
-ש
 ש ד"רזךבנרין בפוילי,( תרע"נ בשינת)נוסד
 תרצ"ה מנהם-אבחרש

 נשי.ג8ש כעת לאהךיופיע

 דורנ וגדולי גאוני בהשתתפות ולהאדירה רנירה להגדיל מדברותיוישא

 והסו"להעורך

הרבו

 שמוא-

 פררם הלוי אהרן
 )פו.ילין( ובגדין בזוירצה ור"מ רבמלפניס

 בש,קאגא ובעת )גשליציעזן, בסשטששקשוואואב"ך

 דולר 3 -בארצנו:

 זם%6פט(ט.5

 ישנח: "הפדדמ"סהיר
ן .. בהו"' 

 ןו,לו%ונקז'מ~ן==ם===-==41"

 "0**יי5שסאגק%א"
 3.00ן---0פ1ז2 ז"ץז10% י .י 10%1מ8866 ו~ת1מ0אנבמשטנ

.12 ,$1ט8עג1938

 ט(מם8מ"קס6.6י81 ,ס88(1א( 015מ1111ן ו%88א .5 .% ,15סא9%יסיו84ן

 :"מס6ש 11טאו(0א13290
 טטז8(ן 45 טתסטם5 01%58 ס4מז !מ ו8טוו1טיסא .15 .1928 (8 טמ((05ץן

 ם10ל יפ ,0ש108וח( ,018תמ11 ז140זט ט11( וס21 01 מ0ז%18 ,1879.3ן

 ש1ש, לושיש* 6שנ פשנ. פחשעספנשפ *1ו1 ק4, פ4בליויננ ש11 פרינפיננ קוואלי*י של חדשום בבית ונדשסנסדרש-

 ךיי-8ניונ,לי.

- 

. 
..



 כדת2והשתיה

קטקא-קטלא
 עם קשקש-קשל8* ווי משקה בעמערע קיין נישמט איז עם נעזונם. אודאיאיז

 מ8ערעליזירפ. ריין, אבמשלום פלייווטרם, בעמפע די פוןשרביימ אשימנע- איז קשקש-קשלש ענערניש. און לעבעדינ מונמער, און פריש אייךמשכם
 נעשמשקען און נומען 8 פון תשנען הנאה איהדרךילכ2

 ש ל ש ק - ש ק ש ק נוצט -נעמרשנק
 איחר ויאיתין פסה משר און ייהר נטנץ 8 פאר חשש וועלכען אירנענד יהן כשר אץראיז

ש קשס8-סשל8 81מעל 8 פידערט סם4רם דראנ רעמס4ראנטם, סענדי-סס4רם,סומט-אין
 של באמלאגמא ק4ק4-ק4לט של החרושת בית את בקרתי האחרוןבזמן

 תערובות ואף תעלומות כל לפבי נלו החרדטת בית בעלי והמהדזש"רדזיא
 ק8קש-ק8/8 הטשקה כי ומצאתיו ובדקתי חקרתי הכל )מעקרעס(הסודיי
 הדין. ע"9 ישתותוכשר

-------

 ר"""מ"ניי"1 -::ט עגרגנ:ייוקה'ם
 פעמם מטרעווע'יי *נייעפעמ כשרר*רוקחיס

ן ולאפות ~בשל ?מגז- טהזיעסיס-ירקות
 8 אין אויל 11עדז,"עטע'יל מ'ן קייע-ר' אויל סאלאר כשר*רוקח'ס
_,.,ר השנינ גינען 5יור*רוקתים מטריקסלי איז עס ווייל 2"רמע,:עד'כטער אויי 5ינשט כשר*רוקחוס  דיזו"רט מששקטישמ כשי*רוקחיס
 קשקט 5יור*רוקחוס
 ווינינער ווייסע 5יור*רוקח'ם
 5וידער ססאוריננ כשר*רוקחוס
 קליבזער שיומינום כשר*רוקחום
ן קשרטשנם אין - זייה כשר*רוקח,ס
רשקשה

,ן ושנימל טשיל )8ורציל5'ן, קוניהלנקות
 85?יש סילווער כשר*רוקה'מ
 5וידער 85?יש כשר*רוקח,ס

 * 6"ז(י"ש"(1 .ט .8 ו8ע.11נ(

 בהי-הטרכולת בכללטכירה
 .1 א(ח(01(1 פ ,8פס5 ,.1110 יתו1אפס(ין .14ור

ק  לאעטתט ורחנסש
)0

-0 
 (ישש ם8א פסםפשש( 8
 תשס"ב חיםעץ



 החוברתהפררם יבשנה
 העניניםתכן

- עמי נחמונחמו,  -  -  -  -  זצ"ל קוק, הכהן יצחק אבדהם ר' הרב - 
 זעלצער רי"ל והרב קחנוויץ, יוסף ר' הרב - - - - היבנים מאגורתכרוז
- נחטו חזון--י:בתשבת  -  -  -  -  -  -  -  פררם הלוי רש"א הרב 
- שנאסר. מאסם. בטשעלסי, וואורשט של חרושת בית הפיטים.לעזרת  

-הפם"ר.  תורה הכרת 
 ת כ ר ע םה

 ברלין וויינבערג, יעקב יחיאל הרב - - - - - - - - ג"י ששההביטריז(
- הגז וראיטית חלה בחיוב'טותפותיח(  -  י. נ. בראנקם, קושעלעוויץ, שמואל הרב 
- בתוה"6 הי:"ל אוסר אם חסץגזליט(  -  -  שיקאגא קאפלאן, הכהן ליב ארי' הרב 
- --- זרעיםכלאיכ(  -- -  -  -  -  -  -  יארק ניו ארנעסט, ליב יוסף הרב 
- חסר )א וזה נהנה זהכא(  -  -  -  -  -  יארק ניו רווארזעץ, ליב יהורא הרב 
- לשפ'חות מכירהכב(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ירושלים כשר, משה הרב 

 והרבנות היהדותבעיים

- הרב. בית ניטואין.חגי - בהריסבורג. הגרול השבת  - נשואין. חג   העיר 
-רעטרויט. - יום. 'טלשים למלאת  - כשרות. -מימן נרולות. אברות   
- בירושלים. תורה אהלישיבת - מצוה. בר חניגת  - כשרים. כולונים   חג 
- רי"א. ישיבת שלהסמיכה - רשיקאגא. הישיבות ועד  - שנתים. כתום   

- לצרה. אחספר  באמריקה. וחשוב גרול אורח 

 והממחר. הכשרות ועולם התורה בעולםמודעות

 ה ר ו ת ת ר זע
 מיהורי והתלאות הצרות לספר יוכל לאהעט
 רמי מקול ורומניא, ומפוילין ואוסמריא,אשכנז
 הצועקים בקורש ומשרתי ושובי"ם הרבניםאחינו
 ברעב, אנו עמוסים עלינו, ורחמו הוסואלינו,
 תשכחנו! אלאנא

 מוקרש כליל כולו תורה" "עזרת'המוסד
 ומשרתי ושובים רבנים לאלו ולתסיכהלעזרה
 האומללים.בקודש,
 המוסד נשיא ראזענבערג הל1י ישראל ר'הנאון
 לעזרת לבבות, הכושבר קול קורא. בקוליצא

 תורה". "עורת המוסדולתמיכת

 לתמיכת מוקדשים יהיו הנופש ימי הקיץ,יסי
 לתת מתבקשים המלון בתי בעלי תורה"."עזרת

 מצוא. עת בכל מגבית לעשות לזה,לבם
הכתובת:

 5(ל14מנב1 1י(ל14)([ך,ו[4פ3(ק
 673 ,ואא6פ0ז8 א0א ,~ז0ץ .א.ץ

"הפרדמ"
 חד,צה ללשכהעובר

 הרבנים, ולכל החותמים לכללהודיע
 עם מכתבים בחליפת יבאו אשר אלהולכל

 עברה המערכת כי "הפרדם",מערכת
 דלקמז: האדרסה כפי חדשה,לדירה

 5מ1ל4141נו1ןע1ן""
 13131(ע14 .5 .4נ5מ1ו[414נק

 ו 1220 מ1ב(אאו[א8ק6ו[א13196.1
 ,)(1((עס11ום.111

 לאינטרנט והוכנס-,'עתק
ס[5.0~00טש0[מ0ח."חשש

 תשס"ב חיםע'ע



 החוברתהפררם יבשנה
 עמי! נהמונחמו,

 *צהק אברהם ר' הרב הצדיקמהגאון
 זצ"ל קוקהכהן

- עמי, נהמונהמו,  אש של בבתב עור אבל 
 אותיות לבנת-פני על הם הרותים 'טהורה,נחלת

 ביום נכאים להגות הזרתי אשר הגדולה,השא~ה
 אנהמ? ואיך הגרול: אבלנו '2יהמר
 עשוק גולה עם של '2ברון רק '2ברי היהאם
 נהומים, לנטפי הושב הייתי אולי נהרף,ומארצו

 הימים, בקיו באים בונים בנים אראה א.2ראת
 אהו1, של ערך לזה ויש שוטמה, אר1ומישבים
 נעשה, מה אבל היגון, לעומת נהומיםיהו2וב
 לשעיטע חורבות ובניני מפעלים כהוכ:י יוכלוומה
 יוקרת, אש רואה הנני הבנין, בתוך אםנפשי
 ומהרסת?ןהולכת
 כבורה יפעת והררה, הודה האומה,מעון
 קרשה רוה רק באמת הוא. הלא עוזה,ויטשון

 בערה אשר תורתה אור הייה, במשכ!רתהמתגלה
 ארצי אל הם בוני, בני ואם ובמים, באיטבאו

 המעוז את להחריב וכלפות כ'2יל ובידיהםבאים,
 רעיון וכל להבנות, ההל מרם עורהמקרש,
 יזנה, ומרפש למרמם אבות, ארשת וכלקוריט,
- לעם, ארץ אנכי בונה לאמר מרמהובפיו  
 אנהפ?!ואיך
 טמרומים. נפשי תהגוכה
 לאכ!ר, אלי הקורא הוא ר' רבר הלאאבל
 לעולם. יקום ד' ורבר עמי, נהטונהמו,
 נפשי שובי ואומר! ואתעורר אתהזק כןעל

 והשוב נא קומי נהומים, תקוות ומלאלכ!נוהיכי,
 בנינינו, בוני בהלקי ואם רעים, תמיםמפלאות

 י'טמיעו, שוא הזון אשר מסוכה, עועים רוהעור
 בזמן נמסך אשר הזה ורעל נצה, מה,טבתבאין

 צניף הסיר אשר הוא עובדינו, מהנה ביןהאהרון
 לבבות הניע אשר והוא קורש, רגש כל מעלההור
- אבות כ!הכ!רי כל על זרון ברגללדרוך  אל 
 רוה רק כי נא רעי פהר, תפהדי ממנו נפשי,נא

 אשר היום קרוב זה, פותה הלום הוא,עובר
 אך כי ויראו, הנתעים כל יקיצו בלהותכמהלום

 אברהמ נהלת מעולם, נאותו הרב הנהוהוא
 בהורש. מסיני קדשו, והבל הוריו ויעקביצהק
 אלינו ייטובו שוב אהד, עבות לא בבוקראזי

 ד' רבר אל ישמעו וכולם הנמעים, העד-יםכל
 אשר הבנים, כל לנו ישובו ואז ובהדר,בכה
 בונינו מעשי כל על יראה קורש והירתרהקו,
 ננהם. ואז לער, תפארתנו באר'1א'2ר

 אלקיכם! יאמר עמי, נחמינהמו,

 המר המצב על הרבנים מאגודתכ:רדז
 ישראל כיישל

 בדד! ישבהאיכה
 יהורי כל ישב באב, תשעה ביום שנהבכל
 אוטר בכי 'טל ובנגון ההורבן, על ומקונןלאר'ו
 ועזב ברר, יושב נ'טאר על ברד" ישבה"איכה
 מדיכות '52 נזר הגדולה, העיר עם" רבתי"העיר
רבות.

 אשר מאורע כל ועל ההורבן, על מקונןיהורי
 איכהן! איבה?! צועק הוא ב,,קינות"יסופר

 הוכה, ההיל ני2רף, המקר'2 בית י2מם,ירושלים
 איכה?! סארצו, גיה ויי2ראל נ'2ב1, העםגבורי
 גרול ישראל? עם על זה נורא הורבן בא כ,העל

 על לא צעקתנו זה כל ועל הצרה, ואיומההכאב
 איך איכה?! צועקים רק בעצם, האיוםההורבן
 הזאת?! הצרה באהואיך

 גבורי בארצו, ישראל עם היה וחזק גרולאיכה?
 טאומה, לעשות יוכל לא הכיצור ואף היו,היל
 בהכנת עשירים שנמצאו בעת ההורבן,לקרב

 גרולה אומה אף אופן ובשום מ11ן.אוצרות
 ירו'2לים. בשערי לבוא יכלה לא רומא כמווהזקה
 מבהויו לבוא יוכל לא ההורבן אםאבל

 עזבו הרוהנית, מהירירה מבפנים, באמהרומים,
 לא התורה, ררך עזבו בר', ובמהונםאמונתם
 נקרע אשר וביהור והנביאים, התורה גרוליכברו

 הז"ל ואמרו הלבבות. ונתפררו ישראלאהרות
 וכל הנם" שנאת על אלא ירף2לים הרבה"לא
 זה, נגר זה ולהכוו עצכוו, הי2בון על עשהאהר
 שרפו איטר והיו נאבדו, ישראל עם שלוכחות
 על השונא לנצהון הביא וזה המ1ון,אוצרות
 בעצמנו אנו אשר האיומה, הצרה זהוירושלים.
 אנו המקדש, בית שרפנו אנו ההורבן,גרמנו
 האיומה הצעקה באה זה ועל הגלות. עלינוהביאנו
 !איכה?
 ארצנו, לחורבן גרמנו אנו ה,בבות בפרודואם



3 ההוברתהפרדם יבשנה

 לבנות יכולים אנו הלבבות בפרור כהיוםואיך
- איכה ישראל? ארץמחרש  להיות יוכל איך, 
 איכה?.זאת,
 וזקנים. צעירים ייטראל, עם 5כ5 קוראיםאנו

 ר אם ! 1 ת ר 1 ת ל 1 ' ד ל א ה ב 1ש
 לנו ויעזור עמנה יהי' לא ד' אם בית, יבנהלא

 בוניו ע,מלו שוא הקדהטה, ארצנו אתלבנות
 צריכים הבתים, וקרבנות העבודה, כל לשואבה
 כלי אסתי, באחדות להתאחר ישראל עםכל

 ארץ את לבנות יתאחרו הכהות כל לבבות,פדוד
 עצמה. חשבק על תעשה לא מפלגה כלישראל,
 ישראל. רוח ונגד תורתנו מר שזה נקמה,הלאה
 אמתי אחרות יהל אם ואז בנה יהף הבלגהכח

 עוד יאמרו לא אשר נקוה שלימה,ותשובה
 תום הקדושה, ארצם לבנק לנו יעחר וה'איכה,
 ימיט ויחדש טוב ליום לנו יהפך באבתשעה
בקדם.
 וקנדה הברית דארצות הרבניםאגודת

 נשיא קחנמיגעסף
 מזכיר זעלצער, ליביהודה

 נותכ2ד קטן2וק -- וקזדן~מנבוז
 מכל ז2עה, '2עה עתה, מתקבלות איובבשורת

 הטלה. ארצות ומכל ארץישראל,פנות
 ישראל בארץ עם עם שנשמך הרבהדם
 עם של ההבלגה כח הגבורה מעשיולעומתו
 הקשים הימים אחרי עדעי מי אבלישראל
 ואחרי עכה של והנמהר המר העם אחריומרים,
 אבדו הצבור הארץ, חלקי בכל מלחמהחזית

 והמחשבות, הלבבות לבחח קשה מוחם,צלילות
 ולמות, לחיים מלחמה הארץ, לישוב מלחמהעת
 ישראל, לארץ הראשית הרבנות יצאוובבר

 הרב שליט"א הגרולים הגאונים הרבניםחתומים
 הלף איחיק יצחק ר' והרב מ"ט, מאיר יעקבר'

 וקוראים בא"ל העברי צבור אל בכרוזהרצוג
 החמר והצרק, האמת תורת הקרושה, תורתנובי2ם

 כולה! הישראלית האומה כבור ובז2םוהרחמים,
 ררך ללמור מישראל ארם לשום חלילה"חלילה,
 בלי נקם מחי2בת רוחו על להעלות הגחימןר2עי

 רמי 21פיכת מחשבת רצח, מחשכתנמ2פט,
 זהו שיהיה רת ומאיט אומה, מאיח יהץנליים,

 אפיל1 ידעה את לשמור תפארתנת זהוגדולתנה
 אחר 5שום ח5ילה ומרות, קשות היותרבשעות
 נכבו2, הישוב, חיי בסכנה להעמידמאתנו
 הארץ בבנין ונמשיך הנקמה, יצר ואתכעסנה

 ישראל, שומר ובעזר החוקית" ההגנהובעבורת
 לגאו5ה במהרה ונזכה צוררנה ,מכ5 יצילנוהוא

הי2ליימה".
 יחמשה קרוב זהו ואומטריה! גרמניהארצות
 5סשימה, נה~חינו א5פים מאות נתוניםחרשים
 רכושם, הופקר פראים, להתעל5ות ו5שביה,לבז

 רבבות ולהציל, 5גונן מתעורר ואין דטם,הופקר
 מות! ער נו ע הכנר, ולמחנות כלא 5בתיהושלכו
 רכחט והחריב ורמם וחנ?ם גז5 ה'2לטונות,מטעם
 ומומדות הצבור מומרות מליונים, למאותהעולה
 והמהוללה הגדולה ישרא5 וקהלת נחרבההצדקה
 קבועח עבודה יטום מעתה לה אין'2בטינה
 הרבים. והמתאבדים הסתים קבורת חלתיובטוחה
 פי והמזעזעת האיומה היהורית הטרגדיהזהו
 הנבחר העם על שעבר מה מכל וכמהכמה

 גבול לה אין נרוריו '2נות אלפי בכדטךליסורים
 י2עור. להואין

- 
 המעונים ורומניה, פוי5ין ,מדינתויהורי

 ואכוריות. ק21ות בגזירותוהנורוכאים
 באב, תי2עה ביום הזאת בי2נה /2ח5 חזוןי2בת

 יום מארצנה שגלינו יום המקדש, בית חורבןעם
 ד/ ונאום ישעיהה חזה '2ל מוסרו קול'טמטמע
 מאויבי". ואנקמה מצרי אנחם"הוי

 לעולם, ירחה ונרחה הואיל נחכה,הבה
 ו5י2מחה. לששח 5נו יהפך החסישיוצום

 נחמה י2מח, ב5ב ונקרא ינחם, אז נחמו,יטבת
 כי יחרץ בי2ר כל וראו ר' כבור "ונגלה עמי,נחמו
 דבר". ר' מיכי

 ותפהדכןינפד,3יריז
 גרמניה פ5ימי י52 לתקנתם איחיאן,ועירת
 עם מיוחד וער ונעי2ה נסגרה, בברואוסטריה

 אחר שלחו הנשמע וכפי ב5ונרק.לטכה
 היטלר הרשע המן עם בדברים 5בואלגרמניה
 53ונ- ראעחנה אמפה 5התאמף בקרוב וגםימ"ש,
דן.

