או בצונן חם בחלב בשר נגעו או שנפלו מקרים מיניבכל
 הוראה. למורה לפנות צריך וכדומהבחם

 ולא באכילה אלא כבוש או מליחה ידי על נאסר בחלבאיןבשר
בהנאה.

 אסור ההפך וכן בכלי-חלב בשר מאכלי בישול של מעותבכל
 מורה-הורשה. פי לשאל וצריך בכליםלהשתמש
 שחתכם וכדומה חזרת צנון בצל כגון חריפים ירקות מיניכל
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 החתך ממקום שיפול עד בחלב אח"כ לאכלם אמור בשר שלבמכין
 אצבע.כעובי

תערובתע

 ששים צריכים במינו שלא בין במינו בין בהיתר שנתערבאימור
 האימור. כנגדבהיתר

 היתר לתוך איסור שנפל כגון לכתחלה: אימור מבמליןאין
 ומעלה ששים עד ההיתר מן ויומיף יערים הוא אז ששים בהיתרואין
 האימור. את לבטלבכדי

 או טעמם או שלמותם מצד ומוחשים ניכרים שהם דבריםיש
 באלף. אפילו מתבפלים שאין וכד'ערכם

 דנים ובין מכנה משום יחד ודגים בשר לאכל לא ליזהרצריך
 הפמק. לשם במשהו הפה לקנח או משקה לשתות צריךובשר

 הזדמנות בכל יהמם אל יר"ש נפש בעל יהודי שכל הראויומן
 האכילה. כשרות עניני בכל הרב את לשאלוהזדמנות
 של אחדות דוגמאות איזו נכבדים קוראים לפניכם תיארתיהנה
 מכל מזעיר מעט רק ובוודאי לאכילה. הבשר בהכנת והיתראימור

 העיקרים עיקר אבל זה. בנדון שנמצאות והממובכות המרובותההלכות
 באכילה אימור של חשש שבכל לבו אל ישים מישראל אדם שכלהוא

 לא אם מחשבתו, וזיוו נפשו פהרת את לקבע הוא עלול לושמזדמן
 ודם מהלב הלב המממפמים דברים גופו אל מלהכנים חלילהיזהר
 וכל ויעקב יצחק אברהם זרע של נפשנו גדלות כל היא בזהוהלא
 ויאה נאה שמה שעה ובכל עת בכל זה את לזכר צריך מישראלאדם
 שבחר עולם של מלכו של בנים מלכים. לבני נאה לא ההמוןלאנשי
 ולטופת. לדוגמא להיותבנו

 המצאת של הקודש משמרת על העומדים המנקרים לאחים גםוכן
 היזהרו אנא וידיד: אח דברי דברי, את אציע ישראל לבתיהבשר
 את ועשו היפב ולמדו עיינו ישראל. בני את חלילה להכשיל לאנא

 הגדול הפורח את מכם למנוע בכדי ביושר. הניקור מלאכתמלאכתכם
 במדינתנו כאן השעה כי ישראל מגדולי ראשונים במפרי עיוןשל

 מדרתי הלא !( ? ולהתעמק לעיין פנאי יש זה )ולמי - ואצהדחוקה



 חייםתורתש
 בבחינת זה את לקיים יוכל אחד וכל מאירי-עינים ציוריםלפניכם
 ! ונקר ראהכזה

 לקצב לו המגיעים הנוראים הענשים גודל על כאן להרבותואין
 חשודים ולא במלאכת-הקדש. וזלזולר הזניחו על ובבא בזהבלתי-הגון
 שהעדר אלא ולרמורב להונות חלילה חפצם על זו במדינה אחב"יחלילה
 בעכרנו. הואהידיעה
 עיניכם לפני זו חוברת נא החזיקו ידידים אבקשכם לזאתאי
 דבר וגם הבשר, את ושוקלים חותכים שאתם ובמקולון בבית.תמיד,
 חכתוב את הבשר את לקנות הבאים אלה לכל תבארו ובארתדברו
 יתלה קצב שכל מציע והייתי וכו'. לי", תהיון קדש "ואנשיבתורה
 השפות. בשלש עינים מאירות אותיות עם גדול שלמבחנותו

 בכדי השפות לשלש זו חוברתי בתרגומי עושה אני גםוככה
 זו חוברת בהפיצי בי, תלוי' תהא הרבים וזכות הרבים אתלזכות
 חיים תורת בשם זו חוברת וקראתי אכי"ר ישראל בית המשפחותבכל
 והנשמה הנוף בריאות של לחיים הישראלי האדם את מדריכה היאכי
 הקדושים בספרים ומובא בתוכו כלול הפרמי ששמי גם ומה יחד.גם
 בספרו. שמו לרשום צריך מחברשכל

 תורח אלא מוב אין כי והמצוות התורה עסק עלי חביבכי
 פ"ב(. ד' )משלי תעזובו" אל תורתי לכם נתתי מוב לקח "כיונאמר

 האידית החלק פסוףהעיורים



 אויפבוי - אוןחורבן

 וויינממ און בימערםמ דו מענמש שה, ייך, קלשנממדו
 פ%8דשרבען: צעשפערט, דיר איז וועלט דייןשז
 "ליכפ". צו שפרעבען דשם "אידעשל", מיין שריימפו, איז,וואו

וו

 נשמה, דיין שפיל ישמערפ זיפצען, פהופ וועה, אוןשה

 געשעהן?! פשמירפ מיר מיפ דשם השט שזויווי
 . . י2לשנג. דעם פשלגען נשכ'ן הראשון אדם וויאון

ווו

 . . דערזעהן. נשקעפער ש פלוצליננ, זיךהשממו
 חוצפה די זעהענדינ נשמה דיין ווייטינטעם
 איבערשל! לעבען אין קעניגפ און ששלפעוועפוושם
 הערשט. ער ליגען דער פשרשניפען, יושרדער

 אידעשל. נייער דער געוושרען איז ככוד נשך לויפען גשפמשכען

עו

 בשנרשבען טיעף פשרוושרפען אמתדער
 געבליבען. שנדענק קיין מימן קיין געביין זייןפון
 מענטשליכקייט געטליכע צו שפרעבען פון הייליגקייםדשס
 פשרפריבען. פשרשוואונדען הייזער שלע פוןווי

ע

 מענפש? אומגליקליכער דו וויינמטו וושם קלשגמטו וושםשבער
 שמרעבען?! דיין געווען נישפ דשם דעןאיז

 פשרווערפ נשר פשרשריט, נשר "פשנשטיזם"ןאוימוושרצלען
 לעבען! דיין פון ציעל דער רוף, דער געווען דשךאיז



 אתפבוי - אץחורבןש

וע

 נעשיצפ פטלטצען השבען וושם פלויטען השממוצעברשכען
 וושג און משם יעדע געברשכען טרטדיציעם,צערימען

 פטרשעמט, בטליידיגט השמטו עלטער פון פרטכטדי
 קלשג? טזט געקומען איז פטרוושם זיך פרעגמפ און שטוינמטו נשךאון

ווע

 שטדעבען און אויפשטטנד אייגענעם פון ענטוישטער געשלשגענערט
 אויגען! דיינע טריפען עם און שטעהמטו אבל טןווי

 פשרשריט פון אוימגעלטכט שכרות, פוןאוימגעניכטערט
 לעבען. משדערנעם דיין אין געבויגען, קשפ מיט'ן פטרקלעמטשטעהממ

וווע

 העלד זיעגער גרוימער דו קלשגמטו טטקע זשעפטרוושם
 קלשג-ליעד. אין פטרווטנדעלט נצחון דייןהשמט
 וועלט? משדערנע נייע ט דשך השמט געזיעגט, דשךהשסט

 טרויעריג-מיעד? שרעקליך טזוי בטטריבען טזוי ביזטופטרוושס

או

 חורבן דיין בטוויין בטדויער און מענטש דו טטקעקלשג
 טליין. נשר ביזטו געבליבען בויען צו השמטונעמיינט
 תשובה אויף שפעט צו נישט קיינמשל זשלסטו, געדענקעןנשר
 תשובה דיר פון ווילג-ט
 . . דשז"ן. דיין לעבען דיין באניי און צוריקבוי
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 ברידער! מייערע לייענער, חשובעזעהר

 מימן פטרלשננ ערליכער מיין און שמרעבונג מיפממעמיין
 "תורת נשמען: מימן העפמ דשזיקע דשס שם אייך פשרפשרלייגן
 נשר "זעפ הטלמען: גרויס און בטווייזען זיך חלילה, נישמ איזחיים",
 איך וו." ז. א. א. משך איך וועלכע טנדעקוננען וואונדערבטרע דיזעמ,
 הטרץ-וואונמש און שמרעבונג איינציקע מיין דעם. פון וויימ זעהרבין
 דטנקבטר- אין טנמיילנעמען מטכען אייך, און טביסל זיך בלויזאיז

 דשנקבשרקיימ- טדורכגעדרונגען. מיף בין איך וועלכן מימגעפילן
 טזעלכע מימ ישראל פשלק זיין בטשענקען פשרן יתברך השם צונעפילן

 ווערמ מענש ט וועלכע דורך דינים און געזעצעןוואונדערבטרע
 - מענמש. נשמען מימן ווערן צו שננערופן ווערמ דעם צודערהויבן
 צו פירן וועלכע געזעצן טדעליקיימ; און איידלקיימ פוןנעזעצן,

 ר"נקיימ! הטרמשנישע גייסמיקע, אוןקערפערלעכע
 מיינע שרויסברענגען לייענער, חשובע אייך פשר דש ווילאיך
 געפילן השי"ת; צו פיל איך וועלכע דטנקבטרקיימ-געפילןמיפע
 מיין ז"מ געוושרו, געשמטרקמ און געשמיגן מיר אין זיינעזוועלכע

 ניקור, און שחימה פון טרבעמ הייליגער דער מימ זיךבששעפמיקן
 דעם צו שייכות ט השבן וועלכע דינים און נעבימן שלע איןאון

 השם וועלכע מצוות די שמ עסן. צום פלייש דעם כשרן פוןפרשצעם
 אונזערע בכדי גענשד נרויס זיין מימ נענעבן אונז השמיתברך

 אויסגעאיידלמ. און נעליימערמ ווערן זשלן נשמות אוןקערפערס
 דער פון שנערקענוננ די שז זיין זוכה מיר זשלן הלוואיאון
 שחימה פון מצוות די אין אוים זיך דריקמ וועלכע גנאד,געמלעכעד

 איינעם יעדן פון הערצער די אין אריינדרינגען מיף זשל ניקוראון
 די וויימ ווי פטרשמיין זשלען מיר זיך. געפינמ ער נשר טוויאידן

 וועלכע טדעליגקיימ, געמלעכע די אונז אין דערהטלמןכשרות-געזעצן
 פון פשלק, אונזער פון כטרטקמער-שמריך גרעסמער דער נעוועזןאיז

 דשס זשל טמעריקע אין דש אויך און עקזיסמענץ. זיין פוןשנהייב
 שנהשלמן פון פרינציפן און גרונמ-אידעטלן די פון איינע ווערןכשרות

 איבערטל. און איירשפע אין טמשל זיין פלענמ עס ווי טזויאידישקיימ
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 דש איך שטעל מנקרים און שוחטים ברידער, טייערע אייךפשר
 טרייבערן, פון שרבעט גשנצע די פשרם, קשנדענסירטע ש איןפשר,

 שנ- קורצע שלגעמיינע א~ך בילדער, פשטשגרשפישע מיטבשגלייט
 וו. ז. א. א. תערובות הדחה, מליחה טרפות, שחיטה, דיני אוןווייזונגען,
 אייך פשר אויך געדענקען. צייט יעדער צו בשדשרף מען וושםזשכען
 פון ערהשבענקייט די פילן און פשרשטייען וועלכע לייענער,חשובע

 . . כשרות. פון רעזולטשט ש שלםקדושת-ישראל
 פערל-זשגען, טייערע פון זשמלונג ש פשרברענגען דש איךוויל

 דערהויבנקייט און הייליגקייט וועגן בליץ-געדשנקען אוןבשטרשכטונגען
 ' זיין דערנרייכט און ענפוויקלמ זיך השפ וושם פשלק, אידישןפט

 שפייזן. אומכשרע אומריינע, פון זיך שפהיטן דעם דשנק שהויכקייט
 פט אויך ווי און חז"ל די פון צוזשמענגעקליבן איך השב פערלדי

 פילשסשפיע, און וויסענששפט פון נעביט אויפן קשפשציטעטןשנדערע
 צייטן. לעצטע איבערחויפט און שלע,אין

 צו' זיין ייכה כ'ווש און לעבן לשזן מיך וועט השי"ת אויבאון

 בלויז אפילו ווירקונג, קליינע ש אפילו השבן וועט העפט- מיין שזזען,
 דעם אין אויפפירונג זייער אויסצובעסערן פערזשנען, איינצעלנעאויף
 גרעסטע מיין פשר בשטרשכטן, דשם איך וועל - כשרות פוןוועג

 געששנקען מיר השט השי"ת וועלכע לעבן, שווער פשרבשלוינונג
 וועלט. דעראויף

 זען צו זיין זוכה נשך כ'זשל איז: גשט צו תפלה טיפסטעמיין
 און ישראל אין שמעריקע, אין ישראל קדושת פון פשרשטשרקונגדי
 אכי"ר. וועלט גשנצער דעראויף

 מהברדער



 ם י י ה ת ר ות
 ציימן שלע איז און - איז אידענמום מושדיצישנעלעדשם
 ערהשבענעם דעם פת שנהשלמערן און הימערן געמרייע די -געווען
 אין אויך ווי זין אינדיווידועלן אין ווירדע טענמשלעכע פוןבשגריף
 זין. מענטשלעכןשלגעמיין
 די און משרדן נישמ זשלממ תרצח"! "לא געבשמ: מינידשם
 קיין - חרב" גוי אל גוי ישא "לא הנביא: ישעיהו פון וויזיעשפעטערע

 די שמ . . פשלק. ש שנמקעגן שווערך זיין הייבן נישט וועמפשלק
 גרונמ-אידעע איין אין צונויף זיך קומען געדשנקען - בשפעלןצוויי
 שלם לעבן מענפשלעכן פון ערהשבענקיימ און הייליגקייט דערוועגן
 אונזערע וושם וואונדער, קיין דעריבער איז עם כלל. שלם ווי פרטש

 השבען פילשזשפן געמלעכע און געלערנמע הייליקע אונזערעחז"ל
 פון וואוילזיין אין בששעפפיקפ שטשרק שזוי זיך ציימן שלעצו

 איבערהויפפ און גלייכגעוויכמ. זיין אין און קערפערמענטשלעכן
 וועלכע שפייזן, כשרע וועגן געקימערט שזויפיל זיך השבן זייוושם
 די אויפצונעמען צוגעגרייט זיין קערפער, דעם ערמעגלעכןדשרפן

 וואונדער קיין אויך דעריבער איז עם איינפלום. און ווירקונגגעמלעכע
 ווי מימעלשלמערלעכע שלטערמימלעכע, ציימן שלע צו וושםנישמ,
 אידן, מעדיצינער פשרנעמען ציימן משדערנע אונזערע איןאויך

 געבים, דעם אויף אויבענשן דעם כמעט מעדיצין-אידן איןערפינדער
 ליגמ עם . . קרשנקהיימ. פון פשרהיטן און היילן פון געביטאויפן
 ווערן ציימ צו צייט פון און נעמלעכעס-היסמשרישעס, עפעסדערין

 טרש- אונזערע געזעצן, כשרות די וויימ ווי בשווייזן נייעשנדעקט
 . . געזונמ. מענשענם פשרן הילפבשר זיינען כשרות-געזעצןדיצישנעלע
 בייגן געמוזמ ווימענששפמ מרוקענע די השמ איינמשל ווי מעראון

 משה פון ערהשבענקייט די שנערקענען און זיין מודה און קשפדעם
 געזעצן.רבנו'ם

 וועם ווימענששפמ דער פון וושמערן שמשך שז גלויבן, טיראון
 גרויסקייפ די דערגיין און דערגרונמעווען זיך מ'וועמ ביז שפלויפןנשך
 ציימו שלע צו השבן וועלכע כשרות, וועגן תורה-געזעצן אונזערעפון
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 און פשרגרעבקייט גענן 8שנצער ש ווי פשלקט אידישן דעםגעדינט
 נשנפקייט. געטלעכע אונזערע ש3השלטן געהשלפן אונז השבןוועלכע
 "משדערנע" אונזערע דורך ביטול מיט - גערופענע שזוידי
 פון מנהנים שטיקלעך עפעם נישט זיינען לשום" "דייעטרי -אידן

 צוגעבונדן איז מען וועלכע צו גאוואוינהייטן טרשדיציש3שעש3השלטען
 אנאונג שן און איבערצייגונג, טיפע שן חן, ש שן זין ש שן - שזויגלשט
 . . גליק. ש איז דשםשז

 ש3השלטן וועגן געזעצן די נעזעצן, געזונטהייט די זיינען דשםניין!
 היט מענטש אידישער איינער יעדער וועלכע געדשנקען-קלשרקייט,די
 היט מענטש קרשנקער בשוואומטזיניקער דער ווי גענוי שטרענגש8
 אים: בשפעלט וועלכער דשקמער, געטרייען זיין פון שנווייזונגען דיש8

 דשרפמט שפייזן די "פון נישט". טשרמטו דשם און עמן דו מעגמגט"דשם
 די און עסן דו מעגסמ שפייזן דשזיקע די נשר און און וויימ השלטן זיךדו

 קען קרשנקער דער שבוושל און . . דיר". פשר געזונט זיינעןש8ייזן
 ש3ווייזונגען דשקטערם דעם דורך שזוי ווי פשרשמיין גענוי 3ישטדשך
 דעם מיט זיך ער בשצימ דשך דערהשלונג, ש קומען אים אויףוועט

 פשר דשקמער דעם בשמרשכמ ער דשקטער. צום צוטרויפולמטן
 דער ער און ווימענששפטם-משן און קענער און ספעצישלימטדעם

 געהיימנימן שלע אין קלשר איז דשקטער דער שז פשרשטיימ,קרשנקער
 מעגמטו דשם קרשנקען: דעם בשפעלן ער קען דעריבער קערפער,פון
 . . נישט!. טשרמטו דשםאון

 אידישע טרשדיצישנעלע די זיך, מיר בשציען שזוי שמגענוי
 דעק- געטלעכער דער צו פשרש8רעכן, געמלעכן דעם צומענטשען
 דשקטער און גשמ דיין בין גשט, איך 1 ! רופאך"! ה' "אני פון:לאראציע
 דיינע שלע פון היילער דער בין איך און בששעפער, דיין אוןהיילער

 איך און וואוילזיין דיין פשר זשרגמ וושם דער בין איךקרשנקהיימן,
 דשם . . געזונמ. פיזיש און גייממיק דיין וועגן פשרשריפמן די דירגיב
 דער מיט בשששנקען אונז השט וושם גשט, שלמעכמיקער דעראיז

 גומ איז וושם אוימוושהל, פרייען פון כה דעם מיט הפשית,בהירה
 היימט וושם און ריין, - טהור היימט וושם שלעכמ. איז וושםאון
 פשר צוגעגרייט און פשמיק - כשר איז וושם . . אומריין. -טמא
 מיפע און גלויבן דער איז דשם שט נישט! וושס און עמן, צוםאונז

 מענשן. איד"טן פוןאיבערצייגונג
 קרשנקען פון צוטרויען דשם מער וושם שזזעלבםטפשרשטענדלעך,
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 זיינען ווירקזשמער און שנעלער שלס גרעסער, שלס איז דשקטערצום
 פשל אין אויך דשך פשרשרייבמ. דשקמער דער וושכע רפואות,די
 שדער דשקמער, צום גלייכגילמיק זיך בשצימ קרשנקער דערווען
 שנווייזונגען די גרונדליך ער פשלגמ שבער דשך צווייפל, מימאפילו
 גומע די און דערהשלונג די ערוושרמן אויך מען קען דשן דשקמערפון

 עס איז פונקמ, שזוי שמ . . שנווייזוננען. דשקמערס פוןרעזולמשמן
 מאמינים מרשדיצישנעלע מרייע פון שיכמן די פשלק. אידיש אונזערמימ
 צומרוי; פולסמן מימן השי"ת צו זיך בשציען וועלכע מאמינים,בני
 איז וועלכע תורה זיין צו און רופא, אונזער איז וועלכער השי"תצו

 און מצוות שלע שנווייזונגען: שלע די זיינען ממילא רפואה,אונזער
 קוושל ש וו. ז. א. א. מרפות און כשרות מהרה, און מומאה פוןדינים
 רעליניעזע פון פשרגעניגן און ערהשלונג קערפערלעכע און גייסמיקעפון

 דערהויבנקיימ. אוןדערליימערוננ
 גלויבנם- דשס וועלכע ביי ברידער אונזערע פון די אפילושבער

 שלע אונזער צו בשציאונג זייער און שפגעשוושכמ שמשרק איזנעפיל
 שזוי דשך . . קשלמע. ש זעהר איז בשגריפן און ווערמןנייסמיקע

 - כשרות פון געזעצן די ביי השלמן פשקמיש נשר וועלן זיי ווילשנג
 אין צווייפלם וושס קרשנקער, אויבנדערמשנמער דער ווי שזויפונקם

 - שנווייזונגען דשקמערס ביים שמרענג זיך ער השלמ דשךדשקמער,
 גלייכ- און צווייפלנישן ז"ערע מרשץ - בלייבן אויך זיי וועלעןדשן

 אידישע אייביקע די אין שנגעבונדן און שנגעקניפמ -גילמיגקיים
 . . סיני. פוןנעמלעכקיימ
 מדרש אין אויסגעדריקמ אויך ווערמ געדשנק דשזיקערדער
 - שמרו". תורתי ואת עזבו, אותי הלוואי - וגו'. עזבו "ואותי)איכה(
 זיין און פשרלשזז אים השבן אידן די שז זיך, בשקלשגמ כביכולדער
 דשזיקז דעם און חז"ל אונזערע געפינען שפנעהשלמן. נישםתורה

 אויב געווען צופרידען וושלמ רבש"ע דער שז שנדיימונג, שןאויסדרוק
 דשס פשרלירן זיי ווען מיינם: דשס - אים פשרלשזז ז" שזאפילו,
 וושלמן . . . נעמלעכקיימ די פשר פשרשמענדניש ליכמיקענרויסע,
 דשס בלויז ווייל . . געזעצן. זיינע שפהימן אמוועניגממן כשמשזיי

 איז בשזיס, גייסמיקן מיפערן דעם שז שליין מעשיות מצוות דישפהימן
 אידישן מימן הוא, ברוך גשמ פון פשרבינדונג די שנצוהשלמן גענוגאויך
 שפהימן דשם - אסורות מאכלות פון געזעצן די שפהימן דורךפשלק.
 שפייזן. אומרימועלע פון אומווירדיגקיימן די פון קער*ער אידישןדעם
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 געטלעכקיימ דער מימ געבונדן את געקני*מ דשס השלמ שלחןישס
 סיני-אייביגקיימ.און

 מענמשן", אידישן "משדערנעם דעם פשר - בשווייז ששלס
 "וויסענששפמלעכע השבן צו גייציק זעהר עפעס דשך איזוועלכער
 מן משקע איז געזעצן שלע און תורה הייליקע אונזערע שזבשווייזן",
 אויף נעמלעכקיימ, אייביקער דער פון לערע די טשקע איזהשמים,
 אויך קען - ענדערונגען קיין זיין חל נישט קיינמשל וועמ עסוועלכע
 משג צו היינמ ביז נשך שז פשקט, אומבששמריימבשרער דערדינען
 נ"צט נשך וויסנששפמלער גרעסמע די פון איינער קיין נשךהשמ

 רבע משה וועלכע פיר די אויסער - בששעפעניש ש נשךשנדעקמ
 השלבע נשר בשזיצן זשל וועלכעס תורה, דער אין אויס אונזרעכנמ

 קלשען געשפשלמענע השבן וועלכע השז, און חזיר דערסימני-כשרות:
 וועלכע קרשליק, און קעמל דער און מעלה-גרה, נישמ זיינעןאון

 און קלשען געשפשלמענע קיין נישמ השבן שבער מעלה-גרה ישזיינען
 דשך זיך פרעגט שלזש, מהורות. בהמות קיין נישט זיי זיינעןדעריבער

 שליין פיר די נשר שז געוואוסמ, משה דשם השמ שזוי ווי פרשגע,ש
 שפגעפלשמן שוין דשך זיינען עס און - וועלמ? דער אויף זיךגעפינען
 קשנמינענמן נייע געוושרן ענדעקמ שוין דשך זיינען עס און ישרןמויזנטר

 שוין זיינען עס און וו. ז. א. א. אוסמרשליע שמעריקע, לענדער:און
 אור- אונזערע וועלכע פון בהמות פשרשידענע געוושרןענדעקמ

 און ריינע געהשמ, נימ בשגריף קיין השבן עלמערןשפרינגלעכע
 קיין נישמ מיר השבן שלע די צווישן פון און בששעפענישןאומריינע

 בלויז סימנים, השלבע בלויז בשזיצן זשל וועלכע ספעצימען, נייעםאיין
 וושנענזשע פון שלזש, זיין. מעלה-גרה בלויז שדער קלשען,צושפשלמענע

 דערמשנטע אויבן די בלויז שז במצייכענט און גענומען רבנו משההשמ
 הימל"טן געמלעכן, דעם פון נשר מימנים?! השלביקע די השבןמיות
 שנמפלעקמ אונז צו איז וועלכע תורה, הייליקער אונזער פון נשרקוושל,
 נשענטער דער אין נישט קיינמשל שוין וועמ עס און ממיני!געוושרן
 קענען חלילה זשי וושס עפעס ווערן שנדעקמ צוקונפמ יויימערשדער

 ווייל תורה. אונזער פון אייביגקיימ און הייליגקיימ דישפלייקענען
 פון זיינען ווערמער אירע שלע און השמים מן תורה איז תורהאונזער
 תורה די געגעבן אונז השמ הוא ברוך גשמ און שליין. הוא ברוךגשמ
 קערפערס אונזערע עקזיסמענץ אונזער שנהשלמען קענען זשלן מירכדי
 געליימערמקייט. און הייליגקיימ העכסמע די און נשמות אונזערעאון
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 זיך וועגן קען ווערזשע יחיד. פון הליגקייט און כלל 5וןהייליגקייט
 נעזוגפ, פיזישן און גייסטיקן אונזער פון געזעצן דישבשקעגנשטעלן

 שליין! געזונטהייט פון זשרגער און בששעפער פון געוושרןצייכנם שנגע- זיינען וועלכע דייעט, אונזער אין והיתר איסור פון געזעצןדי
 וויסענששפפלעכער דער אין שז בשקשנט, גוט שלעמען איזעס
 שז גלויבן, צום נלויבן, צו צוריקצוקערן ניינוננ ש יעצט זיך פילטוועלט
 כח, דשמינירנדן ש פון בששעפער, ש פון שנגעפירט ווערט וועלטדי

