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1 יבהוברתה1ירם כבשנה

 העניניםתכן
- הקודש. עירירושלים - רא':י. צבאי רב  - הפרדם. ':י היובל םפר   
- הצלה. ועד שלועירה - ,2ליט"א. סילבר ר"א בוןגאון לועידה הזמנה   
- זצ"ל. רח"ע הגאוןלזכרון - תבכה. במר ציון   י':ראל.- אגודת פועלי 
- הועידה.סדר - לעווין. י. ד"ר הדב כואת כדטולשלת קדושה   בנין קבו'ו 

-יסודות. - באר'ן. אנו"י פועלי מעשי  - בגלות. אנו"י פועלי מעשי   
- השלם. ישראל הארציהיט"ם - לואיס. בסס. כבר וכומפר אבל   חגי 

-אירוסין. - נשואין. חגי  - תנחומין.   הוראה" "בית של גדולה בקשה 
-בירושלים. - נעלה". "עלה  - יארק. בניו ומהודרה כשרה כריכה   אורח 

- יארק. בניו וח'2ובגרול - לשלום. בואכם  - למכירה. חמר שדי ספרי   

- להחזיר ע"ממתנהעח(  -  -  -  -  -  י. נ. בראנקם, לעווינסאן, רא"נ הרב 
- מה"ה ~עקור חכמיםתקנתעט(  -  -  -  -  -  קליבלאנד פורת, ייטראי ר' הרב 
- מצורע אשםפ(  -  -  -  -  -  -  -  י, נ. ברוקיין, געסינגער, רמ"מ הרי 

- שלשתן מעמד קניןפא(  -  -  -  -  -  -  -  -  שיקגו גודמאן, עזריאל ר' הרב 
 ירושלים ווכטפוגל, נהום הרב - -- - -- - - -- - העיטוי מן ולא תעשהפב(
- ערכאות נשואיפנ(  -  -  -- -  -  קאננ. נירוויטש, ראזענבערג, יומף ר' הרב 

- חדשים.ספרים - התלמוד. מבוא  - והכרה. תודה   למינים דירקטוריון 
- באננלית.הכשרים - והמסחר. הכשרות בעולם מודעות   

 לשנה דולר 5הפרדם
 לחכהשה הפררס של שנתי החתימה רמי להעלות מוכרח והניר הרפוס יוקרלרניי
 לשנה. רולר)5(

 תורה עזרת עבורמבבית
 וקרוש גרול חוב הסייו, ימי האלה,הימים

 להכ- ףשא, בנאות הקייו, במעינות הבאיםלכל
 גרו- הנחיצות אשר תורה" ל,,עזרת מגביתריז
 ושארי ישראל, אר'ו ורבני הישיבות עבורלה

 על קרוש חוב מוטל אשר באירופה,מרינות
 להכריז וקנרה באסריקה ישראל קהלותכל

 תורה". "עזרת שלסגבית
 8שנזש2פז 11~נ14גשקדג1אצוינ

 2*1 ט118888[8 זיפ*נ ,צזם(ך .*נז

*יככצמה:ממצ
 לישיבות תמיכה לשלוחזכרו

 ישראי בארץולמוסדות
 הצלה. לועד ותמיכה עזרה לשלוחזכרו*4
 דיסטריביוש18" "רזששינם להמוסר ותמיכה עזרה לשלוח זכרו*
 אבו"י לצעירי ותמיכה עזרה לשלוח זכרו*
 העזרה* ול"וער רליובשווימש, ליעדבות תמיכה לשיוח זכרו*
 לקרובים. ובפרט בכלל הפליטה לשארית עזרה לשלות זכרו*
 בקליבלאנר. טלז לישיבת תמיכה לשלוח זכרו*4
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 יבחוברתה4ררס כבשנה2
 הקודש עירירושלים!

 ליהדות חיים שאלת היא ירויטיים'טא4ת
 שב- המרינות ובכל ישראל, במדינתההרדית
 יש- מדינת לתאר נוכל לא אופן בי2וםעו4ם.
 ירושלים על הראשי, העיר ירוי2'ים בייראי

 למסור צריכים ירושלים ע4 קיחום,צריכים
 ירוש- על לזרים. נמסור 4א ירוי2יים אחנפ'2נו,
 ירוש- "בונה ביום פעמים שליטה תפלתנולים

 בקודש! ימעלה ירויטליםלים",

 יש- אגורת "5ועלי בועירת הנאומיםבכל
 יש- וד' נטמור, לא ירושלים כי ני2טעראל"
 ברחמים עירך "ולירושלים תפלתנו,מע

 ימיני"! תשכח ירושלים אשכחך "אםת'טוב."
 מינה ישראל במרינת הזמניתהממעולה

 צבאי לרב שליט"א, גרונסשיק שלמה ר'הגאון
 צבאי. לרב רבנים עור ומינהוראשי.

 ,2כ~ועות נתקבלו החוברת הדפסת גמרעם
 התורה עכוודי ישראל גדולי מפטירתמעציבות

 כוענרעליווי'1 פייביל י2רגא ר' הרב יורק,בניי
 ומתיב- ורעת תורה "ישיבת כ.נהל שהיהזצ"ל,
 מר- אחר זצ"ל בוימעל, יהושע ר' והרבתא",
 תש- בחוברת ואי"ה בברוקלין, המובהקיםבנים
 באירך. נכתברי

 "הפרדם" של היובלספר
 העבודה "התחילה אלול חודש הזהבחודש

 אי"ה יופיע אשר "הפררס" של היובל ספרבער
 תש"ט. שנת הבא החורףבחרשי

 הרבה יופיעו "הפרדס" של היובלבספר
 הד- הלק הברכות, חלק התורה, חלקמחלקות,

 שם" "אנשי זכרון ספר .המודעות, הלקרו'2,
 התורה לכווסרות זכרון ספר התורה,בעולם

 הב- בארצות התורה מוסדות חלקבאירופה,
 של הכרכים לכל ומפתח המאמרים, חלקרית,

"הפרדם".

 לספר וברכות מאמרים לשלוחהעת
 "הפרדם". שלהיובל

 "הפרדס". כתדבת על ישולההכל

 הצלה מועד להועידההזמנה
 שליט"א מילבר ר"אמהגאון

 גרולה היותר האורגניזציה ההצלה,ועד
 הרימה הרבנים, אגודת ע"י הנוסדהביהדות,

 שנות תשעה במשר החררית היהרות כבודאת
 של לבם מסירות את נס על והרימהקיומה,
 מר- ואת החררים והעסקנים בע"בהרבנים,

 ומועיל נחויו טוב רבר לכל ער שהיה הגרולצם
 הזעם שנות אלו בשנים ישראל הצלתלטוב

 לנו.והסועפה
 ו,הנע- הטמירים הכחות את גילה ההצלהועד
 עו- בבחינת שהיה החרדי העולם מביןלכוים
 פעולותיו של בעטיו הברית. בארצות ישןלם

 וטומאה כוכליון נוצלו הוער שלהנמרציות
 בדרך שונות בארצות ישראל, בנותאלפי
 רועה, בלי כצאן שהיו ישיבות בני אלפינודן.
 ביי2יבות והתאחדו נקבצו זעיר, שםזעיר

 וקטנות.גדולות
 הנואשים חררים בגבורה, ונתאזרונתאמצו

 כנפי תחת להכנס בקבוצים ומחסור, עונימרוב
 קדש כל ובשמירת התורה, בלימודהשכינה
ישראל.
 השנים במשך ע"י שנתארגנו הישיבותכל

 זקו- הארצות, ויתר צרפת, בגרמניאהאהרונות,
 את לאפשר בכדי התרירית לתמיכתנוקות

קיומן.
 אירושה בארצות שסודרו הגירהמשררי
 ורבנים, תויה בני הגירת את זלהקללאפשר
 אלי- הפונים אלה נל ולעזרת לשירותעומרים

הם.

 ולמ- חיזוק רור,2ת הזאת הקדושהעבורתנו
 של הגדולה הכנסי' את קוראים אנו זוטרה
 קור- ואנו אלול, לחודש י"א ליום ההצלהועד
 ההצלה וער עסקני בע"ב, הרבנים, לכלאים
 כל על ולדו, להתכנם המדינה ערי בכלדי

 ראש כובר מתוך הפרק על העומדיםהענינים
 הז- עמנו ופליטי שרירי ולעזרת לטובתהראוי
 התרירית. לעזרתנו והכמהיםקוקים

 לטובת בפעולותיו הראשון היה ההצלהוער
 ע"י וה.2פיע ההסגר במחנות החרדיתהיהרות



 יבחוברתהפרדם כבשנה

 דהצלה וער של כנסה,ן
י"עיש4י

 ביום אי"ה שתתקיים ההצלה ועד של כנמיה קוראים ההצלה ועדטנהלי
 מעקחלפין במלון 1948(, 15מען, ,מעפמעמבער תש"ח, אלול, י"א ד'ביום
 יארק.ניו

 בבוקר. 10:30 בשעה תהי' הראשונה הישיבה1(
 אחה"צ. 3 בשעה השניה הישיבה2(
 להמשתה כרמים מחיר המלון. באולם משתה יערך בערב 8 בשעה3(

 ההצלה. ו;ד ופע-לות לצרכי מוקדעוה ההכנמה דלר.25

 חשובים כח ובאי מפורסמים עמקנים רבנים, הרבה ישתתפובהכנסיה
 הטדינה. פינותמארבע

 וידונו הנה עד ההצלה ועד מפ;ולווע טפורמ וחשבון דין תשמעהועידה
 הנמצאים בכלל תורה ובני הישיבות בני הרבנים להצלת העבודה תכניותעל
 אירופה. בארצותעוד

 להתאזר עטנך ונכחרי מובי של לב תשומת דורש הנוכחי הטצברצינות
 לעזרה, יד לנו הפושמים אלה לכך תמידית עזרתינו את להמציא המאמציםבכל

 בהכנמיה. יפקד לא ורב רב כל של מקומו אשר אנובמוחים
 מיוחד ציר שישלחו עדתו מנהיגי ;ל ישפיע רב כל אשר מבקשיםאנו
 פעל ההצלה שהועד מה כל -ישמעו ובאזניהם יראו שבעיניהם כדילהכנסיה,
 ומה באירופה, נודם בארצות המדוכאים אחינו יהצךת הזה היום עדועךטה
 באמריקה. הנדיכים אהינו בעזרת ההצלה שדה עך לפעול בידינושיש

 הכנמיהוער
-י%י444-
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 יבחוברתהפררם כבשנה
 השרירים לטובת הנדו,ות שההפתררויותכן

 הרהיים. צרכיהם עםיתחיטבו
 עמ- ובחירי טובי את יר על נעל הצלהוער

 ל15י- מרוסיא לעיר, ומעיר למרינה ממרינהנו
 בהת- ועור מרומעניע לטשעכיע, מ19ליןלין,

 מנוחה למקום הביאם ער ליאות ובליאמצות
 בטוחים. במקומות לדאחז זמן ובמיטךזמנית

 ההצלה. וער ע"י נוצלו ולרבבותלאלפים
 שאין נפש במסירות הנרולותובפעולותיהם

 היהרות של כחות את נם על העומריםכמוה
 האמריקאית.החררית

 רב עור הררך 5סקך, לא ערייןהעבורה
לפנינו.

 בסנימינטי לאגוה"ק רב זילבר,אליעזר
 ההצלה וער אגוה"ר- של הנשיאותמהברי

 התורה שר הבאון בשמתלזכררן
 עוזר חיים ר' מרן ופלאו הדורמופת

 מוילנה. זצלה"הגרדדזינסקי
 ת"ש( אב, ה')נפטר

 בוילנה הישיבות בועדעבודתו
 בוילנח כונסה תמוז בחורש תרפ"רבשנת
 הישיבות לוער היסור הונח בה גרולה,אסיפה
 "החפץ בעל קרישא המבא השתתף זובאספה
 גרול התלהבות עורר חיים" ה,,חפץ ז"ל,חיים"

 הישיבות". ל,,וערבררשותיו
 משל לכם "אמשול חיים,": ה,,חפ.1אומר
 שבא קיסר בעולם, בנוהג רומה, הרברלמה
 המחוז, מושל לקראתו יוצא סיר לבקרה,לעיר

 הקיסר את חניגית תהלוכה בראשומכנים
 ראש יוצא בכפר לבקר שבא קיסרהעירה,
 ראשי מוצא אתה לפעמים והנה לקראתו,הכפר
 בכל וכורים, פ'12טים בנ"א אלא שאינםכפר
 המ- ראש המרינה, נמוסי את לשנות איןזאת
 וכבורו. הקימר שלום בער אחראי הואקום

 תורה קבל מ,שה חתורה, בהנהגת הואכן
 על לזקנים, ויהושע ליהושע ומסרהססיני
 מסרו התורה את רורם, בער האחריותהזקנים
 החכ- כח הוא גרול ורור, רור שבכללחכמים
- התורה כחמים,  חוקי לשנות בידם כחם, 
 אנו, רורנו עד רתורה נשתלשלה כךהטבע,

 הבו- של עולמו בער האחריות הוטלהועלינו
 להח- ועלינו הבורא של עולמו היא התורהרא,
 את יחסוך שלא אחר יהורי ימצא כלוםזיקה,

 התורה"? החזקת למען האחרונותפרוטותיו
 בביהכ"נ הקרוש ארון את פתח חייםהחפץ
 הם- את ונחרש "בואו וקרא! שבוילנה,הגרול'
 כי אם עלינו, התורה את כ!חרש נקבללוכה,"

 עלינו חובה סיני, מהר אנו ועומריםמושבעים
 "נע- בקריאות הפעם עור ללבל הנוכחיבמצב
 ולעשות, לשכ!ור עצמינו על לקבל ונשמע"שה

 התורה. את ולהציללקיים
 באמפה התקינו הישיבות. לוער כספיכבסים

 הכ!ז- 15לין כ!חבל יהורי כל על קרושה חוכהזו
 שנה, לחצי אהד רולר ה5חות לכל לתרוםרחית
 מאות במעמר חיים החפיו הכריז התקנהעל

 הנוכ- הרבנים כל איש, אלפי ועשרתרבנים
 ליסר ועירות ערים לבקר בכתב התחייכוחים

 הצלה ספעל שישמש הישיבות, לוערסניפים
לישיבות.
 ועד ישיבת בוילנה התקימה 'תר"צבשנת
 הנאספים, רליף, סנטרל כח באי עםהיי2יבות
 לאכ!ריקה ז"ל רח"ע הגאון נסיעת כיהחליטו
 החפץ הישיבות. לענין מרובה תועלתתביא
 המשתת- כל בשם רבנו לפני זאת הביעחיים
 לקבל מסכים היה כי ענה רח"ע הגאוןמים,
 ברי- מצב אין לצערו המוצעה, השליחותאת
 קשה. כה לנסיעה לצאת לו מרשהאותו

 ממקומו קם התשובה, חיים החפץכששמע
 שהנסיעה ירעתי "לוא באמרו מחילהובקש
 מציעה, הייתי לא לבריאיתו במקצת גםתזיק
 ישראל". כל כנגר בעיני שקול"רבינו
 רבינו, על חיים החפע כיתב אחרבכרוז
 כל של רבן בישראל, ושר גאון וראשון,"ראש
 חיים ר' מרן ותפארתו ישראל נר הגולה,בני
 המוחזק בוילנה, הרבנים ראש שליט"א,עוזר

 לכל נאמן ורועה לכ!נהיג העולם בכלומפורסם
 שנים." כיובל ישראלעם

 בש- ,הישיבות", "וער של ערכו היה רבכ!ה
 שו- בררכים ביומו יום מרי הניעו ת"שנת
 ובחוסר בערום ישיבה בני ומאות עשרותנות
 סרר הפליטים, פני את קבל הישיבות ועדכל,
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 הצמרבותיהם בל קבלו היש.יבה בני ענינים,כל
 אביב(. תל רומשמין, ש. )אחיעזר"כבבוד,

 ועד באסריקה לתקן צריכים הרבניםאגודת
 בזה.הישיבות

 תבכה במרציון
 את אראלים נצחו תש'ח, סיון, ב"חביום
 אחד ונסתלק הקדוש, ארון ונשבההמצוקים
 נדול והדרו, ישראל נאון ירושלים,מנדולי

 ר' הרב ישראל 9אדההוראה,

 זצלהייה פלנמקי אהרןשמשון
 בית בשכונת וכוו"צ רב מ5ליק,הנאבד'ק

 האחרונות בשנים בירושלים. והסביבהישראל
 יוסף", חיים "רבינו דישיבת ור"ם נשיאהיה
 1248, ת"ד ידושלים. בעיה"ק הוראה""בית

ירושלים.
 בזה, נדול אדם בהלקח מאוד נדולההאבדה

 לגדול ישראל, ארץ ערי בכל מפורסם הההאשר
 שנים עשר וזה ברבים, תורה והדביץההודאה,
 המצוי- האברכים לפני בהלכה השיעורהניד
 הודאה". "בית בישיבת בהלכהנים

 ואוה- ידידיו ולכל כהט5חתו, לכלתנחומין
 הישיבה. ותלמידיביו,

 ישראל אגודת83ןעלי
 ישראל" "אגודת בחוגי נתיסד תר5"בבשנת
 כאשר ישראל," אגודת "פועלי מרכזיב15ילין
 ולא במסחר עוסקים חררים יהודים כיראו

 יש- מ,,אגודת חשובים יהודים באובמלאכה,
 ביע- בשדות, המלאכה, אהבת על והוכרזוראל"
 המ- את אהוב באבות ככדט"נ ובבנינים,רות

 ימים "ששת בתורה, שמפורש ובכולאבה,
 לארץ לעלות בזה נכלול וגם מלאכה",תעשה
 בבנין. במלאכה, לעסוק ושםישראל

 ז"ל אורליאן ליב יהודה ר' היוהמיסדים
 ר' בא"י(, )הוא זילברשטיין צבי רוד ר'הי"ד,
 פראהם, לייביל ור' לנדברג, פאלי באמא'1,דוד

 ציי- ארבייטער אירישע "די העתוןהדפיסו
מונג".

 לאריו הרביעית העליה שנת תר5"הבשנת

 "9ועלי סרכזי ישראל באר'ו נתיסד עזישראל
 בא"י, העבודה מלאכת קשם ישראל"אגודת

 מיניו, בנימין ר' היו הראשוניםהסיסדים
 סהם ויברל שיין, וזאב ליבאזער, הירץנפתלי

 יש וכבר מלורז, ז"ל ווריסלאווסקי מאירר'
 גדרה, אצל חיים" "חפ'1 שיסדו, קיבוציםלהם

 ובטהרה, בקרושה שם בעבודתםהמפורסם
 כפר אצל "נתיבה" יהודה ערי אצל"יסודות"

 "ססורה הדר, רמת אצל ישראל" "נצחסבא,
 חפץ אצל "עזרא" קיבוץ לציון, ראשוןאצל
חיים.
 "מחנה קיבו'ו להם היה אז שנתיסרמעת
 ובש- תמיכה, להם היה לא כי שנחרבישראל"

 בשלימות. העבודה נתחרש תרצ"גנת
 לעבודה מינץ בנימין ר' נכנם תש"1בשנת
 ולומר להתפאר נוכל ועליו נשיא.בתור

 עליו לבטח ישכון די, ידיד אכורל,,בנימין
 כומש שכן", כתפיו ובין היום כל עליוחופף
 אגורת "פועלי עבור ומאורו גופו נפשו,מומר

 בע- אותו, ומפארים משבחים כולםישראל",
 וישרתו.בורתו
 והיה אירופה, למדינות נסע מלהמהאחרי
 יל- בהצלת שם עשה והרבה 151ילין,בגרמניה

 ישראל", אגודת "פועלי מרכזי שם ויסדדים,
 ויהרות. 'תורה לחזוק שם עשהוהרבה

 "19עלי מרבז באסריקה נתיסד ת"שבשנת
 יו"ר. היה חרש נח ר' והרב ישראל"אגודת

 מינץ בנימין ר' יורק לניו בא הזאתבשנה
 המר- לחיזוק עשה והרבה אנו"י, פועלינשיא
 בא עמו בעבודתו, והצליח אגו"י, "9ועליכז

 בעבודתו המיוחד נולדראם, אברהם מרלכאן
 הר- ועשה אגו"י, פועלי לכ,ען ישראל,בארי1
 אגודת פועלי בליטכת בעבודתו באמריקה,בה

 הועידה. להכנת הרבה עשה וכןייטראל,
 נאה וסה והרר, 5אר כרוב היתההועידה

 גאוני בועירה, שהשתתפו אלו לראותהיה
 יותר סעיטה, ואניטי חסידים ובע"בתורה

 בועידה. השתתפו אייםמסאתים

 נדול, רושם עשה טיי'ו רפ"מ הרב שלנאוסו
 ישראל. אדץ בעד לעשות הנאספים עלוהש5יע
 של והתמונה מינוו, בניסין ר' של נאוסוכן
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 גדול רושם עשה מא-ן, לנו שהביא"יםורות"

 גולר- אברהם ר' של נאומו וכן הנאספים.לכק
 מהנ- הנעילה נאום כן נדול. רושם עשהראמ
- הנאספים, על ה'92יע שליט"א סילברר"א  
 מרכז בער ולהעשות לעיטות הבטיחווכולם
 הצעירים על ולהשפיע ישראל", אנורת"פועלי
 יזטראל. בכ~רינתבות

 היום הוא יי:ראל" אגורת "פועלימרכז
 מש- ישראל, במרינת הפועל החיטובהמרכז
 חשו- פעויות ומע':ה ועושה במלחמה,תתף
 ישראל. בטדינתבים

 ןץיעיךדץכ:ךך

 ר' הרב פתה הסעורה, אחרי שבת,בליי
 שנאםפו המסיבה, את בברונקם, רב חר':,נח
 לאספות. המיוחר המלון באולם האורחיםכל

 פועלי של תפקירו על הנאספים לפניהסביר
 מר- פנחם ר' הדב את ההציג ישראל,אגודת
 הועירה. יו"ד בתור בעליזאבעט רב טייץרכי

 נילה הועירה, לכבור נואם טיי'ו, רפ"מהרב
 יש- באר'ו י:נעשה הפעולות הנאספיםלפני
 מר והציג י'2ראל", אגורת "פועלי ע"יראל

 העושים םגולה מיחירי אחד גולרראט,אברהם
 נאום נואם ואברהם אגו"י בפועליומעי2ים
 אגו"י. 5ועלי פעולות עלארוך

 מוסף תפלת לפני בוקר קורש שבתביום
 בישיבת ר"מ פיינשמיין מיכל ר' הרבנואם

 גרול רושם ועשה יורק, בניו ירושלים""תפארת
בנאומו.