 להביא יכולה מה תביא, מה יודע איי2אין
 בארצות היהורים פ5יטי ני 5המ איחיאןועירת
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 היום שבסדר רסתומים הרברים אלה,הרי2עה
 רבות יטנים לתקופת שתקבע התכנית "עלהרשמי
 ואינם מגלים אינם הפליטים" יטאלתלפתרון
 נע':ה גרול רבר סוף כל סוף אבל רבר,מראים
 הפלימים, לעזרת בלונרן לשכהבפתיחת

 וזהו הנאספים. המרינות כלבהי2תתפות
 עמים, בסור קולנו להשמיע לנו נרולההזרמנות

 ישראל. לעם גרול נצחוןוזהו

 שנאמר מעושן בשר של ןרישר1 ו22יר1
 לתעשית חרו'טת בית נמצא מאסם,בט'2עלסי

 פרארוקט כשר "יונייטער המכונה מעוי2ןבשר
 של בהכשר ועוטר שרלינגטטן, רחוב 86קי."
 חקירה לאחר נורע האחרונים ובימיםרבנים.
 רבים הכשילו שנה מחצי יותר זה אי2רוררישה
 וטרפות. נבלותבאכילת
 שליט"א סאלאווייציק הלוי רי"רהנאון
 מו"מ ג' ביום לאספה קרא רבוסמוןהאב"ר
 וגם החו"ר, בעת היו בומטון רבני וכלבערב,
 והגאון ממינסינמי, שליט"א סילבר ר"אהגאון
 נוכחו מאסם. מהאליאק שליט"א פאהרעררי"ל

 חרושת בית לאסור הפם"ר ויצא זו.באספה
 אבד בערווימש הערי החרושת בית ובעלזה,

 בית לפתוח עור רשאי ואינו נאמנותו,חזקת
 שותף, עם ולא לבדו לא כשר לוואורשטחרושת
 שקנה ומי השגחה, לו ליתן רשאי אינו רבושום

 הכלים. על שאלה ישאולוואורשט
 בער- מיכאל מו"ה הגאון להרב מרובהתורה

 שלו מם"כ של עבודה ע"י אשר מטשעלסיסאן
 זה. חרושת בבית וטרפות נבלות התערובותנודע

 דיןכפכ1ק
 פרא- כשר "יונייטעד המכונה חרושת ביתעל
 ק4"-רוקט

 רבום- הכשרות מועד נקראו הח"מ רבניםהננו
 מבית השערוריה על וררישה חקירה לעשותטון

 פרארוקמם" כשר "יונייטער וואורשט שלתעשי'
 בעל סמריט, ארליננטאן 86 במשעלמיהנמצא
 בערוויטש. הערי מר חרושתבית

 ונאמנים, כשרים מערים וררישה חקירהעשינו
 בשר בהבאת והורו חרושת, בבית עברואשר
 אמרו השגחתם, שנתנו הרבנים גם שם,טדפה
 החרו'טת בבית המאורע להם שנודע כזידאשר
 פם"ר. להוציא והסכימו השגחתםעזבו

 שנה כחצי כבר אשר לנו נורע חו"ראחרי
 הביאו גם שטה, וטרפות נבלות הבע"בהביאו
 וגם מרפה, וביטר טרפה וי:ומן טרפה,דקין

 הטעו המה פוידער(, )מילך יבש בחלכהשתמשו
 החרו'טת בית עזב אשר וי2ותפו הואהרבנים.

 במכרם רבים הכשילו במזיר והמה 'טבועות,זה
 כעת ומוחזקים רכשרה, במר ונבלהמרפה

לזייפנים.
 התעשי' על חמור באיסור לצאת החלטנואנו
 על ונם פרארוקמם" כשר "יונייטעדהמכונה
 '2ום לו אין א'2ר בערוויטש, הערי טרהבעה"ב
 יטל תעשי' להחזיק עור רשאי ואינונאמנות,
 וכל שותפים, עם ולא לברו 5א כשר,וואורי2מ

 וואורשט '2ל תעשי' באיזו הלק לו שיהי'זמן
 הוא כי היטנחתו, 'טם ליתן רב שום רשאיאינו
 ומי וטרפות, נבלות ומאכיל זייפן חזקת לויי2

 לרב שאלה ישאל זו תעשי' מבית וואורשטשקנה
 הכלים.על

 בזמן אשר הזה, המאורע על גרול בצעראנו
 וטרפות, בנבלות הרבים הכשלת יהי' כזהארוך
 ישמע לא עור אשר מחכים ואנו בופטון,בהעיר
 כזה.מאורע

 בוסמון תרצ"ח, תמוזכ"ח
 מינסינעטי זילבער,אליעזר
 בוסמון סאלאווייציק, הלוי דוביוסף
 הטליאק פארער, ליביוהדה
 בוסטון ראבינשוויטץ, משהדוד

 דארטשעסטער בארוויק, שלמהאברהם
 מטמס. ניו-בעדפשרד פטפקין, צביחיים

 תודההכרת
 אטרנו אשר מטה, חתומי הב"ר חבריםאנו
 מאסם., מטשעלסי מעושן בשר של חרושתהבית
 מטשעלמי, בערסאן מיכאל להרב תורהנותנים
 נבלות של הזיוף לגלות ממי"נ של עבודתובער

 זה. חרושת בבית1טרפ1ת
 הלוי דוב יוסף סינסינטי, סילבער,אליעזר

 פא- ליב יהודה מאסם., בוסטוןסאלאווייציק,
 בארוויק, שלמה אברהם מאסם., האליאקרער,

 ניו-בערפארך, פאפקין, חיים צבירארטשעפטער,
 רובער מא.סם., בוסטון ראבינאוויט'1, מאיררור
 מאסס. , מאלדען בארוכאוו,הכהן
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 יזסימן
 מליחה במא נ"י ששההבשר

 מאר- להביא שרוצים הגעפריערפליישע"ר
 את ולמלוח לנקר קשה שונים מטעמיםגענטינא
 בבשר לחוש יש אי לכאן, ביאתם קורםהבשר
 מליחה. בלא ימים נ' ששהה בשר מטעםזה

 הובא י"א כי' המ"י שכתב מה ירועהנה
 לבישוי המ2ר לאכור ריש כק"ח שם היטבבבאר
 הרי ע"כ כמים הקרח חשבינין ראיבממ"נ
 מטעם הרם שמבליע מעל"ע במים ששההכבשר
 כבי2ר הרי א"כ כמים חשוב לא ואיכבוש
 תמהתי ומעולם עי"ש הרחה בלא ימים ג'ששהה
 בכבוש יש רינים בסה רהרי ממ"נ זה רמהע"ז

 המים את החליפו אי כמו בהרחהיטאינם
 )עיין הכיי את נענעו אם או בסירוגיןוכבי:והו
 הוי ומ"מ ככבו'2 נחשב רלא ל"ג(, מ"קבפ"ח
 אינו רקרח ג"כ לומר יש וא"כ מעליאהרחה
 הוי הרחה לענין ומ"מ כמים הוי ולא כבושעושה
 וראיתי מים, כמו שבבשר הרם ומלחלחכמים
 שו"ת בשם ג"כ שהביא סק"1 בפ"תאח"כ
 בקרח ימים ג' שהה שאם ג"כ שכתב חנהקרית
 אינו חנה קרית והם' עי"ש לאכור ברוראין
 ואין בזה"ל וכתב טעמו קראות בו לעייןבירי
 הרם נתיבש וגם כבוש כאן ראק ממ"נכאן

 יטנקרי2 רבי2ר רואות דעינינו שייך, לאבתוכו
 להיות ימים עשרה או א' יום בין '2ינףאין

 פי' הב"י שכתב וכיען ליב'12 אויר בוי2ליט
 אוסרו אימ שמקרש רמה הרשב"א בשםס"ט

 חלת אק שוב מותר ההפשר לאחר רקלמליחה
 אין כך יעסור ימים עשרה או אחר יוםאם

 רהקרישה נ"ל ואררבא ליבשו בו נכנםהאויר
 ה כ י ת ח ה נתלחלח שנפה2ר דלאחרמועלת

 מבחוץ רהרחה ואף ם כ 1 ת ב ה ל 1כ
 פועלת אינה רהרחה ימים ג' ששהה מועילאין
 לכוה לא אבל החתיכה פני שעל לרם אםכי

 את מלחלח ההפשר מ"מ נתיבששבתוכו
 רהא אח"כ. מליחה ומועלת לעבר מעכרהחתיכה

 מטמאין ונבלה רשריו הנרה רם ר"פ בנרהתנן
 )שם בברייתא ואיתא יבשין מטמאין ואיןלחין
 רהבא אלא מעל"ע שרייתם וכמה נ"1(,רף

 אוסרו מעל"ע רכבוש לשרות אפשר לאמעל"ע

 דיכול נקרש אם אבל בתוכו הרםריתבשל
 אלא מקרי יבש לאו שהן לכמות ולחזורלהפשר
 בעי ולהכי נקרש בעורו מליחה מהני לארמ"מ
 שהן לככוות לחזור שיכול מה מועיל ואיןהפשר
 ב':רץ. כמו לח נקרש להיות מועטתבשעה
 לאחר מ"מ רם פליטת מעכב דהקרחונבלה
 עכ"ל. מליחה ומועלת הוא לח לכו"עשנפיטר

 הערה אצלי שאלה שנים ככוה לפניוהנה
 לי הסציאה ואז הגעפריערפלייש ע"רהברלינית
 רבריו ומסקנת קאלערם, הר"ר שלגוטאכטען
 עמק בעל הגאון כסברת בידי המצויהבתעורתו
 יתיבש שלא מועיל הקרירות שטצב ז"ל,י2אלה
 הנעפריער- את להתיר יי: ולפי"ז בבשרהרם

 הבשר את יפ,2יר שאח"כ בתנאי אבלפלייש,
 הלכה רבר בם' ראיתי ואח"כ תוס"י.וימלח
 שכתב כ"1 אות זצ"ל קלאצקין כוהר"אלהגאון
 לאפריקא מאוסטרליא המובא בשר להתירג"כ

 ובריקה שחיטה לאחר תיכף אשרהררומית
 עי"ש עצום בקור תחבולה ע"ח הבשרמקררין
 כקע"ח כי"ז אבה"ע הב"ש ממ"'2שהביא
 עריף וננלר רכשנקרש כק"ר בנימיןובמשאת
 ומסקנת ראיות עור שהביא עי"ש מיםמצינה
 שולט אויר אין וננלר קרו'2 שהבשר דכ"זדבריו
 האויר מועיל בקרח '2הה כי2לא ודוקאבו

 להתיר מכיק שם ובכוף וה'2תנות תפיחההרקבה
 במים הבשר 'טיתנו היינו וחליטה מליחהאחר

 ועי"'ט האי2 ע"ג בקדרה שכורתיחיןרותחין
 סקי"ח ובפ"ת הא"ח בשם סס"ט בב"יי:ציין
 שהצריך וברכ"י טבריא חמי גבי האנורהביטם
 גם ועיין עי"ש שהוא דוחק ויי: רותחיןהמים
 אחר בשול להתיר הרידב"ז בשם סקכ"1ב9"ת
 לרותחין. נתינת ע"יצליח
 מצרר ע"ט אות ס"ט כ'י' השלחן בערוךוגם
 הג' בזמן נח'2ב יהי' לא הקרישה וכון דכללימר
 וגם הנ"ל הב"ש דברי ג"כ שהביא עי"שימים
 והגריסין הרוטב רטהרות רפ"ג רתנן מהאהביא
וכו'.

 הגעפריערפלייש להתיר שיש נ"לולכן
 כנ"ל ברותחין ונתינה מליחה לאחרבמרינתינו
 מרחפת השחיטה גזירת אשר אשכנזובמדינת
 הבשר ולהתיר הרעה את לקרם הרבניםעלינו,
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 משיב ביטו"ת ראיתי אח"כ וד"ל. סחו"להמובא
 ג"כ. ש3וקילליטואל

 גם והובא הסרדכי עמ"'2 כאן להעירוראיתי
 הלוי ר"י וז"ל הביטר כל בפרק ס"ד סי'בב"י
 ימים ג' ששהה ביטר כל הרא'2ונים כוןקבל

 15למ אינו '2וב נכולח ולא נקור בלאמעל"ע
 עכ"ל. שבתוכו ורם חלב מאיסור '2נתק'טהדמו

 מה כתב כ"ח דין ב' כלל הרא"שובתשובת
 לאכול שלא הזאת באר'1 9שומ מנהג,טשאלת

 'טמעתי לא הזה המנהג ימים ג' ניקר '2לאב'2ר
 דקר בב'טר נבלע אינו החלב בניקר תלוי מהכי
 בשר לאפור גאונים ע5"י נוהנין אלאהוא

 בתוכו הדם שנצרר מליחה בלא נ"יששהה
 כוזה ונראה עכ"ל. בצלי התירו מרומנבורגוהר"מ
 בטעם והמרדכי הרא"ש בין מחלוקתשיי2

 דלהרא"ש בל"כו נ"י ששהה בשר שלהאיסור
 ע"י יוצא ואינו הדם שנתיביט 3ומעםהאימור
 מ'טא"כ בחלב ולא בדם רק שייך וזהמליחה
 בב':ר ונבלע שנתקשה טשום האיכורלמרדכי
 והנה חלב. שהוא או דם שהוא בין נ"מואין

 יש דלכתחילה כתב מי"ח ס"ד במי'הרמ"א
 שבו החלב יתקשה שלא ימים נ' תוך הבשרלנקר
 בדיעבד לאמרו אין נ"י תוך נקרו לא אםום"מ
 שהביא הדבור במוף מק"ו ס"ט סי' בש"ךועיין
 לקדירה אף דמותר וכתב אלה הרמ"אדברי

 שרה בלא הרמ"א דברי ,ם8ירש מדבריוומשסע
 דשרוי שם צבי בנחלת הבין וכן במים החלבאת
 במים 'טהוא כ"ז דחלב 3ו,2ום לחלב מהנילא

 ג"י תוך לנקר הרמ"א הצריך ולכן יותדמתקשה
 לחלב ולא לדם רק המועילה השריה כוהניולא
 מארגינמינא המובא מצונן בבשר לפי"זוא"כ
 יתיבש שלא דם לענין מועיל דהקור דנימאאף

 כוהני לא כו"כו הנ"ל הרא"'2 וכדעתבתוכו
 שבתוכו ודם חלב מאימור יתקשה 'טלאלענין
 לאמור הי' בלא"ה וגם הנ"ל. המרדכיוכדעת
 מהני ולא החלב טצד מחו"ל מצונן בשרלהביא
 ולכתחילה הנ"ל צבי והנחלת הש"ך כדעתשריה
 הנ"ל. הרם"א ע9"יאמור
 מתקשה שהחלב הנ"ל הנ"צ דלפי אמנםהן
 המעם לפי לחלב ראשונה הדחה מהני איךבמים
 וראיתי הבשר. את לרכך היא ראשונהדהדחה
 בתוך בשר שריית לענין נ' סי' ד' כללבתו"ה

 והביא כן נהיגין דלא מהרי"א בשם שכתבנ"י
 עיי"ש לי' משרשי המים דאדרבא ממרדכיראי'
 ניקר שלא ב'טד לאמור המרדכי דברי גוףוגם

 מהלכה נדחה בתוכו מתקשה שהחלב מצדמחלב
 הרא"ש בשם מ"ד בפי' הרמ"א שכתבוכ3וו

 הרבי"א שכתב דמה כתב הב"י וגםותרו"ה
 במ"י ועיין עי"ש רלישנא אשגרתא הואנקור
 תשואת ובשו"ת ק"ח סי' ובכו"ב הנ"ל ד'כלל
 בזה. שהאריכו כ' סי'חן

 מהני דלא שחידש הנ"ל הנ"צ דבריובגוף
 גם ועיין הנ"ל כ!הר"ח כן כששכ!ע לא בחלבשרי'

 דהשרי' בפירוש שם דמבואר ב' שערבאו"ה,
 הנ"צ וקושית עיי"ש הניקור לענין גםמועלת
 בלא"ה הא ג' בתוך ניקור הרמ"א מצריךדלמה
 לישב צריך מליחה, בלא להשהותאמור
 טלי2ון משמע וכן מועמת שרי' לעניןדמיירי
 להניח אין דלכתחילה שכתב קצ"א מי'תרוה"ד
 חלב בו 'טאין בשר דאפילו ניקור בלא ג"יבשר
 לצלי אלא מותר ואינו ג"י אחר עד מניחיםאין

 ט"1 סי' בב"י גם והובא משתלי דלמאוחיי'טינן
 למעיין ברור וזה הנ"צ של יפודו ובמלעיי"ש

בתרוה"ד,
 וויינבערג, יעקביחיאל
 ברלין לרבנים, בבהמ"דר"מ

 י"חמימן
 וראשית חלה בחיובשותפות

הגז
 י"ד( מימן ד' חוברת י"ב, משנה)המשך

 שעמדו במקום גם לדרוש דחובתנו כיוןוהנה
 כדברי הוא שדבריהם אף ז"ל, הגדוליםרבותינו
 לומר אפשר שלפענ"ד מה בזה אעלההאורים,
 עם עיסה העושה תנן: מ"ד דחלה דבפ"גוהיינו
 מן פמורה כשיעוד ישראל בשל אין אםהנכדי
- המפרשים כל ומדייקיםהחלה,  יש אי הא 
 ז"ל: שם ובר"ש חייב, כשיעוד ישראלבשל

 פמרינן וכי בשותפות, הנכרי עם עימההעושה
 3!ן נכרי שותפות קל"ה חולין הגז ראשיתבפ'

 ע"כ, כשיעור, ישראל של בחלקו בשאיןהחלה,
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 קומי בעי חייא ב"ר בון ר' ז"ל: שםובירו'טלכוי
 יעשה כשיעון', ישראל בשל ייט ואפי' זעירא,ר'
 ר' א"ל באמצע. הנכרי וקב מיכן וקב מיכןקב

 ע"כ. נירין נכרים ע"י מעורב ואינוזעירא
 שייך רלא רם"ל נראה הירושלמי מד'הנה
 עם ביחר עיסה עויטה על מסש שותפותדין

 במיוחר, עומר ישראל 'טהלק כמו ונחשבהנכרי,
 חלה ע"י נפסק ייטראל חלק דהא לי' רקשהאלא