 חז"ל אונזערע וועלכע ווילן, ש ווילן. און צילן זיינע השטוועלכער
 ברצונו", "כשעלה ווערטער: די מיט בשצייכנט לשנג %ן שויןהשבן
 פשלק דשס מיר יתברך. השם פון ווילן דער אויפגעגשננען איז עסווען
 נשפ, פון ווילן אין גלויבט וועלכעס גשט. פון פשלק דשס אמונה,פון

 פון מעשיות מצוות שלע די אין געוושרן פשרקערפערט איזוועלכעס
 געהייסן שן שטענדיק פון השבן ישראל פון פשלק דשס מיר, תורה.דער
 מער וושס ווייל דענקן. און זוכן שטודירן, און פשרשן מענטשןדעם

 דער פון קוושלן פשרהוילענע די אין זוכעניש מער וושסוויסנששפט,
 וראו עיניכם מרום "שאו הנביא: ישעיחו פון רוף דעם אויףצוווייזן שנ- גענוג אמונה. די ווערן וועט קלשרער שלמ נשנטער, שלסנשטור,
 פרעגם און מענטשן, אויגן, אייערע אויף הויבט וכו'. אלה?" בראסי
 כעמיקער, וויסענששפטסלייט, שלע . . בשששפן. שלס דשס השט ווערזיך

 איינער יעדער משטעמשטיקער, פילשזשפן, בשקטערישלשנן,פיזיקער,
 נשר השט ער וועלכע אויף פרשבלעמען פון פונקט ש צו קומט זייפון
 שטשמישער אונזער אין ספעציעל נשטהיים! ענטפער: אמתןאיין

 דער צו פשרשער היפשקריטישע נישט עהרלעכע, שלע קומעןעפשכע
 בשששפן השסטו שלעס גשט, שלמעכטיקער מעשים דיינע זיינעןגרויס ווי - עשית" בחכמה כלם ה' מעשיך רבו "מה שז:איבערצייגונג

 זיינען און גלויבן פשלק אידישע דשס מיר, און . . פלשן. און חכמהמיט
 אין קשנצענטרירט זיך השט חכמה געטלעכע די שז איבערצייגטטיף

 השם פון אויסדרוק פלשנירטער ש איז מצווה יעדע תורה.אונזער
 קערפער- אונזער וועגן מצוות שלע די וואוילזיין. אונזער פשריתברך
 השם פון ווילן פון איז שלץ וו. ז. א. א. שפייזן פון אויפפירונגלעכער
 שלץ נשכפשלגן מצוות די וועלן מיר בעסער און מער וושס אוןיתברך.
 צו פעאיקער ווערן חושים אונזערע וועלן איידעלער שלץ אוןבעסער
 פון ערהשבבנקיים נוטסקיים, אייביקער דער פון געניסן אוןפילן

 געטלעכקייט.אייביקער
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 מענמש- די שז בשריכמן, קומען זשורנשלן און פרעמע דערפון
 פרעגפ דשם, לייענענדיק און רעליגיע, צו צוריק אום זיך קערמהיימ
 איז ווטם "מענמשערי", 20סמע די מעגלעך, דטם איז שליין: זיךמען
 צו קומען זשל עפטכע, שמטמישע די און ווימענששפמ מימ פילשזוי

 דער געזשגמ הטמ דשם און יט! איז: ענמפער דער -גטמהיימ?
 נעממ פילטמשפיע שבימל שז בייקאן, פרענמים פילשמשףבשריממער

 ברענגמ פילטמטפיע שמשך טבער גלויבן, פון שוועק מענמשןדעם
 אים. צו צוריקאים

 כעמיע, פון ווימענששפם די ווען געווען דטם איז לשנג וויווארים
 נישפ זיי פשר איז מוד קיין שז געדענקמ, הטבן מעדיצין,פיזיק,

 נשכדעם שז געכשפמ, זיך זיי השבן ביסלעכווייז טבערפשרבטרגען,
 זיך, פרעגמ פינקמלעך, אוימרעכנונגען זייערע שלע קלטר ווערן עםווי
 הטפ ווער שרדענונג, שזש מימ טן פירמ ווטם קרשפמ די איזוואו

 השרמשניע? אייביקער שזש מימ אוניווערם דעם גייןגעלשזז
 גשמהייפ, די שנערקענען צו ווימענששפממליימ די טז הויבןדט
 פינקמלעכע נוימיק זיינען ערד דער אויף לעבן דטס שנצוהשלמןווייל

 זיך דריים ערד די צופשל. ש דורך זיין נימ קען עם שזבשדינגונגען,
 ש משל הונדערמ דרייען זיך זטל זי אויב שמונדע, ש משלמויזנמ
 לשנג שזוי משל 10 געווען נעכמ און מעג אונזערע ווטלמןשמונדע,

 און פלשנצן, שלע משג לשנגען דעם אין פשרברענמ ווטלמ זון דיאון
 געוושרז. פשרפרוירן געוויקמז שלע ווטלמן נעכמ לשנגעדי

 און היץ, פיל שזוי גימ לעבן, פון קוושל אונזער איז ווטם זוןדי
 פייער אייביק איר שז זון, דער פון וויימ שזוי פונקמ איז ערדאונזער
 נימ און דשרפן, מיר וויפיל וושרעמקיימ פיל שזוי געבן אונזזטל

צופיל.
 איצפיקער איר פון העלפם ש נשר שרוימנעבן זטי זון דיוועז

 שריום- ווטלם זון די אויב און געוושרז' פשרפרוירן מיר ווטלמןהיץ,
 פשרברענפ מיר וושלמן איצמער, ווי היץ מער העלפמ שגעגעבן
 מויזנמ פופציק נטר אונז פון געווען ווטלמ לבנה די אויבגעווטרז.
 שמייגן דטם ווטלם וויימקיימ, איצמיקער איר שנשמשמ וויימ,מטל
 מטג ש מטל צוויי שז גרוים, שזוי געווען ים און וושמער פון פשלןאון

 בערג הויכע די אפילו געוושרן פשרפלייצמ קטנמינענמן שלעוושלמן
 געווטרן. פשרשווענקמווטלמן

 פום 10 מימ נור געווען ווטלמ ערד דער פון שטלעכץ דיאויב



67 חייםתורת

 שמטף" "זויער טקסידזייען: קיין געווען נימ ווטלמ שיצמ, ווידיקער
 אויסגעשמטרבן. ווטלמן בששעפענישן לעבעדיקע שלע וועלכעטל

 געווען ווטלמ לופמ, די הייסמ דטס שממטספערע, אונזעראויב
 אין פשרברענם ווערן ווטס מעמעטרן, אייניקע ווטלמן דינער,שסשך
 פון מיילן שלע אויף געפשלען מטג יעדן מיליטנען די אין לופמדער
 אומעמום. פייערן פשראורזשכמ שון ערדדער

 דער ווי נשמור די פייגל, די פון לעבן דטס נטרבשפרשכמ
 זיינע זיננען צו פויגל יעדן אויסגעלערנמ הטמ מוזיקער,גרעסמער

 זייערע דורך שנדערע דטס איינס רופן צו אינזעקמן די לידער,ליבע
 קלשנגעל-פיל

 מעם דעם אריין גימ ווטס כעמיקער, גרעסמער דער איז נשמורדי
 עמיד, קשרבטניק אין וושסער פשרוושנדלמ נעווירצן, און פרוכמןאין
 שרוים זי גימ פרטצעס דעם דורכפירענדיק און הטלץ, אין צוקעראין
 לעבן. און טמעמען קטנען זטלן בששעפענישן לעבעדיקע די שפטף,זויער

 אינזעקפן נשמור, דער פון קטנמרטלירונג די נורבעמרשכמ
 נימ זיי בשהערשן וושרום שנעל, זעהר זיך מערן ורבים, פריםזיינען
 זיי לונגעז, קיין נימ הטבן זיי ווטס דעם, צוליב איז דטס וועלמ,די

 וושקסן נרויס, וושקסמ אינזעקם ש ווען איז מרייבלאך, דורךטמעמען
 ק"1 נימט איז דעריבער גרויס, זיין לוימ מרייבלאך, לופמ זיינעמימ

 געווען, נימ ווטלמ בשגרעניצונג פיזיייע די אויב אינזעקמן,גרויסע
 שמעלמ וועלמ. דער אויף עקזיסמירן געקענמ נימ מענמייןווטלמן
 געווען ווטלמן אינזעקמן ווען לעבן, געקענמ מיר ווטלמן ווי פטרזיך
 וועלדער. די אין חיות ווי גרויסשזוי

 מענמשלעכן פון וואונדער די שליין. מענמשן דעם וועגן איצמאון
 טבער גענוג, גרויס איז בששעפעניש יעדער פון אינסמינקמ ,דערשכל
 וואונדער. איבער וואונדער איז דענקען, מענמשלעכן פון קרשפמדי
 ש איז שכל אונזער שז טננעמען און פשרשמיין נימ דטס קענעןמיר
 פילע שכל, אוניווערזשלן געמלעכן פון מייל ש ממעל, אלוהחלק

 פילטזטף בשריממער דער ווי זטגן וויסענששפמסליימהיינמיקע
 נשמירלעכע איבער ש דט איז עס שז סימן, ש דענקען, מירדעקשרמ,
 מענמש ש ווטס פשקמ, דער געגעבן. שכל דעם אונז הטמ ווטסקרשפמ,
 איז עס שז באווייז ש איז שליין דטס ג'. פון אידעע די בשגרייפןקען
 געמלעכער פון טרויס וושקסמ ג' פון בשגריף דער באשעפר שדט

 גטרנים הטמ ווטס דמיוו, פון פעאיגקיימ די מענמשן. איןפעאיגקיימ
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 די בשזיצפ מענפש דעד בלויז וועלם, פיזישער אונזער מיט משןצו
 מיסמעריע גשנצער דער אין אריינדרוננען און פילשמשפירן צוקרשפם
 איבער- ש דש איז עס שז אידעע, דער צו קומען און וועלט דערפון

 די מענמשן אין אריינגעגעבן השט וושס הדמיון, כחנשטירלעכער
 וויסענששפםסלייט, ג'. ש דט איז עם שז גלויבן און פשרשן צופעאיגקייט
 קומען שכל, מיט דערגיין שלץ ווילן און זוכען און פשרשטייןוועלכע

 ווייט, שזוי גיין כעמיקער ניט, עס גייפ מער און 8ונקט געוויסן שצו

 קשמבינירם שלץ ווי ווייסן עלעקטרשנען, און שמשמען די צו ביזווי
 איז וואו שבער פשנשנדער, זיך טיילם און זיך פשואייניגם שלץ וויזיך,
 שמשמען, די אויף השלט און טרייבט וושס קרשפט, פשרבשרגענעדי

 זשגן, מען מוד אורזשכן שלע די צוליב זיי. שרום שלץ אוןעלעקמרשנען
 אויף לעבן דשס שז מילישן, ש פון ששנם איין ק"ז ניטש איז עסשז

 צופשל. ש דורך געוושרן געששפן איז פלשנעטאונזער
 ש אדם". נשמת ה' "נר כ"ג( כ' משלי )אין געזשגט ווערטעס
 ערהשבענע דשזיקע די מענמשן. פון נשמה די איז גשט פוןליכם

 דשס ווי קערפער מענמשענס אין שננעקניפט איז זעלעמענטשלעכע
 ז"ז זשל ליכט דשס שז בכדי, און ליכט, ש פון קנייטל איןפלעמעלע
 אין משטערישל דער שז נויטווענדיקיים ש דשך איז זויבער אוןקלשר
 געשפייזם און געפלעגם זיין זשל שנגעקניפט איז ליכט דשסוושכן
 שלזש מיר דשרפן שפייזן. פשסיקע און איבערקלויבבערישע זעהרמיט

 וועלכע שפייז-געזעצן, די פשרנשכלעסיגן דורכן שז פשרשטיין,דערפון
 דשזיקער דער ווערם - חז"ל די און תורה די געלערנט אונז השבןעס

 און פשרטונקלם אונז אין ליכטל און פייערל געטלעכע דשסנר-ה',
 ששפן צו און דערוושרמען צו און בשלייכטן שנשטאט און . .פשרצוקט.

 דשס ווערט . . מענפש. און מענמש צווישןפריינטששפטס-בשציאונגען
 השס און מיספשר,שטענדניש פון פלשם רויכערדיקער ש פ"ערלדשז"קע
 מענטש. און מענטשצויישן

 די אויג אונזער פשר דערשיינען מעכטיק און ליכטיק וויאון
 וועלכער רבנו, מ,מה פון שנהויבנדיק נעשטשלטן, היסטשרישעשלע
 הייליק זיין פשר אום8שסיקע זויגן געוושלם נישט קינד שלס שויןהשט
 זיך השבן וועלכע פריינט, זיינע און דניאל ביז . . שפייז.מויל,

 מיט פשראומרייניגן, נישט זיך שבי קערנער טרוקענע מיםבשניגנט
 אליעזר ביז נבוכדנצר, פון צייטן די אין ברויט זרה'דיגע עבודהדעם
 שלע שפעפערדיקע ביז אנמיכוסן פון צייפן די פון פריינמ זיינעאון
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 נויפ- אויף שפשרבן צו בעםער גרייפ געווען זיינען וושכעצייפן,
 אומ- מיפ פשראומרייניגען חלילה זיך איידער השם, קדושווענדיקן,
 וועגן געזעצן שמרענגע אונזערע יש' ומרפות! נבלות פוןרייניקייפן
 אונז זיינען וועלכע קערפערס אונזערע אין ליכפעלע" "ג'פםשפהיפן
 השבן זיי געזעץ, נשצישנשלן אונזער פון שנפשנג אין געוושרןגעגעבן
 אונזערע געשיצט און געלייפערפ פיזיש אויך געשפשרקפאונז

 פשרשידענע בשהעפפן קענען נישפ זיי אין זיך זשלן עםקערפערם
 שן. שפענדיק פון העולם אומות די נעפלאגפ השבן וועלכעקרענק,
 אפשר אוים קוקען וועלכע דינים, דשזיקע די דשנק ש נשר פשקעאון
 אומפשר- און "משדנע" שביםל זיין צו איד, "משדערנעם" דעםביי

 עקזיםטענץ אונזער שננעהשלפן השבן "דינים" די פשקעשפענדלעך
 געווען זוכה ב"ה השבן מיר ווען פשג, היינפיקן ביזן גלותן שלעאין
 ישראל. מדינת פון ווידעראויפלעבונג דערצו

 דעם צו איר זענפ "קינדער תורה: הייליקע די אונז וושרנטעם
 דיין צו ביזטו פשלק הייליק ש "ווייל . . גשט". אייערשלמעכפיקן

 ש אים צו זיין צו אויםגעקליבן ער השפ דיך און מעכפיקן, דעםגשפ
 דער אויף זיך געפינען וועלכע פעלקער שלע פון מערצירונג-פשלק,
 - ערד. דער פוןאויבערפלשך

 אומווירריקיימצ קיין עםען נישמזש~םמו

 פון משכן דער ווי זיין דשרף אידן ש פון קערפער יעדערווייל
 פשרשמוצן שדער פשראומרייניקן צו פשרבשטן שמרענג איז עם אוןגשמ
 גשפ! פון ייאוינ-שרמ דשזיקןדעם

 און לעבענם-שמייגער זייער פירן פעלקער שנדערע די זיךזשלן
 פון קינדער די שבער מיר - ווילן. זיי וושם און ווילן זיי וויעםן

 צייפווייליקע קליינע, יעדע, צוליב נישפ' משרן ויעקב, יצחקאברהם
 אונז אויף רופ עם זשמען. און בלופן אונזערע פשראומרייניקןהנאה
 פשרשנפוושרפלעכקייפ. גרויםעש

 השגחה. פון פרשגע דעראין
 אויפפשםן זשל זיין נישפ מ'זשל ווער שז בכלל, מיר דשרפןצווושם

 געוושרנפ און שפנעהיפן זיינען וושם דק דשך זיינען כשרות?! דעראויף
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 פשרנשכלעסיקן וועלכע די און - שפגעהימן, סיי-ווי-סיי כשרות,אין
 פשלגן. נישמ מיי-ווי-סיי דשך וועלן גרינגשעצונג, מימ זיך בשציעןאון
 ניימיק?! השגחה פון שנשטרענגונג גשנצע די איז וושספש

 שמשליקע אין מעשהילע: קליין ש מים ענמפערן מען קשזדערויף
 נשכם יעדע שז פירן, זיך פלעגם שמעמלעך קליינע שלטע די איןציימן,
 פון מורעם דעם פון און שטעמל דעם שרום היפערס שרומנייןפלעגן

 - זייגער! ש איינם אויסרוף: שן שפקלוננען שעה יעדע פלענטשמעטל,
 נרוים- ש שמשל איז וו. ז. א. א. זיינער ש דריי - זייגער! שצוויי

 השט שטעטל, שזש אין איבערנעכפיגן אוימגעקומען מענששמשמישען
 איר רוישט וושם "צו געפרעגמ: און געוואונדערט שמשרק זיךער
 וושכענדיקע די - נשכט? דער אינמיטן געקלונגעריי ש טשכמאון

 פשרשלשפענע, די און שוין איז עס שפעמ ווי זען שליין דשךקענען
 העלפען? קלונגען דשס זיי קעןוושס

 געענמפערמ, גרויסשטעמישן דעם מען השם פרשגע דעראויף
 די פשר - רופען! דשם נוימווענדיק איז עס פריינט, מייערעריעס,

 און הימן שומרים די שז שנצוהערעניש שן רופן דשס איזוושכענדיקע
 דעם אויף איבערפשל קיין זיין נישפ זשל עס וושך דער אויףשטייען
 און רוף ש - קלונגען דשס דינט פשרשלשפענע די פשר אוןשטעפל,

 וושם עפעס, דערפילט נישם נשך איר השם פיללייכם דערמשנונג:ש
 שמיים און דערוושכט אויף, אייך וועקט פשרשפעפיגם. שוין השםאיר
 . . שרבעט!!. אייער צואויף

 כהטניחים די שמעריקע. אין דש השגחה דער מים איז זעלבעדשם
 פון רוף ש ווי זענען וושך, דער אויף שמייען וועלכע שומרים,די

 אידן. מסורת'דיקע איבערגעבענע פרייע שלע די צודערמונטערונג
 שוין זיינען וושם די פשר און שליין. נישט זענען זיי שז וויסן, זשלןז"
 "משדערנעם דעם פון דרעמלניש דעם אין געוושרן פשרכשפטר"ל

 שן ווי תשובה, צו שרוף ווי השגחה, די דינם לעבן" פוןשמייגער
 וויים צו חלילה נישם דערמשנען צו זיך אויפפשדערוננ אוןשנקלשגע

 איד ש משדערניזם. און שסימילשציע פון חלומות די אין פשרקריכןצו
 .. איז!. ער וושם ווימןמוז

 אונז גים יתברך השם ווי לשנג שזוי און אדם"! נשטת ה' נר"כ'
 אונז, אין לייכטן און ברענען זשל פלעמעלע הימלשע דשס שזקרשפט,
 זיין זשל פלעטעלע דשס שז אויפפשסן, און זען מיר מוזן איד, יעדןאין

 לשמיר לעבן, אונזער פון שפשן שטיקל דעם אויף איידל, אוןלויטער
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 דער געגן זענען וועלכע אומווירדיקייטן שלע פון קערפער דעםשפהיפען
 פשר זענען תורה הייליגער אונזער פון מצוות שלע די וויילתורה.
 ליכמיק און וואויל און פיזישן, און גייסטיקן גליק, און וואוילזייןאונזער
 וושם דעם איז ליכטיק און וואויל און דשם, פשרשטיימ וושס דעםאיז

 . .גלויבם!.
 אורשפרינגלעכסטע די פון פשרלוימדער און פיינמ אונזערעשלע
 אונז ברענגען צו פרובן זייערע שלע און ציימן, לעצטע די אוןציימן
 און געוושלט מימ אונז אויף ארויפוושרפן פלעגן אונטערגשנג,צום

 מיר בשדינגונגען שזעלכע געששפן אויך ווי בשפעלן. זייערעצוושנג
 מאכלות מימ קערפערס אונזערע פשראומרייניקן חלילה מוזןזשלן

 אונזערע השבן אונטערבשוואוסמזין זייער אין וו. ז. א. א. . .אסורורנ
 אומווירדינ- די עמן, פון שפגעהימענקיים אונזער אין שז געפילם,פיינט
 . . עקזיסמענץ. אייביקער אונזער פון סוד דער בשהשלטן ליגטקיימן
 און היילינקיים ספעציפישע אונזער דערהויבנקיים! גייסמיקעאונזער

 דערלעבם השבן מיר ווען יעצט, חלילה מיר וועלן צואומבשזיגטקיים!
 איינע פון שפזשגן חלילה שליין זיך . . ונסתרים. גלוים נסים שזשכעצו
 עקזיסטענץ. און דערהויבנקייט פון מימלן קשרדינשלסמע אונזערעפון

 אתכם הבדלתי אשר אלוקיכם ה' אני "כי תורה: די אונז זשנםעס
 קדושים לי והייתם . . המהורה. הבהמה בין והבדלתם . . העמים.מן
 . . לי". להיות העמים מן אתכם ואבדיל ה' אני קדושכי

 ש8- אייך השם וושס גשט, אייער שלמעכטיקער דער ביןאיך
 צווישנשייד ש מטכן אויך איר זשלט פעלקער. די פוןגעזונדערם
 און ריין נישט איז וושס די און ריין איז וושם בהמה, דיצווישן
 אייך השב איך און איך. בין הייליק ווייל זיין, מיר איר זשלטהייליגע

 . . מיר. צו זיין זשלם איר פעלקער די פוןשפגעזונדערט
 אין פשרטיפן און שמשרקן זיך לשמיר לעזער: ברידערמייערע

 בשמיען זיך לשמיר ווערמער. אויבנדערמשנמע די פון בשדייטדעם
 השי"ת וועלכן מים קדושה-געפיל, דשס שמעריקע אין דשצוריקברענגען

 שנזע- שנערקענם שזוי געווען איז וועלכעס און בשששנקען אונזהשם
 זיינען מיר וואו אונזערע, פון לענדער שנדערע טלע די איןענדיק
 אונזערע מרשץ לענדער שנדערע שלע די אין יעצם. ביזגעווען

 הויך שזוי זיך מיר השבן בשדינגונגען שווערעעקשנשמיש-פשליםישע,
 אונזערע פיינם גרעסמע די אפילו שז משרשליש-רעליגיעז,געהטלמן
 ער- "עמוושס" מין שזש פשרמשגן מיר דשס צוגעבן געמוזםהשבן
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 הטם זשע ווטם און דערגרייכן. נישם קענען זיי וועלכעםהשבענקיים,

 געבענמשמן נטם פרייען, רייכן, דעם אין אונז מים פשמירםדט
 !!שמעריקע9

 רופלשנד. פון קדםאיך

 דטרמן הטבן אידן מיליטז זיבן שרום רומלשנד. פון קוםאיך
 דרוק שווערן אונמערן רטמשנטפם. די פון רום דער אונמערנעלעבם

 זיינען רעכם, מענםשלעך-בירגערלעכע זייער פון בשגרענעצונג דערפון
 זייערע פירן צו מיילמטל געווען געצוואונגען ברידעראונזערע

 א. א. שרבעם אינדוממריע, השנדל, פון געבים אויפןאונמערנעמונגען
 געשמימם שזוי נישם טפם הטם ווטם ריכמונגען, געווימע און וו.ז.