 כשר, רם"ם הנאון ארוך נאום נשאבצהרים,
 ובמר- בנמרא, חז"ל מאמרי במה הביאבנאומו
 הביא ובזה ישראל. באר'ו העבורה בשבחרשים
 שהמה ישראל", אנורת ל,,5ועלי ושבחהשיר
 הארץ.בונים

 וסוקר לעווין, יצחק ר"ר הרב נאםאחריו
 לפעולות נוגעים אשר ענינים הרבהבנאומו
 הנוכחי. "בהפררס" נרפם נאומו אגו"י.פועלי
 מוררוכובי'ו. ר"ש הרב גםנאם

 רזשייק~בםאן טאיר יוסף ר' ה-ב נאםכן
 אחרי שהרי השבת, קרושת בערמבוסמון
 כתוב "מ~אכה", תעשה יטים ששתשנאמר

 קורש". לכם יהיה השביעי"וביום
 להפיץ למען הרבה עושה רזייק~בםוןהרב
 השבת.קרוי:ת

 מלכה מלוה םעודת אחרי שב"קבמוצאי
 ר' העילוי הצעיר הנאון נאם היטעהבאיחור
 נדול 5לפול מא"י, שליט"א קרייזווירטהיים

 ובקיאות.בחריפות
 יומי הדף לומר אייזעניטטארט, צבי ר'הרב

 הרב נואם שלישית בםעורה ק"ח, רףבכתובות
 "פו- של בי:בחו מנוארק בלומנפלד מאירר'
 ישראל". אגורתע,י

 הרא- הישיבה היה קורש, שבתבמוצאי
 ישראל". אגורת "פועלי שלשונה
 העולמי המרכז נשיא הני:יאות, י:לחןעל
 בנימין ר' ישראל בממשלת המועצהחבר
 נשיא טיייו, רפ"מ הרב הועידד, נשיאמיניו,
 חדש. נח הרב באטריקה,פוא"י
 קצד בנאום הישיבה את פותח חדשהרב

 הקמת לקראת באמריקה, פוא"י תפקירהעל
 חבירנו תפקיד ולקראת הק' באדצנומרינתנו
 מדינ- והתפתחות בבנין ובממון בגוףלהשתתף

 הועירה נשיאות את מוסר חדש הרבתנו.
 נר"ז. מאליזאבעם, טייץ מרדכי פנחם ר'להרב

- בבאזל נוםרה לא ישראל"מרינת  אומר 
- טיייו פנחםהרב  היא בארצנו המרינה יםור 
 והג- הגולה סוף זהו רגאולה התחלתא רקלא
 ועי- צרות 5ירושה הי' שגולה זמן כל כילות.
 אולם וגאולה. גולה על לדבר אפשר ,היהניום
 ופירושה חדש 5ירוש קבלה גלות המלהאם
 היהו- מדינת הקמת עמנו, של ח"ו כליההיא
 להש- ארצה באנו לא הגלות. הקין פירושךרים
 התו- משטר מלבך אחר משטר שחוא איזהליט
 באנו דימוקראמיה ולא םוציאליזם לארה,

 את להפיץ באנו הקרויטה, באריולךשריש
 בארץ התורה שלטון אתה,)תורה'קראטיע"

 הזה. במקום ביותר הטבעי השלטוןהנביאים.
 הדתית במחנה לאחרות קורא טיייוהרב

 אגו"י 5ועלי של הראשונה '2הועירהומציע
 לקרא היזמה את עצכוה עי תקבלבאמריקה
 למ- הדתיים. החוגים כל בין משותפתלועידה

 מייץ הרב מאוחרת. לעבורה משותף קוצא
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 תק- לפי פא"י פעולות את לבנות ג"כמציע
 שאין היחידים אנו כי ממדים ורחב קבועציב
 מפלגה שכל בתקציבים בנו התומך עורףלנו

 הד- האטריקאית היהדות בהם. נתברכואחרת
 חברנו אשר העול את ע"ע לקבל צריכהתית

 בדו- בהם נושאים בארצנו במערכההעומדים
 הרב פונה דבריו בסוף לגורלם. ועזוביםדים
 ביש- היהודי שהישוב דועירה במת מעלטיי.ו
 ישראל לאלוקי שלימה ת'2ובה את יפניןראל

ולתורתנו.
 הברית ארצות מנשיא מברקים,הוקראו

 הטלגרמה הועידה. את המברך טרומן,מר
 זלצר, מהרב סילבר, אליעזר ר' כוהרבהשני'
 מהרב הרבנים, מאגורת ומנהל הכבוךנשיא
 וחבר בארצנו אגו"י מנהיג לוין, מאיר יצחקר'

 מבויאן. מהרבי הראשונה, הזמניתהמכהטלה
 אגו"י פועלי ניטיא מקבל הדבור ריטותאת
 הועי- ע"י נתקבל אשר מינ.ן, בנימין ר'בא"י
 סוערות. כפים במחיאתדה

 בן מר הממשלה ראש בשם טוסר מינ.ומר
 אחרי שנים במי2ך עוקב "אני ברכתו אתגוריון

 ובעלותכם ישראל, אנורת פועליםהתפתחות
 את לחזק ירושלים להרי "יסודות" קבויועם

 מוסר מינ'1 מר במלחמתנו. הישראליתהעמרה
 ח'ד- ארבע בכך2ך היהדות המדינה התפתחותאת

 קיוטה.שי

 ישראל מדינת עובדה. היא ישראלמדינת
 בזיעה בדם, נולדה אשר ישראל מדינתקיימת,
 של- ותתקיים. ועומדת. קיימת נפשבמסירת

 מ- קימום בזמן בישראל המלחמח חדשישת
 נצחונותיה הקמתה, לפני חדשים וששהדינה

 וממשלה ערבים מיליון 40 נגדבמלחמותיה
 הראתה מאחוריהם, העומדת אירופיתאדירה
 שהעולם קיימת, עובדה היא ישראל'2מרינת
 עצ- את קבל ישראל עם אליה. להתרנלחייב

 אנו זרים, בהסדי תלוים אנו יותר לאמעותה,
 אשר ד' מנסי אחד זה גורלנו, את קובעיםלבד
 יצחק ד"ר צרכה. די להעריכה הספקנו לאעוד

 היהו- במדינה בחייו עוד האמין ז"לברויאר
 אחד יהי' הנשק כח שגם האמין ואףדית,

 למען להפעיל יהי' שעלינו העיקרייםהגורמים

 ותו- השם בעזרת הקדושה מטרתנו אתהשיג
 'טאינו ביותר, החפשי זה ויהי' יהורי איןרתו,
 גבול כל על צער כל על שמים ניסירואה
 נגד יהורים אלף מאות שבע וכפר. עירבכל
 האו"מ המתווך ע"י חמורה בבקורת מיליון.40
 48 עזבו ביפו נשק. '2ום לא"י יכנםשלא
 ביד רבים מהיפה, ברחו אלף 50 ערבים,אלף

 שאלקים איך רואים אנו אין האםמעטים.
 עוד אולם בארצנו. חזקה עברית במדינהרוצה
 בארצנו, חמושימ כולנו המלחמה את גמרנולא

 ומזויי- נשק, נושאים ההוגים מכל וטףנשים
 מלחמתי במתח תמידי במתח חיים אנונים.

 נלחסים, אנו לעצמנו לא ההפוגה. אתלעבור
 לתפוצותיו. העם כל עבור נלחמיםאנו

 הם אויבינו שלום, הפגת איננהההפוגה
 את רוצים הם ההפוגה, את עלינושהטילו
 יעצמאו- מעצור ליטום התפתחותנו עלהבקרות
 הה- את זממם. לסכל ידע ישראל עם אבלתנו.
 ידעו כי בחיפזון, עלינו הטילו השניהפוגה
 היהורים היו יומים, עוד המלחמה תמי2ךשאם

 כובשים היינו העתיקה. ירושלים אתכובשים
 לירוש- הדרך את זה ע"י ומשחררים לטרוןאת
 ינחלו לא שהיהודים מאר סיהרו ע"כלים.
 משא על קוראים אנו האבסולוטי. הנצחוןא'ת
 להניד יכול אינני והערבים, היהודים ביןומתן
 זאת אבל נכונות, שהשמועות כמה עד9ה
 מח- ההמונים הערבים שהעמים עובדההיא
 כי מוחלט, יטלום עליהם שיטילו שרנעכים
 הערבי הכח על הגדול והשקר שחלומםראו

 העול נפוח, סיר הוא עליו, הכריזושהאננלים
 הכל החונים. כל את מכיל הגיום ענקי,הוא
 הכל בארצנו כיום פרט אין להכלל.שייך
 הכלל.עבור

 אין ירויטלם. כעת הוא ,העקריהפרובלימה
 אם ירושלים. על שיוותר ובעולם בארץיהודי

 ירושלים את להפוך לנובמבר ב-29הסכמנו
 האו"ם לקחו כי זה הי' לאומית, ביןלעיר
 הקמת תנאי עם שלימה תכנית בתוראז

 הדב- השתנו כעת להסכים. הוכרחנוהמדינה
 את מנעו לא תכניתם עבור לחמו לאואומות דמני את שפכנו ירושלים. עבור לעמנורים
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 ההרי- מנעו לא טובים הכי בנינוהקרבנות

 שום על עבר לא ירושלים על שעבר מהמות.
 יש- עם כל עבור לחמה ירושלים באריו.מקום
 ירע לא יתנה? כוי הירושלים והגבורהראל

 החזיק יהודים לוחמים של קטן שקוכרוהעולם
 האמינו לא העדבים נם אלפים, עשרותבקרב

 נער וחכו,טים כמאה הכל סך ששבובראותם
 כבד כוחנה נגד חרשים במשך אתםשלחמו
 עש- על אימתנו את להפיל הצלחנו ואםנזה
 לא החרשה מתעיר שברחו ערבים אלפירות
 אפילו נמכים ולא ירושלים, את כעתנתן

 ירוש- בינלאומית. לעיר ירושלים אתלהפוך
 במ- היתה שירושלים בזמן עברית תהי'לים
 תל ויהורי לחם, ,הי' לא המלאי כל ואזלצור
 שקי שכטם על להביא עצמם על קבלואביב
 ועצם לתנועה סגורות היו הררכים כל כיקמח.
 אחת היא בורמה כביש בסכנה. היתההעברה
 כבשו הירושלמים שכוחות הגבורהטתנליות

 ובנו.5רצו
- מינץ. מר מכריז ירושלים את 3תןלא  
 מבלנו, על להקל היו והיכן האומות עשומה
 מרעי- שכעת נוצריים רחמים שום היוולא
 שרוצים נוצריים רחמים, על העולם אתשים
 לעמנו. ושנאה אהכה אילעורר

 היא וזאת חרשה שאלה כאופקהופיעה
 פלי- אלא יהודים פליטים לא הפלטים.ישאלת
 את לעורר התחילו הנוצרים אשר ערביםטים
 העולם.רחמי

 נתנלתה ערבים וחצי מליון עלסטיטסטקה
 מאשר יותר היו לא מעולם נדול,כשקר
 ערבים. אלף מאות שמונה עד מאותשבע

 מסד מקדונלר אמרקאי כח שבא בזמןהייתי
 היהודית. הממשלה לראש ניירותיואת

 פתח- נפט. בקבלת לנו ל,הפריע רצואנגלים
 לנו, שייכת יפו הזיקוק. בתי את כעצמנונו
 ביפו קבלנו להעריך. ידע בארץ שהי' מירק

 של החלוצות בית עבור העותמני, הבנקבבנין
 החר- העולם עם נעשה מה ידענו לא18א"י.
 במקו- בצפת בחיפה ביפו היום גרים הםדים.
 הערבים. שגדומות

 הארץ את שיעזבו שאחרי חשבואנגלים

 היים באותו אולם כארצנו. ובוהו תוהוישלוט
 הארץ כל על הישוכ השתלט האנגליםשעזבו
 מראש. הכל מוכן שהי' כפי מוחלט סררוהיה

 על תהי' ישראלי'ת הארצי היהרותהש5עת
 הנולה. תפוצותכל

- בוקר, א'כיום  נותן טייץ רפ"מ הרב 
 אליעזר ר' הגאון ,החשוב להאורח פניםקבלת
 ומם5ר להועירה, בא אשר שליט"א,סילבר
 לאמרי- הביא אשר הראשון היה מילבר הרבכי
 עמרו הנאספים וכל ישראל" "אגורת ימודקה

לכבודו.
 הביא אשר פעכמאן, בען למר תורהנתן
 מזו- כשר ליטרא אלף חמישים ישראללארץ
 ענרייט. משה מר לו ועזרנות,

 בישי- יו"ר היה מטורונטו אקם רור ר'הרב
 בע- ישראל" "אגודת את שיבח בנאומו זו.בה

 סניף הוא ישראל" אגודת "19עלי אשרבורתו,
מאגו"י.

 מאת ברכה הביא לוין יצחק ר"רהרב
 יש- "אגודת נשיא ראזענהיים, יעקב ר'מורינו
 להתאחד מבקש ברכה בכוכתב העולכוי,"ראל
 יש- אגודת "צעירי ישראל" "אגורת עםיחד

 ישראל." אנודת "בנותראל,"
 זשורנאל", "מטינען מהעתון נירענבערגמר
 באיר81ה, בהיותו כי ומם5ר הועירה,מברך
 ישראל" אגודת מ,,פועלי קדושה עבודהראה

 שעבד מינץ בנימין מר ובראשם ילרים,בהצלת
 בפטריז. ילרים בית להם ,ויש זועבודה
 ברכות, של טלגרמות קורא מינ'1 בנימיןמר
 אגו- "9ועלי של הרב קורעליץ מאר ר'מהרב
 יו"ר לעוין, מאיר יצחק ר' וכוהרב ישראל",דת
 העולמי. מאנו"י הפועל ועדשל

 נפתח הזה ביום כי אומר מינץ בנימיןמר
 וישנו ישראל, אגורת פועלי של ועידהבהולנר

 צי- ושלשים ושבעה מדינות, מט"ז ציריםשם
 ישראל. מארץרים

 בר- נותן קנדה, מ11יני5עג, פרעסנערמר
 בוויני- ישראל" אגורת "פועלי מרכו בשםכה
 קנרה.פעג,
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 נ'תן ר' הקו-וש של )בנו עהרליך בערישמר
 בגרמניה, היה אשר סורשה, הי"ד, ז"לעהרליך
 בגר- ישראל" אגודת "5ועלי בשם ברכהנותן
 שנתימד הראשון המרכז זהו כי וואמרכוניה,

בגרמניה.
 ר"ש הרב השתתפו לוכוחים, נכנסובצהרים

 גריסגאלר, רוטנברג, אלכסנדרמורדוכאוויטש,
 הרב נייהויז, הרב טורעץ, הרב ארליאנסקי,הרב

 הרב חדש, נח הרב הלברשטם, הרבבריסקמאן,
 ברקאי מר פינקלשמיין, מר מגריכנלנד,מופר
 ועוד.מא"י
 יש- אגודת "5ועלי נשיא מינץ בנימיןמר
 כל ומספר הוכוחים, השתיק העולכיי,ראל"

 ואומר ישראל", אגודת "פועלי שלההיסתורי
 ראזענהיים, יעקב ר' לבקשת מסכים הועידהכי

 יש- אשר אנשים, חמשה של וער יבחרוהמה
 ישראל." "אגודת בתוך אחדות ל,העמידתתפו
 אגו- פועלי ממרכז ברכה הביא ניימאןהרב

 פוילין במדינת כי ואומר בפוילין, ישראלדת
 ישראל" אגודת "פועלי של קבו'1 ב"הנתיסד
 בעבודתם. הרבהועושים
 הצירות בלשכת מזכיר ליווערחן ארטורמר

 בושינגטון, ישראל ממדינת)אמבחסאדאר(
 ושבחה שיר ונואם ישראל, מדינת בשםנואם

 עוללים המה אשר ישראל," אגודתל,,5ועלי
 עם ישראל" "מדינת איחוד להביאהרבה
 המ- בבנין עוברים הכוה ובכלל ויהדות,תורה
 חדשים. מקומות בהוספתדינה,

 חר- לצעירים גדולה בקריאה ננעלההועידה
 הלוחמים מהבונים ולהיות לאר'1, לעלותדים

 בכלל. חרדים -יהוד'ם ולאיחוד ישראל,במדינת
 של המרכז להנהלת איש חמש-עשרהנבחרו
 איי- צבי ר' ,הרב והם: ישראל" אגורת"פועלי

 סא- אייזענברג, מיכאל ר' הרבזענשטאטרט,
 ד"ר בלאסבאלג, נח אהרן בערנשטיין,לאכואן
 יונג, אלי' ד"ר הרב חדש, נח הרב זרכואן,הלל
 יוסף עסטרייכער, צבי ר' הרב אנהיט,כושה

 קארני- שמעון פרוידענשטיין, עריקפאגעל,
 שרייבער, אברהם ראטענבערג, אלכסנדרצער,
 בהנהלה, הכבוד לחבר נבחר טייץ רפ"מהרב
 וגם חברים, ושלשים מששה אטעמבלינבהר
 הפועלים. למען מיוחדועד

 בער ללחום החלטה ובתובם החלטות,נעשח
 החלי- ישראל, במדינת יתאחדו אשרירושלים

 הכשרה ליסור ישתדלו תשרי החוד'ט איטרטו
 ימרי- לעלות צעירים יכינו אשר חדש.בקבוי1
 אחדות להביא להשתרל החליטו ישראל.נת

 מורינו לכבוד וברכות חרדים, יהודיםבמרכזי
 מיני1, בנימין ר' ולכבוד ראזענהיים, יעקבר'

 העולכוי." ישראל אגודת "פועלינשיא
 )באנקעט(. משתה, היה בערב הראשוןביום
 הג- היחידי ,הנואם יו"ר. היה טיייו רפ"מוהרב
 גדול רושם עשה ונאומו מילבר. אליעזר ר'און
 בהיותו אשר מספר בנאומו הנאספים. כלעל

 אגו- "פועלי ביטם מרכזים הרבה ראהבאירופה
 באמונה בעבודתם עוסקים הטה "שראל."דת

 למען בנאומו מכריז הוא ויהדות, תורהלמען
 מדי- עם לאיחוד ללחום אשר ירושלים,קדושת

 הני~ואין, קדושת על ,הרבה מדבר ישראל,נת
 בנאומר היהדות, בקדושת קרע ח"ו יהיהשלא
 לפניכם נותן אנכי "ראה הכתוב בפירושאומר
 עם אשר העת בא כבר כי וקללה". ברכההיום
 וזהו ולהיפוך, ברכה ליתן ג"כ יוכלישראל
 ישראל עם גם ישראל מדינת לנו יהיהאם
 על ג"כ קרא סילבר ,הרב ברכותם. ליתןיוכלו
 בב- ויהי' חרדים, יהורים בין השלוםאיחוד
 אחת... אגודה כולם ויעשוחינת
 יש- אגודת "פועלי נשיא מינ'1 בנימיןמר
 נומע אשר ומפרסם ברכתו נתן העולמיראל"
 ישראל. למדינתחזרה

 משולשת.קדוע:ה
 באכו- ייטראל" אגודת "9ועלי בועידת)הרצאה
 כ"נ עקב, פ' ש"ק ביום בברדלי-ביעט,ריקא,

 תש"ח(מנ"א,

 לעווין יצהק ד"ר הרבמאת

 של- במ,טך הרת-עולם. בתקופת אנוחיים
 מלח- לשתי עדים היינו האחרונות שנהשים
 מדינות ונחרבו. נזדעזעו עולמות נוראות.מות

 נוצרו חד'טות מדינות ונעלמו, אבדועתיקות
 לאומ ההיסטוריה. במת על לצעודוהתחילו
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י  ףשראל" אבדדית. "מועלימעשף
 - ישראל במ?חמה משההפים פא"י*.

 "ישראל." בעבודת וחברית חברים אלף טארבעך יוהר45
 רתיי. לצרכי מיוחדת טחלקה45
 דתי. לחיל מיוהרת הוצאה81
 ייטראי. חיי ':ל בוער אהד45

 - ;בוציםששהב.
 לירושלים. הדרך על יהורה, בהרי חדש קבו,ו "ים:דות" גדרה, אצ4 ם י י ה ,ו פח

 פבא: כפר אצל "נתיבה" הדר, רמת אצל ישראל" "נצח יצ'ון, יאי:ון אצל"טסזרה"
 חיים". "חפיו א?ל עזרא"ו,,גדעון

 קווארמאלען ישראל אגודוע פועלי --
 איר,זכרון

 ה-

 ונתניה. עטא כפר -יטווינקפ',
 - אשטיילונב.( ]אימיגראלשען עה"ים, קליטת;.

 ורעננה, לציון, ראשון גן, רמה תקוה, בפתח בתים עטא, בכפר לעולים בתיםיטתי
ועוד,

 הלוצוה.-ב:ר1י-.
 אביכ. תל 6( חיפה, 5( יפו, 4( עטא, כפר 3( הקוה. פהח 2( נן. רמת1י

 - ילדים.נברזיק.
 ישראל". אגודת "5ועלי קיבוציבכל

 - ק"טפעראטירדען.י.
 מלאכה תלמור בית תקוה, פתח לציון, ראשון ברק, בני חיפה, אביב, תלבירושלים,

 חיים". "חפ'ו בקבוץ ומעכאניק שלאסערייבעד
 - קאסעם. הסדים וגמילדתבענקו.