 5מור וקב מכאן וקב מכאן קב כמו והויהנכרי,
 ר' כושני וע"ז צירוף, ליכא דבכה"גבאמצע
 כל א"כ בגירין, נמי2ך העיסה רכל כיוןזעירא,
 נשוך כמו ח,טוב יי2ראל ביטל 191רתא15רתא
 ומצמרף.להרדי
 מרבריו רמשמע קשה, הנ"ל הר"ש בר'אולם
 ש5יר הוי וייטראל עכו"ם של רבעימהרם"ל

 קל"ה בחולין פמרינן רכי דר"ל אלאשותפות,
 של בחלקו בשאין רק זהו בחלה, עכו"םשותפות
 וזה חייב, כשיעור בו ביש אבל כשיעור,הישראל
 שם רם"ל לישנא להך דהא לכאורה, מובאק,?ה

 צ"ל ע"כ 5ומרת, עכו"ם שותפות וחלהרבתו"מ
 מחמת 9מור ולא שותפות מחמת 5מורדזהו
 רפמור דבבכור ]ואף ישראל. לחלק שיעוראחסר
 ינמל באם רק זהו מ"מ עכו"ם, שותפותנמי

 דהוי ונראה מום, יהי' העכו"ם חלקמהבהמה
 רין רעצם ולא ישראל, לחלק חסר כמונ"כ

 וק"ל, אהדרי כלל ל"ד הנה פומד,השותפות
 דשותפות אפילו פומר השותפות התםגם

 הא זאת זולת נם ורו"ק[, בהאם רק הואהעכו"ם
 מן בחלה עכו"ם ביטותפות פמור נמיילפינן
 כן 9ומר, עכו"ם שותפות בתרו"מ דכמותרו"מ,

 דהשותפות הפמור הא בתרו"מ וא"כ בחלה,גם
 לה אין דהא שיעורא, דחסר מיטום לאהוי

 וא"כ 5ומד, השותפות דעצם- משום אלאשיעור,
 כיטיעור ישראל בחלק יש אי ואמאי מ"ש,חלה
 סה"ת רשימת ש"ל סי' מויו"ר בב"י ועייןחייב,
 אה"נ ביחר והישראל העכו'ם הקמח קנודאם

 יי:ראל, לחלק שיעור איכא אי אפילוד5מור
 רבוותא והרבה הרא"ש דעת וכן במורועיין
 לחלס דק יש אי רלעולם ום"ל סה"ת עלד5ליגי
 חייב. כשיעורישראל

 קנין שהוא שותפות דענין בזה,והנלענ"ד
 מצד הדבר אי רק שייך זה בעלים, לכמהמשותף

 כמו שותפות, הוא ענינו קנינו מצר אועצמו
 לכמה שהיא כיון עצמה דהירושהבירושה,
 שמטתתפו בשנים וכן שותפות, עושהיורשים
 או ביחר, ולהרויח למכור או להשתמשע"מ
 כל מיוחדים, חלקים בו ול"'ט שלם רבררהוא
 רבר שקנו אבל שותפות, רין ע"ז ישכה"ג
 שנים כמו שותפות, ולא חלוקה רק הואשענינו
 לחלקה עיסה ועשו קמח קנו או עיסהשעשו

 נחתי לא הא באמת בכה"ג באפיתה,לכיטתגמר
 ענינא ע"ז ול"ש לחלקים אלא שותפותלשום

 בהעימה יש אהר דלכל אלא ממש,ריטותפות
 חבירו. בשל שמעורב ורק עצמוחלק

 עכו"ם שותפות 9טרינן קל"ה בחוליןוהנה
 הוא התם רה9מור אמנם אם הנה וחלה,בתרו"מ

 רשותפות, דין עצם בו דשייך בין גווני,בכל
 להם ,2היה וי,סראל בעכו"ם התם רמייתיכמו
 שותפות שייך וראי רבכה"ג בי12תפות,שדה
 שלא כ"ז העימה ועל והקמח התבואה עלגם

 כסו ממש שותפות רין שייך דלא וביזחלקו,
 לכשתאפה, לחלקה עיסה שעשו וישראלעכו"ם
 יש ראי רי"ל והיינו חילוק, דיש י"ל מ"מא1לם
 בדאיכא אף עכו"ם שותפות משום בחלהלפמור
 דעצם בתרו"מ ככוו ייטראל לחלקשיעורא

 דאיכא במקום עכ"פ דזהו י"ל פומר,השותפות
 להם שהיה וישראל בעכו"ם כמו ממש,שותפות
 והעיסה והקמח התבואה על דגם בשותפות,שרה
 ד15מר האופן באותו והוא ממש, שותפותהוא
 ביחד עיסה בעושה אולם ומעשר, בתרומההתם
 גם ממיט, '2ותפות ל"'ט הא דע"ז העכו"ם,עם

 בכה"ג, איירינן לא ג"כ ודאי בתרו"מד5מורא
 א"כ בתרו"מ, נתחייב כבר ישראל חלקדהא
 שותפות משום בכה"ג גם לפמור יש מ"מאי

 לחלק מצמרף אינו העכו"ם דחלק זהועכו"ם,
 מצמרף, יטפיר כה"ג רבישדאל אףישראל,
 שיעורא איכא אי אולם מצמרף, השותפיןרעיטת
 ורו"ק. בכה"ג, לכופמרא א"א לבד, ישראללחלק
 דחלה ב5"ג המתניתין מבואר שפיריפי"ז

 עיסה דעושה ה15מקים, ויתר והר"'טוהירושלכוי
 פמור, כיטיעור ישראל בשל אין אם הנכריעם
 כו5' ול"ק כי2יעוראקייב, ישראל בשל יש איהא

 עכו"ם. שותפות ד5מרינןרה"ג
 דעיסת אמרינן ישראל בשל כנ"לוהנה
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 ערימותיכם מרכתיב זה וילפינן חייבת,השותפין
 מתרומה רילפינן או לשנים, אפילורמיטמע
 בחלה, נמי רכתיב כמו והוי תרומותיכםרכתיב
 רק זה ראין צ"ל יפה, רינא בהךכשנדייק
 אלא 5ומר, ראינו השותפות רין עלילפותא
 שנים עיסת רכל צירוף, לענין גם חר'ט ריזרהוא
 עיסתן שנתערבה מה על מקפירין אינםאם

 אפילו ערימותיכם ראמרינן לשיעור,מצמרפת
 ולכך רוקא, שותפות ברין כלל תלי' ולא,שנים
 בכל הוא מצמרפת שנים בשל זה רריןחזינן
 שותפות עיסתן התערובות על השייך ביןנווני,
 עיסה שע'12 שנים כמו .טייך, רלא וביןממש
 בירוש' ראיתא כהך או לכשתאפה, לחלקביחר
 הל' פ"ו ברנמב"ם להלכה והובא רחלה9"ר

 או נשים בשתי שכ"ו סי' ובמויו"רבכורים
 נשכו "רק אפי' עיסתן, שנתערבה רעלמאבשנים

 לשיעור, מצמרפות מקפירים איינם אם לזה",זה
 רלאו מזה חזינן שכ"ו, סי' יו"ר בשו"עועיין
 היכא אפילו אלא מצרף, השותפות רריןרוקא
 גזה"כ רהוא והיינו ממש, שותפות ריןרל"ש

 חוזר לפי"ז ליטנים, אפילו ערימותיכם,מרכתיב
 אין ממש שותפות ראיכא במקום ראפילוהרין,

 מחמת אלא השותפות, קנין מחמת באהצירוף
 מצינו שפיר הא לפי"ז לשנים, ראפילוהרין
 רהרמב"ם והיינו הגז, לראשית חלה ביןחילוק
 רם"ל אליעאי רר' ררבנן אליבא אזילוראי

 ררשי רלא הגז, בראשית פומר אינורשותפות
 אולם לחלה, רמי הוא ובזה לך, הכויוחרצאנך
 חר, לכל שיעורא רליכא היכא השותפין,לחייב
 ילפותא ליכא הא רע"ז להלה, ל"ר אמנםרזה
 חד'ט רין רהוא עריסותיכם רכתיב בחיהככוו
 הגז רבראשית לשנים, אפילו רחייב צירוףלענין
 לך, המיוחר דרשינן רלא ואף כתיב, צאנךמ"מ
 לא הנז ראשית נם כתיב, לא תא צאנכםמ"מ
 אמרינן רלרבנז משום חלה, כמו מתרומהילפינן

 הענין. הפמיקרראשית

 יבוא()הכמטך
 קרשעלעוויץ, ז"ל רצ"י בהב'שמואל

 י, נ. בראנקם,חופ"ק

 י"ממימן
 שלך הרי לומר יכוי אםהפמח בתדר דתובעד חמץ בזו אםברין

 הפסח בתדךלפניך
 בם' פסח בהלכות באור"ח הביא יעקבהחק
 לא ה5מח תוך תובעו ראם ש5סקתמ"ג
 כ,צווין שהכל לפי לפניך שלך הרי לומרמצי
 ועומר שרוף וכאילו 5עם באותו לבערועליו
 שמהאי וכ,סיק כלום לו סחזיר שאינו ונמצארמי

 עליו שעבר חמיו ופוסקים בש"ס נקמומעמא
 לא אבל לפניך. שלך הרי לוכיר יכולהפסה
 שם"ב בסימן החושן והקצות עכ"ל הפסחבתוך
 לו חשבת אי ממ"נ יעקב החק רברי עלהקשה
 כן אם כשרוף רחשיב הפסח בתוך ניכרהיזק
 לוכ,ר יכול ה5סח לאחר ואמאי ב.טינוי קנהכבר
 מ5רק וכרמוכח בשינוי קנו הא למניך שלךהרי

 היזק שמיה ניכר שאינו היזק רלכ,"רהניזקין
 שאינו היזק ואי בשינוי. וקנהו שינוירה"ל
 לוכור יכול אינו אמאי היזק שמיה לאניכר
 הקצה"ח. עכ"ל לפניך שלך ה,רי הפסחבתוך

 אמאי הקצה"ח קושית לתרץ ישולכאורה
 לפניך שלך הרי הגזלן לוכ,ר יכול הפסחלאחר
 היינו בשינוי הגזלה הגזלן רקונה ראףמשום
 אבל הגזילה שינוי בהאי לקנותה כשרוצהרוקא
 חמץ של הגזלה את לקנותה רוצה ,טאיןהכא
 אנא קאמינא כי ס"ו רף בב"ק כראיתאבפסח
 מתיאש זה האי לקנות רוצה וזה מתיאשזה
 זה ולפי הגמרא עכ"ל לקנות רוצה אינווזה
 אף ה5סח בתוך בשינוי הגזלה הגזלן קנהלא

 רוצה אינו רהגזלן משום הניכר כהיזקרהוה
 רנוכל משום זה תירץ לרחות יש אךלקנות,
 רמשכחינן הררי. ימי לא רקניניםלאמר
 רוצה שאינו אף קונה ארם שלרירו

 ררב ל"ם. רף בביצה רש"י כרכתבלקנותה
 ארעתו רלאו המגביה קני רלא סוברנחמן
 אבל רש"י. על שם 5ליג והתומסותלקנות.
 שאינו אף לירו, כשבאה שקונה מוכחלרש"י
 רוצה אינו ראם רבה אמר והכא לקנותו.רוצה

 כל ראין חזינן הרי קנו. לא ביאושלקנותה
 אינו אם אף שקונה קנינים שיש שויןהקנינים
 ב"ק מהגמרא ראיה אין ולכן לקנותהרוצה
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 לקנותה רוצה אינו אם ב'טינוי קנה לאדגזלן
 הקנינים כל ראין כיון יאוש בקנין שאמרינןכמו
שוין.
 הגזלן שקונה רקנין ראיה להביא לי נראהוגם
 וקונה חשוב קנין הוא שינוי ירי על הגזילהאת
 שינוי בקנין אבל מהני, לא אחר שבקניןאף
 ר"ה ע"ב כ' רף בב"ק התוסשות רכתבוקני

 רמעילה משנה הגמרא שם רמביא הא עלנתנה
 לא זה הרי הקרש של קורה או אבן נמלגבי
 מעל. לא וחבירו מעל הוא לחבירו נתנהמעל.
 ,2ירור ער מעל לא זה הרי ביתו לתוךבנאה
 שהניחה והוא שמואל ואמר פרוטה. שוהתחתיו
 בפ"ק התוספות זה על וכתב ארובה פיעל

 לי ומה הוא לי מה גזלה מכרי פריךדחניגה
 לגזבר המפורת בנין באבני ומשניחבירו.
 מתכוין רהוי לימעול סקום מכל וא"תעסקינן
 במתכון אלא מועל ארם דאין וי"ללקנות
 של1 סבר הוא והכא שהוא מי מרשותלהוציא
 על שהניחה והוא שמואל ראוקטא והאהוא.
 שם רמק'טה כ' רף במעילה מבואר ארובה5י
 ועל מעל רתניח כיון תחתיה שירור לילמח
 ארובה 5י על שהניחה והוא הגכורא כושניזה

 לגזבר המסורים באבנים דמיירי אף משםמוכח
 רקניא הגמרא פריך מ"מ שלו שהםדמבר
 נ"ב דף ביבמות אמרינן חזקה ובקניןבשינוי
 רשלו וקמבר הגר בנכמי כעודר חכמיםעשאוהו

 הרי רע"ה בס' בחו"מ פמקו וכן קני. דלאהן
 מקנין עריפא מעשה שינוי רקנין מזהחזינן
 קונה אינו ריאוש ראף לומר נוכל זה ולפיחזקה
 בשינוי כוקום מכל לקנותו רוצה אינו אםבגזלן
 קמה זה ולפי לקנות רוצה אינו אם אףקונה
 יעקב. החק על הקצוה"ח קושיתנצבה

 כהיזק הוה רשינוי נימא אם ראף י"לואולי
 שינוי רהוה משום קני לא הכי אפילוניכר
 מצווין אין הפסח רלאחר מיטום לברייתוהחוזר
 באו"ח שם ועין מררבנן בהנאה ראסור רקלבער
 ואיתא שם. אברהם ומגן במ"ז תל"הסימן
 פוסק וכן קני לא לברייתו החוזר רשינויבב"ק

 רפריך והא גזלה. מהלכות בפ"בהרמב"ם
 מהא היזק שמיה למ"ר נ"ג רף בגימיןהגמרא
 הרי לו ראמר הפמח עליו ועבר חסץ גזלדתנן
 שינוי הוה הפממ לאחר דבחמץ אף לפניךשלך

 מהא הגמרא טקיטה התם אבל לברייתו.החוזר
 ומה הפסח לאחר גם נשאר וזה בהנאהראסור
 הרי ראומרים ונטמאת מתרומה הקצה"חיטהקשה
 שם. יעיין שרפה דבעי גב על אף לפניךשלך
 לשרפה העומר רדבר אמרינן רלא לחלק יי2אבל
 הנאה. באיסורי רוקא בעלמא כעפרא הואהרי
 אבל שריפה ב'טעת להנות יכול ראינוביון

 כמו שריפה בשעת להנות שמותר טמאהבתרומה
 הוה לא כן על כ"ר רף שבת במסכתשטצינו
 ל"ה דף בסזכה התוספות אך בעלמא.כעפרא
 רגם טבואר '2ם הריטב"א בחירושי מצאתיוגם

 לשרוף העומד רכל רין להם יש ממאהתרומה
 רמי.כשרוף

 רברי על הקצוה"ח קו'טית לתר'1 לי נראהאבל
 אלא לה חשבינן לא רלעולם זה בררך יעקבהחק
 יעקב החק שכתב ומה ניכר ':אינוכהיזק
 לפניך 'טלך הרי לוטר הגזלן יוכל לארבפסח

 לבערו עליו מצווין דהכל רכיון מפני הואזה
 עליו מצווין ,טהכל כיון גטור כהפקר הואוהרי

 שהתורה כוזה גרול הפקר לך אין לכןלשורפו
 הרי לומר הגזלן יכול לא שכן וביוןה'פקירה.

 ולא כלל השבה מצות מקיים ראינו לפניךשלך
 והתורה פרומה משוה פחות אף מטון שוםשויא
 אך מירי, שויא לא וזה הגזלה את וה,טיבאמרה
 'טלך הרי לו לוכור יכול הפסח עליוכשעבר
 בב"ק כדמצינו כעלמא כעפרא דהוה אףלפניך
 ח,טוב הגזלן רלגבי כיון טקום מכל ק"הרף

 מצר ביה לזכות יכול ארם שום ואיןממון,
 אזי 'טגזל החמ'1 לו אין 'טאם לגזלןשמפסיר
 כרמצינו עבורם רמים להנגזל ליתןיצמרך

 דלגבי זה ומשום מ"מ דף בב"קבתומפות
 הרבה ממון שוה הפפח עליו שעבר החמץהגזלן
 גם הנגזל לגבי וכן בעלמא כעפרא הוהולא
 כראיתא הפסח עליו שעבר החמץ שוהכן
 מהו. לי' נשבע רבא רבעי ק"ה רף בב"קשם

 בהחמץ לזכות יכול אדם שום ראין וכיוןעי"ש.
 רהוא אף הפקר הוה לא לגזלן רמפסירמשום
 הגזלן יבול הפמח לאחר לכן בעלמא.עפרא
 וגם המקר הוה רלא כיון לפניך שלך הרילוכור
 ובין הגזלן לגבי בין שניהם לגבי הואממונא
 כיקיים לפניך שלך הרי אומר ובשהוא הנגזללנבי
 בתוך אבל הגזלה. את והשיב של העשה אתהוא
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 שלך הרי לומר ריכול הריןריהיה אף הפממימי
 ברבתבתי שניהם לגבי ממוןרהוה נמצאלפניך.
 בתוך החמ'ו התורה רהפקירה כיון אינו זהאבל
 רממ"נ הפקירה הרבה ממון ששוה אף ה9מחימי
 ימי בתוך הפקירה והתורה חמץ הוא מקוםמכל

 לומר יכול ואינו נצירי שויא לא בן עלה5סח
 מצות מקיים רלא כיון לפניך שלך הריהנזלן
 הל' 5"א 5סח בהל' ברמב"ם שמבו' ומההשבה,

 אלא ימצא ולא יראה לא משום לוקה שאינונ'
 בתב הרי חימצו או בפמח חכרו קנה בןאם

 הוה ולא הוא קניה בר בפמח רחמ'והרמב"ם
 מעכו"ם בפסח חמ'ו רקנה לתר'1 ישבהפקר.
 עכו"ם של רחמיו זה בחמיו קניה זבותוחל
 וה מחכהן וכה הלוקח וגם הפקר הוהלא

 באחר באין יכוצא בבל עליו שעובר וטהרקניה
 באין וחצירה רגיטת ע"ח רף בגיטין שאמרוכמו

באחר.