 משמעריעלע זייער טנצוהשלמן אום . . מטרשל. שבמטלומער דערמים
 זטגם: פסוק דער ווי שמטל, משקע זיי השבן עקזיממענץ,בימערע

 ש בשגיים ברוים שמיקל ש איבער גבר", יפשע לחם פת"על
 איינ- גלום-פשרגיסער, רוצחים, - טבער פשרברעכן, שמטלמענפש
 שרוימנעגעבן. נישם לשנד דעם אין אידן הטבן גענגממער,פשכע
 געדשרפם ה68 מטרדן נישם זטלמם - תרצח לא "געבטם"דטם
 געפשלנממע די אין אפילו שיכמן, שלע אין זיין קרשפמ גשנצער זייןמים
 פון לטנד דעם אין דט ליידער מיר זעען ווטם . . פטלק. אונזערפון

 שנעל זעהר דש זיך הטבן מיר "גום-מיים". און פרטמפערימיגליק,
 זיך מען הטם - מדינה דער פון ממיל לוימן אוןשקלימשמיזירם

 עפענמלעך פשרגעניגנם. די צו געמטז שלטז געווימן לייכם טמימ
 הבן" "פדיון בר-מצות ווי "מעודות-מצוה" אויף אפילו בושה,טן
 מימ גלייכציימיק און . . ונבלות. מרפות סערווירם ווערם ג. ד.א.
 אידישע פון דערשיינונג די איז איבל און צולטזנקיימ דטזיקזדעם
 אונמערוועלם דער פון מוחות - "בריינם" פירענדע די די איןנעמען
 . . דערשיינונג!. נשמירלעכע ש ווי געווטרז רויבער און מערדערפון
 ומרפות נבלות מים זיך פשרשמוצן לייכמזיניקן פון פטלגן דייט,

 הטם שמשרק שזוי אונז ווטרנם תורה הייליקע אונזער וועלכעגעגען
 ערגממע די צווישן אידן שוין געפינען מיר יט, פשרשפעמיגם.נישם

 עלמערן- פשרגוושלמיגער, גענגממער, און מערדערבלום-פשרגימער
 . . אוימצורעכנען. שלעם דטם ששנדע ש איז עם און . .מערדער.
 די ברידער: אונזערע פון פנימער די צו צו זיך קוקאיך
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 נישפ טמשל אויך זיך קענען אסורות מאכלות איןשפגעהימענע
 . . טנדערן. דעם איינער בטשמוצן זידלן בטליידיגן, וועלן אוןבטהערשן
 שפייזן וועלכע די ליצלן רחמנא שבער . . מעסער. צום נישמשבער
 איבערגענומען שנעל השבן ונבלות מרפות אומווירדיקע די מיםזיך

 טלע אין מימל גטנגבטר ט געוושרן איז משרדן פטר'סם'ען, וועגןעשו'ם
 דשזיקז דעם מימ . . בטציאונגען. פטמיליערע אוןגעזעלשטפמלעכע

 מטכן צו אים בכדי קערפער פון ריינקיימ די שפהימן וועגןגעדטנק
 ביי נשך מיר געפינען קדושה, געמלעכע די אויפצונעמעןפעאיק
 נילוס ביים קעסמעלע דעם אין געווען איז ער ווען רבנומשה
 נוירמעס טלערליי גערופן השפ פרינצעסן די משכמער פרעה'ס וועןאון

 געוושלמ נישמ משה קליינער דער ער השמ . . קינד. דשסשנצוזייגן
 שפעמערע זיינע אין השמ ער חכמים: אונזערע אונז זשגן וויילזוינן
 שוין ער השם דעריבער שכינה דער מים רעדן געדטרפמישון

 זשל עס .. אומריינקיים. יעדער געגן געווערמ זיךקליינערהיימ
 געהערן וושס די פון שפייז בלומ זיין אין אריינקומען נישמחלילה
 . . מצרים. די זנות-אומה אויסגעלטסענער דערצו

 אונזערע, ריזן גייסמיקע די - חז"ל אונזערע השבן דעריבעראון
 וועלכעם פשלק, אידישן פון שיקזטל דעם פטראויסגעזען השבןוועלכע
 - גלות'ן טלע אין פעלקער טסטך צווישן רטנגלן דטרפן זיךוועמ
 והיתר, איסור און דינים פון קשיד ט אויפגעטרבעמ אונז השבןזיי
 אויף בטרומ טלעם און 3ישמ. משר מען וושס און עמן מעג מעןוושס
 פטרמעמפפ שפייזן כשרה נישמ טז אמונה און איבערצייגונגדער
 . . גייסם. געמלעכן הייליקן אידישן דעם פטרפעממאון

 מיר קשיה: ט פרעגן לעזער חשובער איר ווילמ פיללייכמאון
 זיך שפייזן ייעלכע וושמ, דער פון פעלקער די ביי אויך דשךגעפינען
 פטר אונז דורך בטמרטכמ ווערן וועלכע שפייזן טלע די שממים

 געזונמע?נ און שמטרקע גרויסע זיי ויטקסן דשך אוןאומווירדיק
 טביסעלע צו זיך קוק ענמפערן: לעזער מייערער דיר איךוועל

 די פון מייל דער טז אויסגעפינען, איר וועמ בטמרטכמונג, מיממער
 איבער- נישמ איז און לעבן מגושם'דיקע דשס לעבן וושכעפעלקער,
 שמטרק מעגלעך אויס מטקע ווטקסען שפייזן, זייערע איןקלייבעריש

 און נידריק זעהר שבער - קערפערס זייערע אין קרעפמיקאון
 זעעלן. זייערע איןפטרגרעבפ
 מייל אינמעליגענמער טריסמשקרטמישער, מער דער . .אמת.
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 לעבן און שפייז זייער אין איבערקלייבעריש יש זיינען וועלכע זיי,פון
 נישט וושקסן זיי שבוושל היגיענע, פון געזעצן די לוים ווייניקערמער
 און פויער איינפשכער דער ווי קער5ערלעך מעכמיק שזויאויס

 פשקע זיי פון שבער . . מאגער. און צשרט אוים ז" וושקסןפיללייכם
 די פירער, גייסמיקע די אינטיליגענץ, גשנצע די זיךרעקרוטירט
 דשס בשקרוינען וועלכע דיכטער, און וויסנששפטסמענערפילשמשפן,
 . . פשלק.איינפשכע
 גלות'1 אונזערע פון ציימן שלע די אין פאקט: היסטשרישערש
 גוים די פון אויגן די אין ש5טמ און ששנד צו געווען מירזיינען
 פשרנעם קערפערלעכן אונזער אין צוריקגעשטשנענהייט אונזערצוליב
 מיר זענען העכער קע5 מויזנט מיט הויך, ווי שבער - אויסזעןאון

 אייפער- מיט זיי השבן הערצער, זייערע אין טיף . . זיי. איבערגעווען
 דשס און ערהשבענהיים גייסטיקע אונזער צוליב נעהשממ אונזזוכמ
 אונז השם מען וועלכע צוליב, סיבות די פון א"נע געווען דשךאיז

 . .פשרפשלגט.
 געפינען מיר פרעגן: לעזער מייערע איר וועט פיל*ייכטאון

 פילשסשפן, און דענקער צשרמע איידשע גוים די ביי אויך-דשך
 ערהשבענ- די דערמשנען וועלכע ליבע, און גערעכמיקייט פוןפריידיגער

 וו. ז. א. א. תורה אונזער פוןקיימ
 סימבשליש- שביסל מיט ענמפערן אייך מיר מוזן פרשגע דיאויף
 זיך געפינען וועלכע ריזן, גייסטיקע שלע די . . ענטפער.מיסמעריעזן

 שלע די מרוימער. און דענקער פשראידישטע ווי כמעט די זיי,ביי
 השבן וועלכע אורעלמערן, אור זייערע פון שפשמשמליננעןזענען

 אבינו אברהם וועלכע מעודה, און בשל גרויסן דעם אין שנטיילגענומען,1
 נעוושרה ענמוועהנפ איז יצחק ווען פשג דעם אין געפרשוועטהשמ%

 5רינצעסן און קעניגן שלע סעודה דשזיקער דער צו לעגענדען די4
 שרה און זויגלינגען קליינע זייערע מיט וועלט דער פוןמשמרשנעס

 ש8- די ברוסט. איר פון שנזויגן געדשרפמ זיי השט מומעראונזער
 היס- דער אין שנטיילנענומען השבען וועלכע די פוןשטשמלינגען
 אין ווערן צו געלייטערט זכות דעם געהשט השבן סעודה,פשרישער

 נישט אפילו אינממינקמיוו . . תקופות. היסמשרישע שלע פוןלויף
 שלע פון צוריקגעהשלפן זיך ז" השבן אברהם, זרע פוןזייענדיק

 . . אומווירדיק. פשר בשטרשכט אידענמום דשס וועלכעאומווירדיגקיימן
 פון און ישראל. קדהטת פון קוושל צום דערנענטערט זיי השמ דשסאון
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 י"ג(. )ויקרא . . תשקצו. אל פמוקים דיאויף 1 . . הבא. לעולם חלק להם שיש העולם אומות חמידי טלע שטטמעןזיי
 זענט טזוי הייליק בין ג-מ איך ווי טזוי מפרא: דערשרייבט

 ש8- איר זענט טזוי שפגעזונדערמ, בין איך ווי טזוי הייליק.איר
- וו. ז. א. א.געזונדערמ  טן ווי פונקט איז דערפון געדטנק דער 

 איז וושס געגענשמטנד, ט פון זיך דערווייטערטאויממשלער-מענטש
 די און פשרם, זיין אין און ריח, אין און אוימזען איןעקלדיק

 יעדער דטרף טזוי רעטקציע, נטמירלעכע ט ווי איזדערוויימערונג
 טלע צו בטצוג אין עקעל-געפיל דשס זיך, אין ענמוויקלעןאיד

 פטר- דשם ווייל שפייזן תורה, דער לויט אומווירדיקעפטרבשמענע
 און פטקולמעטן גיימטיקע אונזערע פון פטרפעמטונג טאורזטכט
גשמות.

 מים- הייליקע און געליימערמע די מקובלים, הייליקעאונזערע
 די אויף געקלשגמ און געשרי3ן השבן ציימן טלע פון אונזערעשיקער
 שפהיטן נישט דורך געפטלנקיים גייסטיקע ט פטראורזטכן וועלכעטלע
 אין הקדוש זו~קר דער שרייבמ טזוי אמורים: מאכלות פון געזעצןדי

 קלעפם 5ער שפייזן, פטרבשטענע טלע עמם עם "ווער שמיני:פרשת
 איז וושם טלעם בטדיים וושם אויסדרוק )טן אחרא סטרא דער איןזיך
 וויי, און שך געמלעכקיים( און ערלעכקיימ ריינקיימ גוממ, צו הפךאין
 ונממתם פמוק: אין שמייט דעריבער און זעלען זייערע צו איזוויי
 היילונ3 שום קיין נישמ איז עס ווייל אלף, טן שן ונממתם, -בם.
 . . זעלען". זייערעפטר

 שמש- הייליגממע גרעסטע, אונזערע, טלע השבן טזוי שמאון
 משרטלישער - אגדה הלכה-געזעץ, פון געבימן די אויףריטעמן,

 - גבורים טלע די דורות טלע אין וו. א. א. פילשמשפיעפטרנונפמ,
 טלעשם . . אידענמום. פון עקזיסטענץ הייליקן נטצישנטלן פוןוועכטער
 אידישן ביים זיך בעמן און פטרלטנגען און פשדערן און זיישמייען
 דורך - ריינקיימ און קדושה אונזער פון פרינציפ דער טזפשלק,
 שנגעהטלטן שטרענג זשל אסורות מאכלות פון געזעצן דישפהימן
 געמלעכקיים, ספעציפישע אונזער כח, ט שטעקמ דעם אין וויילווערן.
 טלע פון טנדערש זיין צו בטששנקען אונז השט השגחה דיוועלכע
 איידלקיימ פון מוסמער ט ווי זיי פטר דינען צו אויך ווי אוןפעלקער

 מענמשלעכקייט: העכערעאון
 מטקע זיך ווילט . . דורות. טלע אין געפירמ זיך השמטזוי
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 געניסן וועלכע טמעריקע, אין אידן די דש מיר וועלן "צואויסשרייען:

 וועלן צו עקשנשמישע, און פשלימישע פרייהיימן גשלדענע טלע פוןדש
 היסמשרישע, טלע די שמ לייכמזיניק טזוי טוועקווטרפן חלילהמיר

 און גומ און געזונמ פטקמיש זענען וועלכע שנווייזונגען,געמלעכע
 אונז?!נ צו ג-מ פון גענאד מימפיל

 צוריק לשמיר און בטמרטכמן גומ זיך לשמיר ברידער,מייערע
 הייזער, אונזערע אין מצווה גרויסטרמיקע ערהטבענע, דיאיינפירן

 . . פטלטצן. און זטלן אונזערע אין און פלעצער פטרוויילונגס אונזערעאין
 אויף השי"ת פון צשרן דעם חלילה טרויסרופן מיר זשלןפטרוושס

 לטנד דעם אין דש ספעציעל גומ, טזוי אונז צו איז ער וועןאונז,
 ! !טמעריקע?

 וויסנשטפמס- פטרשידענע פון פעסמשמעלונגען און מיינונגעןדי
 כשר'ע פון גונסמן און נוימווענדיגקיימ די וועגן מעדיצינער אוןלער

 די פון שפשריפמן עמלעכע אויך געזונמ. סענמשלעכן פטרןמאכלים
 ניו-ישרק. סמיימ אין כשרות פון געבימ אויפןרעגירונגס-געזעצן

 אוימשרימעמ, מעדיצינישן ט פון צימטמ ט ברענגען ווילאיך
 וויסנשטפמלעכע ט גימ וושס און השקפה גטנצע מיין בטשמעמיקמוושס

 צוליב תורה. הייליקער אונזער פון כשרות פון דיגים דיבטרעכמיגונג,
 אין שרמ דעם אויף אים איך ברענ3 צימטם דעם פון וויכמיגקיימדער
 גטנצקיימ: פולערזיין

 פטרמיידמ עופות און בהמות איבער השגחה רבנישע דיווי
 די אין ווערן אריינגענומען פון פלייש שעדלעך און קרטנקטמך

 אינגעוויידן די פשרזיכמיק בטמרטכמ שוחמ דערבומשער-שטפס.
 מרשגמ וושס טלץ ש8 ווטרפמ און בהמה געששכמענער יעדערפון
 פון לונגען די בודק איז ער קרטנקלעכקיימ. פון חשד ט זיךאויף
 מובערקולשזיס: פון שפורן זיי אין פטרטן נימ איז עס צו בהמהיעדער
 פטר סיי פטרדייאונג פון אברים די און הטרץ דשס בטמרטכמער

 ער און זטכען, איינגעשלונגענע שדער געוואוקסען וועגן,קרטנקהיימ
 מימ שנגעגריפן זענען וושס בהמות, געששכמענע טלעדערקלערמ
 מריפה. פטר חולאת שדעראינפעקציע
 השגחה דער דורך שמ אויסגערשמן ווערן איבלען סך טגשר
 און געווינם דעם שמ פטר דטנקבטר זיין דטרפן מיר בדיקה.שדער

 כשרות פון נשכפשלגער די אומגליק און קרטנקהיימן וויפילסטנימעמ.
 דער- מיילווייז קשן אידן פון לעבנס-שפטן לטנגער דער אויס!מיידן
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 היגיענישע און משנימשרע די ווטם שוץ דער דורך ווערןקלערמ
 גייממיקע, מטרשלע, אונזער זיי. פשרששפמ תורה דער פוןכללים

 אונזער פון טפשפיגלונגען זענען ריינקיימ מטצישלע אוןהויזלעכע
 דער איז - מיר" פשר זיין איר זטלמ "ריין ריינקיימ.קערפערלעכער

 איז - שליין" זיך פשר זיין איר זטלמ "ריין און חומש: פונםטנזטג
 ווימנששפמ. דער פון געבטמדער

 זענען ווטם בהמות, פון געברויך דטם אייך פשרזטגמ ביבלדי
 פון שמשרבמ בהמה ש ווי שנעל שזוי קרשנקהיימן. פוןאומגעקומען
 מיקרטבן. שלערליי גוף איר אין זיך פטרמירן קרענק, מ'איזוושכער
 ווטם חיה ש מיקרטבן. דשנק ש זיך שנמוויקלען חולאת'ן שלעכמעמ

 אריינגענומען אומפשמיק בלי-מפק איז קרשנקהיימ ש פוןשמשרבמ
 מטגן. מענמשלעכן ש אין ווערןצו

 פריער דעם פון קלטר ווערמ ביבל דער פון חכמה מיפעדי
 און קרשנקהיימן אוימצומיידן געצילמ זענען דינים אירעגעזטגמן.
 ביבלישע די קורירן. צו זי ווי קרשנקהיימ אוימצומיידן נרינגערמ'איז

 משנימעמ מטדערנער דער מימ איינקלשנג אין זענעןפטרשריפמן
 די היגיענע. היינמציימיקער דער פון כללים די מימ השרמטנירןאון
 ווימנששפמן! משנימשרע מטדערנע די פון פטרלויפערין ש איזביבל

 1904(. שמטמיאיישטז מעדיקאל שמעריקען דער פון)זשורנשל

 34מע די סימי שמלשנמיק אין פשרגעקומען איז ישר לעצמןאין
 בשמייליגמ זיך הטבן עם וועלכע אין דטקמויררים-קטנווענשןיערלעכע
 מעמעם, די פון איינע שמעריקע. גשנץ פון דטקמוירים 3000שרום
 געווען איז קטנווענשן דעם אויף געווטרן בשהשנדעלמ איזוועלכע
 עפידעמיע שרעקלעכע די נטך געדענקען שלע מיר פלו-קרשנקהיימ.די
 צענדליגע אומגעברשכמ דט הטמ וועלכע 1918, יטר אין פלו דערפון

 מעדעצינישער דער אין געמשכמ ווערן דשמטלמ זינמ מענמשן.מויזנמער
 דער פון וויירום דעם ענמדעקן צו טנשמרענגונגען גרעממע דיוועלם

 וויירום. דעם בשקעמפען צו מימלען געפינען צו אויך וויקרשנקהיימ
 פשרש- כמעמ פשרקריפלמע די אוימצושמעלן צוריק מימלען אויךווי

 קרשנקהיימ. דער פון קרבנות די מענמשןליזירמע
 פון אוניווערזימעמ אין פרטפעמטר פראנמום, מטמאםדר.
 קיין ווטם: טמ און - מעמע. דער אויף רעפערירמ הטםמישינגען,
 דער פוי מבות די וועגן דערגרייכונגען פעממגעשמעלמעגענויע,

 קלטר, איז זשך איין טבער פשרשנען. נישמ נטך זיינעןקרשנקהיימ,
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 קרטנק- דשזיקע די אממיימטן פטרשפרייט וועלכער אינזעקט דערטז

 . . חזיר-פלייש. אין איבערהויפט זיך געפינטהייט,
 הייליקע אונזער וועלכע "אנדעקונג", טן דש השבן מירטלזש'

 . . איר. וועגן געוושרנט אונז צוריק ישרן טויזנטער מיט שוין השטתורה
 מגע קיין השבן צו נישט געוושרן, געוושרנט שמרענג דשך זיינעןמיר

 דער איז עם מיף ווי וואויל וויימן מיר און - חזיר. מיטןומשא
 אונזער אמת, . . חזיר. פטרן איבל-געפיל הימטשרישעראידישער,
 אוימזען עקלדיקן זיין איבער אמייסמן קומט חזיר, צוםעקל-געפיל

 דער אונז השט דשך שבער חזיר. פון אומגעבונג שפשטויסנדיקעאון
 איגמטינקמ אונז, אין ישרן טויזנמער און טנמוויקלטערדשזיקער
 יתברך השם דשקטער, אמת'ער אונזער וועלכע קרטנקייטן, פוןגעשיצט
 תורה. הייליקער זיין אין פשרגעשריבן אונזהשמ

 נשמען אונמערן מטגטזין ליטערטריש-אילוםטרירמן דעםאין
 מילישנען, די אין טמעריקע אין פטרשפריימ איז וועלכער"קטליערס",

 פשזיטיווע ט זעהר דערשינען 1940 יולי פון אוימגטבע דער איןאיז
 עס וועלכן אין הוקער, מירטל איינעם פון בוך ט איבערשפשטצונג

 לעבנם-שפטן דער טז וויםנשטפטלעך-סטטטיסטיש, בטשטעטיקטווערט
 די אין שפגעהיטן זיינען וועלכע טמעריקע, אין אידן רעליגיעזע דיפון

 דורכ- דער ווי לענגער 20% מיט איז והיתר, אימור פוןגעזעצן
 בירגער. טמעריקטנישער טנדערע פון שפטן לעבענםשנימליכער

 אלייוצ זיך פאר רערן ווטם פאקמןאלזא,
 בערמטן לוים דר. פון 1932, כטרטקטער" און "שפייז בור, דעםאין

 איג- טן זעהר דערשינען איז 10טען, מטי פון ניו-ישרק-טיימסאין
 בטקטנטער דער בערמאן, דר. וועלכן אין איבערבליק,טערעמטנטער

 און געזונמע וועגען שנווייזונגען די טז פשר, לייגטווימנשטפמסמאן,
 די דורך פשלק צום ווערן געלערנט דשרפן שפייזןאומגעזונפע
 נשך זיך בטציט פשלק דשם ווייל רעליגישנען, טלע פוןגייסטלעכע

 דעם פון אויספיר דער רעםפעקמ. און פטרמרויען מים זיי צוטלץ
 דשס דערין צווייפל קיין איז עס טז איז, איבערבליקאויבגדערמשנטן

 משראלימעט די און כטרטקטער פון פשרמירן דשס בטווירקט שפייזדי
 מענמשן. יעדןפון

 ט געדרוקט איז 1952 מטי 18מען פון טיימם ישרק ניו דעםאין
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 לערנען דטרפן גייממלעכע די טז פשר, שלשגמ פשרד מר. טזבטריכמ
 דעם אויף עמן פון ווירקוננ דער צוליב דיעמע, וועגן פשלקדשם

 לואי - קשרעקמור" דער )"פון מענמשן. פון כטרטקמער אוןמשרטל
בערמטן(.
 בטש- יארק, ניו שף קשמישישנער העלמ קופלאנד ם. ראיאלדר.
 וועזענמלעכ- גטנצע אונזער אז צווייפל, פון ששמן יעדן שום שןמעמיקמ
 נשר געשאפען און אוימגעוועבמ ווערמ פםיכיש-משרטלישע, דיקיימ,
 אריין. זיך אין נעמען מיר וועלכעס שפייז, פון קווטלימעמ דערלוימ
 עפיגראם. אן פון פשרם אין שנשויאונג זיין דעפינירמ עראון

 שפייזן, ריינע זיינען ררעלכע מיר,זש3
 אנווייזן. 3לייך כטרטקמער ריין ריר איךוועל

 כשרות. ווע3ן שמטמ-3עזעצןרי
 284קטפימעל

 פטרבינדונג אין שמרשף-געזעץ דעם איבערטנדערשן צו געזעץט
 שפייז. כשר פון פטרקויף דעםמימ

 מימ 1927, מטדמש, 24מען דעם געזעץ טלם געוושרןשנגענומען
 שנוועזענהיימ דער אין דורכגעגטנגען גשווערנשר. פון צושמימונגדער
 קשנגרעמליימ. די פון פינפמל דרייפון

 אין פטרמרשמן ישרק ניו פון ממיימ דעם פון בטפעלקערונגדי
 געזעצען: פשלגענדע בטשמיממ השבן טמעמבלי, אוןמענטמ

 שמרשף-געזעצן די פון 86ב און 485ב שפמיילונג 1,פטרטגרטף
 אופן: פשלגענדען דעם אויף איבערגעטנדערשמ דערמימווערמ

 פלייש כשר פטרק1יףפון 485ב.דערפטרטגרטף
 צו צוועק מימן וועמ וושס פערזשן ט . ן ע נ ט ר ש מ ס ע ר ן יא

 רעם- ט אין פטרקויפן צו טרויסשמעלן שדער פטרקויפןבטשווינדלען
 שפייז- פטרקויפמ מען וואו פלטץ טנדער וועלכן שדערמשרטנמ

 צונריימוננ שדער טרמיקל שפייז יעדן עמן-טרמיקל, טןפרשדוקמן,
 פשרבעריימעמ איז עם טז שדער כשר טלם דשם שנגעבן שפייזפון
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 סיי פשדערוגגען, רעליגיעזע שרפשדשקסישע-אידישע די לויפגעוושרן
 מיט סיי געשריבענע, שדער מיגדליכע סטייטמענפס, דירעקטעביי
 העברע- און ענגלישע אין "כשר" וושרט דעם פון שרוימשפעלונגדער
 צייכן שלס סימן שדער סיין ש שרויסשטעלן ביי סיי און אותיות,אישע
 שדער דוד מגן ש משרק, ש שרויסשטעלן ביים שדער וושרפ, שזשפון

 משכן און פשרפירען לייכט קען וושס צייכן ניט איז עסוושסער
 עס שדער כשר איז פשרקויפט דש ווערט וושס שפייז די דשסגלויבן
 דינים; רעליגיעזע שרטשדשקסיש-אידישע די לויט פשרבארייפעטווערם
 רעס- ש אין פשרקויפן צו שרויס שטעלפ שדער פשרקויפפ, ערשדער

 שדער שפייז, כשר ניט און כשר פלשץ שנדער אירגענד שדערפשרשנט
 שדער דין, אידישן נשכ'ן געוושרן פשרבארייפעט ניפ איז וושסשפייז
 פשדערונגען, אידיש-שרטשדשקסישע די לוים ערלויבפ ניט איזוושם
 בולט'דיגע מיט סיין ש פענסטער אויפין שרויס נים שטעלט עראון

 כשריע ניט און כשר'ע הויך אינפשעס פיר הפחות לכלאותיות,
 ש אין שולדיג געפונען ווערן זשל סערווירט", דש ווערפשפייז

 )שלעכט-אויפפירונג(."מיסדעמינשר"
 קרשפפ. אין שריין גלייך זשל געזעץ דשזיגער דער 2.פשרשגרשף

 ישרק, ניו פון שטששטדי
 שטששפ פוןדעפשרטמענט

 שריגינעלן דעם מיט געזעץ פשרליגענדן דעם פשרגליכן השבאיך
 שריגינעלען דעם פון קשפיע ריכטיגע איז דשס שז דש, בששפעטיגאון

געזעץ.
 משזעס,רשבערפ

שפששטס-סעקרעטשר

 580קשפיטעל

 1922 פוןגעזעץ

 פשרבא- און פליישן כשריע פון פשרקויף דער 435א.סעקששן
 פלייש-שפייז. פוןרייטונגען
 פשרקויפן בששווינדלן צו צוועק מיטין וועפ וושס פערזשזש
 און שפייז פלייש שדער פלייש פשרקויפן צו שריוסשטעלןשדער
 וושס שפייז פלייש שזעלכע סיי כשר, זיינען דשס שז פשלששנגעבן
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 ווטם טדער עמן, צום פשרמיג זיינען וושם שזעלכע מיי און רויהעזיינען
 שרמטדשק- די לויט זיינען ווטם פרשדוקמן פון געוושרן צונעגריימזיינען

 שפייז- יעדע פשלש שז גימ ער טדער כשר; רעליגישזמיש-אידישע
 פשרבריימעמ און בששמעמיגמ זיינען וושם שפייז טדערפרשדוקמ,

 וושרמ דעם ארויפצושמעלן ערלויבניש די השבענדיג און כשרשלם
 שמעלמ שדער פשרקויפמ שדער שפרשך; איז עם וושמער אין"כשר"
 רויהע פלייש-שפייז, כשר'ע נימ און כשר'ע פשרקויף צוםשרוים
 שדער מיין ש מימ פענממער אויפ'ן שז ניט צייגמ און פשרמיגעשדער
 פיער לכל-הפחות אותיות, בולמ'דיגע אין מודעה משרמ שנדערשן

 כשר'ע נימ און כשר'ע פשרקויפמ ווערמ דש דשם הויךאינמשעם
 אוים- שן אין פשרקויפן צו שרוים שמעלמ וועלכער שדערפלייש,

 פלייש- כשר'ע נימ און כשר'ע ביזנעם-8לשץ שדערשמעלונג-פענממער
 אין סיין ש מימ ווימן נימ לטזמ און פשרמינע, שדער רויהעשפייזן,

 איז וועלכע הויך, אינמשעם פיר הפחות, לכל אותיות,בולמ'דינע
 ש אין שולדיג ווערען געפונען זשל כשר, ניט איז וועלכע אוןכשר'ע

 )שלעכמ-אויפפירונג(."מימדעמינשר"
 דעם קרשפמ אין אריין זשל געזעץ דשזיגער דער 2.פשרשגרשף

 1922. סעפמעמבער,ערשמן

 ישרק ניו פוןגעזעצען
 1922. פון געזעצען 581קשפימעל

 פשר- אין מיסרעפרעזענמירען און לייבעלם פשלשע 485.מעקששז
 שפייז. פוןקויף

 בששווינדלען: צו צוועק דעם מימ פערזשזש
 ש אויף שדער סחורה פון שרמיקל שן אויף שרויף לעגמ ער1.
 פשקעמ רשפער דעקעל קעממעל כלי, שמשפיק, פלשש, שפשם,

 און ענמהשלמ וושם זשך, טנדער שן שדער לייבעל מיקעמ,בענדעל,
 זשלען שרמיקעל מיז שזש וועלכע מימ טדער שרמיקעל, שזשפשרדעקמ
 שנגעבונג פשלשע יעדע פשרקויפמ, איז טדער פשרקויפמ,ווערען
 נוטער, סשרמ, דעם אנבאלאנגמ וושם שנווייזונג משרמ שנדער שןטדער

 חלק ש שדער שרמיקעל מין שזש פון משם שדער וושגקוושנמימעמ,
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 און פשבריצירמ איז עם וואו לשנד די און פלשץ דעם שדער דעם,פון
 יעדן פון גרייד די שדער קוושלימעמדי שדער געוושרן,פרשדוצירמ

 געזעץ נשכ'ן מוז גרייד שדער קוושלימעמ די אויב שרמיקעל,משרמ
 פון צייכן איז עם וושמער שדערזיעגל ש מימ שנגעצייגמווערען

 שדערשרמיקעל;
 וושמ שרמיקעל שן קויפן צו פשר שלשגמ שדער פשרקויפמ2.