 קופת הפועל, וער אצל לעולים קאסע חפדים גמילות מרכז אביב, בתל מרכזיבאנק
 הפניפים. בכל קאסעם, ונכו"חכולוה

 -מוניציפאליטעט.ח.
 מוניציפאל בא-כח ברק, ובני לציון, ראשון תקוה, בפתח ראיטי-העיר, סגנישלשה
 ועוד. רעננד, עטא, כפר הרצליה, רחובות, גן, רמת ברק, בני הקוה, פתחכחיפה,

 הפועל ועד שלמח"קות
 הקיבוצים, חבר 6( פרסום, 5( פינאנםען, 4( מרכזים, 3( פיליטישע, 2( מזכירות,נ,
 מרכז 11( רוחני, מרכז 10( צעירים, מרכז 9( עולים, קליטת 8( הפועלות. מועצת7(

 חסדים גמילות 14( שיכון, 13( לכ'נוים", ו,,שערים שבועון, עתון שערים, 12(לחינוך.
 למנויים, דהית מחלקה 16( ק"יפעראטיווען, פרידעצור און ארבייטם 15(קחסעם,

 עומד רוחני כינהיג בתור ישראל" אגודת "פועליבראש
 שליט"א קורעלייו מאיר ר'הגאון

- עולמי פרכז שלהכתובת  ישראל: בארץ הפועל ועד 

 39. מאנטעפיארע רחוב אביב, תל ישראל, אבודת83דעלי
 3978 טיפדן, ישראלמרינת

 באמריקה: ישראל" אנודת "פועלי ימיכזהכתובת
 16פ6ק א1פאט48נ61פזפ1

8 עזטז ,18 .8.ז 8 9  142  651א שם2* ,861ז51 
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 בבלוה. ישראל" אבורת "מועלימעשי
 - ובריחה.ע?יה
 מאות ארבע היו "עקזא'רימ" באנית י,2ראל, לאר.ו בריחה בדרך ניטלהויהודים אלפ' ":ראל. ~אר,ן ליגאלי וביי ייגאלי בעי'ה הועתתפ. י'טראי" אגודת"2ועלי
 י:דים. שבע'ם בתוכם אגו"י, מפועלי וחברותחברים
 - ויחידים. ישראי" אגודה "פוע?ימרכזי
 וענגלאנד(, אמריקה )בהלקי גרמניה ט'2עך"םלץוואקיע, אונגארין, פוילען,מדינות:
 ורו- פראנקרי.ך, ענגלאנד, 'טוויי'ו, שוועדען, בעלג'ען, הולנד, איטחליע,עסטרייך,
 וארגנטינע. אורגוויי, וקנדה, אמריקה,כעניע,

 - דהכשרה.קיבוצים
 פראנקרייך 4, פוייען 7, רומעניע 4, איטטליע ף, עסטרייך קיייצים, פ4בגרמני,ך

 ועוד. 2. ט'טעכ"סל"וויק'ע 2, אונגאר'ן,2,

 י"דים.-בתי
 בערגען- או-ם, מינכען, גרמניה: פובלען-ווייז'2ווי'ו, מאן-פיער, העניוויל,בצרפת:
 ועוד. 2, הוישנד 2, אונגארין 2, פוילען 7, רומעניע ובאד-נויהיים,בעלזען,

 -צייפרום.
 ימיאכה, ספר בית י'טיבה, קיבוצים, ה ילדים, בתי 2 והברות, תברים אלףשלש
ועוד.

 - ישרא?. מאר'ןש?וחים
 והמה באירופה, הפףימה שארית אצל נמצאו ישראל מאר.ו יטףוחים ואהדעיטרים
 י'טראל. ~אר'ן להביאם הפייסה משאריה יהודים ~הכיןעוסקים

 - מ"אכה.בתי
 אמריקה( ,בחלק גרמניה בצרפת, נכ,צאו י'טראל" אגודת מ,,פועלי מלאכה בתישלשה

ורומעניע.
 - י?דים.הצלת
 אותם וחנכו זרים, טאני2ים יףרים מאףף יותר לפדות הצילו ישראל" אגודת"פועלי
 לאריו, אותם הביאו לזמו וכוזמן ישראל ארןברוח

 - ופפרים.עתונוה
 מדריכים בעד "הסדריך", בפאריז, יי2ראל אנודת מפועל' שבועון דו"בשער,"
-ומחנכים  בגר- ייטראל אגודת "2ועלי טמזכירות הד'טי עהון "בררך" בפאריז, 
 "רפים," ברוכעניע, "דברנו", בהוינד, ,,':י'ט,ת", י'דים ועתון "המאגד",מניה,

 באונגארין. "קולנו"באיטליע,
 - באירופה: המרכזי ישראל" אגודת "פועלי שלהכתובת

 10פטץ 1%פשטש1נ61פז18
 ,15ז8ץ8806זץ
456186(

 7 6ט8 116 81108ץ 65תפ1806זי
 של אררעמה על ייטראל", אנודת ל,,פועלי ליטותפים וכהטפחהכם עצמיכםכתבו

 יורק בניולשכתנו
 10פ0ץ א81שט8(ע1טו!שז18

 142  651ש שת42 ,1אז51 ז86 עז0ץ ,18 .8.ץ
 :%086ק616[ך .8ץ6-1258
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 נש- רבים עמים של אופים וגם מלאום.אכרו
 והי:5יעו פתאום נתנלו פנימיים כחותתנה.
 והלכו באי המתדרויות העמים התפתהותעל
 בערבוניה. מיטתמשין והורבן בניןלהן.

 הופעה כל של ערכה עי לעמודוכשרוצים
 רק לנו יש זו, רבת-הגוונים בתקופהצכורית
 ההיסטו- מדת המשפט: את להוציא אחתמדה
 ורור". רור שנות בינו עוים, ימית "זכורריה.
- ודור רור כל 'טל מהותו את להכיןכדי  יש 
 העבר את בזכרנו עולם. ימות את לזכורלנו

 מהו נדע אז כי אנו, תקופתנו להעריךנלכזר
 ומהו עמנו של תוכו - בתוך מיוסרבאמת

 כלל. קייכוא בר שאינו חיצוני לבושרק
 השונות, ההסתדרויות האם חו,:ב: שאנייש
 עמנו בלורות מבוסםות עינינו, לפני כיוםשהן

 של עתידו על חותמיהן את לחרותועלולות
 שבן יונה של קיקיונו בבחינת הן אוי'2ראל,
 טתעוררת זו שאלה אבר? לילה ובן היהלילה
 בזמן אשר ישראל," אגורת "לפועלי בנוגעגם

 חזקים. חיים פימני אצים ראינוהאחרון
 בהיסטוריה. למצא ייט הפתרוןאת

 אשר גורמים, שלשה היו שנה אלפיבטשך
 עם של המיוחרת הצורה את הטביעוביחר

 והארץ. הכולאכה הדת(, )או ההורהישראל:
 דנ- היא י'2ראל, עם של רוחו היאהתורה

 אפשר אי בלערו א'2ר האויר היא שלו,שמה
- האר'1 להייות.לו - י':ראל אר.1   הגוף היא 

 והנ- הנוף בין ראמעעי היא המלאכהוהחומר.
 הנ- עם מתאחר הגוף המיאכה ידי עלשמה.
שמה.
 נפר- והטלאכה י':ראל ואר'1 שהתורהיש
 תקופת על י'2רא, עם עובר אז טזו. זורות

 כאלה. רבות תמופות ייו בקורות'נומשבר.
 להפריר שרצו ופנימיים היצוניים כחותהיו
 הקט- זהו המלאכה. ובין האר'ו ובין התורהבין
 פע- הרבה 'טראינוהו האוטה שליכיות עלדוג
 כזה? פירוד של ,-תוצאית הן וכוה כל-כך.טים
 אברן ע, יקוננת ':ההורה הן ההוצאוח-

 והמלאכה רוח, מבל' '2ממה והאר?האר'1,
 בעו- אז נמצאו הנירסים כל שתיהן. בליעזובה
 קדושתם. ניטלה כאילו אבללם,

 התורה את נתן השם אלקית. היאהתוהה

 למע- הוא כביכו4 שהוא, וכמו נצחית.והיא
 במי תלויה איננה תורתו כך צורה, כ,כללה

 התו- חותם את בנשאו ישראל עם אבל(טהוא.
 כי תהיו "קדושים אותה. מקריש שכמו עלרה

 קדושתכם פירושו: אלקיכם" ר' אניקרויט
 בק- תלויה כביכול, וקרושתי, בהדושתיתלויה

רושתכם.
 המלא- זו אין היא. קרושה אצלנו,ךטלאכה

 הט- זו אין התבל. עמי שיורעים החילוניתכה
 כותב אשר אריפטו, למ'טל, שירע,לאבה
 בעל ושום אדמה עובד "שום מספריו:באחד
 אדר- אצלנו, לכהן." שיהיה אפשר אימלאכה

 בע- את מכברת והיא המלאכה נתקרשהבה,
 שנדולי עי כולאכה של כחה גדול כמהליה.

 הפנדלר יוחנן ור' נפחא יצחק כר'חכמינו
 אחת ובעונה בתורתם עמנו אפקי אתהאירו
 ר' של בנו גמליאל ורבן כפם. מיגיע רקנהנו
 קצה מרום ער זו בשיטח הלך הניטיאיהורה

 עמה שאין תורה ש,,כל הכ,ל אתבהעמירו
 עם תורה עון". וגוררת בטלה סופחמלאכה
 תורה עם מלאכה נפלאה. אחרות זוהימלאכה

 קדושה. מלאכה זוהי-

 כשהיא היא. קרושה היא גם ישדאלואר'ו
 על- בקדושה, עובדים ירי על בקרושה,נבנית
- ,רקרושה תורתנופי  ישראל! אר'1 היא הרי 
 ארץ אר'1, היא אז קדו'2ה, מלאכה בה איןאם

 עם באחדותה תלויה האר'1 קדושתחילונית
 וההיסטוריה התורנית. המלאכה ועםהתורה
 אלפים זה מתגעגעת ישראל שאר'ומעיהך
 וער כודן החילונית הארץ הקרושה. אחרי'2נה
 שיעשוה בקרושה לעובדים קוראת שבעבאר
 אפיטר אי אחר באופן כי ישראל, לאר'1שוכ
 להתקיים.לה

 ומופתים, אותות ראיה, להביא לי ישהאם
 הדו- התורה, קרושת - איה קרושות שלשעל
- האר'1 וקדושת המיאכהשת  לאח- ששואפת 
 ישדאל? עם של קיומו זמן בסשך גמור,ךרות

 אעידה אך לרוחה. פתוחים ההיסטוריה5נקפי
 הפעם. נאטנים עדים שלשהיי

 הריב שנה מאו'ת משש יותר זהכשהתפרי1
 הפי- מתנגרי ובין הרמב"ם מעריצי ביןהגדול
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 בצרפת לוניל מעיר אחד חכם עמדיוסופיה,
 נגד לצאת בדרישה להרשב"א ופנה,הדרומית

 כ"ר משה מרי אבא ר' היה שמוהמתפלמפים.
 כשרצה אסתרוק. דון ב'טם ונקרא הירחייומף
 פרצת מפני וירא ד' לדבר שחרר זה,חכם
 אחרי שיטתו את לסכם זו, בתקופה הדתחומת

 כרש- דורו חכמי עם רבים מכתביםשהחליף
 הא- עיקרי על כל קודם עמד והרא"ש,ב"א
 יש קנאות"( "טנחת )בספרו דברץ לפימתה.
 ה'2רשים": לכל "אבות שהם עיקריםשלשה
 ואמונת ההרוש אמונת יתברך, השםיריעת

 זה הכרה לידי שבא טרם עוד אבלההשגחה.
 האלה: כדבריםכתב

 ממנו נסתמו הקדושה מארץ מרוהקים שאנו"מ9נ'

 תעלומות להוציא ידינו לאל ואין חכמהמעינות
 לנה צרק מורה יבוא ;ד ברוה אור א? התורההכמת
 הכתוג עליו י;יד אשר המשיח, בימות יהיהתה
 מרח- אלהים ורוח ז"ל ואמרו ה', רוח עליוונתה
 יב- ובימיו משיח, של רוחו זו המים, 9ני עלפת
 העולם, לכל ואורה תורה תצא ומטנו בהמ"ק,נה

 כמ"ש אטומים, שקופים הבית חלוני היו זהומ9ני

 אטומים מבחוץ שקופים ב'( 9"1 )מנחותרז"ל
 צריך אין והוא .אורה תצא שמטנו רמזמבפנים,

"לה.

 מארץ מרוחקים שאם "מפף האלה:הדברים
 מבאדים חכמה" מעעות ממט נסתמוהקדף2ה

 --- ישראל מארץ נפרדת 'טהתורה '2בזמןלנו
 התלר ה:~צות זטקיום כמו לתורה. '2לימותאין
 קדר כך לארץ, בחוץ הוא הנמנע מן בארץתת
 כדי ישראל. לארץ זקוקה בכלל התורהשת

 הב- האור אל התורה חכמת תעלומות"להוציא
 הקודש. לארץ להתקרב הצורך מןרור

 הע- ובין ישראל ארץ שבק החזק היחםועל
 אחר מנהיג ,םדבר העם את המפרנסתבורה
 מאיר ר' הדא"ש, של רבו הוא הדוה אותושל
 אשר מרוטנבורג ,מהר"ם הנקרא ברץ/ב"ר
 רורנו נדולי י2ל נורלם את כל-כך )טזכירנורלו

 ג2רוטנ- מהר"ם גם היטם. קידויט עליטנהרגו
 זכק הקדו!1 וגופו בתפימה )םת כידוע,בורנ,
 פעם הוא כשנשאל ישראל. לקבר בא לאדב

 היתה זו ישראל, ארץ ישוכ של מהוהו עלאחת
תשובתה

 ישראל יארץ ההו,ך המצוה עיקר"וששאלהם

 ןק"י כחובוח במוף שמפורש כמו אלא יודעאי:י
 התם מפורש הכי ;ונותיו כל לו מוהלין ואםע"ב(
 ויזהר ואילך טכאן 9רוש שיהא ובלבד ;"ב(1;'"ב
 בארץ הת14יות טצות כל זיקיים עון מ,נימכל
 עבירות מכל יותר יענש בא"י שם יחטאשאם

 תמיד אותה דורש השם כי לארץ בחוצהשיהטא
 מורד דומה ואינו תדיר והשגחתו בח השםועינ"
 והיינו לפרטין חוץ מרחוק למורד ב9?טיןבמלכוח

 תקיא ולא נמי וכתיב היא יושביה אובלתארץ
 שמקיאח 4פי 1ג1' הגוי את קאה כאשר אתכםהארץ

 שממה עכשיו ישראל ארץ וע"כ עבירותעוברי
 מדינות כשאר חכמה מוקפת עיר בה ואיןהיא

 ראש קלות בה הוג ל ורוצים לשם שהולכיםואותם
 ותבו- עריהם אני קורא שמה ולהתקוטטבפחזותם

 שמים לשם שה41ך מי אבל ארצי, את ותטמאואו
 ובל- לשכרו קץ אין ובטהרה בקדושה בהומתנהג

 למידר אדעתי' דמליק דכל שם להת9רנמ שיוכלבך
 בר- )דפוס ע"א(" )נ' מקדש האיש 9' כראי'כו'
 י"ך(. סי'לין

 רואים כיום. להזכר ראתות האלההמלים
 כ"כ מרג"2 אשד מרוטנברג שמהר"םאנן
 י2בארץ העבירות בער האחריות גודלאת

 הנבנה ל"טוב חיובי באופן מתיחם"2ראל,
 עם י2לובת-יד ההולכת הארץ קדושת יסורעל

 להתפרנם שיוכל )"ובלבד הקדושההמלאכה
 עובד של עמלו עפ"י ספק: בל' 9ירושושם"
 ה9לטק היא הקרושה ארץ ולתורתוג לר'נאמן
 כיטעוברים נחוצה גדולה זיהרות המלך.י2ל
 בפל- העובר יטל עיניו את מאירה והתורהי2ם.
 יכשל. יטלא כדי )שלך י2לטין

 לקום כל ת ישראל שארע ב לחש אפשרהאם
 על התורני? הפ1על ובלי תורה בלימחורבנה
 לים, נד הכי מחכמינו אחד עונה חשאלה

 הכי ארצנו מחובבי אחד גם שהיההרמב"ה
 בתוך א"י ישוב מצות את ושהכניםנלהבים
 בחוקותק בפרי2ת יטלת מצות תרי"גמנק
 האלה: כדברים קוראים אנו התוכחה,בתוך

 - אויב עליה ושממו הארץ את אני"והיטמותי
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 בפי- הרטב"ן כותב ועל-זה בה". היושביםכם

רו'2ו:
 היא אויביבם עייה ושממו :באן שאמר מה"וכ:
 ארצנ: שאין הגליות בכל מבשרת טובהבשורה
 והבטחה גדולה ראיה זו וגם אויבינו אתמקבלת

 טובה היא אשר ארץ הויוב בכל תמצא לא בילנו
 הרבה והוא מעולם נושבת היתה ואשרורחכה
 ולשון אומה קבלה לא ממנה יצאנו מאז כיכמוה
 ידמך." לאל ואין להושיבה משתדריםונלם

 שנה אלפים כמעט פלא: הוא הרברבאמת
 שר מ:יטלות תחת נמצאת היתה ישראלשא-ו
 ארץ את לכבוט עכשיו י2יצאו מצרים,נות.

 מרינה. שרי רבות י2נים בכ"טך היו"טראל,
 והכליפים אליהם. ש"כת היתה ישראלארץ

 בזמט ישראל ארץ את המה גם כבשוהטורקים
 מאות מארבע יותר לפני הראשון סליםשל

 הר א"י האחרתות שנה שלשים ובנדטךשנה,
 "טראל איש שום אנגליא. מכמטלת תחתתה
 הע- כל ישראל. בארץ לשלומ יח את הריםלא
 בעיני- כטוב בארץ לעשות יכלו הערבייםמים
 את בניתם לא מרוע אותם: שואלים ואנוהם.

 מרוע בחורבנה? אותה היטארתם ומרועהארץ?
 מי לכם? שייכת ישראל שארץ אז הראיתםלא

 בערכם?הפריע
 רמ- כרברי -- ישראל שארץ רק זאתאק
 מיטתד- וכלם ולע~ן אומה קבלה "לא ---ב"ן
 ישראל ארץ ירם"! לאל ואין להושיבהלים

 במלאכה מטוהרה קדושה, ארץ להיותזקוקה
 לבנותה יטרוצה מי קדושים. ובפועליםקרושה

 קרו- בין כרותה ברית יתאכזב. חילוני יסורעל
 על- תתאחרנה יטהן התורה וקרויטת האו-1יטת
 קרויטה! מלאכהירי

 והנה ו2עריה את ישראל או"ו 9תו~הלעינינו
 בקדושה, עוברים בואו, כלת לעם קוראתהיא
 הישנות! החורבות אתובנו

 לר- באנו בקדויטה: העוברים ענוולעינינו
 קדויטה! ארץ עפרך, את ולכונן אבניך אתצות
 אנודת ב"9ועלי קדושות יטלוט התאחרוכה

 וקרויטת הארץ קרווטת התורה, קרויטת"טראל":
ה:שלאכה.

 הקרר את עומאחד מי אומרת:והיסמוריה
 לג מזהיר ועתיד קיימא בר הוא האלהשות

 "פועלי וטל"ימדדדת"קברו
 ישראלאגדדת

 קבוץ נתיסר )תש"ח( סיון כ"טביום
 בבוקר ישראל" אגידת "9ועלי של"יסורות"

 דיכוום, ממקום יסורות חברי יצאו שחרעם
- חפצם למחוז והמטען הציור כל עםוהגיעו  
 "פועלי של מקיבוצים ההברים תקלה,ללא

 יש- נצח מסורה, חיים, חפיו ישראל:"אגורת
 גם באו ומשם חיים" ב,,חפץ לנו ונתיבה,ראל,
 ארץ מכסה החושך בעוד "יסורות", למקוםהם

 חיים" מ,,חפץ ארוכה מכוניות שיירתיצאה
 לשכוש שזכה התנועה '2ל הראשון הקיבוץהוא
 הש- "יסורות", הצעיר אחיו להתיישבותכעת
 נשקם, על וחיילים, נוטרים החברים בותתפו
 היפגש עם העבורה, כלי עם. התנועהחברי

 תחת שחרית, לתפלת הקהל התאסףהשיירות
 ירוש- הצופים יהודה, ערי מול שמיםכפת
 לאחר הרגש, רבת היתה הקודש, עירלימה

 תורה ספר הוכנם הראשונים הבניניםשהוקמו
 הקורש לארון "יסורות," חברי ע"ישהובא
 וריקורם. שירהמתוך

 יטל רבה שליט"א קורליץ טאיר ר'הגאזן
 אומר:התנועה

 התורה ספר בהכנסת זו מסיבה"החילונו
 יעו הארון" בנסוע "ויהי הפסוקיםובקריאת
 ר' "קומה הזה, הפסוק אחרי שכתוב מהלציין
 תפלה מפניך" משנאיך וינוסו אויבךויפוצו

 ישמע והקב"ה תמיד, היום, כל לזכור עלינוזו
 אויבך". "ויפוצו בנו ויקוייםתפלתנו,
 הנ- חזון לעינינו יקיים כי אתכם מברךאני
 בכל הקם לכוען לאתים" חרבותם "וכתתוביא

 בחד- חודש מדי חרשות נקודות עשרותהאר'1
 בכ!הרה. קדשנו בית בבנין לראות ונזכהשו,

 העולמי המרכ1 יו"ר מינץ בנימיןהחבר
 "8ועלי "תנוע'ת אומר: ישראל אגודת פועלי'2ל

 שבימי לכ!לאכתה הבוקר חוזרת ישראל"אגורת
 אלא ונסיבות תנאים בשום כינור, זצ"לרבינ, כדברי תלוי שאינו הארץ, ישוב בניןשלום,
 לת- לנו, מוב סימן מצדנו, ובאפשרותביכולת
 הבונים. לכםנועתנו

 נקבצנר הבנין לשש כך, לשם הזאת,ולארץ
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 אבותי- מע,?ה כי המ.2וחררת, ישראלארמת הק- זו לארמתנו יאר'ו כנפות טארבעובאנו
 ותפילין יטבת שמרו אבותיכם מה בידכם,כם חכ- ואם אטת, קנין עשיתם הזה היוםרושה,
 טתוך :פ': מסירת מתוך כוצות תרי"גוכל שליש כספו ארם ישליש לעולם אמרו ז"למינו

 יסורותבניו

 רבינו כרברי י,2ראל ארין קרקע היאבקרקע
 עיטות הרבה הגדלתם אתם הרי מגור,זצ"ל
 בהונ- כולכם והשקעתם הרין, טשורתלפנים
 בקרקע. ובמאורכםכם

 הבוקר מלווה כולה החררית היהדותברכת
 ומאמצי- עמליכם את והלאה מהיוםותלווה

 על לישראל נאמן בית לד', בית לבנותכם
 מעשה ויש כך, אתם אף רווחה, כמתוךרחק
 לבנים. סימןאבות

 הריני ישראל" אגורת "5ועלי תנועתבשם
 ר' נועם ויהי ברכתה, את הבוקר לכםמביא
 ונו'.עלינו

 ברכתו, כהנא קלמן ר' הרב נאםאחריו

 אימנה". גבול מציב "ברוך הברכהואומר
 לוזנועה, בדול חנ יוםהיה

מדדעדק
 רבי התנא צוואות והוא חיים ארחותספר
 מילין עשר םפר אליו ונלוה הגדולאליעזר

 בתשובת הובא רב בהון נהוג רהוהדחסירותא
 ומקורי ופירויטים ביאורים ועליהםהנאונים,
 נר- רבי ר,2כבה"ג הקדוש הנאון מאתהרברים

 חרשה הוצאה זצלה"ה, מראדזין העניךשון
 ירוחם רבי הרב המחבר של ב"א ע"יומתוקנת
 הטו"ם: אצל להשינוליינער

 8'%01ם0זו 0800%ז510
 60 1101%~5(8 שי0א יזסצ ,2 .א.צ
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 מ8. לואים, בסט. כבד דממפדאבל

 את אראלים נצחו אב, ה' בערב, ב'כיום
 מאתנו נמתלק 'הקודיט, ארון וני:בההמצוקים,

 מנ- אחר שברור, סנולה מיחירי הטיוחדאחד
 מעמיק ובהי, חריף הזמן, מחכטי התורה,דולי

 האשכולות, אישומסביר,

 ב"ר ז"ל נרטדסקי יעקברי
 ז"ל הלוי מרדכייוסה
 בתו- שלם בנופו, שלם שלם, יעקבויבא
 טורח מפני תלמורו שכח )שלארתו,
 ל"ג:( )שבת רש"י(.הררך,

 גרארמקי, יעקב ר' בי בשמעי בוקר ג'ביום
 קשה נפשי, נזדעזע החיים, בעולם עודאיננו
 בלוית להשתתף לואים, למט. לנמוע ליהיה

 בבכי בביתי השתתפתי אבל הזה, הגדול,הארם
 יעקב ר' לראות היה נעים מה כיוטספר,
 ליישב והסביר שהעטיט בעת ז"ל,גרארסקי

 ורם- בתוסמות ברש"י בגמ', קשה עניןאיזו
 בביתו. האיש אין הזאת, בשעה ומטשב"ם,
 טוחו בכל דבוק רק העולם. בזה אינובאלו

 והיה חוליו בע'ת אף ומכהם לתורה,ומחשבתו
 מבין לומר, אצלו, מונח הגמרא בממה,מושכב
 שהחידוש בעת שמחתו נרול ומהומסביר,
 ב,,הפררם". רבריו לרמום ושולח אצלונגמר

 פוי- מדינת זעמבראווע, קטנה בעירהנולר
 בעו- שנה. ושמונים שתים לפני לומזה, פלךלין,
 לוכיר לתורה, עתידו בו ניכר לימים צעירדנו
 מנחם דוב ר' הרב הצריק הגאון העיר רבאצל

 בחררה(. שמו הזכיר )ותמיר זצ"לרענענסבערג
 שלח בתורה והתמרתו חשקו בו שראההרב
 וואלט- ישיבת הגדול, התורה למרכז אזאותו
 בהתמדתו וגרול, טוב שם לו קנה וכוידזין,

 מתטיד" "זעסברא11ער בשם ונקראבתורה,
 מהתלמירים שם והיה הנצי"ב, לתלמירונעשה

המצוינים.
 הבדית, לאדצות לימים, צעיר עורנובבואו
 וב'ה 5רנפתו. לכיצא לו היה קשה במהמובן
 רבו- מרבוא גדול טסחר בכאן לעשיתהצליח
 שכזו לא בוואלזין שרכש התורה אבלאות.