 מ"1 רף מב"ק זה תירו'1 על להקשות ישאך
 הפסח עליו ועבר חכרו גזל גבי הגמרא שםקאסר
 מייאש וראי איסורא עירן דסטא כיוןוהאי
 לפניך, שלך הרי לו אומר אמאי קונה יאושוא"ב

 זמן שהניע אף רחמע משם מ'2מערלכאורה
 סקום מכל לשורפו עליו סצוין רהכל אףביעורו
 אך זכיה לו שיש רבר נקרא והוא כהמקראינה
 שקכל דחמ'1 ארי' ה,2אנת כתכ רכבר לתר'ויש
 המפקיר על מציל זה אין אחריות הנפקרעליו

 באחריות שהוא אעפ"י יראה בל עלמלעכור
 עובר נסי המפקיר הכי אפילו ובביתוהנפקר
 ולפי המפקיד. של תממון דעיקר כיוןעליו
 האיסור זסן כשהגיע הגס' רברי ניחארבריו
 בל על יעבור שלא כרי ומבטל מתיאיטבוראי
 י2אין מ5ני הנגזל של החמ'ו דעיקר כיוןיראה
 לכן הנו"ב. שכתב כסו לספקיר נגזל ביןלחלק
 5י' אימורא עירן רמטי כיון שפיר הגמ'5ריך
 הגמ' לשון בזה ומרויק אימור זמן שהגיעוקורם
 בוראי אימור1 זמן עור הגיעו רלאוכיון
 רקנו נאפר ואם החמץ, לבטל רצריךמיאש,
 הרי לוסר יכול אמאי רבה כרברי הנזלןביאוש
 לו שיש ואף הגזלה. ביאוש קנה הרי לפניך,שלך
 זמן קורם רק מועיל אינו רבמול בהזביה

 צריך שהנזלן מה בר-זכיה הוא לכןרביעור
 בל על יעבור שלא כרי ממנה ומתיאשלבטל

 בתוך רחמץ 5שוט לרבר בנו"ב ומצאתייראה.
 זביה ארם לשום ואין נמור כהפקר הוההפסח
 יעקב החק לרברי גרולה ראיה ומצאתיבגוה

 שם רה'עלו וב"ב ק' רף ב"קמהתוספות
 הגפנים כשראה ניכר היזק רחשיבהתומפות
 מהרות כמטמא אבל כלאים שהוא ניכרבשרה
 לא המהרות על השר'1 שרואין אע"פ חברושל

 ונראה הכשירו אם יורע רמי ניבר, היזקחשוב
 שהוא ניכר אם בפסח בחמץ גם התומפותמרברי
 הרי הפסח בתוך לומר יכול אינו כן עלחמץ
 כשעבר אבל יעקב החק ברברי לפניךשלך
 רמי החמץ על ניכר היזל חשיב לא הפסחעליו
 הרי לומר יבול בן על הפסח עליו עבר אםיורע
 שניבר בחמץ כן על ה5סח, לאחר לפניךשלך
 התומפות מרברי גרולה ראיה י'2 חמץשהוא

 יעקב. החקלפמק
 ק58לשן, הכהן ליבאוי'

 שיקאגו מאטעלע אנשי בביהכנ"םרב

 כ,סימן

 זרעים כלאיבענין
 ימעט אחר מסין רובע בה שיש מאה כלתנן
 שקלים ריש ברע"ב ועי' מ"א(, פ"ב)כלאים

 ברובע רגמ מי2ום רהוא כאן, יו"טובתוכפות
 תורה ררבר סשום או ראירייתא, כלאים הוילא
 לזרוע מתכוין ראינו מ'12ם או כטיל, בתריחר

 מרובע ובפחות ררבנן. כלאים רק הוי לאבלאים,
 כתב ה"א( 5"ר כלאים )ה' והרמב"םהקילו.
 מעיטרים אחד הוא אם אחר זרע בו שנתערבזרע

 שנתערבה חטים 'טל סאה כנוןוארבעה
 אמור ה"ז שעורים של מאה ושלשבעשרים
 או החטין את יטימעט ער המעורב אתלזרוע
 ומרכתב לוקה. זרע ואם תשעורים עליומיף
 להרכוב"ם דס"ל הרי לוקה מיעוט בלארבזרע
 בהרע"ב שלא והוא ראורייתא, כלאיםרהוא

 רבפחות הטעם לרירי' להבין וצריךותוסיו"ט.
 בלאים. הוי לאמרובע
 בירוש' ראיתא מהא הרמב"ם על תמהווהנה
 או ממעט הוא צר באיזה רכלאים( )רפ"בכאן
 אמר בן לא המאה על מוסיף או רובע נוןפוחת
 האימורין כל יוחנן ר' בשם אבהו ר' יוחנן()ר'
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 תמן אסור, מזיד מותר שוגג עליהןשריבה
 את הכא ברם תורה אימור לבמל מרבהאת

 ברובע רגם הרי העין. מראית מפני לבמלמרבה
 מפני מררבנן, אלא אינו האיסור כל אחרממין

 זרע 'טאם הרמב"ם כתב ואיך העיןמראית
 ס"ק רצ"ז סי' )יור"ר הגר"א ביאור עי'לוקה.
 בצ"ע. זה שהניחו כאן רעק"א ותום'מ"ו(.

 ברברי אחר פירוש יפרש דהרמב"םונראה
 )5"ג בפיה"מ שכתב מה עפ"יהירושלכוי,
והוא העקרים אלו ושמור ז"ל ט"א(,רכלאים
העין לכוראית אלא בו האזהרה איןשכלאים
 מותר הוא מוברל האחר הצמח כשיראהלפיכך
 ה' החזקה ביד וכן לו. סטוך י2היהואפילו
 דיני כל שהביא אחר מ"ז, ה' פ"דכלאים
 וז"ל, כתב במשנה המבוארים כלאיםהרחקות

 בין שיש שבזמן לך נתבאר הרברים אלומכל
 שלא כדי להם הראויה הרחקה המיניןשני
 כמו העין למראית חוששין אין כוזה זהיינקו

 אין טזה זה מוברלים שיראו ובזמן'טביארנו
 כמו זה בצד זה הן אפילו ליניקתןחושי2ין
 הרי )פר:( שבת רש"י ועי' עתה.שנתבאר
 איסורי מי2אר שונה כלאים שאיסורמבואר
 לחוד הרבר מציאות תורה איסורי דבשארתורה
 העין. במראית נמי תלוי וכאן האוסרהוא

 את הכא ברם הירושלמי, רברי לפרש ייטומעתה
 מכוונים אינם העין, מראית מפני לבמלמרבה
 נומים הם אלא מררבנן, שהיא מראה"ע הריןאל
 בכלאים מיוחד רין שהוא ראו' מראה"ע הריןאל

 בירוש' וטריא השקלא וזוהי ברמב"ם.כמבואר
 משיעור מיעום רמהני דהא סבררהמקשה
 רר' מהא הקי2ה ולפיכך בימול מדין הוארובע
 ובימל עליהן, שרבה האיסורין דכליוחנן

 איסור תמן משני וע"ז אסור, במזידהאיסור,
 האיסור, הוא לחוד הרבר ומציאות הוא.תורה

 האיסור מציאות היתר ברוב מתערבוכשהאיסור
 לבטל אין ולפיכך ברוב במל שבדין אלאנמצא

 את הכא ברם אמור, במזיד בימל ואםלכהחלה,
 נם דבכלאים העין, מראית מפני לבמלמרבה
 לחוד הדבר במציאות תלוי אין תורההאיסור
 איכא אחר ממין וברובע העין, בטראית נםאלא

 העין, מראית ליכא מרובע וב5חות העיןמראית
- כאן ער בירושלכוי, לעיל שם שאמרוכמו  

-רובע - ואילך מכין העין, למראית חשו   
- כרובעפחות  5ירו'2, העין. לכוראית חשו לא 

 העין. מראית ליכא רובע טשיעורדבפחות
 בימול זה אין רובע משיעור כשממעםנמצא
 מיעום ע"י שמסלק איסור. סילוק אלאאיסור

 והרי כלאים. האיסור לי' ואזל העיןהמראית
 מ,2ום י2מותר ביניהם גדר עשה כאילוהוא

 ה ז ן י א 1 העין.. המראית עי"זשמפלק
 םיל1ק אלא אים1רבימ1ל

 בלוזיד וגם לכתחלה, אף מותר וזה ר, 1 ם יא
 שום הירוי2לכוי טרברי אין זה פירוו2 ולפימותר.
 ררבנן, כלאים רק הוא אחר מטין שברובעהוכחה
 במראית תלוי כלאים של ראורייתא הדיןדנם
 הימב ונתי'2בה כאן הירויטלמי כיון ולזההעין

 הרמב"ם. על והגרעק"א הגר"אתטיהת
 רק לא מוכרח הירו.טלמי בדברי זהופירוש
 ראי2ונים, להרבה גם אלא רהרכוב"םאליבי'
 לכתחלה מבמלין אין ררבנן באיסור דנםרם"ל
 ובתום' )ד:(, ביצה עי' אפור. במזיד בימלואם

 )ם' יור"ר ובמור שם, הראיטונים ושארורא"ש
 כל יפרנסו ואיך ו'(, סעי' )שם ורנו"אצ"ט(,

 ובהכרח כאן. הירושלמי דברי אתהפומקים
 אין הרמב"ם לשיטת '2פירי2נו ררך עליפרשו
 באיסור אם הוכחה שום הירושלמימדברי
 יכתחלה. לבטל מותרררבנן

 על לעיינין אנהירנהו אלו הירוי2למיורברי
 כלאים. יענין כאן ה,נתון רובע 'טיעור ,2לענין
 דרבנן שהוא ובין דאורייתא, כלאים שהואדבין

 עי כלאים הרין את '2יער מי אבלוהקילו,
 היינו הירויטלכוי ולרברי רוקא, רובעשיעור
 במראית תלוי כלאים הרין דעיקר דכיוןמעמא,
 העין מראית ראיכא רובע שיעור עדהעין,
 מותר. העין טראית דליכא מרובע ב5חותאסור,

 מרובע רבפחות לומר הכרח איןומעתה
 דרבנן, כלאים רק הוי רובע דגם כךטוםכוותר

 דם"ל להרמב"ם נם אלא ותוסיו"ם(,)כהרע"ב
 תורה האיסור דגם כיון דאורייתא, כלאיםיסהוא
 דאיכא ברובע העין במראית תלוי כלאיםשל

 דליכא מרובע בפחות אסור, העיןמראית
 ( יבוא( )הכווטך מותר. העיןמראית

 ארנעסמ, ליב יוסףהרב
 י. נ. יארק,ניו
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 נ"אסימן
 חסר לא דזה נהנה זהבענין

 בחבורו זצ"ל המנוח הגאון אבי מרהנה
 כהטפמ חושן חלק על .טו"ת יהורא ארצותהנעלח
 רב לי הקוטה תרמ"א, בשנת וז"ל ל"חסימן
 ב"ק להגמרא מיבעיא קא רמאי טובהקאחר
 צריך אי מרעתו שלא חברו בחצר הרר)כ'.(

 בחצר הספק הגמרא לה ומוקי שכר לולהעיות
 מי מאי למיגר רעביר וגברא לאגרא קיימאדלא
 אמר מצי רלמא או חפרתיך מאי לו למימרמצי
 ל"ב( .פסחים ר5מר דלרע"ק אתהניתהא

 עצים ומרמי מתיטלומין בפסח חמץ תרומ'באוכל
 הנאה מה ריט"י 5ירש לו יש הנאה מהרמיטום
 ומוכח בהנאה אסור הרי הפמירו ומה לכהןיש

 לו רי'ט אף ופטור חסרתיך מאי לומרדמצי
 חסרו אם העיקר זאת בכל נהנה רהואהנאה

 חמ,1 תרומת באוכל התם פמר ולהכיוהססירו
 אסור הכי רבלאו הפסידו רלא מאחרבפסח
 השואל. .:ל עכ"לבהנאה
 ובפ.2יטות ז"ל, הגאון אבא כור של תרוצווזהו
 תרומת גבי רדוקא רמי רלא ק.טה רלא לוהשבתי
 ואין בהנאה ראסורה למירי חזי רלא בפסחחמץ
 ולהכי מירי חמרו לא ובאמת הנאה היתר .טוםלו

 לאגרא קיימא רלא בחצר 'התם בחצר אבלפמור
 לאגרא קיימא רלא ונהי למיגר דעבירוגברא
 רוצה אם אבל 5עם בשום מיטכירו שאיןהיינו

 ליה מיבעיא דקא וזהו בירו ימחה מילהשכיר
 פסידא זאת נקרא אם חסרתיך מאי לומר מציאי
 בכך ומה השכירו דלא מאחר לאאו

 .טל הראשון התירוץ כאן ער להשכירו.ריכול
 זצ"ל. המנוח הגאון אבאכ,ו"ר

 סברא הוא כי .טאמרם למי הרבריםוראוים
 כוהגאון ז"ל אבא מר לסברת ראיה והבאתינכונה,
 האור בעל כי קירושין מסכת על חריט אורבעל
 י"ב )קררטין שמואל, דאמר הא על הקשהחרש
 פפק, קרושי מהודי2ת, בתמרה הרעיהע"א(,
 הנ"ל הגאון והק.טה במרי, 5רומה יטוהשמא

 ראמרי' ע"א, ס"ר רף האומר 5רק להלןמהגטרא
 מקורשת, אינה בחלקו שני במעיטר המקדששם

 נ.חא לא איהי שני מעשר בגמרא 'טםואמרינן
 גבי הכ"נ וא"כ ראורחא מרחא כדטוםלה

 ראורחא מרחא משום לה ניחא שלא נימאתמרה
 בנסכא דמיירי שם בהרא"ש וע' למרי,ללכת
 ראם הטתקיים רבר דהוי אבא דר' נסכאכגון

 של והעיקר ירקבו. שטא החש.ט האבתמרה
 תמרה גבי וא"כ דעתה סמיכת היאהקדו.טין
 למה א"כ הדעת סמיכת לה אין לכוךילהוליכה
 הנאון ותירץ עיי"ש. ספק. קדויטי גםמקוריטת
 ממיכה לה יש תטרה גבי דההם רמי דלאהנ"ל,
 שלכוה פרומה פה שוה רלא דנהיהרעת
 וא"כ פה גם התמרה יטוה הוא פרוטה רבעאבל
 פרוטה יטשוה הדעת סמיכת להאיטה להיש

 ראמרינן וכמו בזה להתקרש ונתרציתבמרי
 לאצטרופי חזי זית יטל עלה ע"א, כ' רףבגימין
 כואומה. פה שוה אינו 'טני מע.טר גבי הכא,אבל
 איכא וא"כ בירושלים שם הוא השיוויועיקר
 התירו,ן ע"כ דעתה סטכא ואינה ראורחא,טרחא
 הנ"ל. הגאוןי2ל

 ז"ל אבי אך לרבריו, ממש כיון הגאוןואבי
 לי נראה וכעת וז"ל, אחר, תירוץ גם שםמביא
 )ב5"ח הירושלכוי רברי פי על מרוח, בררךלתר'1

 פועליו את רהמאכיל אמתניתיןדתרומות(,
 טעמא ומתבאר מעורתן דמי להם דישלםתרומה

 האיסור מן חותה אדם של רנפשובירושלכוי,
 מבואר כ"ו סי' אונאה הלכות אפריםובמחנה
 ולא הרמים יחזיר הרין רמן הירושלכויב5י'
 פ' הפירושים רבו הירושלכוי ובדברי קנםמשום
 בפ"י דפסק הרמב"ם ופירוש והר"שהרא"ש
 את הכואכיל וז"ל, כהירושלכוי תרומותמהל'
 שהן מפני וחומ'? קרן מ.טלמין הם תרומהפועליו
 שרמי סעורתן דמי להם משלם והואיטוגגין
 שרבר שאכלו התרומה כורכוי יתיריםהחולין
 בהה"מ ועיין חותה ארם 'טל נפיטואיסור

 ועיין הנ"ל, הירושלכ!י ברברי פירו'טויטתאריך
 בזה השימות כל ביאר 5"ה אלגזיבמהרי"מ
באריכות.
 הירושלמי בפירוש השיטות לכל העיקראמנם
 ולא מהן חותה ארם של נפיטו וטבליןרתרומה
 אפילו כואכילתן נהנים דאינם כלל אכילהחשיב
 רלא ש5יר אתי ומעתה תרומה דמי .טיעורכרי
 כדטם רמוכח בפסח, חמץ תרומת מאוכלקשה,
 אבל ק5רינן אהכי לא אי לבע"ב חסר אירעקר
 לא אם מ"מ רנהנה ראף קפיר, לא שלואהנאה
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 שפיר אתי ומעתה כנ"ל, פמור לבע"בחסר
 נמשו רהא ריריה הנאה שייך דלא התםרשאני
 וסבלים בתרומה האיסו'ר מן חותה ארםשל

 9סר קא ולהכי צד בשום הנאה וליכאכנ"ל,
 חסר לא לכהן וגם נהנה לא רהוא מאחררע"ק
 בחצר בדר משא"כ בהנאה אסור דהאמירי
 לאנרא קיימא רלא ובחצר מדעתו שלאחבירו
 למיגר עביר רהוא נהנה בוראי רהואכו'.