 מין טזט אויף טנגעצייגמ טדער טנגעגעבן פטלש ווימן זיין לוימאיז
  טרויפגעקלעפם  טרער  זעלבע, דטם  ענמהטלמ וושם כלי טדו~רשעקעל
 טדער דערמשנמ, אויבן איז וושס אופן טזט אויף דעם, אויף לייבעלדעם

 מחורה וושמער פשרקויפן צו שרוים שמעלמ שדער8.פשרקויפמ
 וושם מרייד-משרק, שדער נשמען ש נימ איז עם וועלכן אויף איזעם

 פטבריצירפ איז מחורה די דשם איז עם אופן וושסער אויףפרעזענמירמ
 נימ איז שולד די פשר שמרשף די וואו פשל טזש אין פרשדוצירמ,שדער

 שדער געזעץ, נשכ'ן בששמעמיגממ8עציעל
 פלייש-שפייז פשרקויפן צו שרוים שמעלמ שדער פשרקויפמ4.

 ט פון פשרבאריימעמ שדער כשר, איז עם שז פשלש שז גימאון
 שרמטדשקמיש- די נטך ערלויבמ איז וושם אופן שן אויף אוןפרשדוקמ
 שפייז- יעדע שן פשלש גימ שדער פשדערונגען; רעליגיעזעאידישע
 כלי, שנדער שן שדער 5עקעל ש פון ענמהשלמונג די שדערפרשדוקמ

 ארויפ- ערלויבמ איז עם דשם געוושרז פשרבריימעמ שזוי איז עסטז
 פשר- טדער איז, עם שפרשך וושמער אין "כשר" ווטרמ דעםצושמעלן
 ביזנעם- זעלבען דעם אין פשרקויפן צו שרוים שמעלמ טדערקויפמ
 צייגמ און פלייש-שפייז, טדער פלייש כשר'ע נימ און כשר'עפלשץ
 בולמ'דיגע אין מודעות שנדערע און מיינם פענממער זיין אויף שונימ

 פשרקויפם ווערם דש שז הויך, אינמשעם פיער הפחות לכלאותיות,
 צום שרוים שמעלמ וועלכער טדער פלייש; כשריע נימ אוןכשר'ע

 כשריע נימ און כשר'ע ביזנעם-פלשץ שדער פענממער ש איןפשרקויפן
 מיין ש שרויס זיי איבער שמעלמ און פלייש-5רשדוקמן, שדערפלייש,
 "כשר'ע הויך אינמשעס פיער הפחות לכל אותיות, בולמ'דיגעמימ

 פשל. דעם לוימ פלייש", כשריע "נימ אוןפלייש"
 )שלעכמ- "מימדעמינטר" ש אין שולדיג געפונען ווערעןזשל

 233; קטפימעל 1915, פון געזעצען די ביי )שםענדירמאויפפירונג(
 שפריל 11מען דעם קרשפמ אין אריין 581, קשפימעל 1922, פוןגעזעצען
.)1922
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 געביט אויפן שנווייזונגען פשפולערע קורצע און דיניםאייניקע
 ווייקן און זשלצן - מליהה מרפות, ניקור-מרייבערן, שהימה,פו!

 ווען פשלן - תערובות פליישיק; און -מילכיק בהלב. בשרפלייש.
 זטל מען כדי וו. א. א. פשרמישט ווערן כשר'ע נישט און כשר'עשפפיזן
 איבערהויפמ, זען און עברה, שן אין ווערן געשמרויכלט הלילהנישט
 לוימן צוגעגריימ און פשסיק זיין זשל עסן מיר וושס פלייש, !-שסשז
 קדושים. עם ישראל פשרדין

 . ה מ י חש

 זער דשזיקע די שז אויפמערקזשם משכען מיי בשמערקונג:ש
 ברענגען מיר וועלכע והיתר, איסור אין דינים פשפולערע אוןקורצע
 וועלכע שוהמים, די פשר געוושרען געשריבן נישט זענען שרויסדש

 אונזער . . היים. שלטער דער פון נשך ושלמים יראים לומדיםזענען
 שמעמלעך קליינע די אין זיך געפינען וועלכע די פשר בלויז איזצוועק
 שנעלע ש געווען איז מלאכת-הקודש דער צו צוגרייטונג זייעראון
 משכן זיי וועט דינים דשזיקע די לייענען דשס . . אויבערפלעכלעכע.און

 וו. א. א. דעה יורה מקורות, די אין אריינקוקן און מער זיךפשרטיפן
 וועלכע בתים, בעלי מענטשן, פטר בלויז דינים דשזיקע די זענעןאויך
 אין בשגריף אויבערפלעכלעכן זיין זטל שלגעמיינעם, שן השבןווילן
 . . והיתר.איסור

 מען דשרף שהטן, צום עוף דשס שדער בהמה די צוגריימןביים
 קיין בששעפעניש דטס הלילה פשרששפן צו נישט געוושרנט זעהרזיין
 שדער פים, די צובינדן ביים ביישפיל: צום צער, אומניימיקןשום
 דשרפן מיר וו. א. א. גלידער אינווייניקמטע די צופרעסן שדער -קט8

 שלע בששעפעניש דשם הטמ מינימ לעצמע די ביז שזגעדענקן,
 אין עקזיממענץ, לעבעדיקע ש נוגע איז וושס רעגולשציעסשמרענגע

 לעבעדיק ש פייניקן נישמ מען משר אומשמענדן טדער פשל,קיין
 דער פון איסור שן איז עס - דאורייתא היים בעלי צערבששעפעניש.

 בעל-הי. ש צער קיין פשרששפן צו נישמתורה,
 שטשרקן צו זיך מנקר שדער שוהמ, יעדן פון פליכמ די איזעס
 יראת פון מדה דער אין הנפש השבן און זעלבסמ-קשנמרשלדורך
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 די פון פיל פיל, שז ווימן, דשרף ער גטמספטרכטיקיים, -שמים
 זיך ווענם אסורים מאכלות פון געבים אויפן פרינציפןהייליקסטע

 צומרוי. מים זיך בטצים פטלק דטס וועלכן צו פערזענלעכקיים זייןאין
 אמת'ע די ווייסמ שליין הוא ברוך הקדוש נטר נישם קיינעראון

 טזעלכע אויף און . . מענמש. ש פון אויפירונג פטרלעסלעכעערלעכע,
 ש ווי ווירקן און פארשמעלן הלילה זיך קען מענטש ש וואוזשכן,

 געווטרנמ פיל שטרענג, עס ווערם - נישם, איז ער אוןירא-שמים,
 פשר הטבן מורא זטלסם דו - מאלקיך" "ך'ראת תורה: דעראין
 . . אויפפירונג!. דיין און השרץ דיין וויים איך וויילגטם,

 איבערגעגעבן אונז זענען שהיטה פון פטרשריפם און דיגיםשלע
 שהם'ן צו נישם געווטינפ, זיין ברויך מען רבנו, משה פוןגעווטרן

 עבודה פון געשטשלטן זיך געפינען עס וואו פלעצער,געגענאיבער
 געצנדינעריי. -זרה

 מויל, מימן שרויסזטגן טדער הטבן, זינען אין נישם טטרמען
 פשר קדשים טדער קרבן, ש פשר עוף טדער בהמה, די שהם מעןשז
 . .ג-ם.

 מעמער דטס טפצוהיטן געווטרנם זעהר זיין דשרף שוהםדער
 קלענספע די טן וכדין כדת כשר זיין זטל עס שהם, ער וועלכןמים

 איידעלען און אויסבילדונג גרויסע פטדערם דטס און הלילהפגימה
 פון פליכמ די איז עס ציים. יעדע צו מעסער דטס זיין בודק3עפיל
 רב. פון פשרלשנג יעדן אויף מעסער דטם רב דעם ווייזן צושוהם

 דעם טפצושווענקען שטענדיק געדענקן און ווטרענעןמ'דשרף
 שהם. מען וואו השלז אויפן פלשץ דטם השהיטהבית

 ווען ביינשכמ, טדער מטג, פון שיין ביים נטר שהטן מעגמען
 שחימה. די שדורכפירן דטס בשלייכם ליכמ 3ענו3ענד מים פלשםש

 געבוירן ווערם עס ווי גלייך, שחם'ן טען מעג משיקןיונגע
 נטך איז עס ווען פעדערן, מיט בשדעקם שוין איז עס שז בשדינ3,מיטן
 שחמין. נישט מען טטר נשקעם,ווי

 דעם אין צוזשמען מוטער ש בהמה ש שחמן נישם מטרמען
 קאלב. איר מים טטגזעלבן

 עוף, טדער בהמה, די צו זעהן מען דשרף שחם'ן נטכןנלייך
 צוריק-איינציענדיק און אויסשטרעקענדיק געטטן, צשפל שהטבן
 . . פלי3על. טדער פיס די קרעמפןאין

 געפערלעך ווי אויס זעם - מסוכנת ש געישהם'ן הטם מעןאויב
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 דער - פרכוס דער געווען נישט איז שחיטה דער נשך אוןקרטנק
 עסן. נישמ טשר מען און נבלה דשס איזצ88ל,

 שוחמ דער נשגל. מימן זיין דטרף מעסער, דשס זיין בודקדשס
 מעמער. דשס זיין בודק ביים נעפיל סובטעל ט זעהר השבןדטרף
 שחיטה. דער נשך און שחימה דער פטר מען דטרף זייןבודק

 דער ער קען השחיטה, על . . קדשנו. אשר ברכה די מטכןנשכן
 און עופות. שדער בהמות, פיל שחטין ברכה זעלבער דער מיטשוחט
 דער אין איבעררייס קיין מטכן נישט בטמיען שטטרק זיך דטרףמען
 גל. ד. א. רעדן איבריקע דורך ברכה דער פוןווערט

 בלום דשס צודעקן מען דטרף עוף, טן שדער חיה, ט שחט מעןווען
 בעפר. דם כיסוי על . . קדשנו. אשר ברכה ט מטכן און ערדמים

 הטלז פון מימן אין איז שחיטה פון פלטץ ריכטיקסטערדער
 - וושט דער און רויר לופט די - קנה דער מימנים, ביידע איןאון

 ביידע די צונרייטן פריער גוט איז עופות שחטן ביים רויר.שפייז
 דשרף איבערשניידן פשררוקמ נישט פלשץ אוי'ן זיין זשלןסימנים
 סימנים. ביידע פון טייל גרעסמן דעם - רוב דעם אמווייניקמטןמען
 סימן. איין פון רוב דעם איבערשניידן מיטן גענוג איז עופותביי

 ש8 זיך טיילט זייט רעכטער דער פון זיימן. צוויי השט לוננדי
 שננערופן ווערט וושם לוננ, נרוימע איין און לוננען קליינעדריי

 ווערן איר פון און נרעסטע די איז זי ווייל מוטער, לשון פון"אומה"
 צוויי זיך שיידן זייט לינקער דער פון פטנטנדערנעםיילט. לוננעןדי

 דעם השבן לונגען טלע די און פטנטנדער, מוטער-לונג איין אוןלונגען
 אויערן. פוןאויסזעהן
 ביימל ט מיט לוננעל קליין ט זיך נעפינט זייט רעכמער דעראין

 לינמ און בייטל ט השמ זי גנב(. )דער דוורדא" "עינונותי הייסטוושס
 די בשעת און מייל פשדערשטן דעם פון ש8נערוקט ווייטער, ביסלט

 געגן זיינען אינגעווייד איהר און פיס איהרע אויף הענגטבהמה
 רעכמע די נענן אויס בהמה דער פון זייט רעכטע די קומטשוחט,
 טרויס, לוננ די נעמט מען ווען קוילען, נשכין און שוחמ, פוןהטנט
 דריי די ה. ד. לוננ, פון זייט רעכטע די פטרקערט. אויסקומט
 לינקער דער צו זיי זיינן הענגן זיי בשעת איז )"אונות"( לוננעןקליינע
 לינקער דער פון זיינען וושס לוננן צוויי די און מרייבערער, פוןהטנט
 הטנט. רעכמער זיין טנמקענן אויס קומען בודק, איז וושס דעם פוןזיימ

 "אומות" די דשס טזוי אויס קומט ריאה דער פון סדרדער
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 דער זייפן, ביידע פון אונפן, "אונות" די און הויך דער איןליגן

 די ה. ד. פשרקערט, ליגט עמ אויב און לינקער, דער אוןרעכטער
 דער צו אונטן "אונות" די און הטלז ביז'ן הויך דער אין ליגן"אומות"
 זיין. מצרף מען קען נירן, די פוןזייט

 נשך זיך שלעפן וושס "אומות" און "אונות" די לונג, דיאויב
 כיס צום השרץ פון פעטס די נשך שדער ברומט די גשרגעל,דעם
 די וואו "גנב" פון שדער ברוסט הטרץ, פון מחיצה די צושדער
 צוויי די טדורך געהן וושס רעהרן די פון שדער הטרץ פוןמחיצה
 רעהרן, די פון פעמס די שדער השרץ-רעהר, דעם שדערביימען
 השט וושס שוחט דער און סרכא ט געוויס דשס איז לעבער, דעםשדער
 ווייל געווען, בודק נימ געוויס איר השט געקוילעט בהמה דשזיגעדי
 וויסענדיג שוחט יעדער פשרזיכטיג. זעהר זיינן שוחמים מערסמעדי
 שטשרק איז פשרזיכטיג, זעהר איז אים, איוף זיך פשרלשזט מעןדשס

 פטסירן. ניט זשל זטך טזט דשס טכמונג גוט גיט אוןמקפיד
 לייכט השנט פון ריהר ש מיט ווערן וושם סרכותלייכטע
 ווערןצושמאלצן,

 שנגערופי
 קיין נים ברויכן און )שפייערכץ(, ריכין

 און שעפסן ציגן, יונגע שבער גסות, בנוגע שבער איז דשסבדיקה.
 סרכוו~ די אפילוקעלבלטך,

 איז צוריבן, ווערן און ווייך זעהר זיינן
 קיין ניט זיי השבן יונג זעהר זיינען זיי וושס דעם צוליבטריף,
 עס און סרכא אמת'ע טן דשס איז יש געפינט מען אויב אוןסרכות,
 רייבן. און דריקן טטפן, דער ניטהעלפט

 יונגע טלט, ישר ש ביז קעלבלשך אסר'ן צו נוהג זיך איזמען
 ראש-השנה. ביז שעפסלטך, אוןציגן

 איז עס ווען דטן אויך טרויסנעמען לונג די מוז מען צובנוגע
 איז מען און הפוסקים, מחלוקת ש דש איז ניטש, ריעותאקיין

 משל יעדעס לונג די ארויסנעמן זיין מחמיר צו נוהג זיךאומעטום
 ניטש. ריעותא שום קיין איז אינווייניג וועןאפילו

 בטווייזט )זעהן(, רואה פון קומט וושם שליין ריאה נשמעןדער
 קען געבן שכטונג נוט און נשכזעהן, גוט לונג די מוז שוחט דערדשס
 דרויסן. אין שרויס איר נעמט מען ווען נשרמען

 ט ריאה דער אויף געפינען קצב דער שדער משגיח דעראויב
 רב )דער מרא-דאתרא צום ברענגן איר מען מוז ריעותא,שטיקל
 דשזיגן דעם השט שוחט דער ווייל מורה-הוראה(, שדער שטשדט,פון
 געווען. בודק ניט געוויסלוקג
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 שחימה, פד 3עזעצן, - פרינציפן - הלכות הויפמרי

 פטלגענרע: זענען כשר, נישמ שחימה רי מטכןודעלכע
 די טדורכפירן דטס טז הייסמי דטס פטרזאמען.שהייה:

 מוז בטשעפעניש, פון הטלז אויפן סימנים די טפשניידן דטסשחימה,
 קלענסמער דער טז פלינקיימ, און שנעלקיימ נרעסמער דער מיפזיין

 קלענסמער דער נעווטרל נעמטכמ איז עס אויב אוןפטרזטמוננ.
 מרפה. - איז טהער, טדער טהין מעמער מימן פירן בייםט5שמעל

 נישפ הטמ שוחמ דער טז מיינמ דטס רערווטרגן: -ררמה
 און זיך פון טהער און טהין פלינק און לייכמ מעסער מימןנעפירמ

 און טרמ איין אויף נעמטז פרעס ט מעסער מיפן הטמ ער נטר זיך,צו
 מרפה. איז - סימנים דיאיבערנעהטקמ

 מען אויב אונמערנרטבן. טיעי אונמערשמרייכן: -חלרה
 סימנים די צווישן טדער הוימ, דער אונמער מעסער דטס ארייןשמעקמ
 זיך מען איז דעייבער מרפה, - מימנים די איבערצושניידןבכדי
 וואו 5לטץ אויפן פעדערן די עופות ביי טביסל ארומצופליקןנוהנ
 הטלז. אויפן הטר נעדיכמע הטבן ווטס שע5סן, ביי אויך און שחמ,מען

 עקסמרעם מעסער מימן נענטננען איז שוחמ דער אויבון3רכמה:
 דער אין שחמ'ן, מ'דטרף וואו הטלז, אויפן 5לטץ צענמרטלן פוןטוועק
 הטפ ער אפילו - בויד, צום טרונמער טדער קט5, צום ארויףריכמוננ

 מרפה. - עקסמרעם טוועק איז און ריכמיק מימן איןטננעהויבן

 טדער נלטמ, נימ איז מעסער דטס ווען - אויסרייסןעיקדר:
 פטרצווייפלמן ט מטכמ און זיך ווערמ בטשעפעניש, דטסווען

 טדער קנה, דער סימנים: די טז ז"ז קטז דטן הטלז, מימןטנשמרעננוננ
 בטקן די ביי אויבן בטהעפמוננס-פלטץ זייער פון טפ זיך רייסןוושמ
 - טרויסנעריסן זיי ווערן איבערנעשנימן, ריכמיק ווערן צו טנשמטמאון

מרפה.

 ב" נעווטרעז. נעשחמ'ן כשר ס'איז צו זעהן טען דטרף שחמ'ןנטכן
 השחימה, בית אין הטנמ זיין אריינברעננען שוחמ דער דטרף בהמהט

 פטרנעקומען איז שחימה די וואו הטלז, אויפן פלטץ, אויפן מיינמדטס
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 ער מיינמ, דשם - כובע שיפוי על אגודל תוקף איז עופות בייאון
 ש ווי פשרם ש השמ וושם פלשץ, )אויפן פינגער גרשבן מיטןפרעמט

 מימנים די און . . קש9. ביים קנה דער זיך ענדיקט עם וואוהיטעלע(,
 געוושרן זענען זיי צו זעהן גלייך קען מען און ארוימגעוושרפןווערן

 וו. א. א.איבערגעשניטן
 פריער מען דשרף עוף שדער חיה, פון בלומ דשם צודעקןביים
 ברכה די משכן דשן ערד, מימ צודעקן אויבן פון און ערדאונטערלייגן

 דם. כימויעל
 צוגעדעקט נישט און עוף( שדער חיה, )ש נעשחטין מ'השטאויב

 כשר. שפגעמשנערהייט( שוין - )בדיעבד שחיטה די איז בלוט,דשם
 צודעקן. ער דשרף דשם, זעמ מענטש שנדערער שן וועןאון

 שליח, ש דורך ווערן געמשכמ קען הדם, כימוי פון מצווהדי
 מצוה. דער מימ עמיצן זיין מכבד קען מעןשדער

 אין שמשף יעדן מימ שדער ערד, מיט זיין דשרף צודעקןדשם
 אויך קען מען וושקמן. וועלן זיי און זוימן פלשנצן קען מעןוועלכן
 אש. מיטצודעקן

 שז געכשפמ, גלייך זיך מיהשמ און געשחמ'ן השמ מעןאויב
 . . כימוי. פון פטור מען איז טרפה, איזעם

 ן ר עניקור-טרייב
 בלויז דיני-ניקור, די לערנען צו אוממעגלעך איז עם ייישזיי,
 איבן און איינקוקן פרשקטיש זיך מידשרף נשר מפר, ש פוןשבמטרשקט

 הרמ"א הגהות אין געברענגמ ווערט עם ווי )שזוי ממש דעריןזיך,
 מחברים לעצטע די פון שם8ך טשקע השבן עם און מ"ה(יורה-דעה
 פשרשידענע מיט מפרים זייערע בשציערט ניקור פון געביטאויפן
 מ.( )ה. איך השב פשרשמיין, בעמער זשל לייענער דער בכדיבילדער
 פינקטלעך, ווייזן וושם בילדער, נענויערע מער עמלעכע צוגעשמעלטנשר
 געוושרן. שדורכגעפירמ גוט און פולשטענדיק איז מרייבערן דשםצו

 ריכטונגען: דריי אין זיך צעפיילט טרייבערן פון שרבעפ הויפפדי
 - אחוריים חלק דער 2( טייל. פשדערשטער דער - הפנים חלק דער1(
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 די - הפנימיים אברים 8( בהמה. דער פון מייל אונמערשמערדער
 בהמה. דער פון מיילןאינערלעכע
 פטרהימן, צו אונז קוממ מרייבערן פון טרבעם דטזיקע דיאין

 חלב, פון איסורים די אין ווערן געשמרויכלמ חלילה נישמ זשלן מירטז
 הנשה. גיד אוןדם,

 קוקמ ווטס - מדאורייתא? קבלה פי על אמור איז חלבוועלנער
 פטרדעקמ מ'פלייש און זיך ס'שיילמ און באהיימלמ שנגעזעצמ וויאויס
 נישמ.עם

 קען מען וועלכע דורך סימנים פטרשידענע פטרהטןס'זענען
 זיך ס'צעגיימ ווטס דטס, פעמס: כשר'ע און חלב צווישןאונמערשיידן

 איינ- און הטרמ ס'איז ווטס און חלב, איז פינגער די צווישןלייכמ
 חלב, - פעמס כשר'ע איז פליש, מימן טדורך און טדורךגעווטקסן

 כשרע פעמס מעסער. נשכן לייכמ עס גיימ אויס, שניידמ מעןווען
 אויסרייסן ווי עס מוז מען און פלייש צום בטפעספיקמ שמטרקאיז
 וו. א.א.