 הבין ולמד, לטד עמו, הביא הררך,טמררת

 מסחרו, בבית וגם ועמקות, בחריפותוהסביר,
 שהיה כמוהו, איש למצוא קשה בגמרא,למד
 כל התמזנו עמו ויחר המסחר, במקצועפורה

 וחרי- מבריק, דמיון בהיהך, מחשבההסגולות,
 שבח לא בתורתו, שלם יעקב הגוינית,פות

 ויותר. יותר הוסיף עודמאומה,
 הרב זצ"ל עפיטטיין מישל חיים ר'הגאון
 שלימה תשובה בסמרו הדמים לואים,דסט.
 ומכנה ז"ל, גרארסקי יעקב ר' חידושיח"ב
 נרפסו מחירושיו והרבה "הרב."אותו

ב,,הפררם".
 רע- "אידישער של העורך בתב אשרהיטב
 אם כי בעתונו, נ"י, זאל., זאב נח מרקארר"
 שהיה שנפטר נאון איזו על מעמים כמהנכתב
 גראדסקי יעקב ר' על לומר נוכל בן בררא,חד
 למ- קשה כי בררא, חר בע"ב בין שהיהז"ל,
 בע"ב איש שאיננו, וכמעט כזה, אישצוא
 חידושים ומחדש בתורה ועוסק במסחרו,עסוק
 בררא. חד ממש זהו עמוקה.בהבנה

 הד- 5נה זיווה, פנה לואים! סט. להעיראוי
 לואיס, בסט. ואבן אבן בל יעקב... ויצארה,..
 ראשו. את יעקב הניח כיוסד....בל

 יהו- בל אב. מנחם 1' ר', ביום יהיתההלויה
 ירידו הם5ירוהו בהלויה, השתתמו העיררי

 איכנשמיין, צבי מנחם ר' הגאון הרבואוהבו
 שבא איבנשטיין משה ר' הרב ואחיו העיר,רב

 * משקגו.במיוחד

 הזברה, עשה כהשוהביו שרזאהן, בנימיןמר
 העיר, מיהודי נשפבו דמעותהרבה

 בבית ע"ה. גאלרע החשובה אשתו אצלנקבר
 הגדול. המררש בית יטלהחיים

 ע., סעם משה, ובנות, בנים אחריוהשאיר
 ביעטש, במיאמי בראנשטיין, פטלייעם,בעסי,

 איל. בדקיייטטר ראם,פלורידא,
 ואוהביו. ולידידו הטשפחה, לכלתנחומין

 אירוסיןחג
 בתורה הגדול הרב להחתן מז"טברבת
 שליט"א גאמליעב בעריש ישכר מיה"רבנש"ק

 נד"ז, בפנברוק, אחים, אגורת דבהב"נרב
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 רמאם- הארמו"ר בתורה יהנרול הרה"צ שלבנו
 עב"נ לאירומיו י. נ. בברונקם, שלימ"אבור
 תחי' גרינצוויינ שרה ומצוינת החשובההכלה
 ניווא- האב"ר זצ"ל חיים ר' הנה"צ שלבתו

 )משעבען-םלובקיא(.מעממא,
 גאמ- יצחק הרב החתן אחי המשתהיו"ר
 נאוני ברכה, ונאומי בשמחה השתחפוליעב,
 רבו פיינשטיין כהשה ר' הרב וארמורי"ם,תורה
 יומף ר' והרב אממעל יצחק ר' הרב החתן,של

 שלום פנחס ר' הרב הבלה, של רוריהםאממעל
 הרבי בברונקם; מה~מין, הארמו"ררומנברג,
 הערשבערנ מררבי אברהם ר' הרבמזבשרוב,
 וארמו- רבנים ועור החמן, מקרוביכמשיקגו,
 שלים"א.רי"ם

 חופתם, סיולות קול סהרה שישמעיה"ר
 ובששון.בשמחה

 בניו התקיימה תש"ח, מיון, טו"בביום
 הנ- הרב החשוב, החתן של אירומין חניארק
 והי- התורה בעולם הטצוין ויראה, בתורהרול

 עב"ג שלימ"א רומניק פמח אלי' ר'שיבות
 לאה הדמה ומצוינת החשובה הבתולההבלה
 ולגלרנמר פנחם שלום ר' הרב של בתותחי'

 במיאטל הרב בשנים רבות שהיהשלימ"א,
 בשי- שלום אנשי בהב"נ של הרב ובעתווש.
קנו.

 ונוכחו פאר, ברב נערבה התנאיםמעאעה
 ר' ממתיבתא הישיבה ובחורי תורה, נרוליבה
 השתלמותו וקבל החתן, לומר שם ברלין,חיים

התרניות.
 ברוידא א: שמואל ר' היה הכה1תהיו"ר
 ואחר בשיקנו, שלום אנשי ביהב"נ נשיאנ"י,

 אפ- הרב לו ועזר שם, הטצויניםמהעמקנים
 יארק. בניו ובעת מסיאטל נענוער זלמןרים

 הרבנים גאוני התנאים בחניגתהשתתפו
 ר' הרב ברכה, נאומי ונאמו ישיבות,וראשי
 ר"ז הרב קשסניעצקי, ר"י הרב קומלר,אהרן
 הוטנר, ר"י הרב פרבר. יוסף ר' הרבנולד,
 הרב פיינשטיין, מיבל ר' חרב ליפשיע, ר"רהרב
 קושלעוויסקי, ר"א הרב סולוביציק, אהרןר'
 שפי- רא"י הרב אביב, מתל פינקל רח"זהרב
 הרב ולנלרנמר, רמ"נ הרב נפן, ר"י הרבנע5,

 מנהל עליאש מרדכי ור"ר קרלינמקי,ר"י
 חנוכה. את הכלה קבלה שבו למורותביה"מ
 בהתמם- בויליאממבורנ מפורמם החתןהורי
 תורה מאמר נאם החתן ויהרות. לתורהרותם

 אי"ה(. תשרי בחוברת )יורפם בכור,בהלכות
 גפן, ר"ש הרב נאם במתיבתא חבריובשם

 הצעיר החתן ש5 המזהירה אישיותו תאירבו
 הב- בארצות ישראל לצעירי ממל כהשטשאשר
 בתורה. ועמקותו הבנתו ברוב בהצמינותורית.
 הכהשתת- לכל הורה שלימ"א הרב הבלהאבי
 לאוצר הש"י שזיכהו בזה שמחתו והביעפים,
 כזה. תורנינחמד

 פייביש מוה"ר הגאון להרב מז"מברבת
 הח- בנו לנשואי יורק, מניו שלימ"א,פלאמא
 עב"נ נ"י פלאמא, יצחק שמואל ר' החתןשוב
 תחי'. שולץ רבקה החשובההבלה

 להצ- הרבה עשה נ"י יצחק שמואל מרהחתן
 נחת ירוו שהוריהם יה"ר בנרמניא, ישראללת

 וירושלים. ציון בהרי ביתם לבנות ~ויזכומהם.

 בתורה המופלנ ומופר לחכם מז"מברבת
 לאירומי נ"י, ראמשמיין שמואל ר'וחכמה,
 בת תחי' שרה והמצוינת היקרה החשובהב"ג

 שיש- רצון יהי זצל"ה, ממשערניבילהרה"צ
 ציון בהרי מחופתם מצהלות קול סהרהמע

וירושליפ.

 ידרק בניו הכשרות בעויםחדשדת
 דמהדדרה כשרהכריכה

 רבר הכשרות, בעולם נתחרש, האלהבימים
 ברי- סענרווימש" מווין בשר "מרו בשםחרש
 ליקח יובל אשר ולהם. בשר בשר מיני שלבות
 היפה, מעמו ויחויק מקורם, ימים איזוזאת
 בערלין. אשר מריתלפז
 224 .1 ע!81.38 שי6א ~נז0יו .זכ.(ו

 81-7-0782ש01את186(
 16כ שא%68108ן

 תנחומיןטם
 ררייזין זאב ר' הרב חורה נרולילרבנים
 שליפעא דרייזין נחום ר' הרב ואחיושלים"א
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 ויקי- רבא גברא אביהם לפטירתמבלטימורי

 להרבצת והנדבן העסקן מרבבה, הרגולרא,
 כווה"ר ייטראל ואר'ו גאמריקה ויהדותתורה
 ותנחוסין קנר, גמונטריול, ז"ל ררייזיןאהרן
 הכבודה. דרייזין כושפחת ולכל החשובהלאמם

 מי- למש5חת הנכברים יחאחיםתנהומין
 סנשים החשובה אמם לפטירת יארק, בניולער

 יצחק ר' בת ע"ה, רבקה מרת תבורךבאוהל
 חנהמו תסוז, דר"ח א' ד', ביום נפטרהז"ל.

 ואב- סררכי מר יעקב, מר ובנותיהם.בניהם
רהם.

תנחומין
 יוריל מר המצוין והיקר ההיטובליד"נ
 לפטירת תחי' הח'2ובה ולרעיתו נ"ישעכטער

 ע"ה. סעלמא ומצוינת החשובהבתם
 ימ- ויהרות התורה מוסרי לטובתבעבורתם

 נחומים.צאו

 בדעמרויט נהדרהחתונה
 לה- נשואין חנ התקיימה תמוז י"ב ג'.ביום
 סמ"למאן נחמה שרה ומצוינה החשובהכלה
 ובחכמה בתורה הנרול הרב החתן עב"גתחי'
 בקהלת רב ,2ליט"א הלוי אליעזר שמעוןר'

 לכהט- מאסם., בוסטון, בעיר הצעיר""י'2ראל
 ס5ערא". "קרן בעלי ספערא,פחת

 האש- איש הגאון הרב של בתו היאהכלה
 סח"ם שליט"א, סט"למאן יצחק ר'כולות
 ברעמ- הרבנים וער מנהל ג"ח, יצחקמנחת
 ישראל. משכן דבהכ"נ ורברויט,

 אשר בדעטרויט, גדול רושם עשתההנשואין
 רבנים השתתפו כזאת, ראתה לא עודהעיר
 אליעזר ר' הרב ומרחוק. מקרוב תורהגאוני
 ראש יאפין, אברהם ר' הרב מסינסינטי,סילבר
 הרב הארמו"ר בברוקלין, יוכף" "ביתישיבת
 מניו- סטולכואן צבי הרב יארק, מניולאנגער,
 חברי וכל מטולירה, כ"ץ נחמי' ר' והרביורק,
 חשובים ואורחים מדעטרויט. הרבניםוער

 ומקנ- שונות, ממקומות שבאו ויריריםקרובים
 ,דה

 הרם- במחלוקת תורה חידושי אמרהחתן
 של- הרב עכו"ם, ביטול בנירון והראב"רב"ם
 מלא גרול נאום נשא הכלה אחי סט~למאן,מה

 וקריאת הנשואין וברכת קירושין בסרוררגיט.
 הנ"ל, הרבנים הגאוכי-תורה נתכברוהכתובה

 ר"י הרב יאפין, ר"א הרב סילבר, ר"אהרב
 ר"א הרב רבינובי'1, ר"י הארמו"רתאומים,
 והרב לאנגנער, הארסו"ר כודעטרויט,לעווין
 מקליבלאנר.קליין

 מנ- ברכה נאומי נשמעו הנשואיןבסעורת
 הגר"י הרב הכלה אבי הנ"ל. הרבניםאוני

 בנאומו הקהל את הפליא שליט"אסט~למאן
 היה הנואמים בין ההופה, תחת להזוגוברכותיו

 והרגיש הרבנים, וער בשם לעווין ר"אהרב
 בער הכלה אבי של הענקית עבורהבנאומו
 מיש- הנשיא גם ונאם בעירנו, היהרותחזוק
 מבוסטון. הצעירראל

 וברכה נהת רוב לראות ההורים שיזכויה"ר
 הכויטפ- לשלשת יבורך ישירם רור הזה,מהזוג
 רור. מדורחות

 נעלהעלה
 וזטילו חררים יהודים אשר שנים איזוזה
 מלשתותו.רים ונזה- "בלענרער," שקורים שרף יין עלחיטיט

 בשם שרף יין נעשה אשר חרשים, איזוזה
 שרף יין זהו ווהיסקי," בלענדעד כשר"עליה
 חשש, שום בו אין אשר הכשרות, בהרורכשר

 מוצלחת תערובות הוא היהורי, לטעםוהותאם
 שזהו בהכשרו מעיר אשר סעליזאבעמה,טייץ מרדכי פנחם ר' הרב ובהכשר כשרים,ממינים

 הרב בכשרות. מהודר הוא עליה בשם שרףיין
 המרינה, רבני לכל מכתבו שלח טייץרפ"מ
 ווהים- בלענדער כשר "עליה של הכשרותעל
 הבימה מעל לפרסם רב כל על קדוש וחובקי"

 נעלה". "עלה עליה. שלהכשרות

 טוב! מזלברכת
- הגפן בענבי הגפן ענבילהתקשרות  חבי- 

 יש- הרב בנמוסין, מוכתר החו"ב החתן הב'בי
 בן- לאביו חכים בר שיחי', גאטליב בערישכר

 האדמו"ר שליט"א הלוי מהר"ט קדישין,אין עיל- אבהן בר המפורמם, הגה"צ הרבאחותי,
 י. נ. בראנקם, החוב"קמלטרמיר-סאמבור,
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 נרינ- שרה נדולים, בת המהוללה הכלהעב"נ
 אבד"ס הצריק הנאון הרב בת תחי',צווייג

 השלם בקנין עולם בורא זללה"ה.נובומסטא
 הבנין!!ה

רורו,
 יאלעם, הכהז אליעזראפרים

 פילארעלפיא.ראבד"ק

 נשדאיןחג
 התקיימה תש"ח, תמוז, י"נ בערב, ג'ביום

 נרונא ומהוללה החשובה להכלה נשואיןחנ
 וביראה בתורה הנדול הרב החתן עב"גתחי'
 שליט"א. כ".ו הכהן יעקבמו"ה

 ימפורפם הגאון של בתו-חניכתו היאהכלה
 הרבנית ורעיתו שליט"א קוטלר אהרןטוה"ר
 תחי'.החשובה

 הארמו"ר התורה, נאוני בנשואיןהשתתפו
 הנר"ז שליט"א, מראדזין ליינער ירוחםר'

 ישי- ראשי מעסקין, הכהן הגר"יסעראצקין,
 בלייק- נבוה 'המררש דבית הישיבה ובניבות,
וואוד.

 בסוגיות עכווק פלפול 'תורה מאמר אמרהחתן
 קונות. רמעותהש"ם

 תזכו הכד2פחה. לכל והכלה, להחתןברכה
 ותזכו וגרולה, תורה נחת, רוב בהםלראות
 וירושלים. ציון בהרי ביתכםלבנות

 יארק בניו והשוב בדד?אורח
 מיחירי אחד יורק לניו בא האלהבימים
 הי ועבורה, תורה בי:לימות ב12ילין,סגולה
 בנש"ק האיסכולות איש הגאון הרבניהו

 רב שליט"א ענגלארד ישכר אברהםמוה"ר
 פוילין. בסוסנאווצע,ואב"ר
 מוה"ר הקרוש הגאון הרב ':ל בנוהוא
 אב"ד רב שהיה הי"ד, זצ"ל, ענגלאררישעי'

 הקרוש הרה"צ יטל התנו היהבס1פנ114צע,
 הי"ר, זצ"ל, רבינוביץ הכהן נחום נתןמו"ה

 בנו בזאוויערציע, שרר מקרימלוביארמו'ר
 מח"ם !צ"ל, מרראמסק הארמו"ר הצה"קשל

 של רבן הקרוש הגאון של בנו לאברהם""חסד
 זצ"ל. שלמה" ה,,פארתישראל

 ':ל חתנו היה ,טיים"א ענגיארד רא"יהרב
 ליינער אייעזר יוסף מררבי ר' הצריקהגאון

 שר הקדויט הגאון יטל בנו זצ"ל,כורורזין
 וגיפו מרורזין, זצ"ל העניך גרשון ר'התורה
 ר' הקרויט מרארזין, האחרון האדמו"רשל

 הי"ר. ז"ליטלכוה
 בהרוצחים בנפ ניצול ענגלארד רא"יהרב
 בימים לאמריקה לבוא וזכך ימ"ש,הנאצים,
 ויבאו יכבדהו, יארק ניו שיהורי בתקוההאלה.
 מנוחה, מקום על לשבת ויזכה לעצתו,ליטמוע
 ויראתו. תורתווישמיע

 לשלום. בואךברוך

מדדעה
 אצלי. נמצא חמר" "שדה המפר חלקיכל
 טי וכל טובה. ובכריכה כרכים, בששההמה

 אדרפתי: על אלי יפנה לקנותשרוצה
 .ץ88 טס0ננ .1תנומז81018
 21 .א נ[ 0901848נ1ע
 110ת1111 ת"0 .א.נ

 ה558 באנקעםצוויינ'ם
 רום ב558און

 ראוד רוזוושט וועמט8146
 די אין הילל 9ראכטפטלער שעהנפטעררער

 לעצמע די כויט רום באלל און סיידוועסט
 בעסטע די און איינריכטוננען,מ4רערנע

 פרייזען. מעסינע די מיט ז. א.סיס, פשר- באנקעטען, חתונות, פטרבחהטנרלוננ
 איז צונענריימ ד4רט ווערמ וויםשלעם

 כשרסטר'קטלי
 ר' הנאון הרב פון השנחה רעראונטער
 אלעטען קען ד4ם רשיקאנא,הרבנים סחשובי שלים"א, גולרטן רוריהורא

 שעהנסטע רי פאר שטעלען,צופרירען
השנתה.
  *'18ששימנ881*שמ118118וש

פם0פז11*פ1
 8*81  .לצ 11*ד*8005ש*ס11
 :6פסאק פאץ 8*7881*7*
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 ראשונה! ממררגה תורני-היםתורימאורע

 השלם הארצישראליהש"ם
 וירושלמיככלי
 בנן4וב להופיעמתחיל

8
 בירושלים, וחכמים למדנים 60 של ועריבה הכנה עבודת שנות חמשלאחר

 הלוי הגרי"א הראשי הרב של ובראשותם ברלין מאיר הרב שלבנשיאותו
- חרל"פ הגרי"מ והרב מלצר הנרא"ז הרבהרצוג,  להופיע בקרוב יתחיל 
 לחוקר ללמדן, במיוחד מיועד בתולדתנו. ביותר והכהסובלל הגדולהש"ם
 יודע-מפר. יהודיולכל

 חיבורים וילנא-ראם-עשרות בש"ם שנדפם מה לכל נומף - יכילהש"ם
 הפידושים הנומחאות, בשסח אנו דורנו עד קדמאי מגאוני חדשיםגדולים
 ואחרונים. לראשוניםוציונים

 בדולים כרכיםבש3
 זרות מלים ותרגום רבים מפתחות יבואו ובסופו מימני-פימוק יבואובש"ם
 זהו לש"ם. במיוחד שהוזמנו חדשות באותיות יודפם הש"סוקשות.
 ישראל. בארץ הנדפם הראשוןהש"ם

 מוקדמתן חתימה מתקבלתכבר

 דהמצויר, הגרול הפרוסמקמ אתדרשו
 4ש884 ענקית בהנחה - הש"ס את לרכוש לרבנים מיוחדת הזדמנותשו81

48
 סטא[4ד סא1א15[8טקדא4קחסם

 411123ש81פסז8 1,א 14ץ ,10 .א.ד

 בע"מ ,,תלמןד"הדצאת
 2 בן-יהודה רחוב.ירושלים
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ב"ה.