 דיריה אהנאה לחייבו ייט שפיר דנהנהומאחר
 הנאה ראיכא היכי בגמרא מיבעיא קאוזה

 דידיה אהנאה אם מירי חסר לא ולבע"בריריה
 חפר לא דלבע"ב אף נהנה והוא משגחנןקא
 ומאחר קפדינן קא הבע"ב אחסרון רלמא אומידי
 חסרתיך טאי א"ל דמצי דנהנה אף חמרודלא
 ז"ל. המנוח הנאון אבי של התירוץ תוכןזהו

 רליטא בהישיבות בלמדי חורפי בימיאך
 קושיא על אחר תירו'ו אמרתי לעירנוהסטוכות

 ח"מ בש"ע איתא דהנה בע"ה: תרוצי וזהזאת
 לחבירו האומר בהנה"ה י"ז(, סעיף רמ"1)סימן
 קא מתנה אמרינן ולא לו ליטלם צריך עמיאכול
 '2י"ז(, ,סימן הדשן מתרומת והוא ליהיהיב
 רמבואר הקשה, יו"ד בסעיף 'טם"ג בסי'והב"ח
 אך וע"ש. רפסר בחצרי דור אטר ראם'טם

 ראם דב"ק, פ"ח טסוף היא הלכה שלהטקור
 ע"מ לו אמר ולא סתם, כסותי קרע לחבירואמר

 בתום' ועיין לו לשלם דחייב היא הדיןלכויפסר,
 שכתבו צריכא, לא ר"ה ע"ב(, ל'. )דףכתובות
 זה משלם שהוא, כל הבעלים דנחסרו היכאדכל
 מיטום )ך( דב"ק מנמרא ראי' והביאו שנהנהמה

 בכל מחויב יתירתא הקימא לי גרמת אתדא"ל
 מחויב ראשיתא שחרוריתא מיטום אוהנאה
 נחסרו דלא בחצרי לי בדור זה ולפי בכללכ"ע

 לאגרא קיימא רלא בחצר והיינו כללהבעלים
 בא לחבירו באומר משא"כ למיגר דעבידונברא
 משלם ולהכי הבעלים מחסרי דקא עמיואכול
 הקשה הנ"ל רדינא בנופא אך שנהנה. מהזה

 קל"א( )בחולין הזרוע ד9רק מהאהמהרי"ס
 נרנו השר בית שאנסו הרי שם בגמראדאיתא
 9סור באנ9רות ואם לעשר חייב בחובואם

 והיינו ליה משתרשי דקא בגמרא שםואמרו
 מתנות א"כ בתום' שם והקשו דנהנהכהטום
 ליה משתרשי הא יפטור אמאי שאכלןכהונה

 'טהי' אפשר דאכלן דאע"ג דמי דלאותירצו
 באומר '2נא רמאי המרי"ס והקשהמתענה
 מתענה היתי לומר מצי דלא עמי אכוללחבירו
 מ"כ מזיק גבי דרק רמי רלא המרי"סותירץ
 תובעין לו שאין רממון משום פסור אכלןאו
 כי אטרה דהתורה מחייב לא מזיק וכךטוםהוא
 אמדי' כהונה בכוכירי ואפילו לכוזיק, פרסיאכל
 מי12ם הוא חיוב והעיקר ממון אינה הנאהדסובת
 הייתי ליה ולומר עצמו למיפסר ומצינהנה

 היכא רהיינו כוחבירו באוכל אבלמתענה
 הוא החיוב עכוי ואכול בא לו אומר'טחבירו
 ז"5 אינר רע"ק בחרושי ועיין מזיקטשנק
 ע"ב. ל"א רף נערות אלו בפרק כתובותלמסכת
 בבית כהטקין חבירו לו בתחב קניא דלעסי'כיון

 שם 31תב לאהרורי אפיטר ראי במקוםהבליעה
 לתרץ לי נראה ובזה טזיק משום הואדהחיוב
 רלא חצר נבי רהתם הנ"ל, הקושיאלפענ"ד
 מצי לא למינר דעביר ונברא לאנראקיימא
 חצר מוציא הי' לא שאם בהסענה עצמולכויפסר

 בנברא דמיירי אחר מקום '12כר הי' לאכזה
 להנמרא מבעיא קא הכי ומשום למיגרדעביד
 רהא אתהנית הא החצר בעל לי' אמר מציאי

 לבע"ב 'טכר מעלה היתה בחצרי שררתקודם
 לומר מצי 'טכר בלא הדר או דירתך בעראחר
 לאנרא קיימא לא חצירך הא חסרתיך טאילו

 חמץ תרומת באוכל אבל לך י'2 פסידאומאי
 לרע"ק חפרתיך מאי לומר האוכל מציבפסח

 בהטענה עצים ומירי מתשלומין עצמוולמיפסר
 1ר1"ק. התוספות כדעת מתענהרהייתי

 דוו~רזעטע ייביהודה
 יארק בניו ומ"מ רב-

 כ"בסימן
 לשפחותמכירה

 כדטא מביא י"א, שנה ס' חוברתבהפרדם
 מוכרת נרולה אשה אם בענין הלכה שלומתן
 רוזנברנ מהור"י הגאון הרב לשפחה.עצמה

 שכתבו ומנ"ח המל"מ דברי מביאשליס"א
 ושיסת א"ע למכור שיכולה הרמב"ןרשימת
 מהר"ל המנוח והנאון יכולה. דאינההרמב"ם
 ותום' המכילתא רברי מביא ז"לנרוברד
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 עצמה למכור יכולה דאינה י"ב: ב"מושממ"ק
 ורלא ע"ז חולק אינו הרמב"ן 'טנםודעתו

 רק דלדעתו מחדט אמנם ומנ"חכהמל"מ
 למכור יכולה אינה יעור לדיני שפחהבתורת
 את"ד. יכולה כן לבד לשפחה כהטא"כא"ע

 בענין שלימ"א הרב מו"ר אבי מי אתושאלתי
 הרב עם הצרק הדבר שבעיקר לי ואמרזה

 לטכור יכולה אינה לעולם שהאשהרוזנברג
 בהדבר ,אמנם בלבד. לשפחות אפילועצמה
 אינו הרמב"ן דגם ז"ל גרוב'רד הרב צדקהשני
 שהבינו כמו ולא בזה הרמב"ם עלחולק

 ול שהומפתי ומה הדבר ואבארהאחרונים.
 שלימ"א. אמו"רדברי

 ג' פרשה משפמים במכילתא הרברסקור

 עצמו את מוכר האיש בתו את ימכורשאישכי
 במ~תא שם עוד עצמה. מוכרת האשהואין
 פי על שאף העבריה אמה יצאת ז'פרשה
 דבר של ומעמו אמה. גדולה אין אמהשקמנה
 נמכרת שאינה הבת שם במכילתאמבואר
 וכן עצמה. את תמכור לא לפיכךבנניבתה

 9"ז דרשב"י במכילושא הנרפם יד בכתבהוא

 מפני עצמה בנניבת נמכרת אינה מהמ5ני
 מזכיר זה ומעם עצמה. מוכרת אינהשהיא

 עבדים מהל" בם' ,ספר בקריתהמבי"מ
 דגלי כיון עצמה את מוכרת אינה וכןוז"ל
 וכן ע"כ נמכרת אינה בנניבתה דאפילוקרא

 הראשונים מן לא' קרושין חרושי בס'כובואד
 למכור יכולה היא שאין שכ' למי( נודע)לא

 אב לה שאין אע"פ בנערות א'פילועצמה
 נמכרת אשה ואין בגניבתו נמנר אישכרקי"ל

 החירוש בדבריו שם )ומבוארבגניבתה.
 בפ"א שמח אור בעל זה בענין שכתבהנפלא
 קדושין בריש שאמרו הא לפרש עבדיםמהל'
 שהאב דמה משום בע"כ העבריה באמהדכסף
 פרמי זכות זה מדעתו אותה למכוריכול

 ידו בזה לומר שייך ולא לאב זכתהשהתורה
 למכור יכולה אינה לעולם שהיא כיוןכידה
 מטעם י"ל האב ע"י בקידושין ורק עצמהאוז
 והא"ש שם מבוארת זאת ומברא כידה.ידו
 לרעתו(.כיון

 מבואר בגניבתה נמכרת האשה שאין זהודין
 הרי א"כ חולק שום בלי כ"נ:במומה

 בלי אפילו נמכרת אינה דלעולם מזהמוכרח
 בגנבתה תימכר לא למה ראל"ה יעודדיני

 וב"מ ס"ד: בניטין דגמ' מתמא נקמוומה"ם
 אמה משכחת דלא משומות ב' ובייושלמיי"ב:
 הביאו בב"מ ויטממ"ק והתום' גדולה,עברי'
 המכלתא~דברי

 ביאור וביתר מפרי( )בשם
 דברי שהביא שם גימין ברשב"אמצאתי
 קרא האי דהרי ע"ז הקשו דהתום' וכ'המבלתא

 כי פירושא הכי אלא עצמו במונר מיירילא
 ואין בתו את מוכר איש בתו את אישימכור
 דאין הכתוב למדך וכאין עצמה את מוכרתהבת
 את מוכר שהאיש אע"ם עצמה את מוכרתאשה
 בם' מהני' מבואר הרשב"א וכדבריעצמו.
 בפי' גם מוזכר זה דבר ועיקר ובילק"שוהזהיר
 ס"ד: גימין הר"ן וחי' משפמים פ' מוינאהר"י
 תרצ"ד( )ירושלים סירלוי מהר"שובפי'

 מכל וברור )כ"ז:(. פ"ג תרומותבירושלמי
 הולק בלי הוא מוסכם זה שדיןהנ"ל
 הכלל. מן יוצאובלי

 כ' שכן אמת הרמב"ן בשימתודגה
 מדברי משמע וכן כן, אליו לייחםבמהרי"מ
 וכ"ב כו,טפטים ריש רש"י על בפי'הרא"'ט
 ע"ם פלפלו אחרונים ועוד והמנ"חהמל"ם
 הרמב"ן שאין כשמש ברור אבל זאתיטימה
 מקומות בהרבה בחז"ל המפורש הדין עלחולק

 הדברים יסור ועיקר הראשונים. מכלומוסכם
 רש"י דברי על שיו התורה בפי' ס"שעל

 עצמה"( שמכרה גדולה עבריה היתה)"אפי'
 כפשטות הנ"ל המחביים כל הבינוומזה

 זה הרי אבל עצמה. מוכרת שגדולההרברים
 המכילתא יפרש שהדמב"ן אפשר איךתימא
 להיפך עצמה במכילתא רמבואר מהבאופן
 המכילתא על יהודה שבות בפי' כתב זהוממעם

 כפי ~מכלתא לם"ד רק כן כ"כדהרמב"ן
 המכילתא מוברת למסקנא אבל רש"י שכ'מה

 וכוון מקומות. בשני להדיא כמבוארלהיפך
 כן מפורש באמת כי דברים שללאמיתן
 רמ"מ בליסבונה שנדפס ראשון רפוםברמב"ן
 נאמר ואטילו נרולה היתה "אפילובזה"ל
 אב של בניה עצמה למכור ישעית אשהשתהא
 אלה נשממו האחרים ובדמומים ע"כהן

 אלה כל נכשלו ולכן המדפים שגגת ע"יהדברים
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 כזה תמוה רבר להרמב"ן לייחסהמחברים
 הדי דכאן רבריו למי ולפלפל להקשותוהרבו
 מ"ר בררך דק אומר עצמו דהרסב"ןמפורש
 נאמר" "ואפילו דש"י שהביא המכילתאברברי
 ופשוט. ברור וזה כן אמרינן לא לממקנאאבל

 ב"מ בכושנה מהמבהאר זה בענין להעירויש
 בכהשניות וי"ג הגרולים ושפחתו עבדוצ"ג.

 גרולה שפחה בנמ' מקשה לא ולמה"העברים"
 רעה בהם שיש מפורש שם והרי סשכחתאיך

 וצ"ע. הכנענים. מבואר וברמב"ם נרוליםוהיינו
 כשך מנחם מו"ה הנאון הרב אאמ1זזר בןמשה

 שלימה" "תורה חומש מחברשליט'יא
 בירושלים מאנישעוויץ, ישיבתמל1מרי

 והרכנות היהדותכעולם
 נשואיןחג

 ניי- - בייסק - יילאזין - הרב3ית
 בוסטון -יארק

 בישראל, והמיוחמה הגרולה משפחה הרבבית
 ישראל, מנהיגי התורה, שרי גאונים,משפחת
 ,הראש מפורמטים, צרישים ישיבות,ראשי

 הא,מתי הגאון הרב,, "בית למשפחתוהרא'שון
 ואחריו וצוק"ל, מוואלאזין, חיים ר' הרבהצדיק
 זצ"ל. מוולאזין יצחק ר' הרב הצריק הנאוןבנו

.

 תורה יצאה משם אשר וולאזין, ישיבת ימרוהמה
 של דורות רור בה'טתלשלות ואחדיהםלישראל,
 רפאל ר' הצריק הגאון זצ"ל, וצדיקיםגאונים

 בער יוסף ר' הצדיק דגאון וצ"ל.מוואלאזין
 רבן האמתי הגאון ובנו זצ"ל, מאלאווייציקהלוי

 מאלאוויי- הלוי חיים ר' הרב ישראל שלומאורן
 וצוקלה"ה.ציק

 אור לנו האיר אשר הוא זצ"ל, חיים ר'הנאון
 תורתו אור בישראל, שמו גרול בתורה,חרש
 וכהשורן רבן סופו, וער העולם ממוף תבלמלאה
 בכל לאלפים תלמירים העמיר יש'ראל,של

 ושכה2ו תורתו אור היום וער הגולה,כוקומות
 בהלכה, המצוינים בשערים תגרה, באהליזורח
 ולספר. לתאר אין וחמירתו צדהתוונודל

 לאור אמריקה מדיטז זכתה האחרוןבזמן

 לבנו והשריש נטע אשר חיים" "תורתתורתו,
 הלוי משה ר' הדב התורה אוצר הנרולהגאון

 יצחק ד' ישיבת ראש שליט"א,סאלאווייציק
 ררכי על הבנוים שיעורים אומר שםאלחנן,
 זצוקלה"ה. הגאון אביו של הלמורשיטת
 ומררן עמקן האריר, הגאון לנכרו זכווגם
 רוב יומף ר' הרב התורה מקצועות בכלנפלא
 ר' הנאון ,2ל ,בנו שליט"א מאלאווייציקהלוי
 בבומטון. האב"ד שליט"א(משה

 חג התקיים )תפרי"ח( סיון ז"ך א'ביום
 המהוללה, הבתולה הכלה שלנשואין

 תחי' מאלאווייציק שולמית והכ24כלתהמלוסרת
 ומדות במעלות השלם והחשוב היקר החתןעב"ג
 מבומטון. יחי' מייסולמן ר"ר צבימו"ה

 הרב הגרול הגאון של בתו תחי' שולמיתהכלה
 רישיבת ר"ם שליט'/א מאלאווייציק משהר'

 הערינה הרבנית ולרעיתו רניו-יארק,די"א
 בתו תחי' פעשע מרת והחשובה היקרהוהאצילה

 פיינשטיין אליהו מו"ח הצריק הנדול הגאוןשל
 הליכומ מח"ם זצ"ל, בפרוזנא חאב"ר,צ"ל
אליהו.
 ומרות. במעלות ושלם ירא יחי' צביהחתן
 )יאנג הצעיר" "ישראל הנהלת בראשועומר

 שמו משבחים וכולם בבומטון.איזרחעל(
 והחשוב.היקר

 י2ל ומשמנה מסלתה זו בשמחההשתתפו
 רבנים בתוכם יארק. רניו הממגרתיתהיהרות
 ותלמירי מרע, ואנשי מלומרים ישיבה,ראשי
 היו הקירושין ממרדי אלחנן, יצחק ר'ישיבת
 מאלאווייציק משה ר' הגא,ון הכלהאבי

 הלוי דוב יוסף ד' הגאון הכלה ואחי,2ליט"א
 רבומטון, האב"ר שליט"אמאלאווייציק

 הרב שלימ"א הגרולים הנאוניםוהרבנים
 קאנטראווייז יעקב ר' הרב רעוועל, ר"רדובער
 זאלאמאנ~ווייו, יצחק אברהם ר' הרב הכלה,דור
 פיינ- משה ר' הרב קרלינסקי, ישעי' ר'הרב

 דובער הרב באנגלית נאמו החופה תחתשמיין,
 בוראק. רוב אהרן הרב ובאירית רעוועל,ר"ר
 הממיפים ואני הישיש נאם הכה2תהבתוך

 יחי'. משמליאנסקי הירש צבי ר'המפורמם
 בך, ונחזה שובי שובי השולמית, שובישובי

 )שה"ש המחנים, כמחולת בשולמית תחזוטה
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 מחנה דגל במדבר, ר' לנו יטנתן כגדולהז'(,

 וכו'.יהודה,
 יחי', ולבעלה תחי' "שולכוית" להכלהברכה
 אחר, במקום ונרולה תורה ד', לגרולתתזכו
 הורכם לבית המתאים ר', בית תבנהביתכם
 נחת. בכם ימצאו והורכם הרב" "ביתומורכם

 טדב מזלברכת
- -

 ר' הרב האמתי הגדול הגאון לש"כ מז"טברכת
 היקרה ורעיתו שליט"א סאלאווייציק הלוימשה

 המהוללה הכלה בתם לכלולת תחי'הרבנית
 צבי ר"ר הח'2וב החתן ב"ג עםשולכויתתחי',

 והרחבה, נחת בהם לראות יזכו יחי'.מייסולמן
 אחר. בטקום וגרולהתורה

 חנה ורעיתו סמטהל, הלוי אייזיקיצחק
 בשיקאגא צרק פיעלי בבהכ"נרב

 פא. בהאריסבורב, הבדוףשבת
 התקיים ,תרצ"ח( חלת 5' קודש השבתביום
 )אויפרופען( הגריאה 'טבת שמחה, של.טבת

 לכולנו, והח':וב היקר ומורם לרבםבהאריסבורג
 האשכולות, אייט ובחכמה, בתורה הגרולהרב
 תרומיות ומרות במעלות ומצוין, נרוי כיטרוןבעל
 'טליט"א. סילבר ליב רורמו"ה
 בן מזה וחביכ, יקיר בן סילבר, ליב דודהרב
 הרבנים, פאר והדרו, ישראל נאון לאביומזה,
 אב"ר מלפנים שליט"א, סילבר אליעזר ר'הרב

 בסינסינטי. אב"ר וכעת שנה, ח"יבהריסבורג
 לתאר אין הזה. ה:רול היטבת היה נהדרומה
 אנ':י כל שהראו והשטחה והחבה האהבהגורל
 קטן, ועד מגרול ונשים, אנשים הריכבורג,עיר
 ומכל ומסלתה, כו'טמנה העיר, וחשובי טוביכל
 הגרולה העירוני לביהכ"נ באו כנם'יותבתי

 בשמחה להשתתף ישראל'/ "כתר ביטםוהחיטוכה
 בהריס- רב עטר כ"טה מו"ה הגאון הרב וגםזו.

 בשמחה. והשתתף 'טם, הת5ללבורג,
 לגדלו שזכיתם הריסבורג עיראשריכם

 לראותו וזכו בישראל, גרול להיותולחנכו
 ח51תו.כ'2מחת
 סילבר ר"א הגאון אשר זכו הריסבורגהעיר
 הראשונה לרבנותו אב"ר לרב להם היהשליט"א

 התמדת קול יצא משם לאמריקה. בואוטעת
 היקר כנו נתחנך ושם ולילה, יומםתורתו
 שלמד התורה סילבר, ליב רוד הרבוהחיטוב
 לכוד ואח"כ ולילה, יומם בשקירתומאביו,
 חבל להמשיך וזכה אלחנו, יצחק ר'בי'טיבת
 ממשפחת מחצבתו, גזע אשר הלאה.הרבנות
 דורות. מרורי מפורממים רבניםגאונים

 והחשוב היקר המחותן זה, בשבתהשתתפו
 סימי, מדזוירזי נ"י אייזענבערג אייזיק יצחקר'
 ר' בתורה הגדול הת"ח השתתף כן כויטפחתו.וכל

 במשך אלחנן: יצחק ר' מישיבת זאר,שמואל
 נאמו ובסעורה בתפלה, בשחרית השבת,יום

 החתן ובנו שליט"א, סילבר אליעזר ר'הגאון
 ומובי זאר. שטואל ור' סילבר ליכ דורהרב
 זאת מכולם. ישכח לא הזה היטבת מהעיר,בע"ב
 איש בכל נחקק חקת, פ' הזה הי?בת התורה,חקת
 לרבם וחוטמחה האהבה הרימבורג, מהעירואשה
 מפיו. תורה לשטוע וזכו לגרלו, זכו אשרומורם,

 נשואיןרזב
 תנווז, י"ג הוא. ברורכי לם' ג'ביום

 החתן 'טל נשואין חג יארק בניו התקים)תמרי"ח(
 סילבר ליב רור מו"ה וכו' בתורה הגרולהרב

 הבתולה הכלה עב"ג בהריסבורנ, רב'טליט"א,
 במעלות ומושלמת, הטלוטרת והיסרההחשובה
 תחי'. אייזענבערג מריםובטדות
 הגאון י:ל בנו סילבר ליב דוד הרנהחתן
 האב"ר שליט"א סילבר אליעזר ר' הרבהנדול

 'טל בתו תחי' מרים הכלה בסינסינטי,לאגוה"ק
 מוכתר בעם, המורם המעלה, איש הנכבר,האיש
 תרומיות וטרות במעלות ציבורי, עסקן טוב,ב'טם
 מיקירי נ"י, אייזענבערג אייזיק יצחקמו"ה

 נר"ז. סיטי דזוירזי העירוחשובי
 הגרולים הגאונים הרבנים זו בשמחההשתתפו
 רא- הלוי ישראל ד' הרב וטליט"א,המפורכמים
 האב"ד עפשטיין, פישל חיים ר' הרבזענבערג,
 הכהן יצחק חיים ר' הרב מיזורי, לואים,בסט.
 דובער ר' הרב נר"ז. סיטי בדזוירזי רבבלאך,
 הרב אלחנן, יצחק ר' ישיבת ראש רעוועל,ד"ר
 נר"ז, סיטי בדזוירזי רב סיגעל, הלוי יצחקר'
 דויטאוויץ, י'2ראל ר' הרב אגוה"ר, של נשיאסנן
 דובער ר' הרב פייבלזאן, יצחק אברהם ר'הרב
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 נימן הרב מאסם., במ"לרען, רב בארוכ"וו,הכהן
 מנחם הרכ נד"ז, כלייקוואור, רבוואקסטן,
רקמן.