 טשגיחים רבנים, די פון פטרטנמווטרמלעכקיימ גרעסמע די איזעס
 זטל מרייבערן דטס טז געבן, טכמונג זטלן זיי ספעציעל מנקרים,און

 נישמ מ'זטל טז פינקמלעכקיימ, גרעסמער דער מימ ווערןנעמשן
 דרבנן, שדער דאורייתא, איסור טן מימ אידן קיין זיין מכשולחלילה
 הערצער אידישע פון פטרשמשפונג און כרת צו חלילה נורם איזווטס
 ישראל. קדושת פון פטרפעסמונגאון

 דער אויך איז אויממרייבערן, דטרף מען וועלכע שדערהדי
 מייל ט און דם, פון איסור דעם צוליב זיי פון מייל ט איסור.זעלביקער
 דער איז איסור, הטרבער בטזונדער, ט חלב. פון איסור דעםצוליב
 די פון טנדענק צום געאסרפ אונז הטמ תורה די וועלכער הנשה,ניד

 )בראשית(. עשו של שר מימן אבינו יעקב פון גערטנגלעניששווערע
 איז דם, איסור דעם צוליב אויס מ'מרייבערמ וועלכע שדערן,די

 צוליב ט'מרייבערמ וועלכע טדערה די דערגרייכן. מ'קען וויימווי
 דערגרונמעווען מען מוז הנשה, גיד ספעציעל און חלב, פון איסורדעם
 . . וושרצל. ביזן טרויסנעמעןאון

 אויסמרייבערן, מ'דטרף וועלכע טדערן, די פון צטל טלגעמיינעדי
 געדענקען, צו סימן דער עלף. און הונדערמ פון צשל די ביזדערגרייכמ

 111 בגיממריא - "קיא" מלאו שלחנות כל פסוק דעראיז

 און איין צטל די איז אויסוושרצלען, מ'דטרף וועלכע טדערז,די
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 ווען און 61. בגיממריא - נא ממנו תאכלו אל סימן: דערפופציק.
 וועלכן אויף טיש דער איז ניקור, פון מצווה די גומ, מקיים זענעןמיר
 איז וושס מיש, דער איז דשס - ה' לפני אשר השלחן זה עסן:מיר
 ג-מ.פשר

 די פדן משך אין ווערן געמרייבערמ דשרף פליישד8מ
 שחימה. ער נאך מעגדריי

 מען איידער כשר'ן צום פלייש דשס זשלצן נישט טשימען
 ש משכן מען דשרף פשסירט, השמ עס אויב און אויס. דשסמרייבערט
שאלת-חכם.
 ווען אפילו פלייש, אומגעמרייבערט פשרקויפן נישט טשרמען

 געטרייבערט. נישט איז עס שז וויסן, קונה דעם לשזטמען
 צו נישט איז וושס זשלץ, ש מיט פלייש דשס זשלצן דשרףמען

 שלע אויף פשרשפרייט זיין דשרף זשלץ דשס דין. צו נישמ אוןדיק
 עופות זשלץ. פון פריי פלשץ שום ק"ז לשזן נישט און פלייש, פוןטיילן
 אינעווייניק פון זשלצן אויך מעןדשרף

 בערך איז זשלץ, אין פלייש דשס לשזל פון צייט, די שיעור,דער
 קשז פשלן, ענלעכע אין און טוב יום און שבת לכבוד שעה. גשנצעש

 זשלץ. אין פלייש דשס השלמן פון צייט די פשרקירצן שביסלמען
 דריי געוושרן געהשלטן ס'איז און פשרזשמט מ'השט וושספלייש

 נישט מליחה קיין צייט דער נשך שוין קשז געמשכט, כשר ניטטעג
 שבער ברשטן, צום ווערן גענוצט נשר קשן פלייש שזש אוןהעלפן,
 קשכן. צוםנישמ

 שטיק איין צוזשמען, פלייש משס גרעסערע ש זשלצן מעגמען
 עופות-פלייש. מיט צוזשמען רינדערן-פלייש אפילו שנדערן.אויפן

 עס וועלכן אין פלייש שטיק ש געזשלצן השט מען שז פשל,אין
 פשרשן איז פלייש דעם אין אויב איז אסור, איז וושס חלב, געוועןאיז

 און אויסשניידן מען דשרף חלב, דעם שקעגן שזויפיל משלזעכציק
 אין שבער אויב מותר. איז פלייש דשס און חלב, דשסאויסקרשצן

 גשנצע דשס איז חלב, שקעגן משל זעכציק ק"ז דש נישט איזפלייש
 אסור. פלייששטיק

 אויב און זשלץ, אין לשנג צו פלייש דשס השלטן נישט טשרמען
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 שעה צוועלף ווי מער פלייש דשם געלשזט און פשרגעמן השטמען
 מורה-הוראה. דעם פרעגן מען דשרף זשלץ,אין

 אם- איבערשניידן עם מען דשרף קשפ, דעם זשלצם מעןאויב
 די שפשניידן מען דשרף קלשעל' די פון און צווייען איןווייניגמטן
 זשלצן. דשן און געשפשלמן זענען זיי ווי דשרטשפיצן,

 אין אידן ש צו אחוריים די פשרקויפן צו נישם זיךמ'פירט
 עם. קויפן וועלכע אידן, נישט פשרשנען זענען עם וואופלעצער,
 קשמפליצירטע שווערע, ש זעהר איז אחוריים, די פון טרייבערןדשם

 מעגן דערפשרענע, קענער מומחים, מנקרים, גוטע נשר אוןעבודה.
 שרבעט. דיטשז

 טרייבערן. פון מרררער

 פשר שרינינאל, העברעאישן אין געלשזז מיר השבן קשפיטלדשם
 און שפרשך דער מיט בשקשנם זענען וועלכע ור"ש - מנקריםדי
 אינהשלט. דעםמיט

 ווייקן. און זשיצן - והרחהמליהה

 בלוט. פון פלייש דשם שפשווענקען גוט מען דשרף זשלצןפשרן
 דשן, און שעה, השלבע ש וושמער אין ווייקן לשזן עמ דשרף מעןאון

 און ווייקונג-וושםער, דעם פון שפשווענקען גוט פלייש דשם מעןדשרף
 דשם שרונטער טריפט עם ביז זשלצן, מימן שבימל צואוושרטן נשךדשן

 שפשווענקען. - )הדחה( דער פוןוושמער
 ווייקן פלייש דשם געלשזם און פשרגעמן, השט מען ווען פשל,אין

 שטונדן. צוושנציק און פיר היימט דשם מעת-לעת, ש שרום וושמעראין
 זיך השט פלייש דשם וועלכער אין כלי די און אמור פלייש דשםאיז

 אמור. אויך איז מעת-לעת, דעםגעווייקט
 פלייש דשם וו"קל לשזן צו פריער פשרגעמן השט מען ווען פשל,אין

 ווענן זיך השנדלם עם ווען אמור. פלייש דשם ווערט געזשיצן, גלייךאון
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 - חכם שאלת ט מטכן מען דטרף מרובה(, )הפסד פטרלוסט גרויסןט
 פסק'נען. זשל ער רב, צום דשםברענגען
 הטם מען אויב איבעררייסן. זטלצן פטרן מען דטרף הטרץדשס
 טפשווענקען. און זטלצן נשכן אויפרייסן עס מען דטרףפטרגעסן,

 קשמפטקם און טנגעזטפט טדורך און טדורך איז עס ווייללעבער,
 עם מוז מען נטר קשכן. און זטלצן נישם עס מען משר בלומ,מימ
 דטן און ברייט דער אין און לענג דער אין דורכשניידן. ערשטןצום

 קיין ברטטן נישט טטר מען קטכן. עס קען ברטטן נשכןשפברטטן.
 פלייש. מיט צוזטמעןלעבער
 בלויז איז עם אויב עופות, אין געפינט מען וועלכע אייער,די

 פלייש. מיט צוזטמען זטלצן און ווייקן עס מען קען געלעכלעך,דט
 ששל, מיט בטדעקט אויך שוין און ווייסלעך די מיט שוין איז עסאויב
 צוזטמען זטלצן צו נישט געוושרנט זיין טבער זטלצן, אויך עם מעןדטרף
 פלייש.מיטן

 זטלצן, נישט מען דטרף ברשטן, צום נעמט מען וועלכעספלייש,
 מען טבער טטן' צו טזוי גלייך זעהר איז פריער, טפשווענקעןטבער
 ברטט. מען וועלכעס פלייש, דטס טביסעלע זטלצן צו אויך נוהג זיךאיז
 ברשפן. גלייך און פלייש אויפן זטלץ דטס לטזן נישט שבער דטרףמען

 טז ריכפיק, איז געזטלצן, נישט פריער הטט מען וועלכעסברטטענם,
 ברטמן. נטכן גלייך טפשווענקען עס זטלמען

 אין אוימגערעכנט ווערן חיות, און בהמות כשר'ע פון סיטניםדי
 טנגעצייכנם נישט זיינען עופות, כשר'ע פון סימנים די : תורהדער
 מען וועלכע טמאים, עופות די בלויז רעכנט תורה די תורה. דעראין
 צו ווי טנווייזונגען, געגעבן אונז הטבן חכמים די עסן. נישטטשר

 און דערדריקט פטרציקט, וועלכער פויגל ט טמא: עוף טןדערקענען
 רויבער, ט נישמ איז פויגל ט טמא. איז - בטשעפענישן, טנדערעעמט
 פטדערשטע. דריי די טנטקעגן פינגער. עקסטרא טן א( הטט: עראויב
 וועמענם פופיק, ט ג( שפייזועקל. פטדערשט ט - ווטליע טב(

 טהור. עוף טן איז - שפשיילן לייכמ זיך לטזט הייטלאינערלעך
 אייגענע זיין אויף פטרלטזן נישט קיינער זיך דטרף טלגעמיין, איןטבער
 אין קלשר איז ווטס תלמיד-חכם, ט ביי אויספטרשן גוט נטרמיינונג,
דינים.
 תורה: דער אין אויסגערעכנט זיינען פיש, כשר'ע פון סימניםדי

 כשר. איז פלוס-פעדערן, און שופין הטט ווטס פישט
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 עופות, פון אייער אסור. זיינען עופות, כשר'ע נישט פוןאייער,
 אסור. איז געוושרן, טרפה זיינעןוושס

 ווערעמדיקע שום קיין געקשכט, שדער רוי, עסן נישט טשרמען
 גוט שלץ מען דשרף קשכן, שדער עסן, פשרן גרינצייג. שדערפרוכטן,

אונטערזוכן.

 מילכיקם( און )פליישיק בחלבבשר

 עסן. נישמ א( נישמ: מען טשר צוזשמען פליישיקם אוןמילכיקם
 שדער הנאה, שום קיין דערפון השבן נישמ און ג( קשכן. נישטב(

געברויך.
 ש39עשווענקמ השט מען וועלכן אין וושסער מישן נישט טשרמען

 מילכיקע די שווענקמ מען וועלכן מיט וושסער מיט כלים פליישיקעדי
כלים.

 זעלבן אויפן מאכלים פליישיקע שרויפלייגן נישט דשרףמען
 מילכיקס, טיש אויפן עסט מען ווען ציימ, זעלבער דער אין אוןמיש
 נישמ זיך זשל מען כדי סימן ש שדער צייכן, ש משכן דשרף מעןנשר

אויסמישן.
 בכדי שעה, זעקס וושרטן מען דשרף שפייזן, פליישיקע עסןנשכן

 צו גענו3 איז ש9ייזן, מילכיקע נשך מילכיקס, עסן מעגן זשלמען
 פליישיקס. עסן קען מען און שעה השלבע שוושרטן

 שנרירן נישמ זיך זשל ברוימ דשס שז נעוושרנט, זיין דשרףמען
 ווערט יעדנפשלס, מאכלים מילכיקע פייכמע אין שדער פלייש,אין
 מיפ עסן נישמ עס טשר מען און פליישיק, שדער מילכיק ברויטדשס
 געגנשפייז.דעם

 פליי~שיקע, אין אריין פשלמ שפייז מילכיקע ווען פשלן, שלעאין
 טען דשרף הייסע, אין קשלמע - מילכיקע, אין - פליישיקעשדער
 9סקנען. זשל ער הוראה, מורה ש צו ווענדןזיך

 שדער מש9, פליישיקן ש אין מילכיקס קשכן פון מעות, יעדןביי
 פליישיקן ש אריינשטעקן שדער געפעס, פון פשרמישן שדערפשרקערמ,

 ווענדן זיך מען דשרף פשלן, ענלעכע שלע אין שדער מילכיק, איןלעפל
 הוראה. מורה שצו
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 מען אויב נל.: ד. א. חריין ציבעלע רעמעך ווי גרינצייג,שטרפע
 שפעמער נוצן נישמ זיי מען דטרף מעמער, פליישיק ט מימ עםשניידמ
 פינגער. ט פון דיק דער אין ארום שניידמ מען מיידן מילכיק,פטר
 פטרבטמענע: מימ שפזן כשרע זיך אויממישן - תערובות, פוןפטלן

 מט8 ט ביישפיל: צום - איסור איין אריינגעפטלן איז עםאויב
 כשרע, די ווי מטרמ זעלביקן פון איז אימור דער ווען שפייז,כשרע
 אין הטבן טלעמטל מען דטרף מין, טנדערן גטנץ ט פון איז עםטדער
 דטן אימור. דער ווי אזויפיל, מטל זעכציק פון סטם ט שפייז, כשרעדי

 פטרשוואונדען. ווי במל, אימור דערווערמ
 מטכן- מבמל נישמ מטר מען פמק'נען. נישמ זיך מען דטרףטליין
 מימ באוואוממזיניק ה. ד. היתר ט אין אימור טן מטכןפטרשווינדן
 פטסירמ הטמ עם ווען נשר פטרשוואונדן, זטל איסור דער טזאפזיכם,

 פמק'נען. רב ט דטרף צופטל,ט

 ת 1 פ רמ

 ווערמ בטשעפעניש דטם ווען הויפמ-פטלן, טכמ פטרהטן זענעןעם
 מרפה:: פטרבטמרטכמ
 טנדער טן דורך געשמטכן טדער געמרעמן, - ררוסהא(
 ווען ביישפיל: צום פטרצוקענדיק. און רויבעריש איז וועלכעחיה,
 מיר, זטגן קו, ט אפילו טדער שעפמל, ט טנגעגריפן הטמ ווטלףט
 וועלכע גיפמ ט בטקומען חיה דער פון קלטפ דורכן הטמ בהמה דיטז

 ט - קטץ ט ציג, ט טנגעגריפן הטמ ש8טרבער ט מרפה, זימטכמ
 טז פטרדטכמ, ט הטבן מיר ווש פטלן, געוויסע אין וו. ז. א.משיקן
 בהמה א ביי חדשים 12 מיר ווארמן דרומה, פון פאל א פאמירמ הטמעם
 חלילה נישמ מטר קיינער טבער וו. א. א. משיקן ט ביי מעג 21און
 ! רב ט פרעגן מוז מען פמקינען. טליין זיךפטר

 אויבנ- די אוים לעבמ עם אפילו מריפה, נעווים מ'איזווען
 פטרטן ממטמום-מרפה. פון טרוים נישמ עם גיימ - ציימדערמטנמע

 אימור דער ווערמ זעכציק, אין - ששים אין אפילו ווען פטלן,פיל
 טן מורה-הוראה, ט נטר און מויזנמ, אין אפילו . . במל. נישמאויך

 אמור. איז עם ווען און מותר איז עם ווען זטגן, קעןטמטרימעמ
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 סכנה ש איז עס צוזשמען. פלייש מימ פיש עסן נישמ דשרףמען
 פלייש, און פיש צווישן זשל מען שז גלייך, איז עס געזונמ.פשרן
 הענמ. די און מויל דשסווששן

 איד ערלעכער יעדער שז געוואוינמהיימ, גומע ש בכלל איזעס
 כשר'ע פון ענינים וועגן רב זיין מימ זיין עצה שואל שפמ זיךזטל

שפייזן.
 וויכמיקסמע די פון איינעם אין געלעכערמ - נקוב:הב(
 וושמ,, אין ששרבן, אין מח-היימלעך, די פון איינעם אין לעכל שטרגשנען:

 אונמער- ספעציעלע ש וו. א. א. לוננען לופמ-רויערן, די אין קנה,אין
 דש ווייל לונגען, - ריאה דער ביי ווערן דורכגעפירמ מוזזוכונג

 שדער פופיק, אין געפונען ווערמ נשדל ש נקובה; פשל דערפשסירמ
 - . נעווטרן. גלעכערמ עפעס וושרשיינלעך דשרמ איז קישקעס, דיאין

 שאלה. ש פרעגן מען דשרףיעדנפשלס

 איינע שדער אבר, געוויסער ש אינגשנצן פעלמ עס - המרהג(
 וו. א. א. לוננען-מיילן דיפון

 ביישפיל: צום עמוושס, געוושרן שפגענומען איז עס - נמרלהד(
 איז עס . . משיקן. ש פון שנשבל מייל ש טדער בהמה, דער פון בשקש

 פסק'נמ, מען וואו פשלן, פשרהשן נ. ד. א. לעבער דישוועקגעקומען
 . . כשר. איז עסטז

 גשנצער דער למשל פעלמ עס ארונמערנעריסענע, - קררעהה(
 ג. ד. א. עוף שדער בהמה, דער פון בויך אויפןפלייים-צודעק

 השמ טדער פלשץ, הויכן ש פון ארונמערגעפשלענע - נפרלהו(
 נרויסן שווערן, ש זעהר אויף שננעשמויסן און שרשפגעקייקלמזיך

 דערשימערמ זענען אברים אינערלעכע שלע שז ז"ז' דשך קעןשמיין,
 . . נעוושרן. צוקשליעמשעמאון

 דער השדרה, חומ דער ווען איבערגעהשקמע, - פסרקהז(
 למשל, טדער נעווטרן' איבערגעהשקמ איז רוקנביין פוןסשרך"טנור

 . . וו. א. א. איבערגעהשקמ גשרגלדער

 שנדערע אין שדער ריפן, די ביי צעברשכענע ש - שבררהח(
 ג. ד. א.ביינער,
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 עם און פרינציפן הויפט טכט די זענען אויבנדערמשנטעדי
 ווערן אייננעשלשסן קענען וועלכע פטלן, טויזנטער טויזנטער,פטסירן
 ווערן בטהטנדלט גוט מוז פטל, יעדן אין פרינציפן, די פון איינעםאין
 זייטן. טלע פון דין דעם ווייס וושס אויטשריטעט, טן רב טפון

 איידער בטשעפעניש לעבעדיק ט פון אבער טן - החי מןאבר
 מען טשר שחיטה, כשר'ע ט געוושרן טדורכגעפירט ענטגילטיק איזעס
 עסן!נישט

 פון בלוט אסור! שטרענג איז עופות, און חיות בהמות פוןבלוט
 דערלויבט. איז היישעריקען אוןפיש

 ווייסל, אויפן סיי איי, טן אין בלוטס-טרשפן ט געפינט מעןאויב
 איז עס וויבאלד און עמן. נישט איי דשס מען טשר געלכעל אויפןסיי

 השט וושם בלומס-טרשפז, ש מיט איי שן ווענן שאלה שענמשטשנען
 כלי די וועגן שאלה ט שדער שפייזן, שנדערע מימ אויסגעמישמזיך
 . פרעגן.. מען דטרף איי, דשס געקשכט השט מעןוואו

 אייניקע פשרגעשטעלט, לעזער חשובע אייך פטר איך השבשט
 פלייש, צוצוגרייטן טזוי ווי והיתר, איסור פון געביט אויפןשנווייזונגען

 איז דשס טז פטרשטענדלעך, זעלבסט און וו. א. א. כשר עס מטכןצו
 טיילמשל און פיל שיעור ט שן די פון ווייניגקייט קליין טנשר

 פרינציפ הויפט דער געביט. דעם אויף דינים און הלכותקשם8ליצירטע,
 די חלילה, פטרנטכלעסיקן, מיטן טז פטרשטיין, זשל איד ידער טזאיז,
 נשמה זיין פון ריינקייט די שן ער גרייפט שפייז, כשר'ע פוןדינים
 ריינעם אידישן דעם געדטנק, זיין פון לוטערקייט די פטרדונקעלטאון

 מיר דורי-דורות. פון אונז אין שטרשמט און פליסט וועלכערגעדטנק,
 הויך הטלטן זיך דטרפן ויעקב, יצחק אברהם פון שפשמשסונגעןדי
 קענען וועלכע שפייזן, קערפערס אונזערע אין שפסשרבירן נישטאון

 מש- און אינטעלעקטועלן הויכן אונזער דערנידריגן אוןפטרשווערן
 וושס דשס טז געדענקען, איד יעדער דטרף דשס סטטנדטרט.רטלישן
 די מלכים, בני אונז פטר נישט, זיי פטר פטסט המון, פטרןפטסט
 דינען צו געוושרן אויסגעקליבן זענען וועלכע העולם, מלך פוןקינדער
 אייביק. פטר מוסטער ערהטבענעם טןפטר

 - טרייבערערס און בוטשערס - קצבים ברידער אייך צואון
 כשר'ע בטזשרגן צו פשספן הייליגן זייער אויף שטיין וועלכעסנקרים,
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 ברידערלעך הערצלעך, ש מיט זיך איך ווענד הייזער, אידישע איןפלייש
 בני-ישראל, די נעשטרויכלן צו נישט נעוושרנט, ביטע זייטוושרט:
 אידןודי

 מיט טרייבערן פון שרבעט אייערע טוט און נוט אייךבשטרשכט
 ש שלס פשך, דשס נוט בשטרשכט און לערנט יושר. אוןערלעכקייט
 און דערמענלעכן צו אייך בכדי און פשרטרויאוננס-םיסיע.הייליקע

 די אין שטודירן און זוכן דשרפן נישט זשלט אירפשרלייכטערן,
 פשר דש איך השב . . ישראל. נדולי אונזערע פון ספריםערנמטערע

 *יקטשורס, בשלערנדע מיט בשנלייט שנווייזוננען, די צונענרייטאייך
 דשס שדורכצופירן אזוי ווי לערנען פיל קענען וועט איר וועלכעדורך

 . . וכדין. כדתטרייבערן

 שטרשפן שרעקלעכע די דערמשנען צו דש איבריק עם איזנעווים
 און וועלט, דער אויף בומשער ערלעכן נישט דעם קומען וועלכעחלילה,
 ווענן דערציילן צו פיל השט מדרש און תלמוד דער וועלט. יענעראויף

 וועלכע בוטשערס אויף נעקומען זיינען וועלכע שטרשפן,שוידערליכע
 מיט הייזער אידישע נעשטרויכלט און פשררשטן בייזוויליקהשבן
 זיינען לשנד, נ-ט-נעבענטשטן אונזער אין דש און . . ונבלות.טרפות
 בשוואוסט- ווילן זיי שז פשרדעכדיקט, חלילה נישט ברידעראונזערע
 פעלט עס דען? וושס נשר הרבים. את זיין מכשיל און נעוושרןזיניק
 און הייליקע זיין ווענן באוואוסטזיניגקייט די בוטשער בייםשביסל

 . . סיסיע.פשרשנטוושרטלעכע

 . . העפט. דשזיקע דשס השלט . . ברידער. טייערע אייך איךבעט
 . . שש8. בוטשער אייער אין ווי הויז, אין אוינן, אייערע פשרשטענדיק

 דעם שז זשנט תורה די וושס קשמטשמערס, אייערע קלשרמשכט
 . . פשלק!.אידישן

 לא טרפה בשרה ובשר לי תהיון קורש"ואנשי
 טרפות קיין און מיר צו זיין איר זשלט מענטשן, הייליקע . .תאכלוצ".

 . . עסן. נישט אירזשלט

 זיך ביי זשל בוטשער יעדער שז פשרנעליינט, נשך וושלטאיך
 דריי אין פסוק אויבנדערמשנטן פון פלשקשט ש אויפהעננן ששפאין

 . .שפרשכן.



 חייםתורת88

 "תורת-חיים", העפפ מיין מימ נעפשן פשקע איך השב שזוי שפאון
 דינים שז גדענקפ, שפרשכן. דריי אין אייך דערלשנג איךוועלכעם

 איז דשם און לעבן משרשליש גיימפיק הויך ריין, ש מיינען כשרותפון
 אריינ- אויך השב איך . חיים".. תורת - לעבן פון תורה הויפמדי

 השי"ת זשל און העפפ. דעם פון נשמען אין חיים נשמען מייןנעפלשכפן
 לעבן. אידיש הייליק ריין, ש לעבן צו העלפן שלעמעןאונז

'ענש8:שם4
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 אםור איז וושם הויט די שפגעשיידט טרייבערן, דעם נאך מילטץדער
 איז וושם אדער איין ארוימגענומען ווערט עם און חלבמשום

 דרייען. אויףצוטיילם



 וואם און בלופ צוליב אמור זיינען וואם ברוסם פון אדערעןדי
 חלב. פון יניקה דיהאם



 געפרייבערט. ווערט צונג דערווי
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 בלוטען. די צוליב אמור איז וואם האלז פון אדערעןדי
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 אםור. זיינען וואם אדערען דריי ערשמעדי



 מ1 ת0מו66ב 0( 7ו"א וז0,ו טא( 8ת71ו10110 (115 01 5"(ב(5 8זבת1
 צתב6זסם(ב א(ין ז"א05ש 006ע:8וב[

14א%סע1[4ם
זעם1ז(צאאסם

 ,4מ0%1[ע 11נ114נאסגצצ
 ,4מ0%1[ע 11נ114נזז1ם

015ח1[[1

מא4[ז14%נ
5צזזצ5עאם554ג1נ
א104אם11נ
4ז50צאא1צ
%1ע11550נ

 7וצאזצ%%5
10ח0
14ח4ע[ז5אאצע

 צמסא%מא4[15
א51אסם715ו

 '[זסא 5"וקסם ע0 "א( (תם"ק8 ז"א05ש 006ע 8זב[ 01"א(
 "ץ50ב 6"ת10(ת"ה! 5"(ב(8 תבם "5 6"ת1ב(05 ?5 8ת1(תןו 0("א(

 ?זב("זם"8 ע0 "(ב(8 [0 א(ב" [0 "5"א(5ם(ב(8
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% ש015  %פמא 86 8א םע5 סח ש%ח!8 0! ,!1 5חשז48י 01 
 %8.%וא0ק

 .5 מ4 ח8פנם !קס(צס זסץ11 מ8ע5 סע 6סע83,י פ1ע%ץ 72 5זט0עא[81
 ,זס!ע8טבש 6פ8 שע!6י עמא [מסטהם5עט5 זטסע-72 606סק 1ל סעו-זסק

 מש ת1 ס05עקי תסנ55ס053ק % % !8 [8ע! ."תוח סעז ש68 01 ע(8ס-ע5ב9
 8פ1 6פ8 סע! ס0ן8ת 01 סע! פ50זסק 8ח1מז10זסק ע(ט5 ו1ט6 11בע5סל

 6ס!8(61פ1 ת0 11ב 885! 6סל(8!!8 10 סע! 6נ58.!8סנם
 "5סע7 5סשז 6ת8 5ת10!18ט8סז 11בע5 ס81! !(סאס פ0 סע1 ע,8 וב6(0

 ,זסענמסץ0זנ.1945
 .( זס!5סע( טלנ ,6פ10גזשמ20"וממ01(

 /0 "זאש;א(וז"ג "מם צש"גזם31 /80*ן
 6שםשצ 01 שהאגז0ץ

 6ס!8מ !8 תפ4168 ,א.ץ
 זש86ששקשצ ,1945.24

]ש%[

8~8
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 .8 מ10טסש-ו085ז8 ת0 ע(02 תו 0ע1 שז10 01 ש0זע0פ-ז8ע(
 ,5ז0שם2 8מנן0ע5 0"68 01.ז10ע8ט$12

 .ע 1%0-ןם2א 5ת10טסש ת0 0ע1 ,5160ת1 0ת0 01 1מ0ען ת0ע(ב"
 5160 01 0ע1 ,0ת1ק5 ש 0עש 1מז10 01 0%ז05פ ,5ז0ום2זבעם8ת0%1ע5

 0ע1 0"62 01 .ז0שע%ט512 צג( אשאאשוחם שאח2 ,14).1948
 .ם 2ע1מע1ק-ז160טסע5 6מ28.2ן

 .6 52תזע1ק-ז"ז1[ 815%06 10 ז10ת0ם 01 ז0זו1 "2 0ע1 ,ש0ז6תב
 2 ז"ע05ע 6ת2ז5 ת0 0ען ז0קקט 0ם12זט5 01ז0ז11

 .0 152מע1ק-ון0ח118 6ת2 28ש ע8טסזעו 0ען וז02ע 6ת2.ופנם
 .1 152מט1ק--שתטת 6תב-88ן

 8 152מט1ק-ואע 6ת2 8ש 0ן עם02.ן100
 .ע 0ת0--265"זפ ,88ן 6ת2 0ת0 152מט1ק תין2ז6 ע8טסזעןטזעו

.5ע2ק

 .1 152מט1ע--5ש2זפ 10 עם02 ,ת21ז5 ת0ע% 0175016"2ז2ק50

 0ע0261ע
 .) ב5שט1ק--"טפמסז 6מב 8בו וב 0עו ,קוו 6מב ב ז0ע05ן6תבזע 1מ0"

 21 0ען קט ת0 0ע1 ען100מ0.5ם12זט5

 .3 111ל 5"52661"ז10 01 815נ1 6ת2 תסווטנם 5016 ז0 06ז0ח0 ז521010
 7פ ז0 תנ 0ע1 ת05505510ק 01 2 ז0ע05ן 1006 ז60810 11פע5 0ז2ו1%061"2

 0ע1 8ש10110% ז0ע05ן 5ת0"ב(פטת160 10 0ען 8ת71ל510110שז2ק
 2 ת10טסת0251-4זפ ת0 עם02 ת1 0פן 1מז10 01 ,י0זע0פל2ז2עם

 ,5ז0ן 8ת%1סע5 0"62 01ז0וע8ט512

 .5 %0ו-1(%2 1585מט1ק 6ת2 %0ן ,1885 0ת0 01 עם02 10ז0ע011
 5160 0.01שק5

 .ם 152מע1ק-ז60שסע5 6ת128.2
 .6 2עם1ט1ק--ןן(11851 6ת2 128 עאטסזע1 0ען ז0ז11 6ת2.ופנם
 ." 0ת0--"ט8ת0(מ ,188 6ת2 0ת0 2ע1מט1ק נהע2ז6 ע8טסזעופם02

 קטסז8 01.51%
 .1 152מט1ק-5ת21זפ 10 עם02 ,ת21ז5 ת0ע7ע 5016ן2101ז2ק50

 1מ0ז1 0ע026.1ע

 .8 152מט1ק-ז0ז1[ 6ת2 8ש 21 ז0ות0ם 01 ,ז0זו1 ת0עין5016
 7א21ז2ק50 1מ0ז1 0עןון8510ע

 4 ז(ז0ת0ע,ל 7תת2 מ0טזסק 01 "102ם 1מ0ז1 0ע1 ע12מ1ת2 06זז010ז0ן
 תו 5תסם2ש08ש ,1 ,2 6ת2 3 ב 5016 ן5 2 ז0ז10ע8ט512 5ב",ז0ע105יי
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 .8 סשאא 6מ8 5טז866 01 סע( ם8טסעזס(עשט518 סזסעו סע!-ש
 81ש 83יי.6סזס!ע"ם518

 .ל סנמשא 01 1לל8ז סעיי 6ספ0ו(0ת58 סע! זסע05עשפמס1עשט518
 01 (8סופ !8 סע( ס5טסעזס!עשט6518סנמ8ת

 .ם סש8ון 01.זס!עשט518
 .3 זסע05[1יי 6פ8זל-"6ת8זל 01 8 סקצ! 6סץ0זקק8 על סע(6ם!2פמ

 5ם(8ש5 (תסנמ!ז8קס11 01סזט(1ט0וזשג

 (1(!1וג 0%י!םם5ין%ם11-14 0%  ז(05%[1  !ם(4ן אאפ ;פש,ננן(ח"0"ק

 .1 411 5זס!ז8ט%סז10 01 ,5זסס!5 ,0195ם ,5מטל ,5זס11סע 6ת8ששאאסץ
 5סץ1הם 5016 ז0 6סזסח0 ז10 ס581 על ז0 ת2 סע! תסו55ס055ק 01 8זסע05ע

 1006 זס81ס6 811ע5 סץ8ע 6ס815% סען שתוו10110 זסע05עש"!8(תו(תס6ו

 0ש ע0אם 01 סע( שה2קו10110:טז8ק
 .8 (נפסז8 ,לוז ס!18ק ,)ס6ו15ט0( ס!18ק 5סםסוק ,)ס6ו5ה1(,1(טעם

 ,זס6שסע5 ,!ז8סע ,שתטו ,פ18נ0 ,סקוז! !פנת ,)תססוק5(פ101זס6ס!
 8ל1תטוק-)זסשת8ע( 6ת8ש8(

 .ל 0יי(-,וסיו[ זסע05ע 65פ8זל 6ת8 0וש ,85למוטוק סת0 01עם8ם
 0( ס"05קק0 65תס 01 ,זסץ12 50 !8ע( 21 זסץוו ב (טם פ2 811עעשטסזע!