 בירושלים הוראה בית של בדולהבקשה
 הי"ו היקרים אמריקהיהודי

 שונאי שעשו הגדול החורבן שלהמצב
 ובירושלים בכלל ישראל בארץישראל
 וברכוש ישראל נפשות בדציחותבפרמ,
 בית אין לכל, ומפורסם נודעישראל
 בירושלים. שלםשנשאר
 בירושלים הגדול היקרות זה כלועל
 נש- כבר ארוכים, ימים של המשור יריעל
 המצור. עת בכל וחלב מבשרכח

 כל אשר הישיבות בני נתענוובפרט
 להם. שנשלח מהתטיכות הואכלכלתם
 נגע הוראה" "בית שלנו להישיבהגם
 לומדים הוראה בית ישיבת הזאת.הרעה
 תוהה, לומרי האברכים מטובי ב"השם
 גאו- ישראל, נדולי להוציא ררכם כלאשר
 יש- גאוני אשר הוראה, ומורי תורהני

 ויש ומפארים, משבחים ישראל בארץדאל
 רא- מגאוני תעורות הוראה ביתלהישיבה

 בארצות הרבנים ומאגורת ישראל, אר'1שי
 וקנדה.הברית
 התפ1צ- הגיע הוראה" "בית לישיב'תגם
 ימ"ש הערביים הרשעים ע"י שנפצוצות

 היה הישיבה ובית ירושלים, עלשזרקו
 אחד, מצר הבית שנפוצץ גרול היזקלה

 להעמירה לתקנה, צריכים כסףשהרבה
 שהיתה.כמו

 ליהודי ולהכריו לבקש כאנו הננולכן
 עורו וחכיבים! היקרים וקנדהאמריקה

 המד- בית כותלי שלם ולהעמיד לתקןלנו
 אב- תלמירים את ל'תמוך לנו עזרורש.
 אשר תורה, מופלגי אלו ומשפחתם,רכים

 ללמוד ולילה יומם וזמנם עתוםהקדישו
 שלא ובנותיהם ובניהם ונשיהם הםהתורה,
 ח"1. ברעביגועו
 יודעים אמריקה יהורי אשר במוחיםאנו
 ולשלוח הוראה" "כית הישיבתלהעריך
 הרב שלנו החשוכ נאמן להגבאיהתמיכות

 ניו בברוקלין, שלימ"א ג~מליב שלמהר'
 התטו- כסף ישלח הוא ובעזהי"תיירק,
 לירושלים. מלגרפיתכות

 הקרו- בימים עליכם יגן הצדקהזכות
 ולישועה משאלותיכם, לכל לישועהשים
 ישראל.לכלל

 טובה וחתימה בכתיבה ומוצלחת, טובה בשנה אתכם מברכיםהננד
 הוראה ובית יומף היים רבנו הישיבההנהלת

  ירושלים, ישראל, בית לוי, פישל רחוב37
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 זו: הארריסה על תמיכותיכםשלחו
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 ע"הסימן

 בחמץ להחזיר ע"ממתנה
 לגבי כוהני הרין טעיקר אם לבררשאלה.
 בע"מ מכרו או נתנו אם להחזיר ע"ממתנה
 לאחר לאסר ולא בבל"י יעבור ,סלאלהחזיר
 בהנאה.הפמח

 ו' הל' חו"מ טהל' ר' בפ' הרמב"םתשובה.
 ובלבר במתנה יו נותנו או לעכו"ם מוכרופסק

 לא אבל ז' ובהל' גמורה. כותנה לוע:יתננו
 כונתו ונראה תנאי, על לו יתן ולא לויכוסור
 תנאי על לו יתן ולא שפסק במה רבינושל
 ובל יראה בל על עובר זה הרי כן עשהואם
 ביר אשר תנאי על מדבר רבינו אשרימצא
 הת- קיים אם גם לזאת לבטל, או לקייםהנותן
 בירו והיה הואיל אמרינן כי יען עובר הואנאי
 פסק תמ"ח בם' הטור ורבינו המתנה. אתלבטל
 זה הזכיר ולא גמורה מתנה לו שיתננוובלבר
 על יתננו שלא ובלבר הרמב"ם רבינושפסק
 כבר הואיל שרין זה על סמך כי ונראהתנאי
 רבו- ברברי וא"כ תק"ז ובם' תנ"ז בם'פסק
 לגבי יועיל לא כי כלל נזכר לא הגרוליםתינו
 הביא הב"י מרן ורבינו להחזיר ע"מ מתנהחמץ
 מתנה כי שבת בהל' והג"מ הת"ה רבריאת
 דחמץ, חומרא משום מהני לא להחזירע"מ

 שימ- ובלבר פסק ג' ס"ק תמ"ח בם'ובשולחנו
 להחזיר ע'מ מתנה אבל גמורה מכירהכרנו
 מרן רברי את הביא המג"א ורבינו מהני.לא

 חומרא הוא כי וכתב הנ"ל בטור הב"ירבינו
 בכל הלא כי עליה להוסיף רלא והביאיתירה
 ע"מ מתנה ואתרוג קירושין לגכימקום

 וסוכה ע"ב ו' כקירושין מתנה שמהלהחזיר
ל"ח.

 אשר הררב"ז רברי את הביא המג"אורבינו
 ליה הוה תלוי שהתנאי זמן כל כי הטעםכתב

 כי התנאי קיום יועיל ולא עליו ועברכפקרון
 אמרינן הכי אבל ומסיק וכו' עליו עברכבר
 עליו עובר היה התנאי קיים לא אלוהואיל
 רבריו רחה הכוג"א אבל עליו, עובר נמיהשתא
 הישראל הנותן שביר היכא אמרינן הואילכי

 הכא אבל והנתינה המכירה את לבטלבעצמו
 שייך ולא המתנה את לבטי הישראל ביראין

 הרמ- מרברי אין שבארנו וכמו הואיל, זהעל
 הרמב"ם גם כי הררב"ז לדברי ראיה כלב"ם

 המתנה, לבטל עצמו הנותן ביר הוא אשרבתנאי
 בבי- ברורה המישנה מרן הצריק להגאוןוראיתי
 דאורייתא ספק כי כתב אשר שלו הלכהאור

 ולא יקיים לא המקבל הגוי שטא כילחומרא
 לענ"ד אבל וי"מ בבל"י הישראל ויעבוריחזיר
 תיתי מהיכי כי דאורייתא ספק בזה רואהאינני

 ולא התנאי 'קיים לא הגוי כי ולאמרלהסתפק
 יקיים כי בפירוש אומר הוא אשר בעתיחזיר
 וזה המתנה את מקבל הוא זה וע"מויחזיר
 והנה נכרי, אצל גם נאמנות חזקת עללהעמיר
 הדין מעיקר כי ברור לכאורה נראה האמורמכל
 נתנו אם חכהו אצל גם בריעבר לאסוראין

 מח"א הגאון רבינו אבל להחזיר, ע"מבמתנה
 הדין מעיקר גם אסור להיות צריך כיהקשה
 הם- לפי רחם'ו יתירה חומרא מישום רקולא
 של חמץ האוכל כי כ"ט פמחים בש"םבואר
 גורם ליה רהוה מטעם לר"ש חייב בפסחהסרש
 הפסח לאחר כי יען לר"ש כממון אשרלכוכוון
 לאחר שלו שיהיה מה א"כ ממון שוהיהיה
 חכוץ ולגבי לממון גורם עכשיו גם נהשבזמן
 מתנה הלא רמי כממון לממון גורם לכ"עאשר
 והנה הדין מצר אסור להיות צריך להחזירע"מ
 בספ- האחרונים מגרולי הרבה בזה דברוכבר
 אחיעזר מרן הרור לגאון עכשיו וראיהיריהם,
 הגאון אשר שלישי ח' אחיעזר בספרוזצוק"ל
 קושית את לישב וחריף מחודר רבראומר

 והר"ן הרא"ש דעת לפי אומר הגאוןהמח"א,
 להקנות קנין צריך להחזיר ע'מ במתנהאשר
 נאסר להחזיר ע"מ במתנה כי נימא אםוא"כ
 בא"ה קנין אין הלא לממון גורם מטעםהחטיו
 החמץ. ויאסר בטילה .המתנה תנאו לקייםוא"א
 במ- כי ע"ב ו' קירושין התום' רברי לפיאך
 החזירו לא אם אתרוג נבי להחזיר ע"מתנה
 התוס' וכתבו כפול, תנאי אין הלא יצאלא
 שהיה הכא כגון כפול בעי רלא תנאי ישכי

 הג- ובאר שלו אתרוג על חבירו שיברךרעתו
 רק כונתו ראין אומרנא רהכא הא"מ מרןאון

 וכיון שלו באתרוג חובתו יוצא יהיהשהמקבל
 כומילא הטקבל יוצא לההויר ע"םרבמתנה
 ע"מ אם כי 'ותר יתן ריא נמורהאומרנא
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 ו5פ"ז חובתו ירי 5צאת מני דבהכילהחזיר
 התנה 5א אם בחמץ גם אחיעזר הנאוןאאמר
 ע"מ רמתנה מגי היה רא5ו נימא כפולתנאי

 אומדנא איכא חמיו איסור 5הפקיעלהחזיר
 עובר דהיה כיון אבל 5החזיר ע"מ רקרכונתו
 בהנאה החסץ ונאמר 5ממון גורם משוםבב"י
 זכיה ראין משום להחזיר תנאו 5קייםוא"א

 אומדנא 5יכא שוב המתנה ומתבט5באימה"נ
 תנאו התנה ש5א וכ5 5החזיר ע"מרכונתו
 קיימת והמתנה קיים והמעשה בט5 התנאיכמול
 והדד ז"5 אחיעזר הגאון וממיק וכו'לעו5ם
 אחר 5זכות יכו5 וממי5א בב"י עובר דאינודינא
 אוסדנא הוי דשוב כפול תנאי וא"צהפמח
 אמרת מאי האימור 5הפקיע מגי רבהכימכיון
 קיימת מתנו יעבור אם הא בב"י, יעבורדשוב
 במוף אחיעזר הגאון שממיק במה והנהעכ"5.
 5זכות יכול וממי5א בב"י עובר ראינורבריו
 אוסד- הוי רשוב כפו5 תנאי וא"צ הפמחאחר
 רשוב אמרת מאי 5הפקיע מגי דבהכי מכיוןנא

 לא קיימת, מתנתו יעבור אם הא בב"י,יעבור
 לו אין הזה הדבור ו5ענ"ד כונתו, בזהאבין
 יש אם ת5וי, הדבר ברצונו רק וכי הכנה,כ5

 זה אין אז אומדנא אין ואם עובר אזאומדנא
 בהח- לזכות זכות 5ו ואין 5החזיר ע"ממתנה
 הפמח 5אחר גוי 'טל חנדי בקונה הוה רקכח,
 יטמד- ומה להחזיר, ע"מ 5מתנה כ5ל י2ייךואינו
 אתרוג גבי התום' לדברי אחיעזר הגאוןמה
 שלא אומדנא יש כי כפול לתנאי צריך אקאיטר
 י ם ובהכי מצוה חובת ידי לצאת רק 5ויתן

 הלא חכרה גבי דידן לנירן דומה זה אקלענ"ד
 אק ואם והמקב5, הנותן דעת צריך תנאיכל
 והמע- בסל החנאי ג"כ אז 5תנאי המקב5רעת
 לבטל בו ואין כפי אינו התנאי אם ק"םשה

 האומדנא בי ניחא אתרת גבי וא"כהמעטה,
 הנותן בי המקבל מצד ובק הנותן מצד ביןהוא
 חובת ידי בו עצא יהיה המקבל בי רק נתןלא

 צריך אק הלא כי להמקב5 נם מגי ובהכימצוה.
 גבי אבל מצוה חובת ידי בו לצאת אם כיעתר
 הוא אומרנא רק בט5 התנאי בי נימא אםחסץ
 חמץ אימור להפקיע רק נותן אינו הנותןכי
 בלל אין אבל 5החזיה ע"מ במתנה לוומגי

 כי בזה רצונו כי המקבל הגוי )מצדהאומרנא

 5החחר ע"מ במתנה הסקבל להגף תוע5תאיזה
 ובעת הנותן מהישראל חמץ אימורבהפקעת
 הנף כי הוא אומדנא איזה בט5 התנאיאיטר

 5החדר ע"מ החמץ את ומקב5 5זהמתרצה
 5א חניי ואיסור בס5ה המתנה תהיהוסמי5א
יופקע.
 אחיעזר הנאח אי2ר הדבר בעיקרגם
 נא- החמץ כי נימא אם כי 5יה ופשיטאאומר
 5קיים אפשר אי אז 5ממת גורם '2הוא מצדסר

 במתנה כי והר"ן הרא"יט דעת 5פיהתנאי
 קנץ אין ובא"ה 5הקנות קנק צריך 5החזירע"מ
 ואין ת5מוד צריך הדבר עוד הק5רטה.5ענ"ד
 ב"ב בגמ' הוא מפו' הלא כי פשוט, כ"כהדבר

 יטתחזירהו ע"מ במתנה לך נתט זה 'טורדקל"ד:
 וממיק ומוחזר מוקדש זה הריוהקדישו

 לי בלא אבל מיחזר זה אין אז לי באומר רקכי
 ועי' שהקד'שו בעת גם התנאי קעם לל הוהאז
 וכן כן הדין ונתנו )מכרו אם גם כי בנ"ייטם
 הק- אם ומתנה זכיה נ?הל' ג' פ' ברמב"םהוא
 להחזיד ע"מ התנאי וקיים מוחזר הואדישו

 המיתר המקבל אם גם כי שם מסתפקוהה"מ
 אם כי אומר המ"ל אך מוחזר, יהיהבידים
 נר- זה מכל הלא חזרה, זה אין בידיםהמיתו
 להק- קנין שצריכין מה כי ברור לכאורהאה
 אין להקנות יכול אינו ואם ה)מקבל סצדנות
 לא מהאי הרא"י2 יטהוכיח כמו התנאי קיוםזה

 ינו- כי לינוקא אתרוג טבא ביומא איניטליקני
 המ- אם רק הוא מקני לא אקנף קני מקניקא
 ~החפץ אין אם אבל מקנה, אינו מצידוקבל
 התנאק בקעם חמרון זה אין אז הקנאהדין

 הקיטה הנתיבות מרן הגאון רבינו כיאיברא
 להחךר ע"מ מתנה כי הרא"ש דעת לפי כיזה

 שהקדר בשעה א"כ בחזרה להקטת קנקצריך
 ואיך להקטת תנאו לק"ם יכול אינו הלאשו
 הנתיבות הגאון יטל תידוצו אבל ימוחזר,הוא

 רבינר הגאון ,שתקבל. ואינו להבין קי2הלענ"ר
 איירי הש"ם כי לחדיט מתחלה רוצההנתיבות

 דריה"נ ואליבא י2למים, לקרבן הקדישיכי
 תכול בעלים ממון קלים קו-טים כיהמובר
 אבל הבעלים, בעד הוא הדם כפרת וגםלהקנותו
 נ"מ מה' ד' בפ' הרמב"ם פמק הלאלענ"ד
 כררי- הוא אשר מבשרן גובה שהזיקושלמים
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 פ"ם ופמחים הם בעלים ס0ון ששלסיםה"ג
 לא להתבפר ושלסו עולה המוכר ברש"יע"ב
 לשם אלא קריבה העולה ואין כלום ולאע'טה
 בשלמים הוא כן בי וכה2מע הראשוניםבעלים
 הרא- הבעלים בעד הוא הרם וכ8רת זריקתכי

 ניזיק ע"ב י"נ בב"ק הוא וכן המקרישיםשונים
 אליבא הוא וזה לחם מבי ומתכפר בשראוכל

 הוא וכן בעלים סמון קלים קדשים ביכריה"ג
 רנזל הנזול ולא קרבנו ע"ב, מ"ו ב"קבתום'
 ושלכ!ים בעולה אי בתום' והטשה רחבריה.קרבן
 לא ושלמיו עולתו הסוכר בפמחים אמורהרי
 לריה"נ נם בי הוא מבואר הרי כלום ולאעשה
 הוא זה אשר הרם כפרת את למכור יכולאינו
 בם- אינו אשר הסקריש של פרטית וזבותדין
 רבינו בארוכה זה ביאר וכבר ומתנהכירה
 נזקי מהל' סק"א ת"ו במי' הקצוה"חהנאון
 בתום' הוא סבואר הלא רין מן בן אבלכוכ!ון,
 האי- בי אסר מי ומחיים ר'ה ע"ב י"בב"ק
 ואותן גבוה סמון מחיים הם לריה"נ גםמורים
 האי- א"ב ולמכור להקנות יכול אינו לריה"ננם

 בעצכע זה מצר וא"כ בחזרה אינם בוראימורים
 בוד- האימורים א"כ ולסכור להקנות יכולאינו
 אינו בעצמו זה סצר וא"כ בחזרה אינםאי

 התנאי.בקיום
 יבוא()המשך
 לויטן, הלוי ניסןאשר

 יארג ניו ברונקס,חו"פ

 ע"טמימן
 לעקור רין בית מתנים "איךבענין

 התורה". מןדבר
 רבותינו המבירו בש"ם מקונמותבארבעה

 בית יבולים אופן באיזה ז"ל התוספותבעלי
 והסננון ועשה, בקום .התורה טן רבר לעקורדין
 בב"ם א( מקום. בבל קצת שונה ביאורםשל
 דכ- "דכיון כתבו שניהם סרברי תור"הי"ב:
 הם- ספני לדעקוו2 קל תעקר מומיהם אתתיב
 "ואין חומר סתוך ר"ה 8"ח. ביבמות ב(לך."
 הרבר שרומה ביון התורה, סן רבר עקירתזה
 וסמך פעם קצת בו שיש וברבר להאמין.הנון

 ביבמות ג( התורה." מן רבר עוקר חשיביא
 סן רבר לעקור חכמים ביר כח "שישפ"מ:
 ר( בדבר:" וטעם פנים שיש במקוםהתורה
 הר"ר "הקשה כתבו אביי אסר ר"ה י"ג.ובע"ז
 מייתי ראיה סאי ראוריתא צעב"ח למ"ראלחנן

 הוה הריבור רע8"י התם שאני רילמאסיהושע,
 רנר- היכא לעקור בירם כח שיש רוראיוכו'
 לעקור." מעם קצתאה

 תו- הלשונות כל שבמזיגת לענ"רוהנראה
 הקרושים רבריהם בהבנת נהרה עלינופיע

 רבר לעקור חבמים הורשו אסיתי העניןבהגררת
 הד- רוסה "אם והיינו ועשה, בקום התורהמן
 כתוב, למקרא וכמך וטעם, פנים ויש הגוןבר
 התורה" מן רבר עוקר חשוב ולא לרחות,קל

 גם ויש לעשות, הגון שהרבר שבמקוםגלומר
 הקלה בעצמה שהתורה הכתוב מתוךסמך
 סתום ללמור לחכמים תורה ממרה זה,בכעין
 תק- והסמיך לענין, ענין ולרסות המפורש,מן
 למקוסות המפתח וזהו תורה. שאמרה למהנתם

 באו- שסצאו לפי התורה מן רבר רז"לשעקרו
 מהכתוב" "ססך וגם "מעם" גם המקומותתם
 שיתבאר.וכמי
 כהב נירושין הלכות במוף עיגונא. משוםא(

 חכ- שהתירו בעיניך יקשה "אל ז"להרמב"ם
 או עבר או אשה בערות החסורה הערוהמים

 שני העראת על תורה הקפירה שלא וכו'שפחה
 שאין ברבר אלא הערות כה2פמי ושארערים
 הערים מפי אלא בוריו על לעמוד יכולאתה

 זה ברבר חכמים הקלו לפיכך וכו'ובערותם
 הכתב ומן שפחה ספי אחר ער בווהאסינו
 בנוח תשארנה שלא כרי וחקירה ררישהובלא
 וניש- מרייקת שהאשה )ועוד עגונות"ישראל
 כתב ה"ב מערות ובפ"ה ז"ל.( הראב"ראת,

 בסומה אחר: ער תורה האסינה סקוסות"בשני
 שלא ערופה ובענלה מרים, סי תשתהשלא
 בערות מרבריהם וכן שכיארנו. בסותיערף
 בבי- נו"נ וכבר בעלה." שמת לה שיעיראשה
 והריכר הרא"ה הללו הרמב"ם לשונות שניאור
 והריב"ש ריבמות.( 8"י )בנמוה"י ז"לב"א
 באה"ע ז"ל והנוב"י וקפ"א. קנ"ה בסי'ז"ל

 האמנת אם ול"ה; ל"ר ל"ג במימניםסהר"ק
 סררבנן או סראורייתא הוא באשה אחרער
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 שדעת חומד מתוך בתור"ה פ"ח יבמו'ת)ועיין
 התלמוד מבוא בסוף בהערות ועיין חכמים.נת מתק- אלא התורה מן נאמן שאינו ז"להר"י
 הצעת האמור לפי אולם ר'.( הערה ח"בלגיטין
 העדאת על הקפידה התורה היא: כךהדברים
 בוריו על לעמוד שאין מקום בכל עריםשני
 עולה "היה ואמנם העדים. מפי אלא דברשל
 לרוב נזקין של בערות ונקל שנוותד דעתנועל

 עלי- שיהיה שיזדמן מה ולמיעוממאורעותיהם,
 האנשים בין שההכאות לפי בשרים עדיםהם
 ועבדים הארץ עמי במעמר רובן הבהמותובין

 במשנה ההלכה שנפסקה מקום מבלוהעבו"ם"
 בני חורין בני ערים פי "ועל י"ר:()ב"ק
 הדבר ומעם להרמב"ם.( בפה"מ )ע"שברית"
 קי"ב סי' יו"ר בחת"ס והובא בתה"רנתבאר
 נאמנים, ועבדים נשים אין נזקין"שלענין
 לכל חיי שבקת ולא שביחי שנזקיןכהשום
 ועבר עכו"ם לו ישכור וחשור נזלן שבלבריה,
 לו." וישלם מחברו שניזוקלהעיר
 בעצמה התורה האמינה מקומות בשניאולם

 הב- ממדרש חכמים למרו בסומה א( אחדער
 נא- אחד עד אפילו וסתירה קינוי שלאחרתוב
 האמינה "שהתורה בתובתה להפסירה אף בהמן
 ל"א )סומה לדבר" שרנלים בה, שיש ערותכל

 לא תורה אמרה ערופה בענלת ב(ברש"י.(
 לא נודע "הא חכמים ואמרו הבהו, מינודע
 אפילו אחר, ער ההורנ ראה אפילו עורפין,היו
 לא בעבירה, לערות פסול או אשה אועבר
 מבאר תק"ל במצוה והחינוך עורפים."היו
 שיתעורד ברי המצוה "משרשי הרמב"םבשם
 שהיא פרה ויקחו וגרוליהם, העיר זקניפת אסי- הזה הגרול המעשה בדאותם ארם בללב

 שהבל ובהמון, באספה וילבו גדולה,בהטה
 לעיר. מחוץ אל אלה, ענינים לראותחפצים
 ויתעורדו השומעים בל יחררו עריפתהולקול
 יהמה מיר ברבר היורע ובל הענין, עלרעיונם
 לפני יודע שהוא טה להניר מחשבתו ותעירלבו