 ר' הצריק הגאון הרב זו, בשמחההשתף
 דישיכת ר"מ שלים"א, ווסרמן בונםאלחנן

באראנ"ווימש.
 מנהגי וככל ויופי, פאר ברוב היה החופהמרר
 רעוועל רר"ב הגאון היו החתן שויטביניחז"ל,

 קירושין סרר תחי'. היקרה ורעיתושלים"א
 הנאון החתן אבי הרבנים. בין נתהלקווהברכות

 תחת ברכה של נאום נשא שלים"א מילברר"א
החופה.
 וכלה, חתן בשמחת מצוה, יטל הסעודה.במשך

 ו'טבחה ב'טיר שלים"א הגאונים הרכניםנאמו
 ולכבור תחי' והכלה שלים"א הרב החתןלכבוד
 שלים"א, סילבר ר"א הגאון החתן אביהמחותן
 ראזענ- הלוי ישראל ר' הנאון של נאומווביחור
 הגרולפ אהבתו הראה אשר שלים"א,בערג
 שלים"א, סילבר ר"א הגאון מאח, דבוקלאוהב
 נפי2ו לאמריקה סלבר הרב 'טל בואו מעתאשר

 הרב החתן לבנו אהבתו וגם בנפיטו,קשורה
 ביום בשמחתו, לשמוח היום זכה אשריטלים"א,
 לבו. שמחת וביוםחתונתו
 יצחק ר' הכלה אבי מהמחותן ברכה נאוםנשמע
 אייזענבערג.אייזיק
 המ'טקים, שר היה מאניי2עווימץ הירש צבימר
 השתתפו ה'טמחה, לכבוד ברכה של נאוםונאם

 הא- העיר ממובי חשובים, בתים בעלבנאומים,
 "כתר ביהכ"נ נ'2יא ברענער, מעם מרריסבורג,
 לעהרמאן, זלמן שלמה מר דהריסצורג,ישראל",

 יצחק מר כהן, יעקב מר פינקלשמיין, ם.מר
 שמואל ור' פוקם, החזן מארקום, סעם מרמרקום,
 חזן. ניימן וכור רי"א, מישיבתזאר

 שמחתו, לכבור נאם סילבד, רר"ל הרבהחתן
 תחי'. מרים הכלהוביחור

 על והוריה שבת נתנה מרים, להםותען
 וחשוב, יקר בעל מובות, נועלות וכמהכמה
 ישראל גאון הבעל אבי בתורה, גדולרב

 ממשפחה הגדול והיחום המרינה, בכלומפורסם
 מפורסמים, גדולים גאונים מגזע וחשובה,יקרה
 אחת ועל דיינו, לומר נוכל ומעלה מעלה כלועל

 הנאומים כל אחרי ביחר. המעלות כל וכמהכמה
 בשידות הכלה", לפני מדקדין "כיצדקיימו

ושכחים.
 התבל, חלקי מכל באו תלנרמות נואותכשלש
 וקנדה. הברית וארצות אירופהמארצות
 לעשות גדולות, הכנות עושה הריסכורגהעיר
 ולכבוד ומורם, רבם לכבור ושמחה משתהימי

 הנשים כל ותצאן לקיים תחי', מריםהדבנית
 מלמדת )מרים ובמהולות. בתופיםאחריה
 מרים בהעלותך, ס"פ זוטא ומפריהנשים,
 ד'(. ו', מיכה תרגום לנשיא,לאוראה

 מעוז הגדול הגאון התורה, אוהבי כללאוהב
 הגאב"ר שליט"א סילבר אליעזר ר' הרב וכו'ומגדול

 ולחתונת תחי', היקרה בתו לכלולת מז"טדסינסינט.,
 רב שליט"א, סילבר ליב דוד הרב והתשוב היקרבנו

נהריסבורג.
 משעכנוביץירוחם

 ירוחם" "הגיוני ירוחם", "תורתמח"ם
- - - -  מיש. דעטרויט,העיר

 מרעטרוים הרבנים וער התחילו האחרוןבזמ,
 להימיכ תקנות לתקן העירוני הכשרות ועדעם

 העיר. עניני שארי וגם הכשרות, מצבולשפך
 האחרון בזנק נתוספו וגרולות חדשותכחות

 מו"ה הנעלה הנאון הרכ של ביאתוברעמרוים,
 ברעמרויט, רירתו לקבוע שלים"א לעוויןאליעזר

 ישתתף אשר שם הרבנים לוער גדול כחזהו
 והיהרות. התורה מצב להמבת הגרולהבעבורתם
 וחי2וב גדול רב היה לעווין אליעזר ר'הרב
 טמוך לימה, וואשקי בעירבאירופה

 לפ"ניוויעז_
 "עמנואל" בבהכ"נ האחרון בזמן נתקבלגם

 איש ובחכמה, בתורה גרול צעיר רבבדעמרוים,
 וו"הגעלערענמער אלימלך מו"ההאשכולות
 יצחק ר' מישיבת וחשוב יקר תלמיר'2לים"א'.
 ביהורית גרול ונואם יארק. בניואלחנן

 לבות להכושיך גדול כח 15 וישובאנגלית.
 אשר אנחנו במוחים יחר, הזקנים עםהצעירים
 לכבדהו ערכו, גודל מיב את תרע דעמרויטהעיר
כראוי.
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 יום שלשיםלמלאת

 ליל התקיים אב, מנחם ג' רברים, א'ניום
 הנאון הרב פמירת של המר, ליוםזכרון

 המעלות פאר והיראה התורה אוצרהמטורסם,
 נשיא זצ"ל עפשמיין עזריאל מו"הוהמדות
 רשיקאנא. הרבניםמרכז

 סעשיו לעולם. ישכח לא הזה הגדולהאיש
 בשוק וסבבו ואיש, איש לכל נזכריםוצרקותיו
 ממפירים כולם אותו, טבכים כולםהסופדים,

 הכנסת. בבית בבית, ברחוב, מקום, בכלאוהו,
 יעקב "בני הכנמת בבית נערך זה זכרוןליל
 בכל אב"ר לרב אצלם היה אשר לוקניק"אנשי
 בשיקאגא. היותועת

 הרב שלימ"א הנאונים הרבניםהמפירוהו
 רובינ- צבי חיים הרב קאפלאן, הבהן ליבארי'

 והיב כהן, בועז הרב סילבר, שאול הרבשמיין,
 יו"ר. גאלדמאן, רור יהודה ר' הרב זקם,שאול

 מרפא, נוים מקום קלעמענס, מאונמבעיר
 עפשמיין עזריאל ר' הגאון הרב המנוחאשר
 קרעכוער'ם לכולון , לייי בכל שמה בא היהזצ"ל

 ממפד שמה נעשה כשרותו, בהדורהמפורמם
 המפורסמים הגאונים הרבנים האויחיםרב,

 ארי' רוב ר' הרב בהספר, השתתפושלימ"א
 נאום נשא בפילרלפי' האב"ד לעווינמאהלהכהן
 ר' הרב המנוח כי אוכיר בנאוכוו נדול,הספד
 החלוצים מהרבנים היה ז"ל עפשמייןעזריאל

 נפשו מסר והרבה לאמריקה, שבאוהראשונים
 נתכבדה ידו ועל והיהרות. התורהלמובת
 הכשרות. לטובת עיטה והרבה והת"ח,התורה
 ,משיקאגא, אלשוואנג, יהורה צבי ר'הרב
 הספד. נאוםנשא

 מגבית עשה מברוקלין, דאכאוויץ, צבי ר'הרב
 תורה". "עזרתבער

 ברוסותאברות
 הצריה הנאון נפמר מיון ל' ר' ביוםירושלים,

 ר"מ היה הוא זצ"ל, ווינוגרד שמחהמוה"ר
 חיים. תורתיי2יבת

 ר' הישיש הגאון ברחובות נפמר תטוז ז'ביום
 תשעים בשנת וצ"ל, מרנליות העשליהושע

 באו'2מיאנה, רב היה הוא חייז, לשנותוארבעה
 י2נה. ארבעים לפני לירושליםובא

 היקר הארם אכיב, בתל נממר כ"חביום
 בינענפעלד יהורה צבי מו"ה החסידוהחשוב
ז"ל.

 כעשרים באמריקה ונר מפוילין, תולרתוהמנוח
 וקבע ומע"מ, במצות הרבה עסק תמידשנה.
 רבנן. וכווקיר גרול נדבן והיה לתורה,עתים

 הישיבה בנין הקימו בניו עם יחדהמונוח
 ושם בירושלים, אמת" "שפת והקרושההגרולה
 נאברה במותו תורה. גרולי תלכויריםלכורו

 ינחם המקום גדולה. אבדה החרדיתליהדות
 עור. לראבה יוסיפו ולא הכבורה,משפחתו

 הגאון הרב פתאומי באופן נפמר יארק,ניו
 בבהכ"נ רב ז"ל. ארלער יוסף כע"ההכעלה

 ירושלים". "תפארת ישיבת ומנהלרסלאנים,
 אלה החנוך, למובת עשה הרבההמנוח
 כוסר ז"ל "יוסף" הרב "יוסף" יעקבתולדות
 ברוח ילכו אשר יעקב" "תולדות לעשותנפשו
 בניו- החררית ליהרות גרולה אבירה סבא.יעקב
 משפחתו. ינחם המקוםיארק.

 כשרדתסימן
- -

 להיות רבתי יארק ניו העיר זכו לא שעורמה
 כבר כשר, שחומים לעופות כשרות סימןבמלואו

 השרה. עריוכו

 התנהג לוא'ים סט. העיד אשר חדשים כשניזה
 ובכח כשר, שחומים עופות .רנלי על בשרהסימן
 ר' מו"ה הגרול הנאון הרב של הנרולהעבורתו
 בממ. האב"ר שלימ"א עפשמיין פי'2לחיים
לואים,

 האחרונח באסמתם החלימו בוסמון העירכן
 להנהינ הרבנים, זער העיר, וער הכשרות, וער'2ל
 פותח כשר, שחומים עופות על כשרותסימן

 הלוי רוב יוסף ר' הרב הגדול הגאוןהאספה
 רבוסמון. האב"ד שלימ"אסאלאיוייציק
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 בירושלם אהל-תורהישיבת
 "אהל- המומר בירו'טלם נוסר תר"ץבשנת
 ע9"י לתלמור, גבוה המררש בית שהואתורה",
 העליה זרם עם שם שעלו גרולים גאוניםיזמת

 חשוב חלק והמסנר החרש גם ועמהםהכללית,
 אהליהם ונטו עלו באירופא, הנרולותמהישיבות

 והתפתחות שנשלג שעם וראו ישראל, הריעל
 חוסר גרול, חסרון מורגש להיות החלהישיבות

 היותר ישיבות יוצאי לאברכים להשתלמות3!קום
 ישראל ומאורי גאוני להיות המיועריםמצוינים

 למורם את להמיטיך האפשרות להם תנתן רקאם
 בכדי כוה, אולפנא בית ויסדו עמרובקורש,
 ההצלחה לפסגת להניע היכולת להםליתן

 שנים. כמה במשךבלימורם
 באר,1. חשובים מהכי כעת הוא הזההמוסר

 מזה תצמח עוד כשלעצמו, הנשגב ערכו מ5ברגם
 אשר הישיבה לבני הקיי3!ות לישיבות גםתועלת

 את להמשיך האפיטרות האי עלהמחשבה
 התורה רעת בשלמות למררנות ולעלותלמוריהם
 את מעכרת בישיבה למורם חוק את גמרםאחרי
 בישיבה. בהיותם גםרוחם
 גבורים בראות יתמה האהל אל הבאוכל
 ע5ומים, מרץ מלא תורה, של במלחמתהלוחמים
 לנאוני להיות המיוערים הלכה של בע3וקהולנים
 ומאוריו.ישראל

 רש"י הגאון היטגחת תחת עומר הזההמומר
 הראשי רב הערצוג רי"א הגאון )חותןהי5מן
 5התם דסליק מינן חר והרה"ח ישראל(,בארץ
 המוטר בער כחו ומקריש הג,בר שהוא שיףר"א
 החזיק ישראלי הארצי הישוב היום ועדהיקר.
 המשבר לרגל כעת אולם הוסרו, מיום המומראת

 התרושש הישוב ורוב שנים כמה זה שםהשורר
 בתמיכתו להמשיך יכול ואיננו מבהילבאופן
 גאוני אשר הזה היקר ,2ה3ווסר הרברוקרוב
 שהתחיל ער קולומליים כחות בו השקיעוישראל
 להסנר ח"ו עומר הלולים קורש 9רילהוציא
 פריחתו.בעצם

 קמו הנשוסר על המרחפת מהסכנהכששמעו
 ונתנו הברית בארצות הרוח גאוני חילגבורי
 אב"ר סילבר אליעזר ר' הגרול בהגאוןעיניהם

 נשיא, בתור הוער בראש לעמורדסינסינמי,
 הכהן ארי' רוב ר' הנרולים הנאונים עמוואתו

 רא- יי2רא5 ור' רפילרלפיא, אב"דלעווינטאהל,
 כן גרולים, ועור הכבור, נשיאי בתורזענבערג,
 מאנישעווימץ, הירש צבי ר' המפורמםהרה"ח
 גרינ- יהורה יקותיאל ר' הגאון והרב גזברבתור
 9ונים ואנו מנהל. בתור אהייא, קו5ומבוםוואלר
 הקהלות מנהיגי ישראל רבני אליכםבבקשה
 השררי"ם הזה. החשוב המוסר לעזרתבואו
 לעזרתם נא חשו בקרוב עריכם אתיבקרו

 עזרתכם את והושימו יר תנו יכלתכם.בשארית
 באהל-התורה. והחזיקותמכו

 הברית ארצות של הועדראשי
 מצדה ברחביבת

 כיום ולמחרתו בהע5ותך פ' קורש שבתביום
 א. ל. קאראנא, בעיר מצוה בר חניגת התקייםא'
 הרב '2ל בנו יחי' בער רוב וחכים יניק יקירלבן

 'טלמ"א הכהן מתתי' אברהם מו"ה הנעלההגאון
 א. 5. רקאראנא ואב"ררב

 והניון כהסבר הלכה דבר נאם טצוההבר
 החגיגה תפילין", לי32וור היורע "קמןבסוגיא
 שלש לערך היו המכובים ויופי, פאר ברובהיתה
 התורה יטר האמתי הגאון ובתוכם איש,כזאות
 'טלימ"א, העליר רר. חיים ר' הרב הרזיםחכם

 רי"מ הרב שלימ"א, מפורסמים גאוניםורבנים
 רו- ישראל ר' הרכ לומזה, רישיבות ר"מנוררון

 פייבל- רא"י הרב לעווימאן, רא"נ הרבשאוויי1,
 ש. הרב ש5מוסקי, י. הרב טאנועל, צבי הרבזאן,

בערליאנמ.
 הנאונים מהרבנים נתקבלומלגרמות
 רא- הלוי ישראל ר' הרב שלימ"א,המפורסמים
 ,עלצער, רי"ל הרב קאנוויץ, ר"י הרבזענבערנ,

 ייטר, מ. הרב לוואוויץ, ראובן הרב קעסלער,הרב
 הרב שיקאגא, י2ור, רא"ל הרב היילפרין,הרב

 שיקאגי.רענענמבערג,
 וי"':. לתורה מנורל בן לראותו '2יזכויה"ר

 בכשרות המהודריםמלדנים
 גריל מלון סימי, באמלאנמיק נרייקעיםמל1ן
 בכשרות. ומהורר מוררני, מלון ידים,רחב

 מישיגען, במאונט-ק5עמענם, קרעמער'םמלון
 מקומות הרחצה, בית ושם בכשרות,המהורר
מרפא.
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 המהורר סיטי, באטלאנטיק אסמענדמלון
 טי לכל עונג המשביע טצוינה, 1'2רותבכשרות,

 שם.שבא
 מודרני, מלון בכיסרות, המהורר אנדראן,מלון
 שם. הבא לכל רבבעוננ
 הץ- בלאריין מקודם היה א'2ר קאהן, מאירמר
 החדש, במלונו כעת סיטי באטלאנטיקטעל

 בכי:רות. המהודר הנ"ל, בעיר האטעלמארקיז

 הממיכהחב
 חג התקים )תרצ"ח( שני' אדר כ"א ה'ניום
 אלחנן יצחק רבנו ייטיבת תלמידי '2להסמיכה

 קביו ם י ד י מ ל ת ם י ש ל ש יארק,ביו
 רב יהיות וה'תר, איסור להורותסמיכתם,
 איטר תורה, מופלגי גדולי מהם בישראל,מנהיג
 מהם לרב, שם שנתמנו קהלות להם י,2כבר

 יותר להשתלם עצמם על קבלו איטרתלמידים
 'טנים שלש עוד וללמד ופוסקים,ב'2"ם

בישיבה.
 יוסף י' הגאון וברא.טם הרבנים א,גרתמנהלי
 לאותו הכריזו אגוה"ר ניטיא יטליט"א,קאנוויץ
 הרבה התורה. יטמחת י2ל טוב יוםהיום,
 זו, בי:מחה חלק לקחו חרדים ויהוריםרבנים
 הייטיבות ראשי איטר התורה אור ראוכולם
 בתוך פאירים יטליט"א תורה ונדוליגאוני