 סע! שסז עם8ס 811ע ווושי זפסל ספס 8ל1פטוק 6ת8 סת0זסע05ע
 6פ8זל.

 .ם 8ל1מטוק-!ססץ 6ת8 ש8! 0! עם8ם.!100
 .6 8לפיט1ק-5א8סזע 6מ8 ש8! 0ש עם8ם.זו8ק

 .ס 8ל1מטנק-טח8זע 0( עם8ס ,ש8זל תסעו 5016צש8ז8קס5
 נמסז1 סע(.86סע

 .1 8לת1טנק--5טשת0[1 4ת8 %! !8 סעש ,ע2! 4ת8 8 זסע6105פ8זל
 (8 סע( קו! פ0 ע!100מ5.סם18י5

 ת20בםת2--5תסל!85סזע תו 1מז10 01 7וסזלסא,8זס!ם8זאעם
 ששי0ע5 ס!68 01.זס!עשט8א

 .ע ס(8יי 0ן(-)ס516ה2( 5ת20בסת1 ת1 סעו בתז10 01קישזלס1נ
 ,5זס(ם8ז8עם שפאיסע5 ס!68 01.זס(עשט518

 .2 1נ4 5ס58661םז10 01 81סז 5016 ז0 6סזסח0 ז10 ס581 על ז0 פ2"ע1
 תסו55ס055ק 01 8 זסע105 1006 זס81ס6 811ע5 סץ8ע 6סצים8 סלןקמ4י10110

 זסע05ע 5ת0ט08תו!תס6ו 0! עם8ס 01 סע1 %פ5:1011095!ז8ק
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 ,קשא5 ,שש ,6ת8ז6 18601 ז0 ז0עי0 8ת08מ1 01 ת0ו81סשים60ו 85עז0
 ,06ש67שז0

 ?טם0ש6ט8"
 0ץ8ע פאע

 .4 5ש0)1 ז0 505טא( 10 60 0ת60 7ת8 01 0ע1 15ס8 06ת110ת0תז מנ-6ט5
 ,00זעי ז10 0ע1 050עזטק ז0 ע11ץ 0עי 1ת0ימו01

 5מ10פעש ,0ת0 0,י1 ז0
 שש10181ע ז0 שפ51ט8( 10 60 06!1018ץ 0ע! 5ת510וץ0זק 01 5ת110ס50זט10

 06ז6מטע ,0ץ17-6לע1 זט10 06ז6תטע 0-8ץמ-?יז1ע1 ז0 זט0610ז6תטע
 0-6ץ6-?ישע! 01 0ע1 עם0ק ,א18 1 17פטש 01 8 .זסם08ום60פתז.א6פו(
 4 אשאאפ ע6 .עפגע( ,626 ושפ:נ /0 ;1938 "ק;שטשו אשא"ש;שפ ע6.עפגע(

 ושפמ,793 /0).1939

 25נס% מאג 5ח710ג1ע%20 מעו7ג[%2 70 מ0711(ל1[411%1נ
 מעג א710גצ1עעג ע0 2%ח%05 א710ג(1עו7א2מ1 א70ג42נ

75(עמ%0ע

 ,1 .42 ז0510ע( טלצ ,6ת40נ 85 06ת510"והשס( 01 0זטו1טשזשג6ת8
 "10ז48ב 01 0ע! 51810 01 ,י0א 1ז0,ו 6ם8 ?6 0ע1 ויוזסעיט8 06!05ץש
 שיפ 67 ת110ש5 16 01 0ע1 0זטושסגזשג 6ת8 "0עז48נ "י8[ ז8110-פ1
 ?זום4 6מ8 ס611טק ,שמנז08ע 60 ?06ז0ע 1ק860 6ת8 810ש1טום0זק0ע1
 שמנ,יסת10 ט1ט(1 6ת8 3ם0ו181טש0(1 0ז"%018 10 0ע1 שמנעז48נ6ת8

 פ811צפ81 01 ז0ע05[1 8ת8110(116ת160 ת0 י408נ 6ת8 4081נ."סט06זע

 שא;שזגו"פוא"עשמ-1

 3ג 506ט תו 050ע1 ,5תסו181טש0ז 0ע1 1תוז10110 3ומז0ן 811ע5:ת08ום
 .1 0ען-"168עט1ע" ת6 ש50 7ום210מ01( 506ט פו 0ען ז0ע05ע-5ט6מ1

 ,7ם שש 0עו שפ10110%1 18(61ב1:ם80ז0ע!
 .8 0ע7 6זסו "ז0ע05ן" ז0עב0 מנ עפשפן ז0 שסנ8ז06א

.5ז10ס8ז8עס

 .6 ת81יז0( ,5ז10110 ,05זטש6 ז0 5תש161ם0 ע(וע,י 1פ,י,01,ו0511ק
 17ו1ם160 ע(ט5 68םזט1ק עין,י 0ע1 ז18טס6זפק50!01עז10עשט518

 0ז0ע,י 0ע1 עותות8 5אשי 06ז0ועשט518 ז60(055(0זק
 .2 8-"ש8[ך" ,ש8ן 01 ז0ץ810ע,י ,יתז10 שתנז608 0ע! שתוש10110-ז10פו

 פ10!8במ:
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 .ם110 גג( אשחשאפ )6 .עפ4( ,626 "פן /0 ;1938 ."מ ,795וש14

 /0 ,1939 עפ4( ,628 גשפן /0 ;1941 .עפג( ,844 גשפן /0).1945

 ,13ז8ש ,5קותש8,5שח " .ס-435 ש"שואחאפ"ו חק,שפ(עגש"שחש 01 השפשוש שפשאוג0%גשפ"פעש,ע
  ?מט1מ7י

 ח"פ "פפ/ .גש(חאסזע ג פ50זסק :0עו 1
 ,65ם8זל 015ל18 ז0 ש ום8 ז0ען0 ?18 ז0 ?ל ום8 ז0ע01 5ת108ת 01-פ60נ

 ,תס86סענ1 טת050זק0ז ז0 0עו 05ש8ס 10 0ל ,106ז8ת1 ,06קות6,518ס8ש18
 ,606ת8זל 6סשל18 ז0 6ס1ת058זק0ז 83 ז0ב105 ז0 85 ששי8ע תססל-0זק

 06ז8ק ש 0סם62ז0סס8 ע11י 0ב1 ,י0זל0מ 060%ע1ז0 ש0נשנ01ז-אנטףפז

 טם0ש ז0 85 שת"8ע ת%ל 06ץ0זקק8 ז0 06ת110סת58 ?ל ז060זאק0זק
 ז60פט 0ב1 פ%110ח6 ז0 ת10חע[0קט5 01 8 1לל8ז ז0 ז0ב01פשז0ק

 6ס051ץ ע941 ז0 8106תש6051 ?ל 81(1בלל8ז ,שא0ע1ט8 ?ת8 ,ט08ש1081ם

 ,5ת0נ81ז8ק0זק 605נ[ז8 01 1006 ז0 1006 טסט6סזק 01ת ,ז0ע105 01ת80
 06ז8ק0זק ז0 01ם 50 ,06ץ0זקק8 6סם110סת58 ז0 ,06ז8ק0זק 85 0ע1ש83(

 ?שם 4לז0
 -2  ?מטימ7י ,05ץ0ש0ז ,05ס6018 ,8105ז1110ל0 ,5ז0ץ0ס 5ז0[ש ז60-0
 5?0"5 ז0 שמש " 0ל ,אץ0ש0ז ,"(בפ ,"81ח11ש0 ,"זא%-ח
 6סז10 ז0 6ס?0ז6051 0ען 81ת1שמ0 50ט0ע-ז10עשט518 8לשט1ק ז0?ת8
 ז0ב01 ,1ז18ם ,קם!518 ,ש18 ,6ת8זל 01ל18 ז0 ?ת8 ז0ע01 5ת108ם 01-פ160

 ת0נ81(ע11 ומז18ם510טס 6ס%לת8 10 ,ט108ם 081ת1 ,3ת8110ז8ק0זק 1006ז0
 1006 5[סט06זק 10 810ס61ש 81ע1 עסט5 ,10815ם 1081ם,5ת0נ81ז8ק0זק

 1006 ז0 1006 טסט06זק 0ז8 ז0ע105 ז0 0ץ8ע תססל 06ז8ק0זק תנ-6זססס8

 0סת8 ב1וץ 0ע1 ,09זל0מ צ060ע1ז0 ש0נשנ01ז טם10ת0זנטף0ז ז0שעאב

 תססל 06ץ0זקק8 ז0 06ת0נ1סת58 ?ל ז0 06ז8ק0זק ז60תט 0ע1פ110ס0ש6
 01 8 1לל8ז ז0 ז0ב01 ת50ז0ק 05106ץ ע%,י ז0 8106פשנ5ס6 ?ל8%ס2ת1לל8ז

 ,?%ז0ע1ט8ז0
 .3 ן1חתוץ0ת(% ,50115 0505קב6 01 ז0 83ע ת2 בע ,ת5520ס085ק ז10שע1

 050קזטק 01 0ש05ז 10 ?ם8 ת50ז0ק 85 ,ז0ע105 ות8 ,טשש [108ם-8ק0זק

 ,5ת0נ81ז 1006 ז0 1006 18סט06זק 01ם שתנזאב %06מ81 0[0ז0ע1 0ע1-ש"0
 81ש 50ט0ע-ז10עשט518 8ל1אט1ק ז0 ?ת8 ז0ב01 ,1ז18ם ,קום8!5 ,ש6,18ם8זל

 חל12 ז0 ז0ב01 3ת08ת1 01 ת0חאסש1ם60נ ?מזנת5101טס 6ס?10קום100
 810ס61ש 81ב1 עסט5 ,15שסום 1081ת ,3ת8110ז8ק0זק ,1006 ז0 04-1006זק
 טסט סז8 ז0ע105 ז0 0ץ8ע תססל 06ז8ק0זק ה1 ססת68ז0סס8 ב1וץשב1

 ,09זל0מ 060%ב1!0 8טשש011ז טם0ש0זשף0ז ז0 ות8 ,ט08ש 081שע4זק
 ,5ת0נ81ז8 ,1006 ז0 1006 טסט06זק 10 עסנב5 עסט5 ,8ל1מט1ק,וז8ש
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 ,פ0אקבנמ3מסם ז0 83 %פוע%פ פססח 6סז%קסזק ,ז68פם 4ב8 01 1%מט04זק
 ז0 ט(מ06זק 86פטא(ת52 ,ץ5 8פ1 צ060פ1ז0 ,יסז1185 5ט812%10ץ-פז!טףסז

 ,טפ8ש ז8פ811 ל5 1(פז41 1פ8ש51218 ,למ%זס ז0 ש ,%תחוזץ פ"מויופ%בת
 ל251מ830פז 58 6ס1%1ט(נה( 10 8ץ81(48 ז0 18%6 % %518פ30הסז פ2ש10

 8ע58118 21פ1 % פ120חפס5סוקסז ט %שס5 %68ש 21פ1 מ(ט5 1006 טז8א05ן

 ז0 6סז%קסןק בנ 8(ם62זס((% מ1נן 8מ1 צ040מ1ז0 7יפז51185מ0ק"שז

 ,טם8ש8נטףסז ז0 ל1%1881 טפם85זקסז למפ 1004 1(ם04זק ז0 8פ1-ם0(

 טפח 01 למ% ס18%(פק [0 [סשח!מ0ם 10 8מ 50 86!מ!טש0( 6פ%-8ןק
 ,6סז2ק ל5 %מנע%מ ז0 %שואבה8ק 10 58 6ס15ז(8מ1 פ80ז8מ1 8פ61זסו
 "ז8פ05ן(' בנ לבפ ;%%8ט%ם12 ז0 5מם$ ז0 3ס05קצס ז10 5218 מנ 8מ1שבפ5%

 8(1%ק 01 55סש3מ5 מ501 ז8פ05ן 6מ2 ז8מ05ן-פספ 8%1ש ז0 %1סש-חק8זק

 ,8מ0ח%ז ז0 פ501 ז8מ05ן 4מ2 ז8מ05ן-פספ 1006 ז0 1004,ט(מ04ןק

 ז8מ!81 וי%ז ז0 6סז%ק8זק ז10 פבשטמ ,פסחקשטשס( 6מ2 0מי 5ח101%

 218(61מ2 מ0 טמ י40שי 5מ51% 6מ8 1נ8 ל18קט6 ,%שטוזסץ86 שא(510

 5ז18118 %1 31פטנ זט10 85פ(ש פ2 ,1מ81%מ ז8מ05ן" 4מפ ז8מ05ן-פספ1006

 5014 ,"8ז0פ ז0 0מוי 5ס5סנןצ8 ז10 28ה5 ש לו21 ויסמ5 וי60נ11יי ז0סס1%ק

 01 855ש5מ5 מ501 ז8מ5סן 4מ8 ז8מ5סן-פספ 1006 ז0 13,1004(ט04זק

 ז8מ811 וי%ז ז0 84ז%קסזק ז10 מ2שחמ ,מ110קשט5מ0( 4פ% 0מוו 5ח101%

 ל1%קש4 ז8ץ0 מ(82 4פ2ן 01 1006 ז0 1004 מסם%ז%ק8זק 50 6ס08ק%81
 מ51% ש ח510 5ז18!18 !% !3ה18 זט10 5סמ(פ1 ש 1מ84מ %מ8%41זז8מ05ן"

 "1006 ז0 ז8מ05ן-פספי' ,"1006 83 8מ! 838( ל%ש ,58 ז0 0מוי1275קט4

 פ0 טמ ,י40שי ,ז400 ז0 ש טמ ס(1%ק 01 ,835פו5ט5 ז0 ש 451115מ%מז0

 ז8פ01 6ס1בנזק ז18!%ש 184מ15ז1ט6 ש ז0 168טט0 01 טמ 8(1%ק 01וש5

 ,55סמ 63זסי ז0 5ז8א18 ש (ו%ז1185 5ז18(%ז%מ( ז8פ01 פ2מו 8מ61זסוי

 ,"ז8פ105.' ז0 למ% ,פ51% ,ש518ש8 ,חמ82%מ2 186סוסק-=5 ,זח501,5פזן5
 ז0 וז%ש מ1 פ10!%שש51 01 ,8ש5% 1טסמאוי %מנץ12קט4 שמ10!(בטנמ0(

 מ11א8ז8מ1 ב2 מט%1פצ 5ז18118 01 %1 31ט1 8פ1 8ש52 8ט5 83 מ(ט5-זאמם

 ,5ז18(% ,3ת51% ,טם518ש8 ,1%מ51%מ1 ,ח150מן5 ז0 15ז%ש 8פ1 45זסי8נריי

 1"5 ז8מ05ן 1004 ,"ל016 ז0 78יוי 5811 ז8מ05א-פספ 1004 י"ל016 זם78עיי
ש ל%ש ,א "שמט 8 % א1   פ58 פ501 ז8מ05ן 4מ% ט104-פ0פ ,"1006 

 01 % .ז0פ8%ש68טש מ05585520ע 01 ז8פ05ן-פספ ,1006 מן למ% 8(1%ע01

 שששש5 %פנט1ז8ע%4 8פ1 5%18 01 ז8פ05ן 1006 ,לנבמ0 טאו1קשט85זק

 8(מ148ץ8 21פ1 8פ1 מ50ז8ק מו מ5510ס055ק 0585קצ8 8מ1 8תנ88 ז1810ב5

 ח11א 1מ18ש 10 ,6ט%ז681 ש ב101%110ץ 01 8מ1 ש20טץ0זק 01 טמ1-םס8
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 זם10 טא(ש ש ,1אשטא ז8א105" 6ת1 ט4ש-ת0פ 1טש 5016 יעטאז0

 ז8פ05ן" 6ע8 ט104-פ0פ 1%6 5016 ;"8טפ ז0 0פו 0%8קצ8 ז810ש
 פו ?פן וסא5 7י60ש7י ז0 8ס11ק !0 855ש5םל ש0ל ז8א105 6ת1-תסת

 ז8א105 811ת1 ז0 811ת1 ,5ת1110ז"ק8זק ז0 ז8א05ן 6ת1 ז8א05ן-תסת006!

 ז0 006! ,טסם06זק ז8א1ט ז"ז ז0 86ז"ק8זק ז10 ת2שעפ,תסטקו2ם5ם0ס

 6ב8 0אז 5פ1! 10 ?11קט6 ז8ץ0 אס"8 6ת1ן !0 12811 ז0 811ת1-ןעק8זק

 פסט 50 0586קצם 1 2ש51 תו 1ס10ל 5ז18118 11 51"18 זם0! 85פסתו תו1פשטא
 שש16(ז ז8פ105" ,"811ת1 ז0 ז8א105-פספ" ,ע1~8ת1 83 8פ1 838( ?1ת8,1ל

 ז0 ז8פ105" "1006 ז0 ז8פ05ן-פספ" ,"006! 83 8ח1 258ס ?1ת1 ,8ל ז00ח17

 5?11קט6 ת0 טפ ,6017ש17 ,ז600 ז0 ש טפ 8ס11ק !0 ,85טש5םל ז0ש

 15פל6ת"פ ז0 זםח01 186פוזק טט"ש 6טםלאוי6 י ז0 68וטם0 01מא
 8סןוק !0 ,855ת51םל 65ז0ז ז0 5ז8ט18 תו ספזל8א 5ז18ס"זשפסז8פ01

 82פ1 8ב1 6ז90 ,"ז8פ05ן" ז0 ופן ,פשו5 ,ב181לתם 21%ש31ל186ת01ק-ל5
 ,ז518 ,01ל21ן5 ז0 וז"ו2 פו ת11110עתע5 01 ,51218 1ם0פ11י שוע?11ק615תו

 משאתסנמ0ס ,פא=8טח1 פו פלושת2 5ז18118 !0 11 18151 8א1 8בום85ל5
 25 מ(ם5 ,5ז18ס"ז2ב( ,3םש51 ,13פס1ל821 ,ש1פש31ש ,ל0לב1ן5 ז18,0ז"ת1

 8או 3טז170 8ז" 582 ז8פ105 1ש8ת1 6ת1 1006 ,"ונ01 ז0 178ין 5811-ת0ת
 ז8פ05ן 1ש8ת1 6ע8 006! ,"?נ01 ז0 98" 5811 פ01ל ז8פ05ן 6ת1-ת0ת

 ז8פ05ן 1ש8ת1 6ע8 י,1006 83 8בו 838( ו"תו ,8ל ט שפסש !0 68-1לתו

 זספן(תו ת05585510ע !0 ז8א05ן-תסת 11(ת1 6ת8 ,1006 תו ?פן 8סןוק!0

 855ת51םל שפוט1ז8ץ16 8א1 8ע5 !0 ז8א05ן 811ת1 6ת1 006! ,?נ01 ט-8זק

 8יטקב1ם5 8סתם6וץ8 11פ1 8פו ת50ז8ק תו פסו055855ק 0585קצם 8פו51218
 ז0! 8ש5 פ11י 1ת18פו 10 ,6םשז!68 תו פ"0111וץ !0 8מ1 5ת0ולץ0זק!0

 טפ1 .מסטסם5 וג( א(א"(ועס 61 עסג( ,619 וש?2ן /0 ,1936 .עסג(,626
 וש8נ /0 ;1938 עסג7( ,795 וש8נ /0 ;1939 .עסג( ,628 ושסן /0;1941

 עסג( ,844 ושסן /0 1945)

 5 .ל-435 שוס3 01 "שגש0ג שסש11 א"ס "100 א עשע0ג א"ס.ש""ס"%סששש,
 1 ת50זסק ,0מיי מ1וז 1מ18ת1 10 ,6ם1ז681 58115 ז0 0585קצם ז10 18~5תו

 ?תן ,0181א ,1ת"ש8512ז ז0 ז8א01 8סןוק 8ז8ח,1 006! 15סם06זק 8זן5016

 ז10 תסווקת1ם5תסס מ0 ז0 0 8א1 ,85טת81זק ?תן 811ת1 ז0 1נ8ת1-ןק8זק
 ,5ת1110ז 18ס1ט1 01 006! ז0 006! ,15סם06זק 6ת1 ?81ל1!15ת858זק8ז

 8ב1 8"581 10 8ל ,ז8מ105 ז8מ81מי1 מ(ם5 811ת1 ז0 1ש8ת1 3תסו11ז"ק8זק,
 168טש 01 1006 ז0 006! 15סם06זק 8ל %שז ז0 86ז"ק8זק ז10ע18תמפ
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 01 פ8120סם11מם16 85ל ז0 "ז%ל ת""ל ן1(ת"ש6ט%ז1 6"נח81 שג(אשאאפ

 67 .ע8ג[ ,203 ששמ2 /0).1942
 א .201-6 שמסמםן0שץ אמם .ששוחםמשע ופ14 ת201%110ע 01 ות% 801ל1
 3ת10"עסזק 01 3ם110(ם5 1170 6"ז6תטל 6ת% ,%-"ם0 1170 8"ז6תטל6ת%

 ,ל-"ם0 ז0 1170 6"ז6פטל 6פ8 ס-"תס %11ל5 "ל % זסת%"תנם56נת1-לחתטק
 "1ל% ול 1ת"ת1ת0חזקמם ת2 % "ז11%ת"11ת"ק ז0 ו1תטסס ,מ%נ ז0110ת

 "ז0ש ת%ש "ת0 ,ז%"ו ז0 ול % "תם 01 01פ "ז10ת ת%מ1 8ים6"ז6םטמ
 ,5ז%מ60 ז0 ול .ל01ל שג( אשחאם ע6 .קםג[ ,203 ששם1 1942.4

 5ח1510ע%0ע א0 1גאאע עוג[ א1 א10זג[אא 0ז(1אמ105
  17ג[זאאחא(אסאאא

 5 .%-435 שןםש /0 זשגש0* שםם11 אמם (םש18 ,שמ10(ם"םעש"ע,שגש0*
 ששן4*"פ /0 "00ן אמם א0ס/ מ(עא0זע ג ת50ז1ק ,0ל17 ל41י 1פ"1ת101

 ,6ט%ז1ם6 115ם5 ז0 0585קצם ז10 "581 ות% %1"תנ ז0 %1"ת5,1ת%110ז%ק"זק

 "26ח8 01 1006 ז0 1006 ,אסט06זק 6ת% ו1ם1%15 15תם85זק"ז "ל1"ת5%1
 10 סל ,ז"ל105 ז"ל1"לץ לסט5 %1"ת1 ז0 %1"ת1 ,5מ"%1ז%ק"זק "16א01%

 1006 ז0 1006 ,15סט06זק "ל אישז ז0 6"ז%ק"זק ז10 ת%נמטא,תש1קבש3ם0ס

 ז0 83 אשז%ל ת""ל 6"ז%ק"זק ,זם6תט 6ם% 01 % 1סט06זק ז0אסט06זק

 6סת110סהש8 ,ול "ל1 צ60ל1ז0 ץ"ז6ם1נ 5ט10ח11"ז ,18ת"ת1"ז2ט4"זז"ל11ם

 ול 1ס""6 1ת"ת1"51%1 ,ן11אז0 ז0 ת2 ,את211ז,י לס2ל17 1לא1ת1ן1ל%ת830"ז
 "ל 8"1%1טס8ש( 10 "זנ"(ם6 ז0 %8(1 % "1ל%ת850"ז ת%תנ 10 "ו"11"ל %1ל1ש

 מ120חתם5זק"ז ט אשםל "%8תנ %1ל1 לסט5 1006 מ ז"ל105 ז60"ז%ק"זק

 ש "סמש6זססס% ל41י "ל1 צ060ל1ז0  ,י"זל"12 5ט10ח11"ז,את"ש"ז2ט4"ז

 ז0 ו1ם1%15 15תם5"זק"ז ות% 1006 15סט06זק ז0 "ל1 15ת"1תסס 01ות%

 "ח%ןס%ק ז0 ז"נמ1%ת0ס 10 "ל 50 6"1טח51תסס 6ת% ,6סז%ק"זק ולשתנע%ל

 ז0 את1111תח"ק 10 "ל 6"ל1ז(15מ ת0סז"ל1 "מ1 6זס7י "ז"ל105" ת1ות%

 ,"א%טאם1% ז0 58115 ז0 ט05קצם ז10 "ע5 ת2 "מ1 "ת5%1 "ס1%ק 5901"ת52טל

 ל01ל ז"ל05ן 6ת% ז"ל105-תסת %1"1ת ז0 %1"ת1 ,5ת%110ז%ק"זק ז0ל01ל

 ז"ל05ן 6ת% ז"ל105-ם0ת 1006 ז0 1008 ,טסט06זק ז"מ11ם ץ%ז ז0-"זק

 6סז8ק ז10 ת8נמטל ,ם120קנמם3ת0ס 6ת% 0מ17 5ח1% 10 "81(61ת1 ת0חל

 ץ60שי שח51 6מ8 1ע ו1%קם6 ,חש"א"%6 ת2 1ס10ל 5ז"11"1 851%1"1
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 ,01ממק4 ז0 וזבש ש ע0טבשמע8 01 4שב5 !ם0מ!1א 4"?אק6% ש-ם0ס
 ע0טס8טנ מ!וי"ז8מ! ש עטשעצ 5ז"ט18 01 !ב !3פ18 8מ! 8שב5 35128פ
 מסט3 ,5ז18סבזבעס ,3פ512 ,3ע6181ש8 ,חש318= ,015מ1ם?5 ז0 15זבש8מן
 68זסז 8ייי; 5811 ז8ע05ן 1006 ,מ?1ם0 ז0 8יייי ע(5 ז8ע105-ם0ם1006
 ,"?1ם0 ז0 8יייי ע58 מ!0מ ז8ע05ן 6םב ז"מ05ן-ם0ם ,"1006 5ב 8ע!38חם
 ?בנמ 64 ט ?!1ש8 01 ב .ז0םב8!ע68פש ע5510"055ע 01 ז8מ05ן-מ0ם,1006
ש ?םב 8(ב1ק 01 885ששמ 8שט!ז"ץ6ב 8מ! 18ב8 01 ז"ע05ן 1006,?1ם0  
 א 8ץטקואט5"זק 8סם168ץ8 !במ! 8מ1 ע50זפע ש ע05583510ק 5"05קצ88מ!