 והרוצחים הרעים יבערו בך ומתוךהזקנים,
מקרבם."
 בשני הקלה בעצמה שהתורה לפנינוהרי
 משום בסוטה וטעם: פנים שיש בפקוםמקומות
 שכל כרי ערופה ובענלה לדבר, דנליםשיש

 לערוף שלא עליו ויסמבו ויניר יבאהיורע
 בעד להאמינה אשה בעדות חכמים למרוומכאן
 חוסר מתוך להאמינה הנון שהרבר מפניאחד

 יש- בנות תשארנה שלא ובדי עליה,שהחמרת
 על מיוסדת חבמים תקנת זו והרי עגונות.ראל
 תורה.רין

 חכמים פ"מ:( )יבמות לקרובים טומאהב(
 את יורש הבעל ומרבריהם לקמנה, נשואיןתקנו
 ואמנם במותה. לה מיממא ונם קמנה,אשתו
 אבל תורה. מדבר הוא לכהנים טומאהאיסור
 על חובה המילה בעצמה שהתורה ראינוהרי

 בה- על ציותה ובן לקרובים, להמסאהכהנים
 אמרו ולפיכך מצוה. למת להממא ונזיריםנים

 מצוה מת דין יורשה שהבעל זו אשהחכמים
 בקבורתה, יתעצלו שקרוביה מפני להיש

 בעלה על מומלת קבורתה טצות שכןוטביון
 לע- חכמים ביד כח אין בי "ואף יורשהשהוא
 פנים שיש במקום ועשה, בקום מה"ת דברקור
 לעקור" בח יש עלמא לכולי וראי בדברומעם
 תקנת זו נם והרי והאי.( תור"ה מ"נ:)נזיר
 תורה. רין על מיוסרתחבמים
 רב אמר י"א.( )כתובות קמן גר טבילתנ(
 מעצמו שבא או אמו, )שהביאתו קטן נרהונא

 דין, בית רעת על אותו ממביליןלהתגייר(
 ואפנם בפניו. שלא לארם וזבין לו היאשזבות
 לקטן, שליחות ואין שליחות, ממעם היאזביה

 לישא לו מתירים איך פדרבנן גרובשנעשה
 הוא? נכרי עדיין התורה מן והלא ישראל,בת
 בגר בזה, ביוצא בתורה גם מצינו הריאבל

 במעוברת או עמו, ובנותיו בניושנתניירו
 טבילח, צריך בנה שאין הוא שהריןשנתגיירה
 מם- תור"ה )שם התורה מן הוא נמורוישראל
 לבריון נכנסו שאבותינו מצינו "וגםבילין(
 היו קטנים ובמה רטים, והרצאת וטבילהבטילה
 קטן.( תור"ה ס"ח: )סנהררין תורה מתןבשעת
 אב, לו שאין קמן "גד חבמים אמרו שבן,ומביון
 רעת על אותו מטבילין להתגייר, הביאתוואטו
 שלשה, שצריבים נר טבילת בל ברין דיןבית
 ידיהם" על נר הוא והרי אב, לו נעשיםוהם

 ברש"י.( שם)בתובות
 הבית משחרב י"נ:( )ע"ז לכיפה הכנסהר(
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 להחרים להקריש נוהגים אנשים ערייןהיו

 מעי- לידי באים כי חכמים וכשראוולהעריך.
 מחרימים ואין מקרישים אין ונזרו עמרולה
 והעריך והחרים הקריש ואם מעריכים,ואין
 והיא בפניה רל'ת )נועל תיעקר בהמה הזהבזמן
 בנעילת בע"ח צער יש ואמנם מאליה.(כזתה
 העצה היתה זו אבל דאוריתא. וצעב"חרלת,

 התקלה, למנוע ירה על אפשר שהיההיחירה
 מרין כך חכמים ולמדו ולגזור לתקן הגוףוהיה
 כה2- מ9י מקובל שהיה המתות חטאותחמש
 מפני בפניה דלת נועל המתה שחטאתרע"ה
 כזה וגזרו הם גם ועמדו אחרת, תהנה להשאין
 ולא יקדישו שלא כדי בזה"ז, הקד'2 בהמתעל

 המפורש מן מתום ולמדו יעריכו. ולאיחרימו
בקבלה.
 שעבו"ז מכיון י"א( )ע"ז פרסות נ"טורה(
 בשוק ונותן הנושא חכמים אמרו בהנאהאסורה
 מנחת כוכבים שעבורת ביום זרה עבודהשל
- תיעקר "בהמה המכם אתבו  פר- וממרים 

 נישור ואמנם ולממה." הארכובה מןסותיה
 שהכתוב מכיון אבל להבהמה, צער גורםזה

 שלצורך הרי תעקר, סוסיהם את אומרבעצסו
 חכ- למדו ומכאן בכך. לררותם מותרהשעה
 למען פרסות עיקור ולתקן לגזור מותר כימים

 הח- מן מאומה בידם ידבק ולא וייראוישמעו
רם.

 המלכים על עוקרים אמרו הטעםומאותו
 פפא רב וביאר האמורי. דרכי מ'טום בוואין
 עליו, שרכב הסום את עוקרים היו כי)שם,

 והרי בתוספות והקשו בקרונו. 'טכ,שבהוהעגלה
 "כבוד ותירצו הותר? ואיך חיים כעלי צערי'2

 רבים כבוד ובא ישראל, כל כבור הואהמלך
 תע- סוסיהם את רכתיב ומכיון צעב"ח.ודוחה
 המלך." מ2ני לדחות קלקר,

 שאמ- במה נאה פרפרת לי נראה אגבודרך
 כך המלכים על ששורפין וכשם )שם( ז"לרו

 ע5 שורפים הם ומה הנשיאים עלשורפים
 שמת ומעשה תשמישן. וכלי מטתןהמלבים

 הגר אונקלום עליו ושרף הזקן גמליאלדבן
 תמוה הדבר נראה ומקופיא צורי. מנהבשבעים
 כך מצ.נו לא למה הנ'2יאים על שורפיןשאם
 אונקלום שרף דוקא למה ועוד הנשיאים,בשאר

 באו"ח ז"ל החת"ם דברי עפ"י ונלע"דהגר.
 דמעו- מאמרות עשרה מספר שהביא י"בסימן
 מהלל אלא לבניהם תורה כתר הורישו לאלם

 המל- להיות אלא תורה, כתר כהשום ולאואילך.
 בישא עבדא הורדוס מלכות שבישראלכות

 שהיו התורה נשיאי ע"י המלכות כתרהשלימו
 ממעם לבניהם כתרם והרישו דהע"ה מזרעאז

 וההוראה" ה,תורה מטעם ולא מלוכהשלמון
 בגדים בשרפת נוהגין היו לא כי ויתכןעיי"ש.
 )כמש"כ ושמות" הבל "דעת שהיהמפני

 ברמב"ם ועיין ואי ד"ה י"א בע"זהתוספות
 ואל לעניים, לתתם מוטב שכתב אבל ה'סוף

 גמ- רבן כשמת אבל ( ותולעה לרימהישליכם
 והוצי- בעצמו ראש קלות ונהג הנשיאליאל
 אפילו מקורם עשו שלא דבר פשתן בכליאוהו

 לכבוד .הגר אונקלום קנא שבישראל,להריומ
 רגיל שהיה כפי מלכים כבוד לו וחלקהנשיא
 עליו ושרף שבימיו, רוכוי מלכי אצללראות
 כי חכמים בידו מיחו ולא צורי. טנהבשבעים
 וצדקיה, אסא אצל נזכר השריפה שעניןמכיון
 גם- מינייהו לאו זרה, עבורה של חוקואיננו
 כמבואר ובהוקותיהם משום בזה ואיןרינן,

 נ'"ב: ובסנהדריז שםבגמרא
 שאמרו במה עיון מקום לי יש ענינאובהאי
 ברפ"ב הרמב"ם פסק וכן המלכים, עלעוקרין
 אין וכו' במלך נוהגין גדול כבוד מלכיםמה'

 תש- כלי מכל באחד ולא וכו' סוסו עלרוכבין
 ובתב לפניו. נ'2רפין כולן מת יכשהואמ"2יו,
 מטתו על נשרפין כלן רבנו שמש"כ הכ'מע"ז
 עוק- אלא שורפין אין דסוסו אסוסו, קאילא
 לשון כאן נקמ הרמב"ם ואמנם אותו.רין

 ה'ו. פ"ב וירושלמי דמנהדרין פ"רהתוספתא
 ומנש- שעוקרים בעצמו כתב אבל הלכותובסוף
 ענין בעצם ולעיין להקשות ויש הפרסות.רים
 והרי המלך, לכבור כך עשו למה פרסותעיקר

 יותד שהיה ארז"ל הזה בזמן בהמהבסקדיש
 יהיה ולא מהר שתמות גיסמרא לעשותהטוב
 דבק- כה2ום אלא תקלה, חשש ולא בזיוןלה

 רצו ולא לה"א, כן ,תעשון דלא לאו ישדי2ים
 קד- בזיון מי2ום פרסות ונישור עיקורלהתיר
 ונר- מהרה מתה אינה תיעקר, אמרת ראישים
 י"א דף בע"ז עיי"ש מרובה לזמן בזיונהאה
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 רלת לנעול אלא אחרת עצה היתה לאולפיכך
 תכ- לאיזה קשה זה ולפי מתה. והיאבפניה
 לצער המלך במיתת פרמות נישור התירולית
 באופן אותם להרוג היה מוב והרי חיים,בעלי

 מרו- לזמן נראה בזיונם יהיה ולא מהרשימותו
 להגאון בתשובתו ז"ל הנוב"י כתב וכברבה.
 שצער פ"ג םי' יו"ר בכוהר"ק ז"ל פושלםר"מ
 לה- אבל בחייה, בבהמה רק שייך חייםבעלי
 במנ"ח ועיין צעב"ח. כך כל שייך לאמיתה
 שורפין למה ולכאורה וז"ל שכתב תצ"זטצוה
 למלך ראויים הרי במיתתו תשמישוכלי
 מוב יותר מלכות כבור רמשום ואפשראחר,

 שנש- תשמישו בכלי והתינח עכ"ל.שנשרפים
 ולהר- לצערם להם לכוה חיים בבעלי אבלרפין,
 לעי2ותם אפשר אם מרובה, לזמן בזיונםאות

 תשמישן. בכלי שעשו כררך ולשרפןניממרא
 והסבר. עיון צריךוהרבר

 פורת.ישראל
 אהייא.קליבלנר,

 פ'מימי
 מצורע אשםבענין

 נ"ר( פי' ח' חוב' כ"ב שנה מ,,הפררם")המשר
- -

 חמאתו הקרים ברין לחלק לכועל,הובכוש"כ
 אבל שניהם הפריש אם דוקא רפסוללאשמו
 החטא'ת להקריב יכולין האשם שהרישקורם
 זבהים ובה"ז הצ"ק רברי ליישב נוכללברו
 שבסורה החמאות כל איתא שם רבמשנהצ

 מפני מצורע פאשם חו.ן לאשמותקורמות
 חו'1, ר"ה שם ובתום' הכשר. על באשהוא
 רמכ- עריף מצורע חמאת אררבא וא"תהקשו,
 כל האי א"נ כתבו הב' ובתי' כו' ומכפרשיר

 הא,2ם עם הבאה בחטאת לא שבתורההחמאות
 פירש ובצ"ק עכ"ל, חטאות שאר אלאקאמר
 קורם מצורע אשם מצורע ואשם חמאותשאר
 קור- חטאת מצורע ואשם מצורע חטאתאבל
 הע"א ע"ז ותמה כ"כ, בבה"ז וגם עכ"ל.מת
 הטאתו רהקדים במנחות ערובה נמרארהא

 רחטאת כתבו ואיך ה,2ריפה לבית יצאלאשמו

 יש הנ"ל לפי אכן כוצורע, לאשם קורםמצורע
 הסשנה על לרסרק יש לכאורה רהאליישונ
 להכשיר, שבא מפני מצורע מאשם חו'1ראומר
 המ- וכל ממנו וכוקורש להכשיר רבאוהיינו
 מעם לנקומ הי"ל לא לו קורם לחבירוקודש
 בחטאת כמו עיכובא היה לא זה רממעםזה

 להיות צריך רהחמאת ראף התום' שכתבוועולה
 והי"ל בריעבר טעכב אינו מ'כז לעולהקורם
 לחטאת מצורע אשם הורם רמש"ה לומרלהמנא
 משום אי כן לעכובא ואף הוא, דנזה"כמצורע
 מחו"ז ריש סשום או לעיכובארתהיה
 הוא, במי:נה הפי' אם ראף ובע"כלבו"ב,
 מיירי יא מצורע להטאת קודמ טצירעדא'2ם
 ליקרב ועביאן שניהם רהפריש באופןהמשנה
 רק המקודש רכק טעמא נקמ היה לאדבזה.
 הפ- רלא הכא רמיירי אלא רמחו"ז,טעמא
 אחיר קרבן להביא עכשיו ורוצה כללריש
 הצ"ק פ'י ולפ"ז רמחו"ז, טעמא ל"לרבזה
 רהא פובר היה רהתום' שפיר מבואריםובה"ז
 קרימת על קאי מצורע טאשם חו'1ראיתא
 עכ- להקריב דרוצה הנ'ל ובאופן מצורעאשם
 יחיאל כהר' םוברת ולא אחר, קרבן רקשיו

 כנון לו קורם מחבירו הכוקורש רכלדבהלכה
 יכופ אחר קרבן רק מביא אם ועולהחמאת
 רחטאת הקשו וא"כ שירצה איזול,הקריב
 דמכי2יר מצורע מאשם טפי עריףמצורע
 חשוב ראשם הראשון בתי' תירצו וע"זומבפר,
 בהונות, ע"ג ממנו רנותן טי:ום טפימכי2יר
 ומש"ה מעכב סצורע ראי:ם סובר התי'וזה

 א"נ כתבו '2ני ובתי' טפי מכי2יר האשםחשוב
 אלא קאמר האשם עם בהבאה בחטאתלאו

 ובה"ז הצ"ק שפי' כמו והפי' חטאותבשאר
 דרוצה היכא מצורע ואשם מצורערחטאת
 קורמת החמאת משתיהן אהר קרבןלהקריב
 מצו- הא,2ם ואם ומכפר, ראכשיר טפידעריף
 דאבי2יר עריף רהחטאת כ"ש מעכב לארע
 קא':מו חטאתו הקדים ראם דאמרי' 1'האטפי.
 הא- כשהופרש רוקא היינו השריפה לביתיצא
 היינו יחיאל כהר' פברי לא רהתום' ואףשם,
 דטה"ט כו'. מחבירו הסקוד'2 רכ4 בריןדוקא
 המקורש נמי לפנינו הקרבנות '2ני ראיןאף

 לחטאת מצורע אשם בקרימת אבלקורם,
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 חמאת ראררבא רמקורש כוו12ם דלאמצורע
 גזה"כ משום אלא קורם האשם ואין טפיעריף
 אינו מצורע החמאת קורם האשם קרסתבזה
 כשמקריכין אבל יחר. שניהן סקריבין אםאלא
 סצורע החסאת להקרים יכול אחר קרכןרק

 להקרים מצוה שוב הוא רכן וכיוןלהאשם
 רהחמאת סצורע לאשם קורם סצורעהחסאת
 כמש- ראיתא והא ומכפר, שמכשיר לפיעריף
 שיק- היינו להכשיר שבא מצורע מאשם חוץנה
 שאר ולגכי חמאות שאר לגבי מצורע אשםרם

 אינו אם אף סכשיר סצורע אשם חשוכחמאות
מעכב.

 סעכב סצורע ראשם הכם"ם שימתוליישם
 מפק נבי סנזירות בפ"י הרפכ"ם שפמק מהעם

 נכי מסחו"כ ובמ"ה מעכב לא ראשמומצורע
 גם רמוכח קרכנותיהם שנתערכו מצורעיםשני
 כשני נ"ל מעכב, לא מצורע ראשם מהתםכן

 מצורע ראשם ראסרי' רהא האחר,אומנים,
 שהחם- כמו סעכב עצמו רהוא משום לאמעככ
 הקרבנות קרכת רסרר אלא במהרתו מעכבתאת
 חם- הקרים הרמב"ם שפמק כמו רמעכבהוא
 השריפה, לבית החמאת רתצא לאשמואתו
 רלשימת הלח"ם, עם הכ"ם סחולקובהכי
 לא- קורם שחמו אם החמאת נפמל לאהלח"ם
 ליק- ועומד סופרש האשם רהיה היכא רקשם
 הא- הפריש לא אם אף הכ"ם ולשי' מקורם,רכ
 לברו החמאת אלא עכשיו לו ואין ערייןשם
 אש- ויקריב שיפריש קורם החמאת ישחוםאם
 רמחויב רכיון משום פסול החמא'ת יהא נמימו

 שיק- קורם סחו"ז החסאת הוי אשמולהכיא
 רכל ולפ"ז לבו"ב, סחו"ז ריש האשםריב
 כה2ום רק עצמו מצר אינו ראשם עיכובאעיקר
 אש- שיקריב קורם חמאתו להקריב יכולראינו
 רזהו לוכשר נוכל רמעכב הוא ההקרבה ומררמו

 אשמו להכיא שסחויב וראי ככמצורערוקא
 מצוה נמי שוב להקריכו רמצוה כיון אזבודאי

 איכא נמי עיכובא וגם להחמאת.להקרימו
 וראי המצורע או ספק במצורע אכלכהקרמתל.

 לא, או מקורם אשמו הקריב ככר אםומפק
 חולין מפק טשום אשכע להקריב יוכלראין
 כאן אין האשם בהקרבת מחויב ואיןבעזרה
 החמאת שיקריכ קורם האשם להקריםמצוה

 שחלקנו רכמו לאשסו. חטאתו הקריםמיטום יפסו* ולא נרירא החמאת בהקרבת למהרויכול
 דצ- האשם רהפריש היכא בין הלח"ם שי'לפי
 הפריש רלא היכא וכין להחמאת להקריסוריך

 לחלק יש קורם. חמאתו להקריב ריכולאשסו

 דהק- נאסר אם ראף ולומר הכ'ם, לשי'נמי
 מיירי השריפה לבית תצא לאשמו חטאתורים
 אם דוקא היינו אשסו, הפריש לא אםנמי
 שני בהקרכת רסחויב כיון אז להקריבויכול

 נמי מחויב שוב והאשם החמאת,הקרבנות
 יכול אין אם אכל להחמאת האשםלהקרים
 עליו הקרבתו סצות רמיא ולא אשמולהקריב
 החמאת יפסול ולא לכרו חמאתו להקריכיכול
 החמאת וימהר לאשסו. חמאתו הקריםמשום
 מעכב. אינו עצטו רהאשם כיוןלברו

 העיכובא אם ראף הכם"ם כדעת י"לועור
 חט- רהקרים רין ובלא עצסו סצר הואראשם
 הסצורע במהרת האשם סעכב נמי לאשמואתו
 להק- ריכול היכא בין לחלק נמי נוכלמ"ם
 עיקר וכל להקריבו, יכול ראין ובין האשםריב

 ריכול כאופן אלא נאסר לא ראשםעיכובא
 להביא יש בזה לחלק דיש והראיהלהקריבו,
 בנ- רנזירות, כפ"י שם רהא כמצורע...סתגלחת

 הר"ם כ' מצורע ומפק מת ממא ספק שהיהזיר
 כשהיה תנלחת ר' מנלח שהוא כר"א .בהל"ם
 ממפק מנלח אינו האיש אבל אשה, אוקמן
 שמא צרעת תגלחת ולא מומאה תנלחתלא

 כם- שלא ראשו פא'ת סקיף ונסצא הואטהור
 מה- תנלחת אלא מגלח אינו לפיכך טצוהקום
 אלא לעככ אלו תנלחת ארבע שאין בלבדרה

 ה"ר, צרעת ממומאת כפי"א אכן עכ"ל.למש~ה
 והזא- ומבילתו המצורע תגלחת שם הר"םכ'
 מעשיו כל ושאר זו את זו מעככות אינןתו

 יש רם"ס כתכו שם וככ"ם ובראכ"רמעכבין,
 כו' המצורע תנלחת איפכא לנרום וצריךכאן

 והכיאו מעככין אין מעשיו כל ושארמעכבין
 צ"ע )וקשאע כן. שם ראיתא דננעיםמתוספתא

 והר"ם מ" כנזיר שלימה כה2נה להביארהיה
 נילח דאם שם ראיתא פסקה ממחו"ככפ"ר
 אקל ביום בו קרכנותיו רמכיא כשמיניהנזיר
 שנלח רכוצורע פי' למצורע, זה כין סהר"ם

 זה א"5 בתשיעי. קרבנותיו סביאכשסיני
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 ת5ויה טהרתו ומצורע בימיו ת5ויהטהרתו
 מעורב היה אא"ב קרבן מביא ואינובתג5חתו
 מצורע רתג5חת מזה מבואר וא"ב ע"ש.עיכה2
 טהרתו רמצורע ובמ"ש במהרתו הואעטב
 מע- הסצורע דתנ5חת וא"ב במנ5חתו(,ת5ויה
 דנזירות בפ"י הר"מ בתב איך בטהרתו,בב

 5סצוה, אלא 5עבב ח15 וננ5חת ארבעשאין
 שם, מנזירות בפי' הלח"מ בזה עסרובבר
 היינו מ"ם התנ5חת מעבב אם ראף צ"5ובע"ב

 א"ב 5נ5ח, ומצוה 5ג5ח ריבו5 היבארק
 מפק במצורע אב5 סעבב, רתג5חתהסצוה
 או השחתה אימור מפק כה2ום 5נ5חדאמור
 מעכב 51א 5נ5ח מצוה 5יבא שוב א"בהקפה
 אף אשם גבי וכמו"כ ב55, בטהרתוהג15ח
 ריבו5 היבא רק הוא מצורע בטהרתדמעבב
 מעבב האשם דהקרבת המצוה וא"ב5הקריבו
 5הביא מהויב אם דמפק היבא אב5בטהרתו,
 אה2ם מביאין דאין 5הקריבו אמור דאזאשמו
 אשמו 5הקריב יבו5 דאין ביון אז תנאיע5
 בטהרתו. סעבב5א

 הא וה5ח"ם 5הב"מ בין 5באר נשארועדיין
 15 אין ה"א, ממחו'ב בפ"ה הרמב"םרפמק
 שאין או יסנית רג5 בהן או ימנית ירבהן
 ומבואר עו5סית. מהרה 15 אין ימנית אזן15
 וא"ב סצורע בטהדת מעבב בהונות רמתןמזה
 צריך הרי האשם יעבב ד5א 5היות יוב5איך
 ברעתי עלה ומתח5ה בהונות, ע"נ טדסו5יתן
 ראוי אלא בעינן 5א בהונות מתן דבסצותלומר
 בהר ע"נ 5יתן ראוי דאין בהן 15 ובאין5בי5ה,
 שאין א5א בהן 15 ביש אב5 מעבב אזנות