 דר. דובעך ר' הגאון ובראשם הישיבה,תלמידי
 והגא'ון הישיבה, וראש ניטיא שליט"ארעוועל

 הישיבה, ראש שליט"א סאלאווייציק כד2הר'
 תורה.מרביצי
 נשא שליט"א רעוועל רר. רובער ר'הגאון
 בתור עבודתם על הישיבה למוסמכי גדולנאום
 בישראל.רבנים

 גדולים גאונים מרבנים ני:מעו גדוליםנאומים
 הכהן ארי' רוב ר' הרב שליט"א,וטפורמסים
 נכבד ונשיא בפילדלפי' האב"רלוינטאל
 קאנוויץ, יוסף ר' הרב החגיגה, 15תחלאגוה"ר
 סאלאווייציק, הלוי רי"ר והרב אגוה"ר,נשיא

 מהמוסמכים, נשמעו ונואמים דבוסטון.האב"ר
 העילוי בשם הנודע קחרלין מאירהרב

 אהיו. בקנטון רב פיין יצחק והרבממומקובה,

 המוממכים הרבניםשמות
 הרב )ברולקין(, אייבעל חיים ב"ר זלמןהרב
 רב )ברוקלין( ח9עלמחן רוב הרב בןאברהם

 דזש. נ. קץנגרעגיישץן, היברודראהוועי
 )מ"נט- שוורוטיק פישעל ירוחם בר' אברהםהרב

 פיטש- אחים, אנורת דקאנגרייגיייטין רברעחל(,
 צבי ב"ר מררכי שרגא הרב מחסם.בורג,

 הרב י.(. נ. ס9רינגם, )סאראטץגחבחרחי2,
 )ברוקלין(, בעזדין זצ"ל אליעזר הרב בןמשה
 י. נ. הייסם, וואשינגטין הגדול המררש רביתרב
 )מעטפים ענגעלבערג, פנחס בר' ליב ארי'הרב

 בר' יצחק הרב יארק. ניו דעלמיירא, רבטענ.(,
 ץ. בקענטאן רב ץ.( )קליוולאנד פייןמ'2ה
 רב יארק(, )ניו פיינער יעקב ב"ר חייב משההרב

 י. נ. האווערסטראו, יעקב, בנידקאנגרעגיי'2אן
 )מאנטרעחל(, פרירמאן אליהו בר' ישראלהרב
 הרב מחסם. בלעץמינסטער, דבהכ"נרב

 יארק(. ,ניו גרינבאום אפרים ב"ראהרן
 כ,מום- )העילוי קארלין ליפכואן בר' מאירהרב
 )פתח- כיי, ראובן הרב בן אליעזר הרבקכה.
 דוב ב"ר בער רוב הרב ישראל(. אריותקוה,

 מעדניק דוב הרב יארקן. ,ניולאנדער
 ה.-ב קנרה. דקוויבעק, רב קנרה(,)קוויבעק
 )אלבני מץוושיוויץ יעקב 'טטואל הרב בןישראל

 ב"ר דור הרב ק. נ. דורהעם, דקהלת רב י.(,נ.
 הוא קנרה(, )אטטווש, 9עטעגארסקי ליבארי'
 אליעזר הרב בן עקיבא הרב בלונרון.כעת

 בר' אלימלך הרב י.( נ. בראנקפ,פרעדמעסקי)
 דביהכ"נ רב מיש.(, )דיטראיט, שעכטערמשה

 הרב 9א. סקרענטץן, הדת","מחזיקי
 סיטי, )חטלחנטיק שערמאן, משה בר'בנימין

 שיכוץף, אהרן בר' אפרים ר' הרב רזש.(נ.
 )ברוק- זיוו יהושע ב"ר אשר דרב)ברוקילין(.

 העניך חנוך הרב בן יצחק יסף הרבלין(.
 בן נחמן הרב קחל.(. אנדזשעלעפ, )לאססינגער
 מר.( )באלטימץר, טאראגין מענדיל מנחםהרב
 )מ"נטרעחל, וואכטפאגעל משה הרב בן דודהרב

 מירל- ישראל, ערת רקאנגרעגיישאן רבקנרה(,
 חיים שלמה בר' יצחק יהודה הרב י. נ.טאון,
 רב קחל.( חנרזשעלעם, "לאם ווששער,זצ"ל

 אליעזר ב"ר בנימין הרב 9א.דיוניינטאן,
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 רזש.( נ. )לייקוואור, זערינסקי זצ"ל,שמואל
 רזי2(. נ. )9שסייק, מאזאה, חיים ב"ר יעקבהרב
 ב"ר גרשון הרב יארק. ניו טייגכהשן, רודהרב
 ב"ר משה הרב יארק. ניו רומנוב, יצחקחיים
 איסרוביץ. אייזיקאלחנן

 לצרה" "אחספר
 הענינים בכל ומנהגים רינים הלכות כלמבאר
 ימי תום עד י2נחלה מיום צרה, ליוםהשייכים
 המת. לכבוד ששייך מה כל ובפרטותאבלות.
 בית אנינות, ריני כל הם5ר, תכריכים,טהרה,

 ובית כהן מת. וטומאת כהן הדין, צירוקהקברות,
 שבעה עצמות. פינוי הקבר. פתיחתהקברות,

 יאר- 3וצבה, קריש, יב"ח, שלשים, אבלות,ימי
 נשמות. הזכרותצייט,

 גרינ- יהורה יקותיאל הרב מאת ומסודרערוך
 אהייא. בקילץכובוס רבוואלר
 הספר מחיר עטודים,304

 2.00י
 בבית נרפם

 פאכלישינג און פרינטינג "ק11אליטי שלהרפום
 המחבר. אצי לה'טיג כ'ץ. לואים, סט.קץ.

 1581ק .תסת71יא11122(
 515 -ט*ך-:ע.081 .51 ,3טטמזט001 ,10ט)( .17 .1.8

 בכל הגרולה ירו את הכחבר הראה,כבר
 הרבים בספריו והמדע החכמהמקצועות
 לעמור זכו כבר הללו וספריו שהו"ל,1הח'12בים
 בעולם, הגדול המבקר כם לפני הבקורתלמשפט
 גם כן הרור, גאוני '2כל הקהל, רעת כ!י2פטוהוא
 ספריו. את הפליאו כולם זמננו, חכמיגדולי

 נראה פניו, על עין ונעיף ה,חד,2 ספרוובפתחנו
 רבר הניח לא הוא, נפלא אומן בונהו, כיכרגע
 יורע מקוטו, והראה עליו, ירבר '2לא וקטןגרול
 ברוח נאה בסרר לבנינו האבנים את לסררהוא
 הלכות ומלבן כוברר ברור, לשון לשונו ושכל,הגיון
 הלכות י2ל בעוטקה .יורד מאר נעלהבאופן

 צלולה בדעה ברין ומנתח ובפרטיהן,בכלליהן
 התלמורית הספרות בכל בבקיאותומיושבת
 עין צר אינו המחבר גם מוגבלת. בלתיובשקירה
 דבריהם פוסקים וכמה מכמה מעתיקבעבורתו,

 כקוצו אף יחם'ר שלא וטריא השקלא כלוכ"9
 'טאלות כל על ראיט בכובר דן גם יוד.של

 הזה הטחבר ואסף בז3וננו. שנתחדשוהחרשות
 המפוזרים המקורות כל את הכבירברוחו

 ררך אותם ויעביר ספרותינו, באוצרוהנבלעים

 כולם שהתאחדו ער והמלוטש הכהירשכלו
 אחת.לנקודה

 הקורא הן גמור ס5וק ימצא הזהבהספר
 לתוך לירר הרוצה הקורא והן בעלמאבשטחיית

 הספר בשער שכתב ממה ויתר הלכה. '2לעמקה
 מתנה היא בכלל עצמו. בספר הקוראיטצא
 לטצת בירו שעלה לברכה וראוי מאד ערחי2ובה

 אחת. לחטיבה וה3ופורד המפוזר הרב החומראת
 ואנו ובקיאות. חריפות מלאות הערותיו גםכן

 הגאון הרב ירירכו הנכבר המחבר אתמברכים
 יהודה יקותיאל סו"ה הכולל חכםהמפורסם
 ויפיצו זה, בספר גם שיצליח נ"יגרינוואלר
 עור ישתו. ורבים '2תו רבים חוצהמעינותיו
 ונצורות. גרולותיעשה

 באמריקה דחשיבנ 3דדלאירח

 גרול לאורח אמריקה זכתה האחרוןבזמן
 חו"פ בוצ"ק הצריק הגאון הרב כ"קוחשוב,
 הי' אשר שליט"א, החלבערשטחם יעקבמו"ה
 וזכה גטליציען, שט,2אקאווא, בעיר אב"ררב

 תובב"א. עה"ק בירושלים דירתולקבוע
 הצריק הגאון של בנו שליט"א יעקב ר'הרב
 של נכדו שליט"א האלבע.רשטטם סינימו"ה
 חיים רבינו רשכבה"ג התורה '2ר הקרושהגאון
 מצאנז.זצ"ל

 בבנין להתחיל זכה אהלים, יושב תם איי2ויעקב
 "דברי ויי2יבת הגרול בהמ"ד תורה שלאהל

 הור יכירו אמריקה אני2י בטח בירושלים,"חיים"
 בואו כוקום ובכל גרולתו, רוב וערךערכו,

 לתכ1כהו תורה ומוקירי חובבי אנשיםישתרלו
 לכל יגינו זצ"ל הקדושים אבותיו וזכותכראוי

 אותו.התומכים

 שנתיםכתום
 נפתח אשר טעת 'טנתים נתמלא זהנחורש

 הטכונה כי2ר וואורי2ט לתעשית חרושתבית
 זה חרו'2ת ובית קא.", ס4מערז'ט כשר"בעסט
 אברהם מר חרו'2ת בית בעלי וגרול.הולך

 הרבנים בחוגי המפורטם ברוירא,שטואל
 ומומחה כ!וחזק וחיטוב יקר לאיש חרדים,ויהורים
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 ק ק8., ס8סעדזש כשרפיינבערב
 של חרושת בבית חנעשה וכרכשאות מעושק בשר כאניכל

 רב ברקרוש נעשים ס4מ*אני ס4סערזש כשרפיינבערנ
 ויופי, בטעם ומהוררים כלה, וער סהחל הכשרותבעניני
 יהודא ר' הכ(פורסם הנאון הרב והשנחת הכשרו תחתועומד
 וכרק ברת נעשה והכל סיטי. קענזעם אבר"קנר8ווער

 מדויקת לכשרות המהררין אלה רצון וכהטביע מם8יקוזה
ומצוינת.

 0א88ח81ע א8א05א שג5טג18אסז(גע
 09ז 006יפ1[.81,6 8*פ*א ,ש1(.0ח

 י:ותפיו כן נעלה. באופן הכשרותלסרר
 העיטיל ויהושע הלל מר האחיםהנכברים
 ליהורים מפורסמים אשעראוויץ,למ'טפחת
 מעלה ויצליחו יעלה בכשרות. ומוהזקיםחררים
מעלה.

.. 
 רשיקאגא הישיבוהוער

 וער נתיסר מעת העשירי יטנת הזאתהשנה
 הרבנים מסרכז המורכב בשיקיגא,הי'טיבות
 כללית למ:בית רשיקאנא, החרריתוהקהלה
 בבל התורה מוסדות כל עבורמיוחרה,
 בצרוף תורה גאוני העיר רבני ישראל,תפוצות
 על רופקים תורה וחובבי מוקירי בתיםבעלי
 וגובים ישראל, בני אחינו של הכוסחר בתירלתי
 מסתימת המגבית הגונים, מכומים הלבמנריבי
 ביום יטבעיר הכנסת בתי בכל כספיתבהכרזת
הכ15רים.
 ישיבות בששים הישיבות וער תמךאשתקר
 ':נת הזאת ובשנה ישראל, ובארץבאירופה
 בהתחשבות 9ריו, להוסיף לכם קורשהעשור
 התורה טרכזי נמצאים בו א,טר הנורא המצבעם

 לאטץ צריכים עליהם העבור העצוםוהמשבר
 הישיבות. לתמיכת גרול מכום לאסוףהכחות
 מוה"ר לתורה 9עלים רב המפורמם הגאוןהרב
 וער כרא,ט עומר שליט"א, ע9שטיין,אפרים

 ע"י הקרושה בעבורתו נעזר והואהישיבות
 מנהל זאקם, ב"צ סנחם מו"ה המצויןהרב

 הצבי" "כרםספרי
 י"ל )בקרזב ויקרא, שמזה, בראשית, על כרכיםל
 תועלתם בגודל הנורעים במדבר,( ס' על גדול:רך
 בחור ודורש נואם וגאון רב לכל נחיצותםורוב
 תקופות וכל ומועדים ש"ק לכל שסושים:פרים
 דולר, 2 גרך כל גא"יר החיים, עניני ולכלהשנה
 שלימ"א. הסרבר הגאון הרב כתובת עללפנוח

 187ג4ש1 .11י181באילו
 14 8118פ118 "פ8 0אס8 ,ת40פ0[ .יו1

הוער
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 א'תרובימ1 ומוכרי נככריםרכנים
 ויטמי במיטונות. והרמים לולבים אתרוגים באמריקה נווכר שהנני שנה, עשרים ליזה

 טובה הכי הםחורה ירי על מקבלים הנכברים וקוני ונאמן, גרול סוחר לתהלה-בתורנורע
 זולים: הכי המחירים לכ' להציע הנני זו בשנה מבינים, יריעל

 מבוררים והם ומרחובות, תקוה מפתח מצוינים היותר מהפררסים הם ישליהאתרוגים
 זולים: הכי המחירים לכ' להציע הנני זו בשנה מבינים, יריעל

- קמפלים סעטפרימה  -  -  -  -  הראשון! כ,הכ,קורקני 52.50 
 מצוינה! הני :טליהאריזה 2.00 -- -- -- -- קשמפליט סעטמובחר
 הזמנתכם! תיכף אלי'טלחי 75[ -- -- --- .-- -- קם9לימ סעטראשון
 נבוד,ברגשי 1.50 -- -- -- -- -- קמפליט סעטשנק
 --. -- קמפליט סעטשלישי

- -  קישופם ט2 זוץיים 15[ -- -- 
1 ,28סא 2%1 או08א 4א80ן*א .281481[492[281  .ץ82 

 אלול ט"ו מיום אדרעםסטאר
-1דד4-9  38 1!שם01 ,.81 י1פ~ו ,צז0,ר ,.61[ך צץון (1(1,0 4-9832 

ן ולתפארת לבאון הארץ מפרי לכםולסחתמ
2 עם להתקשר בירנו שעלה וקנרה, אמריקה בערי היהורי להקהל להוריע אנושמחים
5 מיטליסים יותר זה טבעה יצא שכבר מאה"ק, קירשענבאום והמפורסטה הידועההפירסה
ן אנו עברים. פועלים רק בעבורה ומעטיקה מהוררים היותר אתרוגים פררמי לה שיש'טנה

4 ידה מתחת מוציאה שאינה חזקה לה שיש הזאת הפירמה של הסחורה ומטובהמרויקה ן* סהשרות הנוחים, מהכוהירים רצון ישבעו מםחרי, בקשר אתנו שיבואו אלה שכלמבטיחים  מתוקז. שאינודבר
- םעט קשמ"ליט פרימאמובחר  -  - - מעט קשמפליט ראשון, 82.50   -  -  -  1.75 )

- סעט קשמפליממוכחר,  -  -  - - סעט קשםפליט שני, 2.00   -  -  -  - ל 1.50 
- ס?ט קאמפליטשלישי,  -  -  -  51.25 2 

ש לשרותכם המוכנה אחראית פירמא עם בקשר לבוא הזדרזו הנ"ל. במחירים נכלל ;פורמהדמי
האדריסה:

 שם .ז1נ ,408א800 01 8י(101ח28!1 [8001 ,ןע"ן8 40 נ8מ02 ,(8 י85א ,עז4,נ .א.,נ

 בעפינט קריפעיהשפנונבםישזער
 אין קלעמענם משדנם איןרפדאה

 הויז באטה אלימפיאקרעמער'ם
 אין געקומען איז וושס מ6ז פילשדעלפיער6

 איז קריפעל, ל6זער ה"פנונגס 6 קלעמענסמאונמ
 אויס- פולשטענדיג היים 6 צוריק שפגעפאהרעןיעצט

 צז- זועלכער ג6ביי. לעאן הייסט טשן דערגעה,ילט.
 געווען זיינען מענירווא, פרוי זיין מיטז6מען
 השפעל. קרעטער'ס א,ןגעסט

 אין דאקטשר בשוואומטער ש השמ יוני 1טעזדעם

 סייעטיקא זיין אז גאביי, מר. געזאגםפילשדעלפיע,
 טשקע השט גשביי מר. קעים. השפנונגסלשזע 6איז
 ווע- צו געזונט ווידער השפנונג די פארלשרעןאויך
 זי גער?נקט. 6נדערש שבער היט פרוי זייןרען,
 מים 6ר6נדזשמ;נטס געמאכט שנעל אויףהשט

 צוויי זייערע אויף געבען 6כטונג ז6לען זייפריינט
 זעלבען דעם מ6ו, איהר מיט איז, זי און,קינדער
 קלעמענס. מאונט נשך שפגעפאהרעןמשג,

 ג6ביי'ם מר. איז קלעמענם מאונט איןקומענדיג
 גע- איהם הימ מען - קריטיש געוושרעןצושט6נד

 אזוי געווען איז ער השטעל, אין 6ריינטראגעןמוזם
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 השמעל שעהנמטער אדן3רעסטער
 בשקוועהמליכקייטען אלע מיט בעםטער שלם בשריהמט איזוועלכער

 המהדרין מן למהדרין כשרמטריקטלי

 דהומחטיזם, היילען פאר בשריהכוט סווחלען מינעראל2
 ג. ד. א. דרוק, בלוט הויכער נערווען, םייעטיקא,ארטרייטיס,

 פאר געפינע, מיר היטעלם. אנדערע פו, געסט צו מי"ק~~רם
 בוקלעט: פשר שרייבט פרייזען. מעמיגע צו רומסאייר

 מינעראל די נעמען געקענט ניט השט ער שזשוואך,
 נ ;_,בעדער.

 "ווי געזאגט, גשביי טרס. השט פשר, זיך"שמעלמ
 און טיה שלע מיינע נשך תען געפיהלט, השבאיך

שנשטרענגונ"
 נעהמען צו שוושך צו נעתען ער איז

 געהאלטען איך השב טעג פשר ערשטע די בעדער.די
 ער- שרעקליכע ש געווען, איז עם וויינען, אייןאין

פשהרונג/
 עטלי- בשד. ערשטע די גענומען ער השטענדליך

 קרעמער'ס צו געטראגען איהם השבען מענערכע
 השט שוועריגקייטען פיעל מיט הויז. באדאלימפיש

 פער- צום און טריטמענט, ערשטע די געקרשגעןער
 געוושרען 8טור פלוצלונג ער איז טרוטמענםטען
 אנגעפאנגען השט ער --- און קרשנקהייט, זייןפון

שרומנעהן.