 18םב5 ז10 8ש5 מ!וא !ם8!ש 0! ,6טבז681 ש ע0"ב01וץ 01 8מ!ש10טץ0זק

 /ש חגן ."0ח((צ א(אאג( עג .קפ4ג( ,797 צש24 /0 ;1939 686ם18םב?מ
 קפ4ן4 844 צש24 /0).1945

 % .ס-201 *"(גחאעסזע "40*4(יש**מ(חו /0 ח00ן א"פ 004ן.צ*(חח0זש
 .0(ל ע50ז"ק :תבמ5 .1  ?עט1ת7י ,וזבש ,קשב!5 ,8ב1 ,6םבזמ 81מב1 ז0ש

 ?םב ז"ש0 ?בז ז0 ?מ ?עב ז"מ!0 5מבס1ם 01 ,ם0חב"61ם168!עם5"זק"ז
 זס "5טב( 0! 8מ ,6סוזבנפ ,86קשח5 ,6ס82ב1 ,686םבזמ 8186מב1 ז0-ק"ז
 86!ם88"? 5ב ז"מ05ן ז0 3פ 8ם4ובם ע88מ 86זבק"זק ם1 8סםב6ז0ססבמ!וא

 8מ! ז"זמ8ע צ060מ!ז0 ש410נ81ז טם8!ע8לטףסז 1006 ז0 1006טסט06זק
 !0ם ז"מ05ן ז0 !0ם ש ,86זבק"זקז0

 .2 ?2ט7%1ע 4ץ0ש"ז ,8סב681 ,8!בז"!11מ0 ,ז"ץ0ס ,ז8!ש ז0 ?0ט5"6ז0
 58ם8( 0! 8מ ,6סץ0נפ"ז ,6ס(6818 ,6ס!בז"!11ל0 ,6סז"ץ0ס 86ז8!1ב ז68-0

 6סץ0זן5 8מ! 1בם21ח0 "5ם0מ-ז8!מ4טב51 במ1פט1ק ז0 ?עב ז"מ!0,וזבש
 ,קשב!5 ,8ט ,6םבזמ שמב1 ז0 וםב ז"מ!0 3פ8ס!ע 01 ע10!ב(ש!ם1-168ב

 6סצמ 0! 10068 ז0 1006 טסט06זק 0! 8!ב(61ש !במ! מ(ט5 10068 ז10060
 טסט06זק 8זב ["מ05ן [0 8ץבמ פשמ 6ס[בק"[ק ש 8סםב6ז0(סב מ!1א"ע!

 קש"[ל118 צ060ע![0 5ט410ג81[ ,5!ם18ם8לטף8ז[0

 .3 ?שע1זסהמ1 ,ע58 058קפ4 01 ז0 8ץח ם1 למ ,םש058883ק [810מ!
 058ק~טק 01 18ב5([ 0! ?םב ע50["ק 85 ,["מ05ן וםב 1006 [0 06-1006[ק

 ט(ם !0ם 4ענעאמ 6סצחפב 0!8["מ! 8מ! נפם21ו[ס 58ם0מ-[8!מפעב51במ1פט1ק
 [0 ?םב ["מ!0 ,וזבהפ ,קבפב!8 ,חב1 ,6מב[מ 681ב1 [0 ז"מ!0 5םב8נפ 01-ם168

 ע%!בסשא 6קלקש8 ש 8!ב(61ש !במן מפט5 1006 [0 1006טסם06[ק
 8זב ["מ05ן [0 8יאמ םס"מ 86אק"[ק ש שםב6[שסב פ1א 08ו"[מ8ע

 צ060אשז0 5ם81%10ז טע"נפ"זשף"ז ז0 וםב 1006 ז0 1006 טסט06זק0!
 ע(1עש מסט5 ,במ1פט1ק ,וזבנפ ,קנפבן5 ,8ט ,6םבזמ 81מב1 ז0 ז"ע!0ש184ם
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 .ם0ם חשאאג( ג6 .)8גע( ,797 שש24 ~0 ,1939 אשח4ששם ג6 .)8ג(,844
 שש24 ~0).1945

 % .ע-201 שש38 /0 ,שגש0* שפש%ש א"8 "00/ "י ששששמג חאפ.שש"פזעפששש"
 21 פ50ז0ק ,0ע7י ע911 1פ0(פו 10 ,6מ8"60 5ם50 ז0 0505קצ0 ז10 0ש5ב

 צת8 ,0101ע "ם8זמ518סז ז0 ז0ע01 0ס18ק 0ז0ע9 1006 טסמ06זק 0ז50168
 ז10 פ0טקנפמ5ת0ם פ0 ז0 08 0ע1 ,303ונם0זק צת8 (08נפ ז0 081ש-ק0זק

 ,5תסט8ז8 60ווז8 01 1006 ז0 1006 ,טסמ06זק 6ת8 צש5ש1טפ50סזק0ז

 0ע1 0ש58 10 0ע ,ז0ע105 ז0ע01ע9 עסמ5 (08ש ז0 (08ש,5ת0ט8ז8ק0זק
 10סטז8 01 1006 ז0 1006 טסמ06זק 0ע %1ז ז0 06ז8ק0זק ז10תבשמע

 ,ם0טקנממ5ת0ס 88 83 15%ע8ע ת00ע 06ז8ק0זק ,ז60תמ 6ת8 01 18סמ06זק

ק 06פ0טסב58 %ע 10 060%ע"0 09זע110 5מ1%10אז-0זומף0ז 0 4 ש  ז0 

 ,טם0ש ז0עא0 צע 1ס0זש 1פ0ש0(ט5 ,צנשז0 ז0 ש ,%פטוייעסנע9

 ועשש ש85פ0830ז 50 6"8שסש( ט או0ס60 ז0 6ש1 8 10ע8פ0830זמ18פ
 10 0ץ10שע 81ע1 8 פ0טטם50סזק0ז ט %תו0ע 860ש 81ע1 עסמ5 1006ט

 ז0ע105 ז0 06זאק0זק פו 0סם68ז0סס8 ע911 0ע1 060%עוז0 09זע0א-0ז

 5מסו%ונ ,טפ0ש0זומף0ז ז0 צ36ש1 טפ050זק0ז צת8 1006 1סמ06זק ז00ע1

 טפ10פסס 01 צת8 18%0ס8ק ז0 ז0שטתסס 10 0ע 50 106מוט5פסס 6פ0-8זק

 ,06זאק צע %פנע8ע ז0 %פטוטעז0ק 10 0ע 06עוזס5ם1 פ00ז0ע1 0ע61זס9

ש צת8 ;8%0ט%ת18 ז0 5ם50 ז0 5ס05קצ0 ז10 0נ58 ש 0ע01ש58  "ז0ע105" 

 0ס18ק 01 055פו5מע ע01ע ז0ע105 6פ8 ז0ע105-ם0ת 081ש ז0 081ש-ק0זק

 ,5תסט8ז8 ז0 ע01ע ז0ע105 6ת8 ז0ע105-פ0ת 1006 ז0 1006,טסמ06זק

 ז0ע011 7י8ז ז0 06ז8ק0זק ז10 ת18תמע ,ם0טקשמ5תסס 6ת8 0ע9 5ם101%

 810ס61פו פ0 טע 609ש9 5ם%ו5 6ת8 ע8 צ18קט6 ,%תנטוז0ץ86 תו1ס10ע

 5ז10(10 (8 10831 זמ10 8סעסש פו ,1ע0%ע ז0ע105" 6ת8 ז0ע105-פספ1006

 5016 ,"0ז0ע ז0 סע7י 0508קצ0 ז10 0פש תו צת8 ו0ע5 609י9 י00ס8א

 01 053ש5מע ע01ע ז0ע105 6ת8 ז0ע105-ם0ת 1006 ז0 15,1006סמ06זק

 ז0ע1ו0 89ז ז0 06זאק0זק ז10 פ18עמע ,פסטקשמ5תסס 6ת8 סע7י 5ם1018

 צ18ק615 ז0ץ0 עס08 6ש1 01 1006 ז0 1006 פסט8ז8ק0זק 50 0506קצ80

 פ51% ש שס10ע 5ז10110 81 10831 זמ10 8סעסש ש 1ע01%ע %ש086זז0ע105"

 "1006 ז0 ז0ע105-פספ" ,"1006 83 0ע1 850ם צשנם ,0ע ז0 סע7י5צ18עח6

 ת0 טע ,609ש9 ,ז600 ז0 ש טע 0ס18ק 01 ,055ש5םע ז0 פועםע6ת8ע

 ז0 זשע01 186שזק ז%110נפ 106מעוזוט6 תו ז0 60וטמ0 01 טע 0ס18ק01

 ,055י5מע 68ז90 ז0 5ז101% ב סו8זע0מ 5ז%ס8ז8ע( זשע01 ת8ע1סע1
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 68 ט8*8ח(ע( ש 8זשאט ז0 ח188 8 8618ת830"ז מ8ש 0* 8י68118 !בע!8
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 ;88פטפת18 ז0 58115 ז0 0588ק8% ז10 5818 ש 8פ* 8תנע 8(8וק 8501סש5ם6
 ע*60 ז"פ105 טמ8 ז"ע105-מסמ *88ש ז0 *88ש ,5פש!8ז8ק8זק ז0ש60
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 מ2 ומ8 ,יספ5 ,יסטתו,י ז0 8(18ק 01 855מנ5ט6 ע*60 ז"פ105 טמ8-מ0מ
 ז"ע105 *88ש ז0 *88ש ,5מ0ח8ז8ק8זק ז0 ז"ע105 טמ8 ז"ע105-מ0מט100
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 8(18ק 01 ,885מנש6 שזסז ז0 5ז"א18 מ2 (1פז86פ 5ז8*(8זפפ(ז"פ*0

 ת8פ* 8ע* טזסז ,"ז"ע105" ז0 ?מ8 ,מ518 ,ש618ש8 ,פווק31שט8*מ01ק-=5
 ,זש5 ,1601םן5 ז0 1ז18ת מו מסח,וטמפ5 01 4ש58 !ט0ע"ז8מ1?8א"ט

 פ2 מסא(מטנמ0( ש2ז"ז"פ* מו פ8125מ2 5ז8**18 01 !8 *1883 8פ*8ש58
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 8פ* 5טזסז 8ץ" 1"5 ז"פ105 *88ש טמ8 ט100 ,"?1מ0 ז0 8ל' 1ח5-מ0מ
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 10 6ת10ם1ם0ס0ז 0ן 0אש-"1ם1ם0ס
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 ,ז0ת510טת1 4ת% ת0 ט1 פי0

 ז0ת510 אסט5 05את%ח( ת1 0אן 18%5 ז0 105טז א=ן018ז 0ן 0ש,ת05510ע0ק

 5%10 6ת% 0זט05קצ0 ז10 5%10 01 ז0א105 ,ם10%ם ו10%ם ,5ת10ן%ז%ק0זק4ת%

 1006 ,5וסט06זק %5 ו%נם 0ח 106ם600 10ח%טץ%6 0ן 0זטס50 0אן0ץ1וס0ש0

 ת0ח%זוטמ11ם%6 6תב ות0ש0סז10ת0 01 חסט5 5יש1% 6תן 105טז ,6ת%חו1ש

 0ח1 ומ0250ס 01 0אן ,ז0ת510טת2מסס 0ן "11םחט5 ז10 ות10מוס%ת0 ?ח0"1
 0זטן1%ט108 חסט5 "%1ז6 ז0 5"%1ז4 01 תסח1%נא10 8ת051קנם1 חסט5-זט1

 ז0או 025מש"05ז ת0 0אן ,ת05505510ק 5%10 6ת% 0זט05ק0% ז10 015%10

 ז0א105 ,5ן10%ם ו10%ם 5ת10ן%ז%ק0זק 6ת% 1006 ,5וסט06זק %5 ו%נם0ח

 106מ400.וז055%ס0ם

 5 0אז וז0טץ%4 4ז0%ח 811ח5 וק%40 105טז 6ת% 5תסוש18טא0ז 10-ץ0א

 תז0 ט1 בייס 5את0061ססזק 0אז וז01%זס50 811ח5 ק"10 % 0"10קנם0ס-ס0ז

 6ז0 01 %11 5ן1 5את0061ס0זק אס1אשו %11א5 יש0א5 0חן 185ם%ת 01 0אן-1ם10ם

 5ז0ח ומ050זק ו% אס%ס אתח00נם 6מ% ות% תסחס8 ת0ן%ן ?ח 0אש?זסטץ%6

 .4ז08ח 0אז 4זסס0ז %2א5 0ח 104ח ת1 0אן 0סח01 01 0או.שת10מוז%ק40
 11ג 45ז0("ז 6ת% ז0ש0 טת10מטס40 01 0אן ותשתחז%ק40 אתח01%ז0ן
 5ז0א8ש שאו1ז 0ח1 תסאש6טזטנ 01 0אן ?ז0טץ%6 6ז0%ח %11א05ח

 וס0נחט5 0ן תסא("ק5ש ?ח 5ז0ח1ם0ש 01 0חן  ,ץ30ש%6.6ז0%ח
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 ת88110 ז10 ש0ש 05ס1יז50 ,ז40בט0ז0ן 1טח ו0או ם%א5 0ח 604אם00ן

 ות10ם50זטחנש0ז ז10 ש0אן %1טוס% 4ת% וז0588ס0ת את011ץ%ז1 4ת8ז0אוס

 505ת0קצ0 0ז01010ז0א ז0 ז0"0%1ז0א 06זזטספ1 ?ח 1ם0"1 ת1מ110ס0תתסס

 ח11ץ 0ח1 0סת1%מז10ז0ק 01 ז01אן 5"11ט6 ז60תט "אן .ת0חס50 צג(אשאאפ

 ?ח עפג:( ,721 צשפננ 01 ,1940 .אמצ5 6 אשאמששפ )6 .עפג:( ,837צשפן
1941.("/ 
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 7וצא0%2ו
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 א10ז4מצ2 0ז %צע%08 7וגמזאצחצ(0%עאצ

 ח .26-8 וז0נ1סצג צ,ח60 ח0 ,8*נ10 שחן .ש"שאשטז0/חש 1 8[8לזט
 1ל8[8ל 86לט1ל8!85 ש 8ל! !ת18ם![8ק68 ת8 וזסטץ86 6[08ל ת0[8ל105

 וע18 1ת8הז8(ץ10ת8 ל(11וי 1נבל5 !ט5תס( 01 8תנת ,5[8לש18פ 0! 8ל-ק8
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 13ע[8! 01 88[ל! .5[88ן ח8לםמ 5[8550((ע5 811ל5 8ל 86!שסקק8 [1310ע[8!
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 ו8ום !(818 1פ0[1 115 ,של5[8לש18ם 8 תאנמ[81ל(-8(1ץ 6ת8 8.וז8!8[(58
 185(ת8(8,ו ת1 8ל! ק1ל5ןסלנם18ם 01 8ל! וזס"ץ86 6[08ל חשזזע((10פ0[1

 ות8 ,58עש( 811ל5 8ל 186ע2 1ל 8ל! [8ת510טנפ1ע0( [10 18!86ז1קצ8תע
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 .2 8לםמ [8ת510שבפש0( ,18ם ע8!68 1פ0[1 8פח! 0! 8בע! 0! 8ל!-!ט55ב
 8(ת8 01 8ל! וזסטץ86 6[08ל ל(ע5 10,885קנם8 01 8ל! !ם8ש1[8ק368ב

 ובש 8ל ,86חעף8ץ 6ת8 נמל5 168עסןק 18ל8אע5 8(8ק5 ש 8ל! 8(ש010
 8ל! !ת8פלז8ק68 [10 8ל! 5חשיאפ 6ת8 68[0אץ 01 18! וזסטץ6.86[08ל

 3 8לז וז50מ86 6[08ל 11ל5 !אפ !8 8ל! 811( 01 8ל!ן8ת510שצפש0(
 6ת8 !8 ל(ם5 [8ל!0 85בש! 3ב !2 ,ב1ע 1פ688 וזבמ8ס(8ת 6ת8 !8ל(ע5

 88(18ק 3ב ובש סל.!פ18ת8עתס(
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  וששק ש ת10א8פם0( ל!ני 18! תסט8חטתעם86 6ת8 !ת18פ8(ץ10ת018
 1895 6ת8 טש[ חש!8ש[ ש חל105 ,א88פ !אפ ,5פס86עקאק6ת8

 1006 ,"(ע06[ק ש אש8ע0( ב8 מש!8פ 86ח6עלע5 0! !1 1ל 8מ-פש
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 ש(01ד 0ז 11ב( 0( 12שא( 5טב1ם א7%ו 5ט10810שנם 85פ1עצמ( 8פבשח(

 2שהב1 א(בש2 12שאז 8הון 61 שאז 5ש015פ ושא( תב(ש(ט208ק
 ש2טתב4? 15 ב ו1שה1ץ81 8שאוט8 .א1נתשא( "שא5'י 115מ טש12ח(91
 ~5בז .5ששנ א8ט20אז פ0מב(ששת אתב שאז תש8ןצ0-פ0מ2ב(ש1(ע(

 שא( חהבש 15 אשא"שסת 8תב שאז א(בש62 01 ,ש"1 שא( "ב ת1ישע20ק
 ,ש2נהאתנ ט 8ש18ץ20ק צא 11ב.5ש12הבס2(

 ז(ש5פ1 5שננסק5 ו1קמ1טנם .ן181קב2 ואקו 80 ושא( זספ 2שץ0(טאז

 )א(2בש ז1 " ש5טב(ש6 ושא( ש82 זספ 8ש18ץ20ק אצ7ו ;85תט1ןשאז

 שאזבש62 61 12ב .5(ב5 פשא7ו תב זא5פן 82095 "א לב8פ1אזבא6
 7(םבקב( 5ש80 זספ קששן ש(בק חז71ו "א .א(7וס82 זבאז 15 וא7וש2שאז

 ש2ב 0פ ש8טא ז(ש5פ1 .15ת102 ש"81ב1ת1 ש"( (א118ק 01 פב1ם שצ1(ש5פ1

 ש2ס7י 10 209ע 0ז שמז ש512 01 15בתעתפ תו שמ1ע70085ן
 8ת4 ואב1 זט6 61 0פ 5פבשת1 ת5בש1 תב1ם .11ש5תעא ש2שאזצ1
 שיא(נתז5תו ש(פש1118שפ1 8פ10תב 15בתעפב זט6 שא( פבתנטא חם6ב
 שמ אטבש82 1ש7[ב1ם ם1 שאז לת051( .שנ2שא(5 זבמל " ו1נתזב

 2שאפ170 01 .25שנת70ו ש7ו ת8( זספ 8פשאש2קנם0( א 8פב תב(ן1פ0

 28ב8ש2 " 85 ב פ0מבא151פבם 01 1ב25שי1פט .ש(פש1118שזה1עפב31

 ט5מפש(8 סא(ש שומ זא8טסאז 01 :5שז2ב(ש)[ 08%0(" 280ש "פתם5-

 שקו ,עם1אז ש102ש2שא( ש7ו .ש2ב ,5ש,ר 2ט0 ו"(בתב( 0ז 1ת1אז5שץ20ק
 ש9 ש2ב הבק 01 ב שחיש 4ב1ק זב1ם שאז פ518טא "ב62 15 בעמ2ב"'י

 8פב "1ט1זשנפ70ו 21"פבא(שנם 8פ0ןש6 פ518טא.ק5ב82
 שלד ז(ב1 (באז שאז תב51טא 8ה11ם פב( שדןש(ת0( 01 ןאש8 15ת1
 11שט1 2001ק זבא( 8-]( " ם1א(4י 5ט 8פב זבאז ש7ו ש2ב 5ט10(5פ0([0
 "א .ש(תט%15ש שלד ן(1נםב1 01 שאז ,פ0מבפ81בתע שאז ~6111בטז

- 5פ10ז(תם[ זספ אשבא2 0ז שמז1ב(51ואק  1ם1ח( 8פ8 ט18ט(שק5 
ש 8תב 01 2ט0ש10ץ81 - ש2ב 2001ת 01 ב 1במט1ש( 2ש7וסת 2שץ0   ש"1 

.הו8מס
 תש1נ 01 ש(פש"5 0א7ו א((%ש5 8תב זתשת"2שקצש שנם0( 0ז פ8בש8
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 2שזזבום 0ז שאז ,1ם0זב שחז ,פ0ז20ק שא( .פ0זז(ש1ש זטמ ושחז ש(ב81
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 זשץ0(5ש 3-8( 8פב א 15 ח שאז זא218 1008ם 102 שאז.פ0מ18שדס2
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 (105ב (מפאסקש2 ,5שש2 8ס2מפתש0((פ ץ6 5מ20(פז(5ם211 ז10זם0ן

 מ20((מז(5ל 8מפ.ס(מלמסדמ0(

 1 11פח5 (0מ סח( (פ לא( (מ01ק סח( ס261זז0א (מסשא25ממתש0ז1
 מ0 ,א28א 0( ס6 8שסש (ם0 מ2 25ח( אה0וו 8מפ מ2 סש ,זש1פסזסא0(

 (5סמ0א825 .5זסא((ם6 סא[ך אמביפ[ך אמפ א5שז3428 סדפא א(מש0(
 ס(פ1סז 01 סח( סז82 5מ0אפ(251ד 8מ112פ1ס6 ס61פז0מ0א5815זסא((ם6
 0איד ץ11ם211וו אס5מפ( מפס1(מם (פסם1 0( ס6 8ס5ם (פ א25ווס).5ס61פ(
 1 18ם0וו (0מ ץפ5 (פוח א15ווס) 5זסאשם6 מ2 15ח(  ןז(מם0( סזפ((סק5ם5
 01 ו1ס(פזס126ס8 8מ82פס251מ1 ז2סש אמא5ט[( .5זסש0(5ט( (ם8סש50

 ץפב1 זזס אאם0זש ס(מפז0מ18 01 סח( ((פצס 5וופ1 אמפ ז10 ל(פ011
 מ0אפ122פזז 01 סח( סדפזא ן(516211מ0ק5סז (פש 5.25ז2סא(

 ,סז10סזסא[ך 1 1פסקתפ 0( ם0ץ וום זפס8 ,מסזח(סז6 0( תססל25ח(
 (גסז ס105( 0( אמפא (פ 11פ .5סבע( מ% זם0ץ 5סום0א אמפ זסח((ם56ת0א5
 מפ(5 5(2 5ס8פת מ2 זם0ץ סזם25ס1 ,זם0א 6ז650פ 5(2 ס8פשסם1אמפ

 ס(פ(ם8( זם0ץ 5זסום0(5ט( מ2 סא( 5וופ1 נמפ 5(מס2ם8מפע1ם01( 01זם0

 יפז0ז 8מאפ1סז 0( זסא05(1 (פסום אמפ זסא05(1 .8מ2(פס אמלל'פ
 ץ01א ל101 11פא5 סץ ט6 0( סש אמפ מפט1(בם 5(פסום 01 סא(15פבחמפ
 01 סח( 218וו ם0ץ 11פא5 (0מ "!(פס 1 18ם0וו מסדס ט05ק0זת (פח(ץזסדס

 זסח((ם5 18ט0א5 ופ1ת825 מ0 סום 115פוו 01 145 ת0א5 פ אזפ(פ1תמ1
 אמפ ,א5נ288,ר 01 סנםסז60פ

 ווסז6ס1י
 סס!א( ,5ס8פם8מפ1 ,א8115מע

 8ס(0טף (מסמז8מפבעע0( 01 זם0.אפז0[ך
 (פלד מפ1ת 01 פ סטזוה ס8פם8מפ1 ס8פ55סש 1 סדפא11ס5וש

- סאז" עפוו 01 ."סן1-שטשס(1  8סוו10110 מ2 סנם (מס5סזת סמ1ם01ד 
 ,זסם שנתא5פ2 5ש1תבח פ שא פז0ש 8זפ8מש5 01 סא1 8מפ (פש15

- פ סשת אמפס061מ  טש סטת( (2לת5 אמפ שנמסא 01 ש0 אפז0[מ 
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 פו זםן2א 050אז 81פ0108510זק 8פ1פז108 טש81מף ש0* 0(7י10110

 0א( (1פ8661ז.(צ((
 ע9אן4ו 494עיש041ו

 0ז8010 ,18ח(581 (08פ1 14מסא5 60 ן1א8מסזסא( 508פם 01אש
 05צט 01 .61008 0לד 0ש04(0זת 25 85 :5ץ10110 (108נ 815שז10

 0פ0 "שא שסא פ2 ;זצשיו (2 " פ0א( 8(15חז 01 0א(08ן8ש-61004
 .ז0(ששי ז0א1 8 50משק 0( טבנן0ק 0א( (183 01 0א( זששיו 0( קנש,ח0