 בהונות 5מתן הוא רראוי ביון אשמומקריב
 בי5ה אין 5בי5ה הראוי רב5 נ55 מעבבאין

 רנזי- רפ"י סהא קשה עריין אמנם בו,מעבבת
 בהונות 5מתן ראוי אין הרי נמי דשםרות
 איכא ומאי אשמו, 5הקריב יכ51 דאיןכיון
 אם או בהן 15 דאין כמ2ום ראוי אינו אםבין
 סמה רם 15 שיהי' רא"א כה2ום ראויאינו
 ראוי אינו 5"ה דהתם ואף בהונות. ע"נ5יתן
-ממפק  אם והרי אשם, מחויב אינו שכהש 
 שאין בסה נ55 5ז איבפת 5א אשם מחויבאינו
 דאנן רק מצורע הוי 5א דהא 5הקריבויבו5

 הרי א"ב מוח5ט טצורע הו ד5כאשמטפקינן

 בהו- 5מתן נסי וראוי נ"כ אשמו 5הביאיב51
-נות  דמ בזבחים התום' הוכיחו הרי מ"מ 
 סיקרי נסי מספק ראוי ראינו דהיכאע"ה
 בקונה דפ"א, המפינה פ' רב"ב מהא ראויאינו
 5הביא סחויב אם מפק רהוי ב' או אחראי5ן

 מרר"נ שם ופרי' קורא, ואינו דסביאביבורים
 ראוי אינו ד5"ה ואף כו' 5בילה הראוירב5

 ומעבב ראוי אינו מיקרי ס'מ מספקלקרוא
 שאינו שכל כתב ה"ב רבכורים פ"ד הר"מוגם
 בו, מעבבת הקריאה המפק ספני 5קריאהראוי
 ראש- דנזירות ב8"י 8מק איך יקשה שובוא"ב
 בהונות. 5סתן ראוי אינו הרי מעכב 5אסו

 לשיטתו רהרמב"ם א"5 היה חירורובדרך
 ומד- לקולא סה"ת דאורייווא אימורדמפק
 אם דמפק דבכורים בהא א"ב 5חומרא.רבנן
 אינו החיוב עיקר כ5 בבורים, 5הביאסחויב
 ראוי ראינו אף וא"ב סדרבנן, א5אמה"ת
 בנסרא בדאמרינן סררבנן א5א אינו5קריאה
 מ"מ כשיקרא דמחזי משום או נזירהמשום
 הבאת חיוב לנבי 5בי5ה ראוי אינומיקרא
 במפק סשא"ב טדרבנן, אלא נסי ד5"הבכורים
 לאבו5 יבו5 ראינו דהא דאף סוחלטסצורע
 מומנר רהא דאורייתא הוי כוספקבקדשים
 והוי בקדשים אמור היה ובבר מקורם היהודאי
 מפק רבזה איסורא איקבע או איתחזקבסו

 בהו- 5מתן נמי ראוי הוי מה"ת אמוראימור
 מה"ת-מ"מ ממפק אשם 5הביא יבו5 דהיהנות

 יבול דהיה בהונות 5מתן נסי ראוי הוימה"ת
 אימור מפק הוי זה ד5נבי ממפק אשם5הביא
 הוי דסה"ת וכיון 5קולא, סה"ת בעזרהחולין
 אש- 5הביא יבו5 אינו כודרבנן ורק לבי5הראעי
 שאנת בם' ועי' בהונות, 5כותן ראוי מיקריסו
 בזה.( שם שכתב 5"א מי'ארי'

 ים- בהן 15 ראין זה דין רהא בזהוהנראה
 רבעינן כה2ום הוא ע51מית טהרה 15 איןנית
 הא ע5 רם"ה, במנהדדין וזהו ברכתיבקדא
 רבעינן פטור הערים יר נקטעה שמוא5ראסר
 בכתובות והנה בראשונה, בו תהיה העדיםיר

 בית 8תח 5ה ראין המאורמה רנערהרמ"ר
 בתום' הקשו העיר שער ע5 אותה רמוק5יןהאב

 8טור, הערים יר נקטעה 5מ"ד מהבאדתיקשי
 וא"5 בזה"5, כתב ז"5 רעק"א 5הנאוןוברו"ח
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 מעם בכל יהיה' ראל"כ למצוה רק רהוידמוכח
 ובנק- ימכור, או האב ימות שמא מפקהתראת
 שכיח רלא ענין דהוי שאני הערים ידטעה
 רמיתה מעשה דמחוםר רכיון הערים, ידלקויו
 עכ"ל, םפק התראת מיקרי לא מכירהאו

 בעינן דאי ר"ל היה ראיך מאור תמוהולכאורה
 המ- נערה גבי םפק התראת יהי' כרכתיבקרא

 ערים יר גבי ואלו האב ימות שמאאורםה
 הער יר שיקו'ו שכיחי רלא םפק התראתל"ה
 לחוש נמי יש ראב למיתה חיישינן אי מ'מהא

 ריר קרא וליכא שיםקל קודם הער ימותשמא
 נא- אם ראף מזה ומוכרח כרכתיב, כו'הערים
 לאו כרכתיב כו' הערים ריר קרא רבעינןמר

 הנםקל במיתת עיכובא הוי זה רריןלמימרא
 רכל אלא להמיתו יכולין אנו אין העריםובלא
 המצוה עליהם ורמיא קיימים שהעריםזמן
 במיתת זו מצוה מעכב אז כו' העריםריר

 נאמר לא ראז הערים מתו אם אבלהנרון,
 שיחול בעולם אינם רהרי 'העדים רידמצוה
 כרכתיב. קרא בענן לא ולכו"ע המצוהעלהם

 אף בהונות מתן גבי א"ל היה זהוכעין
 רבלא למימרא לאו כרכתיב קרא בעינןדאמרי'
 לטהר, למצורע יוכל לא לעולם בהונותמתן
 בעינן אז בהונות מתן ליתן רמצוה היכארת
 ועל רוקא הכהן על ליתן וצריך כרכתיבקרא

 בהו- מתן מצות עקר רכל רוקא,הימנית
 הוי לא עצמן רהם בפ"ע, מוברל ענין ל"הנות
 ולא מביא, שהמצורע אשם מקרבן חלקאלא

 אף אלא האשם ברם בהונו'ת מתןמיבעיא
 קרבן של חלק הוי נמי שמן רלוג בהונותמתן

 אם דלר"מ מ"ו: במנחות כרחזינןהאשם
 לא רבנן ואף עמו הלוג נתפגל באשםפינל

 אשמו אדם רמביא בושום אלא עלי'9ליני
 הלונ אם ואף ימים י' ולאחד מכאן ולוגוהיום
 על ופלינ אחר לאשם לשנותו יכול האשםעם
 חשיב לא האשם ררם פינול, לענין רוקאד"מ
 אחד לאשם לשנותו ריכול הלונ אותו שלמתיר
 הוי שמן לונ הבאת רמצות מודו בהאאבל
 ולפ"ז האשם, קרבן הבאת חיוב של וחלקפרם

 בודאי, אשמו להביא שמחויב ודאיבמצורע
 לו אין ואם הבהונות מתן כוצות נכוי עליוחל

 כרכחיב קרא הבעינן טהרה לו אין ימניתבהן
 מה ירם, רנקטשה אלא כאן י~הערים כמווהוי

 שםפק ודאי במצורע או םפק במצורעשא"כ
 להקריב שאםור כיון אשמו. הקריב כבראם

 מתן מצות נמי עליו רמיא לא אשמועכשיו
 הע- שמתו כמו רהוי כלל מעכבי ולאבהונות
 רכה'נ כלל כו' הערים ריר מצוה וליכאדים

 זה תירץ אכן כדכתיב, קרא בעינן לאלכו"ע
 רי- היכא ראף רםבר הלח'מ לשימת יםפיקלא
 מעכב לא הפרישו לא אם אשמו להקריבכול
 א"כ לבד בחטאת לטהר ויכול בטהרתוכלל
 לצרעתו טהרה לו יהי' כהן לו באין יקשהשוב
 בהחטאת לטהר ויכול אשמו יפריש לאאם
לבר.

 נמי יתישב ובזה לומר נראה יותרולכן
 אר"י איתא דם"א: ביומא רהא הלח"מ.שימת
 למח- באנו לשמו שלא ששחטו מצורעאשם
 הר"ח וגירםת שמעון, ור' אלעזר ור' ר"מלותת
 רמו שנשפך מצורע אשם שם בתום'הובא
 והפי' וכו' למחלוקת באנו הבהונות מתןקורם
 מתנות מקצת נתן יוה"כ בפר ראמררלר"מ
 באשם בתחלה, יתחיל הרם ונשפךשבפנים
 יביא בהונות מתן קורם רמו שנשפךמצורע
 דאמרי ור"ש ולר"א בתחלה, ויתחיל אחראשם

 האשם רם נשפך אם יתחיל, שם שפםקממקום
 מתנות רהא תקנה לו אין הבהונות מתןקודם
 מצי לא ותו לו עלו כבר המזבח על האשםרם

 ענין דמה קשה ולכאורה אחר, אשםלהביא
 בפר הרם בנשפך להמחלוקת האשם רםנשפך
 לא- הרם בנשפך אלא פליגי לא רהתםיוה"כ
 כות- אם בהיכל או שבפנים מתנות מקצתחר
 נמר אם אבל שפםק, ממקום או בתחלהחיל

 ר"מ גם הרם נשפך ואח"כ שבפניםהמתנות
 רם ויביא מתחיל שם שפםק רממקוםמורה
 במתנהל וא"כ שבהיכל, ממתנות ויתחילאחר
 ד,שני הבהונות ומתן המזבח על האשםרם
 ומת- שבפנים מתנות כמו הם מתנותעניני
 מת- לאחר האשם רם נשפך אם שבהיכלנות
 יורה ר"מ נם הבהונות מתן קורם המזבחנות

 תקנה לו יהא ולא מתחיל שם שפסקדממקום
 דהא כחה ויותר לר"מ, אף אחד אשםבהבא'ת
 שני חשיבי שבהיכל ומתנות שבפניםמתנות
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 וא"כ הקרבן, לריצוי הם דשניהם אףסררים
 ומתן הקרבן לריצוי רהם האשם רםבמתנות
 אף כשר רהקרבן קרבן לריצוי דל"ההבהונות

 למהרת אלא באו ולא בהונות ע"ג נתן לאאם
 מדרים כשני ליחשב להן רהיו כ"שהמצורע,

 יתחיל. שם שפסק ממקום לר"מואף
 צ"ל כן חילק לא שבגמרא שמצינוואחר
 ע"ג שיעלה האשם קרבן הכשר רלעניןדאף

 וחלק, שייכות שום בהונות למתן לו איןהמזבח
 נרירא, המזבח על הדם במתן מוכשררהזבח
 הקר- שיעלה המצורע את האשם במהרתמ"מ
 ומתן המזבח מתנות הוי בזה לחובה לובן

 דאף אלא בזה רי ולא אחר, ענין הכלהבהונות
 ל"ה הבהונות רמתן משום חשיבי אחרכסדר
 ומש"ה למצורע האשם קרבן ריצוי גמראלא
 דאמר לר"מ הבהונות מתן קורם הרם נשפךאם

 בתחלה, יתחיל הסרר באמצע הרםבנשפך
 חשי- לא האשם דם של המזבח רמתנותהה"נ
 עלה לא וא"כ חשיב, הסרר רכבאמצעבי,
 אם לחובה לו עלה שלא כמו לחובה הקרבןלו

 אחר אשם להביא ויכול לשמו שלאנשחמ
 דדם הבהונות מתן משונים ובזהלהכשירו,
 רהבהונות שמן, דלוג הבהונות ממתןהאשם
 את האשם במהרת חלק רק הם האשםדדם

 בטהרת בפ"ע שם חולק שמן ומתנותסצורע
 שפסס מה ליישב נוכל שפיר ולפ"זהמצורע,
 עם מהרה לו ראין ימנית בהן לו באיןהר"מ
 רלעולם מעכב, לא מצורע דאשם שפסקמה
 אופן ובשום מצורע במהרות מעכב בהונותסתן
 כמ- בהונות מתן בלי למהר המצורע יוכללא
 אינו זה רק ימנית בהן לו באין הר"מש"כ
 בהו- מתן אבל שמן, דלוג בהונות במתןאלא
 חלס אלא ל"ה עצמם דהם האשם בדםנות

 עצמו שאשם רבמקום פשיטא והאשםבריצוי
 אינם האשם מדם בהונות דמתן מעכבאינו

 דא- רנזירות בפ"י הר"מ פסק ושפירמעכבים,
 שיתן האשם רם כאן שאין ואף מעכב לאשם
 כוקום דבכל צ"ל דלפ"ז רק בהונות, ע"גממנו

 יהא מ'ם מעכב לא מצורע דאשםדאמרי'
 ממנו שיחן כרי בם"ע שמן לוג להביאצריך
 להביא יוכל נמי מצורע ובספק הבהונות,ע"נ
 רע"ו בזבחים דאיתא כמו ולהתנות שמןלוג

 לבית קריטים מביאים אין פטום בזהרליכא
 ב'2למים להתנות דצריך איטם גבי כמוהפסול
 שסן לוג לחשוב להר"מ דהי"ל ע"ז ק"ק)אבל
 דלאחר ולכתוב יטם יטהביא הקרבנות כלבין
 דמנחות דבפ"ק ואף שמן( לונ מביא עביםב'

 מתן הקדים כתב ממחו"כ 8"ה ובר"מאיתא
 ויתן ויחזיר יטמן הלת ימלא רם למתןיטמן
 נ ל להביא יוכל איך וא"כ הרם, אחרהיטמן
 האיטם מרם ליתן צריך הרי איטם בלאשמן
 ככד הוא לעיכובא דגם השמן מן שיתןקורם
 דב- ראף למעלה ככף2"כ צ"ל ע"כ שם.ש"כ
 שיק- יצתר מ"מ לחטאת האשם להקריםעיט
 הלח"מ לשי' או כלל. האשם בלי החמאתריבו
 הכ"מ לשיטת או האשם, הפריש רלאהיכא
 נבי כמו"כ האשם להקריב יכול ראיןהיבא
 האשם מרם ליתן רבעיט אף שמן בלתסתנות
 אבל עטו איטם כיטמקריבין דוקא היינוקורם,
 הע:מן מן ליתן יכול כלל האיטם מקריביןכיטאין
 עצמה בפני בהונותע"ג

 געע2ינבעו: כה3נדילנשנחם
 הנרנצ"י הו2ל"ח --- י. נ.ברוקליה

 נר"ז בקמדן, האב"ר יטלים"א,ריף

 נ2"זלנ2יסמן

 'נסלעםרען סמ31נן1- ג3"יכתנין
 קצ"ר סי' וממכר מקח הלכות החושןהקצות
 אעה שלשתן דמעמד )האה"ע( לשימתהקשה

 ש לא ררבט רקנק משום מררבנה אלאמקח"טת

 מי מ"ה בב"מ ראיתא מהא לראורייתאמהמ
 פירות הרי לחבירו אומר בגורן עומריטהי'
 ונקנינהו ופריך וכו' בנ1תנה לך נתוניםהללו
 י"ב ב"ק תום' י2כתבו ו2ה ולפי קרקע.אגב
 ומדרבנן אלא אינו אגב רקנין בעניןד"ה
 הוא. בעלמא אסמכתא בצורות רעריםדקרא
 לם- תורה איסור ;קנק ררבנן מהני איךא"כ
 ררבט קנין וע"כ חומש. בלי יטני מעשרדות
 מהתורה. מקודטת ותהי' לראורייתאמהני

 שהקשה כ"ח סימן מילואים באבניועיין
 שמ- רקנין המוברים נגר יטמוכיח הרמב"ןעל
 יטט"ת המוכר לפיכך מררבנן אלא הוי לארות
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 אינו רהמכירה ביון מחול, ומחלו וחזרלחבירו
 להפקיע מבירה האי אלים לא מררבנןאלא
- קנטחול. יובל שלא הראשוןבח  והרמב"ן 
 מקרש מהאיש ראי' והביא בן, סובראינו

 רלישנא ראחרים בשט"ח במקרשבקרושין,
 מבירת ע"ב וא"ב התורה מן משמערמקורשת
 מרר- אלא הוי לא ראי היא ראורייתאשמרות
 לה- רם"ל משמע תורה לקירושי מהני לאבנן

 'תורה לקרושי מהני לא ררבנן רקניןרמב"ן
 )רק- שם ובברייתא תני רהא הא"מוהקשה
 אחרים ביר מלוה לו שהיה או מ"ח,( רףרושין
 אינה וח"א מקודשת אומר ר"מ עליהםוהרשה

 בשמ"ח ר9ליני שם הש"ם לה ומוקימקורשת,
 פליני 9ה על ובמקוה דעתה רסמבאראחרים
 רוקא אלא קני לא אי במלוה קני איבמע"ש
 מר- אלא אינו וראי שלשתן ובמעמרבפקרון,
 וכהם- רמקורשת לישנא קתני הבי ואפילורבנן,
 הרמב"ן על קשה וא"ב היא. רמראורייתאמע

 דרבנן שטרות שמבירת המוברים נגרשהוביח
 ב"ח פימן בא"מ עור יעיין שתירץ מהע"ש
 לרעת שמחלק שמואל הבית על שהקשהמה
 יאוש אחר רגיל למ"ש יאוש אחר נזל ביןהב"י
 צריך מראורייתא מ"מ מררבנן רזבהאע"ג

 מה שלו ראינו ברבר אותה מקדש א"בלהחזיר.
 ירד- ולא הא"מ שכ' ע"ש שלשתן בטעמרשא"ב

 והו"ל ב"ר הפקר נימא אי רמסנ"פ זה לחילוקבו
 רלא נימא נמי ביאוש א"ב תורה קניןבמו
 במע- א"ב תורה קנין שיהי' ב"ר הפקרמהני
 הק- )בך התורה מן מהני לא נמי שלשתןמר
 ע"ש(. הב"ש על הא"משה

 משי- רקנין רנראה נבון הב"ש רסברתוי"ל
 הל- רהרי מדרבנן, הוא קנינו עיקר הלאכה
 ולא תורה רבר קונה רטעות יוחנן נר'בה

 חמיך נשרפו יאמר שלא ברי אלא לקישבריש
 ובוראי יקנה, שמשיבה חז"ל .תקנובעליה
 ביון וע"כ התורה מן רבר לבל מהנימשיבה
 א"כ התורה מן הוא קונה לקנין תקנוררבנן
 מדר- הוא שקנין ואע9"י שלשתן מעמרה"ה
 מן שיקנה סהני לקנין שעשאוהו כיוןבנן

התורה.
 הב"ש שבתב למע"ש יאוש שביןוהחילוק

 בהקנאה ישנו הרבר שנוף היבא רכל בךהוא
 מעשה מצר אלא החמרון ואין התורהמן

 לתורה שפיר לה מהנה מררבנן בהאהקנין
 שעיקר ראיות במה ע"ז לי ויש בזהוהמעם
 מעשה לא הוא לקנות לקנין שנורםהרבר
 ומע- מובר של רעתה בגמר אלא בעצמההקנין
 המוכר נמר זה שע"י אלא אינו הקניןשה

 בא- נקנים רברים שיש הביאור וזהולהקנות.
 ושם גמור דעת גמירת שיש חז"ל שאמרומירה
 בש"ס מקומות בבמה ותמצא בלל צריךאין
כזה.

 הקנין במעשה מינה נפקא שום איןולכן
 אלא מררבנן או מהתורה שהוא ביןבעצמה
 הוא ממילא ע"י להקנות המובר שגמרביון
 מהתורה.קונה

 הוא שהחמרון היבא אלא אינו ב"זוא"כ
 הוא שהחיסרון היבא אבל הקנין מעשהמצר
 התורה מן בהקנאה שייך לא הרבר שנוףכהשום
 בכשרותו שאינו או לעולם בא שלא רברבגון
 איזה משום שיקנה תקנו שרבנן אעפ"יבזה
 מה- אבל מררבנן אלא קונה אינו אבתיתקנה
 הוא והמעם שלו. הוי ולא בלל קני לאתורה
 ולא לו להקנות מצי רמהתורה ביוןמבואר
 אמרו שחז"ל מפני אלא בקנין הרברנתפס
 לפי מראורייתא שיקנה מועיל אינושיקנה

 דמעמר למע"ש יאוש שבין החילוק הימבזה
 מצר אלא הקנאה מצר החמרון איןשלשתן
- הוא מררבנן שהוא הקניןמעשה  קונה מ"מ 

 עיקר בגזלה יאוש אבל מדאורייתאבכהשיכה
 אלא אינו ריאוש רקנין ממעם לא הואהחסרון
 מהתורה ריאוש קנין עיקר ראררבהמררבנן.