 צוריק פרוי זיין און גאביי מר. השבעןלעצטענם
 גשסעה פילשדעלפיער איבערשרומגעששאצירט
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 לפרפה כשר ביןלהבדיל
 והרמאים, המכשילים רבים כי היות כקרים, עופות במכירת השורר ההפקרות למנועכרי

 התקנה לתקן ועיר, עיד בכל בישראל, רב לכל מאר נחוץ גמוד, טרפות לידיהמביאים
 השוחטים ידי מתחת שיצא כשר עוף כל אשר ישדאל, מבתי ונבלות טרפות למנועהגרולה
 הרב ושם "כשר" בתוכה נחקק אשר החותם עם הכשר, העוף לרגל כשרות מימן צמוריהי'

.נ[4.
 4_י--=4 לתתו הוא בנקל הזה חותם-הכשרותטבעת
 ,,ן% 111מ ימ,ן או להסירר יבאו ואם הכשר, עוף רבלעל

 //::ךךטן קע1ו--י הקהלות וברוב והכשרות, הרבניםבעולם
 בו. להשתמש איתמחי כברבאה"ב
 הסגירח לפני טססז יכולים הכשרות, סיטן עם הללוהטבעות
 י. ע. חברת של החרטת בית בעלי אצל השוה במקחלקנות

 של י12נים טינים עושים הנ"ל ביה"ח נר"ז. מנוארק,ברוקם,
 על אותם לתת הכשרות, בחוגי למו צריכים אשרחותמות,

 הכשרות. טוב על יעידו למען 1כ1. בשר ועלכבדים
 נמוך. במחיר נמכרים כשרים עופות בשביל הכשרות, מבעת-חותם וכן הללוהחותמות
 רוקא. באנגלית הקשמפשני עם ישר להיות צריך )קשרעספשנרענץ(, המכתביםכל

 האררעם:עפייי
8 ( 0 א ק 4 אז 8 0 0 1 5 [ .נ   

 182 .א ע*13זצצ818 ,[פ4,יצא .א.3

גגהמכשיר.
 חרנל על סנוריסמז

 האמעלטספענר
 נד"ז סיטי,שטלשנטיק המהדרין מן למהדריןכשר
 ר, א,ן 11, או,סשפשטונגען און בעקוועהטל,כק,,טען מירעינע שיע השם חשטעל שסטענררער

 פ',נסמע ר' רוטס, שלע א,ן וושסער ,ם 'ם. רעם געגען רוטם ר' השטעלס. שטער'קאנערגרעסטע
 הכשרות. בתבל'ת כשר ש*,'זען בעסטעאון

 בכשרות. 1מוחזק נאמן ש פחר באוואוסט איז 3רינוושלד ידנה 13ך. מערוואלמעךדער
 כח ,גיעי ,נותו ושם מנוח, בו מצאה"יונה"

 מיער. איז מענש ,ערער וושס טעג הייסע רי אין רוחיג ז,ך טען געפינט גרינוואלר, יונה ר'ביי
 פשמיל,עס. פשר רע,טם ביליגע ספעשעל "8רוהען. דשרפען זיך קענען כח,יגיעי

 צ1פקי4צ1504 4פ5 פם1%086 ,"ז11 פ7111141141*1ם,ן
----,ס8_=__----ם
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 : וואורשם כשר נייששנאי היברו של החרושתבית
א י. נ. ישרק, ניופשגריק,

 הכשרות, בעניני יב ביקיוק מתוקנים זה חיושת- בבית הנעשים וואורשט מיניכל
 . בטעם ונעימים הנקיון, בתכליתונערכים

 הורדויץ טשה מו"ה המפורסם הנאון הרב של והשנתתו הכשרו תחת עומד זה חרושתבית
 הנרול ושמו ועור, רמ"ה ררשות במפריו ונורע מיוראפ, עור מפורמם אשרשליט"א.
 פרנם, יומף מר תמירי משניח עור ויש הכשרות, עניני בכל עליו לממוך לנא,ממיכי
 וישבעו. ענויםויאכלו

: מעות לירי נא אה ואי 552 הממשלה מטפר עלהסתכלו
 881ס24811 זטפפ3(ם1 ט8[מפ11(51 ו3ז3(1פ[שץ.פי11

י 155 81פ2צ08898ז8 יטא ,1ז0? .א.?  ש1טזפט(י * 0מסעץ 6אע0ז0 46564

 אילל.שיקשגש,

 :ישיי י:מ רוס בטיל און הטיל כשבקעםצווייב'ס
 רי מיט רום ב4לל 4ען סייד, וועסט רי אין הילל 8ראכטפ4לער שעהנסטערדער
 בשנקעטען, חתונות, פשר בשהשנרלוננ בעמטע רי און איינריכטוננען, ט4דערנעלעצטע

 פרייזען. מעמינע רי מיט ן. א.8שרטים.
 איז צייט לעצמע רי כשר, סמריקטלי איז צונענרייט ווערט דארט וו4סשלעס

 הגאון הרב פון נענעבען ווערט הכשר רער השנתה, רבני'שער איין אונטער ה4ללרער
 צו- אלעמען קען ד4ס הרבנים. מרכז פון מזכיר רער שליט"א, נאלרמאן דוד יהודאר'

 השגחה. שעהנמטע רי פחר שטעלען,פרידען
 5'ם2911 87טסאג8 ס414נ ,4ח%4343[[4~8 3146  .יל 411*86סס86%ס%

1 :6תספק 88ץ 48זט47478
 רעספ8רחנט כשרערסיענעל'ם

 אשר היסודות הן אלה - ביתית אטמוספרה מודרניוח, ושרות נקיות מסורתית,כשרות
 האורתודוכסי. בעולם טוניטין לו שקנה הזה, האוכל בית קייםעליחס

 בטינו הטצוין הזה, בהרעסמאראנמ דשופרי משופרי ארוחותיכם ואכלו והוכח! נאלכו
 זצ"ל. טהר"א הגאון הרב בן ארענשמיין, חיים רבי השגחת תחת ההידור, בתכליתוכשר

 תשבעו כי בטותים היו שונות, ותנינות בר-מצות, )תתונ:ת, סעורותיכםהזטינו
 חאופנים בכליצון

 14 )( ט .1( 5 1 ב1 1( ב141
 8'גס811(1ג 110881[ פ0881[1ז(?ג11שג8281

 809 4יי פצא9ם8 ששא (א10 .א.ז
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 ט בשםמשו 8 תאכל זה את 8ב08מש1
מ ש5 חרושת בבית הנעשים וכרכשאות נקניקים מעושן בשר מיני כ5 5קנות המדקרקים מןהיו

ה ק8. פרשדוקפם כשר ריעלנשסמשו
ט ומהוררים הכשרות בעניני כ5ה וער מהח5 רב כרקרוק הוא זה חרויפת בבית הנעשה כ5כי

ה דובער מו"ה המפורמם הנאון הרב ש5 בהכשרו עומר וה תרושת בית ויופי.בטעם
ה כהשניחים שני שם נמצא זה 1מ5בד יום. יום שם מבקר אשר ש5ימ"א בארוכאיוהכהן
ה ומצוינת. מרויקת לכשרות המהררים א5ה רצון ומשביע מם8יק וזהו וש5מים,יראים

א  א0ו808 884% 108888 8וססמ80ש.0ס
 [פו פ%0מש8886

-  
8 יא118 8 % %  *818-81 7שפט84 ל84 ,7ש%צס8 

 )י~םג(בוכשמעם(ב81מממכיבנ'ג:_:ץ.ינ('4י_יין~כ:(:)כ:ומ:)ז..:1ם1םנשכגומםנעכמםשמ1יכשממננבנבםמכשמנב..י,מיס;כ:(.

 נד"ו םיפישפלשנפיק

 יארקער" "ניו השטעלברונדווערב,ם
 המהדרין טן למהדריןכשר

 פון רוטם בעפח שלע אין וואסער ים קשלמע און הייסע איינריבטוננ, טשדערן לעצמע די טיטרוטס
 לשבי. ש און ציטער, ווארפ און ציטער, דיינינג נרויסער 8 עלעווייםשרם,השפעל,

 בעוואוםטעך א 8ון נרונד11ערנ,כ!ר.
 אוימנעצייכענמעי

 בכשרות. וכוהזק הנאמן מאן
 פון רב דער ש8יר4ג הרב פי5ארע5פי', 5עווענמאה5, הרב ביי איבערציינען אייך קשנטאיהר

 יארק. ניו נש5דהשטיין, דר. הערבערם רבי און םיטי,שט5אנמיק
 8%695ייסאט6% [8זסא יו8א%%8%סז

 128 .5 שאש1ששפחח0ם ,.פץ(ל ז*פ94 שח9%0-ן!*ש4ז*80 מ6ק41--49976 411ז*8ז
 , ס%9471ע[7(ע "רל1ם .94.נ

 לקייםיננם חרושתבית
 בביח בנקיון שנעבדים הבשרים כבשים ודק' עגלים, דקי פרה, דקי דקין, טיני הוושפים,בל

 של חרושתבבית

 קש9 קיים'ננ עמך עאכ!ךפ8עריטך
 עוטדים שסח כלה, עד טהחל הכשרות בעניני רב בדקדוק יגעשים הכשרות. בתכלית כשריםהמה
 חיים טו"ה הנעלה הגאון הרב ובהכשר כלה, עד טהחל הכשרות על המפקחים משגיחיםשני

 שליט"א. ראזין טשה ר' הרב הטפורסם הגאון של בנוראזין,
 %10%[קט5 14מ11ן05(1 ב(4ש51(נ?(.קם

 80 ו8סס0ש 18%א81 74טפממ .1.8: :8%08 שקשיש8-88
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 ' ' 'ש'8

ש לפרפה כשר בין 'ליהבד'ל
1שנ דע- יעצמ ווערמ עופות כשר'ע סמעמפען צו מעכאניזם עלעקמרישער 9שטענמירמער ש8
188 פינפ- 527 יארק, ניו ק".," סששין ברענרינג "סעלווין רער ביי פארקויפמ און מינממרירט(מש
ש58 דעם 2( כג2מר: וו"רמ דעם 1( עוף פון פימל דער אויף אוים ברענט מששין דער ע11. טע(8ש
- משרק אפעסם 3( ממעמפ, פון נומער"ץ4 שמג רב רעם פאר צייכען מיקרעמ בשוועגליבער ש 
 שתימה. פון משנ דעם און 4( סמעמ9, זיין פון ריכמיגקיימ רי דערקשנען צו8

5' רב 8 ביי זיך געפינמ וועלכער בוך ש אין נוסער זיין ביי רעגיסמרירט אין סמעמפ יערער שש'
שאש. סערמיפי- זיין ה"מ מששין יעדער און וועלמ רבני'שער דער אין באוואוסמ און מפירסם ש1'

שש גע- זיינען וועלכע עופות די אויך צעהלמ מששין )דער פארקויפמ. איז ער יועמען צו קשמש88

 י?1:::.8
 שן: זעך יון ?.קס.פונ; 1. 114 "או,ו.יס ניס סטש.ן ר;1 11;1ס .א11"י

 רב ד"רטיגען ףעם פין ציישמיטונג יי יהן - 9יאתיני אין הכייי; הכשירת8
8 א1ץ[%2 1(א1םאגא8 2ח111ם4נ%,רא4נק54)(ם51 טיבהק(-1ש5
 8 527 1115ע.פץ4נ .1טז 5111זפפ55ץ2-4687 שיפא 1זטז8

ש י* נ. יארק, ניד קייפשרעם,פערעם8דנט
2 שעהנסמען און נדעסטען אין קומט בשנקעטעו, בר-מצוהיט, חתונות שמחות, אייערעפ8ר

4% ניו שט"ם אין קיימערעם בעטטע די זענען סיר יארק, ניו אין ה"לל בשר'עןסמריקמלי
י4 סטריקטלי אויך קייטערען מיר גע9ראוועט. ווערען שסחות שרמ"דשקסישע וואו אוןי"רק,
ון כשר סמריקטלי נעגרייט צו ווערט שלעס יארק. ניו אין היטעלען גרעסטע די איןכשר
2 כהן ליבער פו"ה ויראתו בתורתו המפורסם הנ' הרב של ותשנחתו בהכשרו כלה, עדכאהחל 4%שלים"א.

י4 פערוואלטער הויפט זיםקיגר, הענרי מר. ודיינשמשק, העררימר.
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קינסטליכער

))

 שנשנמירעןמיר
 3-טימילמקעים

 158[8עוצ5[-3
 .שפ8( .ע .8 [*ע).011

 קעימינג "נשמשפונג פולעשמענדיב
 פלייש צובעגריימע און וואורשמפשר

 וועלכע אירגענד פון בעסער איז וואם קעיסיננ קינסטליכע נייעש
 געוושרען. שנגעביטען איצט ביז איז וושםקעימיננ

 וואנמדינערע
 שמארקיימברעםערע
 דורכזיכמיגפרעכמיג

 מעגליכקייט שנשטיפונג בששטימטעגלייכמעסינע

 פולען צו ווערען שנגעפילט צום אויסגעארבייט זיינען קעסיננס דיזעקעימינגם,
 אויסציהוננ. פון טשס געוועהנליכע שהןאינהשלט

 השבען דורך. און דורך סשיז אין נלייכצייטינ זיינען סשסעדזשעס פשרענדיגטעדי
 זיין וועלען סשיז איין פון סשסעדזשעס שלע און ברענעס, אויסנעדונדעטעפיינע

 שנעלער. און לייכטער שנשטיפען פון שרבייט די משכען זיי גרויס. איןנלייכמעסינ
 שריינגערעכענט ביידע 3, 3/4 ביז 1 5/8 פון משיזעם איזגעמאכם

 צוועקען 8רשבע פאר קעימינג 8-סי כוילפקעים פון סעמפעלס איצטשרדערט
 כשר ממריקמלי זיינען קעיסינבם םילפקעיםשלע

 בייטשנופעקפהפורפ
 4~4141ע,וש1ז5 ש1ג1אז5טמא1א)(1[ר[פ~51)(5113)(42

8 6פ42 ,אשש8 =פא4ן10 ח  5פ881 :א01110 122.. 

 0510גע?8ג0ם

 8614 66ח101פ6
פ01%?

 8פ0160 86*ט4088ח118
 ש אע01פאעט*ם

גפג5גם
 שז0*10ז זשע*ע6ש

 שש*ז י0ם11[
שחי6פ810 6  84ח0? 

 :פ*?0יי .שז866*ם1זפ6פל5.*,ו
 פז1*פ0ט68%בשפ

 08אג8888[ג8
088תץ0  427 .11 6ע601פ*8_*8

ו1 ,10פ0שם[ננ
 א 8ז *אפא*1פ4אח
6 א! פ ש 4  
 809 %"88 פץ_ן816

 4*1אמש=פ?
 201 פש81פ0ישן41פשז*8

 1פ0*808!18%פ

 260 .8 046ז4,8את*8
 % *61ע866פ6ע=ע
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 שבעולם והבריאה היפהמצה שבעולם הכשרהמצה
- מלב*ם שלחל על העולהמצה  רבנן מלני מאן 

 וכוהוררה כשרה הכי המצה אתאכלו
 במינה בעולםהיחירה

 מצהמאנישעווימץ
 ווהעיט, הטוי עשירה, ומצה דקה, מצה מעהל, קייק פחרפעל, מצה,קמח

 שמורה מצה און מיריע?, מצההיירזשיניק.
 ':ל התמידית השגחתה תחת נעשית מחנישעוויטץ מצותאפית
 וקנרה הברית רארצות האורתורוכמים הרבניםאגורת

 המהררין מן למהדרין אף כשרות מאנישעוויטיןמצות

 קאמפאני מאנישעווימ*ן ב,רי
) 0 5 4 ץ 4 %  82ז .8 2ז4על82(15א(נא1

 143 841 ,[5 61*י6נ ,"ןם .א.נ
  21% אי . 811 ,[5 ,((,מח1ממ(ם20א)(

 אינק, קא,, מאמעדןש כשרריעי
 י. נ. יטרק,ניו

 יארט בניו ידך98עי1" של חרושת בתי מבעלי נפתח זה חדש חרהשתב*ת
 וכל בכשרות. סוחזקים לאנשים היהרות ולעולם הרבנים לכל המפורסמים אנשיםהמה
 הוהשורשם לאכול עוננ להשביע טכלו המרינה, ובמזרח רבתי יארק בניו החרריםאנשים
 נהרר אשר אינק., ק4. ס8סעדזש כשך ךיעל החרושת בבית עתה נעשה אשר שלהם,כשר
 המפורסם הנאון הרב בהכשר ויופי. בטעם ומהורר והמצוהנת. המדוקרקת הכעשרותבהרור
 וקנרה, דארה"ב, הרבנים אנודת של ה9ועל מועד יו"ר שליט"א, קחרלינמקי ישעי'מו"ה
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[ רצופורנ שנים במשך שבעורם, רנקניקים הכשרים החרושת ן 1;
[ רהיותם בם וראויה, מרויקת בכשרות ונעשים נשמרים הם ק 9[

[ באיכות- רובמתם שאין מורים הכשרים בתי-החרושת כרמהוררין.
ת ומעור מס4ישיי, נעשים הררו הטראכותיים הכרכשאותהכשרות.

ש שומן, או חרב שום בהם אין השש, שום עריהם שאין חומרי-ניר,מיני ן הרבה בקרו ומובהקים גרורים רבנים הכשרות. בתכריתוכשרים
ן כרר. פקפוק ברי וכרין כרת הכר את ומצאו זה חיושת ביתפעמים

 רלקוחותיהם המפורסמים "וויסקינב" החרושת ביתבערי
 והתפתחותה. תעשית-הנקנקים רמובת חרשיםאיריחרים רהכנים כחותיהם בכר משתררים המסחר בררכי ישרים אנשיםבתור

 ארא פרי-עבורתם שר ושבשוגם רפתוחם הם בורמים רקרא
 המסחר - בחוגי מרובה והתענינות כבירה תעמורה בםמעוררים
 זו. חשובה תעשיה ורהפיץ רריחיבבכרי
 הכ על תמיד הנמצא "וויסקינג" שלחותמו
 ומיב איכותם על היא נאמנהערובה

 יעבודתם ~רנשאוה,
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 באמריקה היהודי הקהלאל
 מודיעיםאנו
 חחו8לכי

8 רם רייקכ
- העירוכי הכשדוהזו;דן
1 באטלאנטיק הים חוף מררכת :ל היהודי המודרני והמלון בח'יל, גדול היותר בר.יקרם טלוו,ן

ן הפצוינה. וכשרותו ביפיו בגדלו, האוירים, בחדרוו הנהדר,ם, באולטיו המפורסםסיטי,,ן
 בתכלית ימהודר לתיד, ונעימים טובים ומאכלים וקרים, המיס הים פי של מרחצאותובכולםן
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