 0א( (08פ1 ט פ0א(.08אש5
 12 (08פ1 8ש504 ם2 ז0(שיו 83א פטט6 פ0טשז10 8פ8 ט50408

 ז10 ש7-10(פ0עת ,8שסא 0א( (08פ1 ט 0פ ז80פ10 ז0ח105 זספ2ש(
.05501ז

 ז0א05"
 0א1 05501ז נ1 א(וחש ט 808104 60 8(5ם 8$ %

 פ1 0א( (פ0ע0 (08פ1 783ו (0פ 8104ש 83 04ימףטז (מ86ש581
 (מסא(1יו 8פ1ושש (1 05פ01(60 .פ61440ז10 צ 8 618  7זנ(0פ0פ10581
 ט 08ע01דפ2 טשש(60 01 0א( ,0ד860 0א( סנ8( 15 (א8מסז6 010אע

 88%2 0( 10ש 6 0*.ז0טשש
ש614  (581 14מ ז10 8פמם5 (שנע " 01 8 ,דש(טשש (ש 
 זספ ש( .פ2* 0לד (%1 4~40 ז0ץ0( ד0ד0 זזק 01 60 .ש0ם0א

 פשטסק 0( 60 00ז1 במסז1 .(881 71ו0ע (5מנמ 60 8ש581 ס"8נע0ז1
 פ1חאץ 0א( 0בח( אבח1 ז6 0א( 8פם581 208זטק " 8 11" .שסאפ0
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- 3מש2 01 ש8סע ט0%קבםמ  4פע 1008ע 8תפ (םפח5 סיט(ן 
 סא( אתתס4תסז 01 שפסם 85.טא05א

 "יז8ד 01 שא מ תס6284ז10 5ט ן6 שאז אפזסז שושם
 שפא[1 8ת1ן ח(נא57 5ז8סקקפ 83 תפ 1אתזשצס (פסנםש5סדם1 5נ,8ס51ן(תס א(2א7י

 15 ן511פס 4ס2ססק 8תפ 25 שסת  (יזידם( ן6 זפ1ט(5טם1.סט5מש

 8חז0110ע סזפ סם501 01 סאז 1פסתשסש4 5ת518 ן6סזסא57-ם0ם
 ט04ע שא ןפם ס6 8סאחט8ת8%0 מ0ח טח05ע :שא טע א(עו%
 ,,ש ששק8 מ0ח ס4 א5סח 8ת8 ןפם ס6 4ע4תפא ו1שפז8קס%5
 הסקסזקבח  זסח05ן-תסת 1י1  ח"לנתר  םירסןזמזחל חט57 סנא א5ס1ם
 מזע 4תפ ,א501  ןפם1 ס6 8ס8ז88סז 5פ .זסאחח א056ע0נז שפ1ם

 ן8521" 8ס2(סמ8 8ת8 ט80 (סת שח5סז ס4 .סחמע טאנא שאקח4
 0ש סנא אםח 8תפ 5פא 0ש ס6 "14טז10 4סעת2זעפ7יפ

 סלן 7(ט4 01 ,66%פ(1 5זס15יזסקט5 4תפ זטנ7ו תסם1 מ 10 ק?סעפ
 ט2ט5 ס(תפ21סאט5 ת0 סאז עז70י 01 שפ1 8תפ ה1סז .81דסנעסזשפלד

 תסא(ממ1 01 זסא05ע שפסםז תסםפז8קסזק מ 01 סנא ש05תטטס(תנתסקתע
 8םפ תסע5סז  ןאם526 ט5סז תסקט 811 טת0( 8סת[ 0ש שפסיסזק ום8יבנ18

 ת2 ט2ט(םפם1זס4סק
 סין 5ת1סד שפח2 ס[8 ש ס6 8סדסם1סז סז8 ט1 5סא%מסח2פ

 ת10ש26אסזק 8תפ ס15פ נמ[10 פ "שק 01 סאז ,יפ1 ש5ת2פ8פ[?קסזקמם
 !פ1 1)( 1פ2(סק5 ס(ת8(זטקבח 25 סאז 81ד0ת2סז 01 סאז (2זפא5סיזס(ע

 א(2א7ו ש0 אפזסז 8סזס4ז0 ת1 פ0טפזסם1סשש0( 01 ס4 ס881נת152ט0
 זסאזפ1 06(פנ 88א אז572 שח( 1סאת1ל ם1 סא2 ס15ט8 .תפם011 )ח5סתסנ((.

ש ת2 תסט(סתתס(ע5711 - ח(2אן סז8 תס6144ז10   סאל 5תמץ 
- סזפ 0ש ס6 4סז(פז(צס ם1 סחשששפסז8  סחש ת10ש61מ01זק 01 61004 

 ס055161ק (תסזצס ס05אז 5ם1סד ח(2ח7ו סזפ1סז 0ש סאז ס1ק4ת1זק01

 זסיזעבם הא ן11פםסק5ס סחש (םפט5 ,ס[טז(טצם (שמ ס86סד0מ1ס1
 ן6 ס4 "סד!00ז

 סלל נאט5 1פז0( 01 5ת1סד 0ש ס6 8ס2(8[(צם נעסז1 סחש 8ם1א-זסק
 תסם טתטסש, 0ש סתס 4סשתטא 8ת8 .תסדס1ס סין 3מ2סד שפאזס[פ

 10 ש6 תקופז4 שטס ן6 סח2 ט00ז שפ סת0-"ח ם1 .זס6ב1טת סאל8סזטעח

 סז8 4סדחזפ שפ 61 סחש 1פ(חסם1מת 1%פד 01 ם1טזס( 85ז0,י ת2סא(

 טצסש 01 סח( מיפנ 8ם61881ז10 3ט סאז 8תם8ם 01 ס5סא2 .5שזאקפסעקו
 ס7י ן11ט1סזפ( 4תפ ן1ש(סזז0( סי[ס065 ס5סאז 5קופ1 תסאז סאז ס61פזשפ

מ 11% 10%ח.נ0  ממם" ופ" 
 4שז ס57 סת4
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 0סעקו ם" 1"ם%םב 25 4שב1ש4 ם צם ,שא05ש 0ם ט"ק 01א
 % .זקנםסוס %5 ש2ם [0 885ס ש" 150ב.4סםם"6

 [ששמ"51וש11 ם10זצק5ם2 14מ0א5 ס6 י 4סצח .סשזמ0[סאז
 [שסזח8מב51 14מ0א5 ז[ס5ם2 15א 4ם"א 0זם2 סחז 4ס25(ש ."ס[" ם1סאז

 ס5"( 01 71ו10 סא 14מ0א5 55ס[ק ם7ו40 ם0 סא( ז0ק5 [בסם סא([סקקמ
 ו(סם ["סם סאז 4"סא ח(2א7ו 5"א סאז ס(ם"["סקת" 01 " -004א87
 ז"אז סץ10ם סום 4ס[סיס5 5ס6טז ס[" 4!"1 ס[ב6 04ב סא ם"( סו"נםב

 [סק0[ק ם20ז(סקטא % סאז 5ס2נת(טפא ם1 ם0א5סמף ס[ס7ו זט( 5ב4ספ1טףס[

 [0 ל055161ק 0[0ז [0 ס25יופסום8.0סז"21זטנם

 ם0ק~ו 08אסץ0( סום ,11004 אז["ס 14ט0א5 ס6 24"1 ם0סום
 ,1ם0ט60 4ם" ב 8ש[סץ0( 01 סשש5 ם0 ,ק0ז [סאש א(2א7ו סאז8ש58ס61

 01 08חסץ0(-61008 4.25סם0זם1
 0סא7ו ם" אבעם" [0 1ו10 5בא םסס6 4ס[שא8מ"51 4ם"סחז

 61008 5בא ז0ם םסס6  4ס[סץ0( א8מ0[חז זא28מסץ0 סאז08תסזשמ"51
 ם [סא05ש 11 סם0סנם50 5סאס065 סאז [סשס " % 25א דמ4 0ז.[סץ0(

 [0ע סנם פטא[ 01 סום 61004 18ע[סץ0( סם0 ל"נם זשסעקבםב
 שב [0 7ו%0ס6 סום ס8ס21ימק 01 סנם"5 ם0 סנם50 8ם2שס5ס0.4ש[סק
 סאז 08חסץ0( "אש"נם ז5מנם ס6 ם" 17חטבס שם"ז65ט5א"א(ן
 21 45סס5 ס[ס7ו 8סזם"1ק ם2ס[סום לסום 14מ70ו -שבם12ם[ס8 5סא715ב1ם

 150ב ס4.6ס5מ
 11 ם0קט 8ע[סזח8מ"51 ס[סום 5"7ו םב לם"ס ם0חבח1"ס[זבאז
 סחז 55ס(0[ק 25 [10 סנתש ם50בס[ ,[סא05ום0ם סאז 1בטזא 01סאז

 8ם2טיש-61008 4שם צם ס6 4סא[ב(.זמ0
- ועע ע"ע מ2",ושעוטוהשא   1טווא 

 ס(ם52 סחז 75ו"1 4םב סחז סמף02ח(ש 01 [טו!ע םב( ז0םס6
 17ז(ב[ז65" 1ם0[1 5ש600 זמח 17ם0 1ם0[1 1"(1ז(ב[ק,ס(0סאסקוס

 4ס0[בס1
 5ס42טז5( 01 ,בנם"(1 אס[0~ר ,בס)[ 65 ) 04ב 5ב ז0ס(ס[ 5זוסז[בסקקב

 א%יו 8ם2ץ"[08סשז0אק 0ז 24" סאז ,ס(2ץ0ם 1 סץ"א ס[סא 4ס44בב
 7וס1 [סום[מ1 5ם0אב[ז5מ211 ל6 ח(2א7ו סם0  ,ב1ם ו(סא( 21 25או[70ו

 5"א םס(6 ל1סזבטףס4ב.4סזט(סו(
 סאז 1ס2ח( 55ס(0[ק 01 [טו42ן % 4ס24ץ42 0זם2 סס[חז:5זפשק

 ;1בםעם" )2 סא( 4עא;5[ש["מף
 )1 סלד 4[ב7ופ10 ם20ז[סק 01 סא(

 )3 סש 1"[ש25ץ [0 1"0[שם2 .5ם"8[0 סחל 55ש0[ק 01 [טע2ע5(שב1ם
 ם2בעס( ז"אז ס7ו 7ב1ם ז0ם 55ס[58םב[ז ז5ע88ב סאז ם20ע26א0[ק01
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 *71ו *ז% ש1או סא( 8ם551ש61 01 8ם21שד0(-61008 15.נשהם0ם20ק 0שח7י פפ 1פה"מפ " 8ש2שאפטפ51 שא( 61004 18טסא5 ס86ש2סד0(
 שלד 2שע20ק 51% 102 2שאפטפ51 15 ם1 ש* 2ש0ש( 01 ס*ן%ם
- נםפ שא( 5טעפאק50ש- - סא( שע41ם71ו   נהפ 2055(פ שחז פשח(פצ 

 זפא( ?שא(  7פה2 זסמ שדסם2 .ז2פקפ שאז 2שפש82 מפק 01 א(560ס6טז שא" תש11ט8 ם1 שא( ס5פ( 01 71ו10 א(60 5ס6טז שזש 0ז ש6 זס5 ם1ש(פ1ק
 זשם2 ס6 זט( .אפט20א( ה0 ,71ו10 פ 8ם1ת511 01 שחז 2ש%זע אפק01

 שם0 ס6טז 15(0ש(ו1טצ

 5(ם01ק 01 ס2בםזפקסנ ה1202 1פ(1ם661פ2 7ופ1 זפא( 0פ(ז1ם5ס2

 מנ 8מ1מימשנם0( 01 שחז זפשם2 5פ:2שא105-ם0ם
 1 ) עש"אעז : שלד ששםו0ם 01 ש* "חח 2055(פ ס56חטז
 01 שא( 1(שמ זשם2 סןם ס(פ1ק 5פ פ נ1קפ2 8שזקטת2ס(ם1תט.ז(פ

 ?הנ 0ש(פ(51שא 02 ס5טפק נ2פוז10 02 נ2פ7וו6% ם ש5טפ(102
 עם1~1פטף5ש שא( ז%ם2 01 טא( 1פמלםפ 02 71ו10 5פ זסםתשא105

 )2 :"ץעננשץע 11 שא" 2ש2סזאפטפ51 5פא זסמ שנפה2 פ יא118?8ששק5
 ז0סמשו0ם 01 ש* סעמן 2055(פ שא( 5ס6טז 01 שחז 1(שםנ2פ,ת10

 נםפ 1(פ6 נ2פ7ו0ז ה2א זט6 נש5טפ( פ סש55ש2ק ם0קט 5אש"ם1
- צחז 1פמצםפ 5נ זסםתשא105  ח(ע4י נשקק0ח( ח8ט20* 

 )3 :עאגעעצ ע ש* ש"םן %א ם6% 4טצ ח חזפסםס6 שא(שנ1א
 0ששוסס6 שא" סק41ם71ו נםפ זש11טע ם1 2שנ02 ש 2שדש5 מש*פ

 ם0אפ101ד 5פא םשש6 נסם1ה2ה01( נמפ סחז ז1ט5ש2 " זסם.2שח105

 ש102ש2שנוד ז1 15 1?זפב02זנט( ם1 סחז ש5פ( 01 י7ו10 0ז 1(ט1קזטס

 שא( 25שא(פס1 2שד0 שא( 51% 01 חסזאפטפ51 נםפ חז71וקשסא5

 ש5טפ(ש6 01 שא" 7001ו 8ת21שד0( שא(.1(שמ

 )4 :"ץעעץעקשל2 11 שא( 2ס2סזאעטפ51 נשז(ש12נ 15א ס11מן זפ0פ

 ,סעהפ ?פ,ופ ה1202 סח( ש81נ1ה2 שם11 5נזשיוס( סא( נפשא02

- 0שדס 11 שא תפ4 ם1 שחז 2שזםש( נ0פ נש2ססד "0-  ?11ס6 
 ז1 15 נס2פ1(שנתשא105תט

 )5 7 :ע"אע" נ0שלקו שטנ 0ז משדסתט ס8נש 01 שא( ס"מן 002שא7ו

 שא( ס2טתפש2( 5(515ש2 ,ו1שפ2שק5סנ 8ם1ם2טת 5א ו8פסא שא(5ס6טז

 ם0" "ש* (עם0צםפ5(11ש22א(פםפ
 ש ס6 זט( ?פה2 ס6 ם2ש

- זפא( מ10זפ(11קה02(ם  8טז5ם1 01 8ם1ס6 5צ נש2ס אפט0צא 

 ס5טפ( 102  נדפזוך%-[ום[ץ 01 ס* זפשם נםפ 15.טא105הט

1(

2(

3(

4(

5(



 115ו [001ע ע0עע3111

 0ז ש(אד שנ 61 8זס7י 01 *טספ אחז ש6 81ה"םב ז0 8"6 ח8ב1ש6
 8אשזא8ט518 85 ה8 8"ז4ע0 ז0 ש(חז(פ 0ש -~ס שלןזששא8ט518

 שפטה1 ס6 זשיש 1ט1א"ש78י ש8נם שנם 8ב1זששאאט518 שעהע ס6 8ן78ע[8שפ
 8ה81זס((8 0ש .7ך18 ש1 5שז1טךסז 2פסז8 ,ש(0ש1זשקצש 8מ1בע8ז1 8ה8וננה5
 טש %פ שנם שעהע 8ה8 ונבשז ש1 ז10  .ן2ט8 ש140 שנם אששא8מ75י8פ

 ז8טש ס6 8צהשש8 ב1 פ1 שםחזשקט5 שפ4ש 808 8ב1שז10זשע.55שהבששע
 שלד זשזשא8ט518 ז5מהצ ש6 8שזשקשזת 0ז אצשזת לא ששבל ז10-ש

 00מ(שק5 0ש שא( 18661 00עט 8הבשש8 ש8 ד[צו.שבע2

 שאל זשזשא8ט518 ששהצ ששז(עם נע 80 שהשפם0"דםש 01ש(1ט5
 .55ש2מםבש1( שלד ז00ה 01 שאז ע-0ז8682 ש5מהצ ש6  4סא784י.מ7י80

 שלד ע(שנ2 01 שא( 81במ1ב8 שזשח7י שנם ש11נ1ע 15 0ש ש6 1818 ש5מבעש6
  .8שא785ו 108זשא8ט518 ח 8שם1פ1זשק 10 שא( ז*11 01 שאש צ88.ו01ס

 שח44ן 8באשח8ט518 ח שסם 0ש6188ז10  8"18ו0זת שזש!ם 25ש0ש1(1בו
 681חאב שא14 0ז ש8חפ~ה1 שנם ש"ז0ש.55ש(0זת

 841 5ח4  87ה1 ש6 8שזששח8ט518 ן001 ע זנשנם 5ש6081שז8
  ן8בשז1ב  נשזידמ( *1י .5זש*8ש1 0שלקו וש* שזש 511 ש8טם808

 55ש1זשחשפ1  ןשנם סז8 שסם .8שדסזתק8 א 15 0ש6188ז10 ש זשח8ט8518

  וס( ז0 זשנם0 81החם8 צושסשם8ש1טהח5 ז0 10 שא( שמ1ב5 ן88אע7י

 זשח.811(
 "ש818שההה1 זש81 8ב6שא8ט518 ש(חסם 18טסא5 ש6 0שופע

 שנם 81בשה8 ז0 8"6 8שא(ז1"ת 17שי151טים0( 8ב%1שה 18808ל4בשצש
 פו.שש1

 11 8 ע(51 81פאם8 85א 0שש6 8שזשא8ט518 808 "שםבז5"-שזשנם
 זשא8 שא( 8שלא1קם ה54 ח שסם  ש0ש18דש ש8נם 81בשם8 815שבשמשנם0(

 8ה8 ש5מה1 זסם ס6 8שזקש((8 5ב זשח05ע(8שש

 1100(שק105 01 שנם ש11הע ז5טבע ש6 ש88ה1 67 ו1זא8118ב81181

 שאל זשעה6 ה8ם 81008 פ1 8ה4מב( .ש48ש עלן 5שז1טךסז 8שזם051ש5
 ל(טטש 8ה8 8 שםפ 8המשש1 ז10 שנם שזט1מ86 55ש0נם00ה51 01שנם

 .ש*ש-שע0ע 2100(שק5פ1 ב1 5ה4 זש0בבה1 15 8שז1טךסז נם60שז10ש6
 808 זשחב.108זשא8ט518

 זשא[ל 8בהשזשט שנם 8ב551ש61 ששחזתסזתק8 0ז שנם ש(8 01-שא8ט518

 8!חזש ום8ה1 1815צח80 8!82 85ז61 ן8בע ש6 8שזששלעט518שט0נם71י
 00אמשעשז 01 .85"85ש61 שז422 18מ0ח8 ש6 0שן(ש 0ש שז8זש0ש(ם0(808

 א(ששע5 ז0.טם8
 שהשיש1שזי

 שסם זתנהזשזב2 ן6
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%עז"4עצ

4 0( ש8(5 ע ש6 ,(ש5(ט0 פ4 ש6 8"ץ10110 זשפק0ע8ה8  1 
 מ0ח5 נם102 טקזש(ןש נם60 מם8"602ט8 5טשש מש (ספ8ש5ששע8

 0( פסשמ20%ק 25ש2ש(אאט518 ש05אש5 5ס860(שטטף 8ה8 8פ1ה81שש

 שא( 81(1ב661פ 5שי18 01 עשא( "02שי 1 80 (סם .ם0ט5שטף חשח(118
 חשש 0( 61בש2 שסא( סצמא(0ח5 01 י811בם5 8ב171(ט0טסנמסמפס(

 0אין 818 (סם (6שסש6 67 שא( אאט020א( ס0ס8טחמ 8117ט5ט פשד81פ1
 שק20טפ 102 שצם 8ש2(58 .ח02ו5 317 8ח82נפש2  87בם שץ[% 883

 2ש8פבפש2 8ה8 0( ש88צ0(סש (הש8סשקש8ב1 ח(82ש5 0(פ1 ש6(2שק20ק
 טצמ 102 ס10ז(עמ5ב1 8ה8 ש(ם88188 סנ 5נפש2061ת 01 ש6ט80שלד
 187 ,25ש8שש2 ,00( 0אשי שד8א (ט6 8 26681שעטצ ש88ש1שיסהח 01(4אוו
 15 (א248 8ס8 8ס20אי פ1 ש5שא( ,25צם8נם  87נם ש6 8שסשא1%תס8ה8

 8שבם102בע 67 7בם טסשת!2ם0( 0(.ון10110
 ס1 8פ821קש2ק שא( 81הממ8 102 ,2ש(אאט518 83 פ1 8ב1?( שא(5אש1

 ז0 8פצ6 שא( ,88שא 02 " ס5510ש2קבם0( 01 81ס2שפ1 ,5ה0288זשש[8

 ש82( (שהנ ש6 סש81ז ש ש5ט8( 0ס  ,ז558ש(שסתט .פ81ק ש%ד,81פנם8

 ס1 5" (183 ,טסשנם0נם פ 8ש8828ש2 83 8 8פ1ד11 ןזטסש 8ה8 זטסאש[סז
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 ןז8(5801 .5ס(ם8תשז0 7י110 ח(טבם ,ס85ס815 ,עזש1בם 8מ88בע[ס1מ5
 25 8מא( 8סז8ק5 0( סם0 108[סא84 0( ס5סא( ס7%י 808 81!(6סת(6-מעסז
 !005מפ1 סיד ןש1דס8ם10 01 סאו 7וס7 ע8מ1 ע1טפע ס6 8סת182קצסע6
 625 1ט1ן(182 ס(ם8חקהש( אצ7י סא( 5סת2צם80 01 ס0ס82עח 808סא(

 ,ז%8ם58 5ס31ת 8ט(188טבם0זק ע6 סאש .ס6261 זטל( ,81זסבם,81(0סת1
 (ח5סבם80 8מ8 181(50 ,אזטק ס[8 (ט6 סא( 005א(ספסז 01 סא"ןז2זטע

 01 [ט0 .5ס6082 80ס1(" טסע 811"5 ס6 0(תם "סמ1 25 סאו4ם8בעבע0(
 01 סאו ס161פ 808 80ס1(" טסע 811ח5 ש6 0(תם י,11(5[טסץ 25סאו

 1מ8ש(41 01.ס(0סנ(5
 סבד ס8161 8180 5ז(81[ש20 סאש ס5ט 01 ס1זז8( א(1א7יסד8א
 4סא"ז(ע מ01ז1 .ס83ס415 15ל 5000 85 סא( 81החם8 65ש!פ(ט5 ס(-(8א7י
 [סיצא 1108 01 ,ס85(815 א 5סמ1ט(ש6 סאש 8תא60[שא ס(18ק 01-ש!פ1

 55ס1[ס6 4ם8 85ס1סבתבת 7י10 5בםז10 01 81מחם8 ס"1 . . . 0(ז72י
 .5ס6פז(2מ1 (ט8 עזסז 7יס1 5מ10ז(ספ8 סז8 4סזס04ס08ס (טסא721יסאש

 828 01 סנש .זסזז18 ת~ל ,81מחם8 סא" תפ((2ז 01 ,(83סח4 25 מ8(פתם
 ס1(2ש[8 ז10 סא(.א(8בם0(5

 ס11ד 08ט010זק בם71580י 01 סנש ס3161] 5סבם0(ש6 במ852(0סזשקע8
 מ01ח סח1 .8ת!80סז10 ט1 5ס(ם8ם41ז0 מ1ע (8 ,ם10(0סץסזק 80808

 ס(0ט0 01 00מ0סדס[ק " זשז(ס6 80ח( 8 04ט0ק 01 .אט( "1שקס(סזק

 סז8 10 ס(ת88ז0((8 נש72י סנש 5סבעזז(80 01 0זס08בם 100(8(ש858ת8
 א2 1005(18מעס[ ס161(8קבם0( א"72י סא( 5ס(8ז(81 01 .ס0ס781אסח~ר

 ס161מ 25 סאש זססם10ק 01 סאש עז8(1ם58 5ס(תש"5 01".ץ088(
- ע9ז*70 8ג .צשא9'3!21  
 10 סוא [18טקסק 8ס(8זאט1פ 81(נ8"זסק 5[ש011( ,ס"8882אאאז



 1פז 3002 ע0עץ2711

9 ש80ש(ז1 4ש ?ישע (1 2$ ש(7 שמ( 0ש תזגתא10 6 ש   שטא 
 "א( 5ץ8י 01 זמס ,5[שח(18 0ש ענת (מ0 ש ש0 י5שש0א אמ1ם68שא
 8214 ,5ס510ס8בת 821 ס8ש1(8ט 10045 4ס8 שששש6 ש(ם0 ם8881 18ש08ש

 ,ש1קסשק שנא צד8ם 01 שאש.5ס10(שם

 זש(קפא(70וץ'

 (*ו.ועשט5 4%4 ואט44ש(ן  נמ%0מוו0 ?9גגז0צאש ז3:0368 3צ700זס7
 .6ו4ש6 .ז.א 6ו8ו5 מ"טחמ%ש14 מ6.0ועז6ו8א

 שם0 01 שאש ט(שנ6מ5 סשחח קמ [10 ס551מ(5ש א "אשאש34

 אמסם8 ס0טסשדם0( 01 55ב51,אק ש (טם8ם1 ,ז2( .ג.א נא1יש*
 ס0ם8ק0בתשק 01 3,000 5ש6"ש ש0[1 שאש .5.ע 85י שנא[8ם1ש18

 55שם(ם52 ס7וסמע 85 שאש.מ11
ש 11ם5 זש6שששש[ שנא (לם288קש ש8שש5 01 מ11(8א[  10%ל 01 
] .1918 7ס18ל 83ס38מ0א[ 10%טשלש  4ש8ם"(ש4 זמס ס0ח18מק0ק 
 ,5שדם ב1 (8אש %1ט6(מ0 01 ,מ11 ס0 8 858ש .ש81(5 "(56 סשאששאש

 81(6שש 4א% פ "א א 1[0י 0( ש2%18 שאש 5מ[וד0%417קקמ5
 ס0 ש6 ]1 א ש6ש0(

 םצ056קשי
 8סאמ8( ש6 .צ8ש5ש ס1 ש6

 ,ם00סשד ()1 85ש0לד ,5חסש[1 6 25ח [שק8ק ס0 שלש ((ש"ש01
 ,מ11 4ש1%א4 (8ל1 ,5ששזשח7ו ששאש 25 0ס זם32טש( (מ0פ8 שא((00[

 5צמ8( 01 טאש ,"83צ6 שזשאש פ 0מ (פמ40 (18ם שאשש3"88[0

 ש5261ס0ק5סז [10 שלש 18ל8ט[ק5 01 (2 25 84ט10 117שח( 6 08א.(טש
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