 ביאוש קני רלא אמרו בגזלה ורק בעלמאהוא
 אינו הבי ומשום לירו אתי רבאימוראמשום
 שאינו רבר במו רהו"ל בלל הקנאההתורת
 וכל הקנאה- בגרר אינו הרבר שעיקרברשותו
 אלא מהתורה הקנאה, בתורת שאינובה"ג

 וזה מהתורה בבך שיקנה ליה מהני לאמררבנן
 אחר רנזל הב"י לרעת לחלק הב"ששבתבו
 שהקנין נהי דמע"ש למע"ש. רמי לאיאוש
 מה- שלו נעשה הקנין ע"י מ'מ מררבנןהוא
 אינו טהתורה ביון יאוש אחר בגזל אבלתורה
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 א"כ מדרבנן אלא אינו ויאוש הקנאהבתורת
 להחזיד צריך כלל שלו הדבר איןמדאורייתא

 שלו. שאינו בדבר שמקדשה כמו והרי15
 דמ- שהוכיח הרמב"ן ראית מיושבוממילא

 מכירת אי דודאי הוא דאורירתא שטרותכירת
 לקדושי מהנה הוי לא הוא מדרבנןשמרות
 דמכירת הדין ועיקר ומשום מדאורייתא.אשה

 'היינו פומקים להנך מדרבנן אלא אינושמרות
 וא"כ להקנות ברשותו אינו המלוה דנוףמשום
 בהקנאה ליתא הרבד דגוף מום החמרוןעיקר

 מד- שיקנה מהני לא ודאי וכה"נמהתודה
 ומד- כלל שלו הדבר אין דמהתורהאודייתא
 דם- והיינו יהוא מהתורה כהשמע מקודשתקתני
 בבדיי'תא אבל היא דאדייתא שמדותכירת
 שט- דמכירת ליה מבירא 8ה על במלוהדפ5יני
 הקנין מצר אלא החמרון ואין ראורייתארות

 שפיר מהני בזה מדרבנן אלא שאינורמע"ש
 א5א החמרון שאין כיון מדאורייתא.שיקנה
 קונה ממילא מדרבנן שהוא הקנין מעשהמצר
 שמוא5 'הבית שכתב כמו מדאודייתאש8יר
 קצות קושיית השתא ויתישבו הב"ילרעת
 דמע- המובדים 5שימת מעמא דעיקדהחושן
 היינו מדדבנן אלא מקודשת אינה שלשתןמד

 אלא אינו שמרות קנין דעיקר דם"5משום
 א"כ בעולם אינו המ5וה רגוף כיוןמדדבנן
 אינו דמדאורייתא ההקנאה מצד החמרוןהוי

 5דאו- כוהנה לא והלכך כלל הקנאהבתורת
 הוי לא החמרון עיטר אגב קנין אב5רייתא
 ע"כ מדדבנן שהוא הקנין מעשה מצדא5א
 לדאורייתא. שפיר להמהני

 גודמזשן, זעליגעזריאל
 בשיקאגו יבנה אחי דביהכ"נרב

 פייבסימן
 העשוי" מן ולאשתעשה

 הג51ה מאור להנה"ק "ציץ-הקורש"במפר

 מביא מ"ם מי' זצ"ל שפירא מיכ5 צבירבי
 נחום בד' זלמן רבי הגה"ע מאת שנשא5שא5ה
 גם למכך פמולין רבוראי המערכה בעציז"ל
 כדבדי מומאה דמקבלין משום הקרשב5א

 מאיסורי ה"1 פ"א וברמב"ם ק' במנחותהגמ'
 ישב ואח"כ בהם סיככו אם מהו ד', הלכ'מזבח
 מקב- ואינם לחו~ין ויצא רמעל הוא דהדיןבה
 תולסה"ע כהשום בזה יש אם עוד מומאהלין

 אם ד'ה י'ג מוכה מתום' להק' ישולכאורה
 העטי בפ' דאמר אע"ג ז"ל כו' מרובהפמולת
 בזרעים שמיככו בית טכ"ם( )חוליןוהרומב
 למוכה בית בין לחלק יש דבמלינהו משוםמיהדו
 החנ אחר לה דמתד דעביר בסילו לאדבמוכה

 מיכוך בשעת מומאה מקבלי דלא בעינן נמיאי
 חזינן הדי יעו"ש, וכו' כו' תולמה"עמשום
 תולמה"ע. בזהדאמרי'
 דאיכא יעו"ש התום' של הנ"ל בהדיןוהנה
 תולמה"ע, בזה הוי אי המחולקים תירוציםשתי

 האי 5"א מוכה מנמ' ראי' להביא ישולכאודה
 תקנת רבנן בי עבדו דממלמלתאכשורה
 5אחר הזאת התקנה נעשה אימתי הריהשבים,
 המוכה את נפמול לא ומדוע המכך, שלהכימוי
 דעשייתה דאמרי' אע"כ תולמה"ע,ממעם

 אלא למעם אמרינן ולא כאחד, באיןוהכשדתה
 בבת-אחת בבאין לא אבל בפמול כברהעשוי
 הנז'. התום' כרבריולא

 נזי- של הפמול דעל זאת, לרחות ישאולם
 ביון 'תולמה"ע, ,של הפמול ב5ל דל"ש נראהלה
 דק זה ואין עצמית, מככית פמו5 זהדאין

 מוכח הוי הננזל לנביה שהרי בהאדםריעותא
 התו' קו' את 5תרץ אפשר היה ובזהכשרה
 הנ- סוכה 5פסו5 קרא ד5"ל שהק' מ'במוכה
 הרי 5פי"ד אולם נוהב"ע הוי וה5אזו5ה

 דמוכה גאמר דאם נדול, הבר5 דישמתבאר
 הרי בעבירה הבאה מצוה ממעם 8םו5ההנזו5ה
 פמול זה שאין כיון תולמה"ע כושום בזה5"ש

 פמו- הנזולה רמוכה נאמר אם אב5בהמוכה,
 9םו5 זאת הוי אז הרי לך דבתב ממעם5ה

 תולמה"ע, בזה שייך ושפיר 8םוליןכשאר
 לא נזילה דגבי מדברינו מתבאר הריעכ"פ
 מהנמ' ראי' אין וממילא תולמה"ע, כל5שייך
הנ"5.
 הוא הלא הקודש," ה"ציץ של בשא5תווהנה
 ממעם פמולין דהם המערכה בעציבממכך
 ואח"כ בהם מיככו אם מהו מומאהדמקב5ין
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 כלום פעל לא הסיכוך דמעשה הרי בה,ישב
 ואינן לחולין ויצא מעל הלא ישיבתווע"י

 הקורש חיבת ררק כיון עור, טוכואהמקבלים
 רתול- פמול כזה ל"ש ממילא הריטכשירתן
 בפ- היה הראשון רהפיכוך א"ת ראפילוכיה"ע
 הוי זאת הישיבה, 9עולת הלא עכשיו אבלסול

 ירי על והרי תעשה נאמר זה ועלמעשה
 ואיך לחולין, ויצא הקרש רין נפקע זומעשה
 סיכך ואח"כ המכך את בהקריי2 הדיןיהא

 טומ- מטעם פסולה הסוכה הרי הנ"ל.בהסכך
 האם ע"ז שאל ואח"כ אחרים מטעמים אואה
 גו- רזאת ונראה רתולטה"ע, פפול בזהיהיה
 מעשה הוי בעצמה השאלה פעולת היינופא
 קושי- ש9יר מיושב הרי "תעשה", נאמרוע"ז
 לתום' כלל ל"ר דהרי הקורש", ה,,צי'ו עלתנו
 עש.ה לא הלא שסיכך לאחר הרי רהתםסוכה
 לם- מעשה עשה הוא רק להכ'2יר מעיטהשום
 מה תולמה"ע, אמרו שפיר וע"ז טמא, רברכך

 להכ- מעשה הישיבה פעולת הרי הכאשא"כ
שיר.

 תול- ':ל רהרין לופר ברעתי עלהולכאורה
 משא"כ הסכך בע?ם מע'2ה רבעינן הואכיה"ע
 הם- בגוף ולא בישיבה הוי המעשה הלאהכא
 היתה ג' מוכה מגסרא מוכח כן לא אמנםכך,
 הוי וביטלו תבן ער וכו' אמה מעשריםגבוה
 רהלא וקשה וכו', וביטלו עפר וכ"שכמיעומ
 בגוף מעשה עשה שלא כיון תולכ!ה"עהוי

 איכ- ולא פעולה רק דבעינן חזינן הרהסכך,
 הזאת, הפעולה נעשית ואיך איפוא ליפת

 חילוק לוכ!ר ריכולים ע"ז, לפק9ק יכוליןאולם
 ושאני הסכך, בגוף מעשה בעינן דבאמתרק,
 למכך ול"ר המכך, בעצם ה5סול ראיןהכא
 הכא כהטא"כ גופא, בהסכך הוא שהפסולטמא
 למטה מונחת הזאת המכך היתה אילוהלא

 9סול זה ראין הרי כשרה היתה אמהמעשרים
 וכמט"ה נרם אחר ררבר אלא עצמיתסככית
 ג"כ הסכך בעצם מעשה עושה אינו אםאפילו
 ועי' משה" ב,,ררכי כתב זה וכעיןכשר,

 ז"ל ענגיל יוסף להנ"ר הש"ם"ב,,גליוני
 זצ"ל. מ9ראג המהר"ל כשם זו קו'שכוביא

 יכו- איך דאל"כ היא, הכרחית זווסברא

 הלא אוורונים טסים ולכ!עלה בסוכה לישכלין
 מוכ- ע"כ אח"כ, גם פסול וצ"ל תולמה"עהוא
 היכא תולכיה"ע דל"ש כרכרינו לומררחין
 לשון הוא כן והרי המכך, בעצם ה9סולשאין
 י"נ סוכה רא"ש בהגה"ה מובא הלבןהר"י
 ואח"כ התקהה תחת הבית בתוך סוכהכעשה
 לומר שייך ראין רכשר, התקרה אתהסיר

 ב9- הוא הסוכה רגוף היכא אלאתולכ!ה"ע
 אבל מחוברים וקיסום ורלעת גפן כגוןסול
 גור- שהתקרה אלא כשר הוא המכך רגוףהיכא
 התקרה, שהסיר אהר רכשירה ה"נ לומת

 תרכ"ו סי' באו""ח כפסק וכן יעו"ש,עכ"ל
 חולק. שום כלי ג' 'סע

 הריט- קושית את תירצתי הימיםובשכבר
 מחוכר למעט צריכין דאמאי י"א סוכהב"א
 רה9סול שמסיק ויעו"ש תולמה"ע, הויוהלא
 לא אמנם תולמה"ע, ממעם הוא מחוברשל
 ונראה שם, במשנה יעו"ש רש"י רעת הואכן
 9סול דמחובר נאמר ראם גרול, הבדלריש
 מסכך מוכה בעשה הרי תולכוה"ע,מטעם
 הכא הלא בקרקע והשרישן נטע ואח"כהלוש
 אבל בכשרות שהיה ון כ תולכוה"ע שייךלא
 עצמי פסול הוי רמהובר רש"י כשי'א"ת
 פסול. וצ"ל מחובר זה עכשיוהרי

 רהנה י"ל הקורש" "ציץ של שאלתוובעיקר
 מע- ה"ח: ביאה מאיסורי פ"ו כרמב"םמצינו
 העצים וכן בקדשים חכנמים עשו יתירהלה

 אוכ- מטומאת 9"1 כרמכ"ם ' ע וכןוהלכונה
 הקדש אין מדבריהם להטמא אבל הי"ז:לין
 הרי מכשירתן, הקודש חיבת אלא הכשרצריך
 כורר- רק אינה חיה"ק של טומאה דהריןחזינן
 1סובר שם החולק הראב"ר לשי' ואפילובנן,
 ' ע ל"ו בחולין הגמרא כרברי מה"תדהוי

 דר"ל אליכא הוא הנ"ל רהגמרא שפי'ככם"מ
 מיה"ק שאין הסוכר יוסף דר' אליבאאבל

 דעצים דכ!רבינן רהא כ!ררכנן אלאמכשרת
 אחת ריבויים כ' איכא טומאה מקבליםולכונה
 הכשר כעי דלא ועור אוכל 'תורת הם עלדיש
 ופירש"י מעלה אלא ע"א: ל"ה בפסחיםועי'

 ול- עצים לרכות שם ממיק והנמראמדרבנן,
 ר"ה ל"ה כחולין והתום' לטעלה, אלאבונה
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 י"ל אולם יעו"ש, מה"ת רהוי כתבו לךאין
 הכ- חסר רק במציאות אוכל רהוי בשרדרק
 עצים אבל מדאורייתא רהוי מרבי' ע"זשר
 הוי ש9יר זה אוכל שם של מציאות להםשאין

 ל"1 בחוליו התוכ' כמש"כ ועוי"לסדרבנן,
 שרת בכלי שנתקרש רהיכא כו' צריךר"ה
 סררבנן, הוי לאו ואם מה"ת חיה"ק הויאז

 לא הקורש" "ציץ של שאלתו כל הרילפי"ז
 אח בזה מככה ואם דרבנן במומאה רקהוי

 ע"ז לחולין ויצא רמעל הוא דהדין:הסוכה
 ראו- בפסול ררווקא רתולכ!ה"ע, פסולל"ש
 רר- בפכול ולא תולמה"ע ראמרי' הוארייתא
 רבפסול י'ב בסי' כתב שהפמ"ג ואעפ"יבנן,
 רוב אמנם יתולמה"ע, אמרינן נ"כררבנן

 דרב- רבפסול וכ(סיקים עליו חולקיםהאחרונים
 תולכ!ה"ע. אמרינן לאנן

 יכולין הקוד,ש" "צי'ו של בשאלתווהנה
 הוי אם המערכה עצי של בסכך בסיכךלחקור
 שיעורא, סיכתת כתותי ממעם 9סולבזה

 בככך בסיכך או"ח קל"ג סי' בנוב"יומצינו
 בהל' והשעה"מ כמ"ש. הוי אם איכורה"נשל
 לסכך שהתיר הסאירי בשם הביא 5"חלולב
 ליה'נות לאו מצות סשום איסוה"נ שלבסכך
 להק' ריש ונ"ל כמ"ש. ל"א ואטאיניתנו
 שור של הנשה ניר באוכל ק"א חוליןבנכ!רא
 והלא בשתיים רחייב עולה של או'הנכקל
 חמץ או שוה"נ באוכל להבין יש וכ"ככמ"ש,
 אפילו באוכל חייב איך איס~ה"נ רהויבפסח
 איך א"כ כמ"ש ממעם ליפמור כזיתיםעשרה
 מוכרחין וע"כ אכילתן, על איסוה"נ בכלחייב
 של חלב באוכל אבל תורה חייבה רזאתלוכ!ר
 הוי הלא חלב אכילת על חייב האיךשוה"נ
 ראמאי הכרם בכלאי התום' שהק' וכמוכס"ש,
 עי' כמ"ש וי"א אוכלין מומאתמממאין
 איך ממילא כו', ולגבוי לא ר"ה כ"ה סומהתום'
 שוה"נ של חלב או עולה של חלב באוכלחייב

 שיעור בלא אפי' חייב רגיר ל"ק ניר עלבשלטה
 כזית, של שיעור להיות סוכרח הרי חלבאבל

 5' בעירובין התום' רברי ע9"י זאתותירצתי

 נסי דלחי אע"ג כס"ש אמרינן קורה דנביע"ב
 היה אם לחי 9ירש אברהם והר"ר שיעורבעי

 ונראה לחי, הוי בכותל הכתיתים אתמרבק
 לא הוא כמ"ש של רהיכוד רבריהם, אתלבאר
 מידי רבכל אלא במציאות, אינו שהרברמפני
 הייגו כמ"ש, אמרי' ושלימות שיעוררבעינן
 פירורים, ולאלפים למאות כתית רהויכהטום
 אבל שליסות בעינן אשר במצוה רווקאוזה
 איכ9ת מאי סועילים ג"כ רפירורים לחיגבי
 כלל, שיעור בעי רלא כיון רכמ",ט בזהיי

 של רהרין שוה"נ של כוחלב קיטה לאכ,כ!ילא
 אם אפילו והלא לפירורים, זאת בוהוהכמ"ש
 פירורים מאלפי איכורים שאר או חלביאכל
 של בסכך וכ"כ - חייב, כזית איכא אינ"כ
 והרי שלם, רבר רבעינן רין י'ט האםסוכה
 כשר יהא ג"כ פירורים באלפי יככך אםאפילו
 סיכתת רכתותי הא בוה שייך לאממילא
שיעורא.
 הסכך שלא שכתב המלך" ה,,יר דבריולפי
 רק אינה היא כי סוכה, של המצוה עצםהוא
 הצל הוא המצוה ועצם לכוצוה והכשרסבה

 ל"ש הרי יומם, קצל תהיה 1סוכהוכדכתיב
 הסצוה דעיקר רכיון ככ("ש, להק' כללבזה
 רבעינן רק שיעור ליכא בהצל והרי הצלהוא
 להצל אבל סצלתה מרובה חמתה יהיהשלא
 דכיון לופר יכולים ביאר וביתר שיעור,אין
 והשלילה ההערר היינו הצל, הוא המצוהרכל
 שייך לא והשלילה בההערר והרי החכוה,של
 פי"ב ובירושלכוי ק"ג ביבמות ועי' שעור,כל

 עיר- של בכ!נעל כ(ורים ,הכל חליצה,מצות
 והוא כו"כ!. הנעל חלו'ו רכתיב שכשרהנרחת
 בההערר היינו הנעל, בחליצת הוירהכוצוה
 שיעור שייך לא ההערר ועל הנעל 'טלוהשלילה

 כתותי כלל כאן שייך לא וכ!כוילא עיקר,כל
 שיעורא.מיכתת
 הוי בחג מוכה רהלא צ"ע, לכאורהוהנה
 שסים 'טם וחל לחגיגה ואיתקיש הואילכקרשים

 ראסורה ע"ב ל' ביצה תום' ועי' כחניגה,עלה
 9' ספרא ועי' ס"ה, שבת ועי'מראורייתא,

 סיעוט רמצריך ג' ברייתא י"ב פרשהאסור
 הר"ש בפי' ויעו"ש בסוכה, מועלין יהיושלא

 הסע- בעצי גם מעילה שייך לא א"כמשאנץ,
 רק הוא רהנזיה"כ לוכור יכולין אסנםרכה,



 יבחוברתהפררס כבשנה36
 דיש ועוי"ל המערכת, בעצי ולא מוכהנבי

 ההנאה הוא המצוה הרי מוכה רנבילחלק,
 עצי בקרושת כהשא"כ מועלין, איןוכךשו"ה
 והם מעילה אימור איכא שפיר זה עלהמערכה
 לח- יש אולם זם"ז, נפררים אימוריםשני
 עצי- ממעם אמור המוכה של דהמכך מכיוןקור

 יכול איך ע"ז. מעילה רין ואיכאהמערכה
 לה' חג מה ראמרי': חנינה עצי קרושתלחול
 קרו- זה על חל כבר והלא לה'. מוכה עציאף
 וממילא אאהע"א(, של )וכגרר מערכה עצישת

 אם היינו מוכה, הוי בכלל אם לחקר:צריכים
 שני שהם או קרושתה, לבין להמוכה קשריש

 איך וימכך מכך יגזול ולפי"ז נפרדים,ענינים
 ארם אין הלא המכך על חניגה עצי קרושתחל

 נבי ראמרינן וכמו שלו, שאינו רבראומר
 מוק- דין היי לא אחרים שהקצוהו רמהמוקצה
 ויש במג"א, מק"ח ש"ט מי' או"ח עי'צה

 בזה.לפלפל
 ווכפפויגל, אלי' נחוםהרב

ירושלים.

 פ"גסימן
 ערכאותנשואי

 ראש בכובה רנים זמננו נאוני דבניראיתי
 כרורנו פרוץ ברור גדמא, שהזמןבשאלה

 הוי עבו"ם ש5 בערכאות נשואין אםוטתוכחים
 ברבר להכריע לפני לא כי ואם לא. אינשואין
 ולא להלכה באתי בזה לרון אבל כזה,נדול

5סעשה.

 הוכוחים כל ימובבו עליו אשר הצירלרעתי
 החזקה, על ןשורפין מוקלין ראמרינן האהוא,
 כלומר מכררת חזקה היא הזאת החזקהאם

 ואמרינן לא או אשתו זו אם מפק לנו ישבאשר
 ביחר שחיים יום שלשים ביחר שהוחזקוכיון
 אשתו שהיא מברר זה אשתו עם אישכמו

 והוראין נוכרין כררך מכבר לאשהשלקחה
 מבררת לא הזאת החזקה או וקדושין.בחופה
 הרבר זה ולהבא, מכאן טחזקת ורק העכראת

 אישות בררך יום שלשים ביחר שחייםבעצטו
 ולהכא, מכאן לאשה אותה קונה והוא קניןהוי

 סקום אין אז המבררת חזקה היא שזה נאטראם
 לרעתו ראי' מזה שמביא הנקין הנאון הרבלרברי

 קונה, קרושין כונת בלא בעלמארבהביאה
 נדר הוי בעצמה היא שהחזקה נאמר אםאבל

 כזה. לפלפול מקום יש אזאישות
 שההזקה הרמב"ם מרברי משמעולבאורה

 א' שבפרק המבררת חזקה איננההזאת
 הרמב"ם כתב כ' מימן ביאה אמורימהלכות
 פי על בו רנין בשר בשאד שהוחזק"מי

 בחזקה אלא ברורה ראיה שאין ואעפ"יהחזקה
 כותב כ"א במימן כן ואחר עיי"שבלבר

 ממרינת שבאו ואשה "איש מיוחר ריןהרמב"ם
 זה אומרת והיא אשתו היא אומר הואהים
 ובחטת עליה. הורגין יום ל' החזקו אםבעלי
 זה, לרין מיוחר מרור הרמב"ם קבע מדועיפלא
 אם כ', -בסימן ביחר אותם ותנא עריב 5אמרוע
 שבשני ההחזקות המה שכהפונים שנאמרלא

 היא בשר רשאר חזקה מזו. זו הללוהמימנים
 מבררת החזקה בבן לכהסל המבררת,חזקה
 לומר שייך שלא זה מאב שנולר אביו,-שהוא
 על מבררת החזקה וכן בנו. נעשהשכעת
 חזקה זו ואישה דאיש החזקה אבלהעבר,

 שחייב בזה אשתו נאמפית היא שבעתדהשתא.
 וראיתי שבתי אבל אשיות, נרר הוי יום ל'כיחר
 ממעם זה 5רין מיוחד מדע קבע הרמב"םכי

 שחולקים במה להאיר עלי ומקורםאחר.
 המלים בריוק שליט"א והנקין עפשטייןהגאונים
 בחריפותו אחד וכל הים" ממרינת"שבאו

 הדבר והנה לרבדיו, ראי' מזה מביאובקיאותו
 הלוי. יואל ורבינו ר"ת בין מחלוקת הואהזה
 חליצה. מצות פדק יבמות מדרכיעיין
 במדר ד"ת שהביא "ומה הכוררכי לשוןוזה

 שנותיה לכלל שהניעה אשה כל שלאחליצה
 צריכה לא בש,כונותיה בסימניהוהוחזקה
 נמי ואמרינן הזנות על מלקין רהאבריקה
 ותימה עליה לוקה בעלה בשכניתיה נרההוחזקה
 כזה מעשה ר"ת עשה אם הלוי יואללרבינו
 ק% ירי על מיירי לא חזקות ירי עלדמלקים
 חזקה הוי מעשה אבל חזקה הוי לאדקול
 היתר ולא אימור לא בתחלה הוחזק שלאובדבר
 ולוכעאע נרה טעשה שעשתה נדה הוחזקהכמו
 בסמק אלא עומדת אינה ומתחילה נדהבנרי
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 עיין עכ"5 5החטיר אחזקה סמכינן ה5כךנרה
 היא יוא5 רבנו שדעת ברור מזה הרישם.
 ר' ואזרא ר"ה ע"א 5' קדושין רש"יכדעת
 אחזקה סומבין שם רש"י שכתב 5מעמיהיוחנן

 שנכרך מעשה רוקא אצ5ה, ליכרךשהוחזקו
 שלא אחרת הנחה עור סוסיף הוא וגםאחריה
 הנאון כדעת וזה להיפך, אחרת חזקהתהא

 כלומר הים, ממדינת נקט ש5כןעפשטיין
 ו5פי כנגדה. אחרת חזקה שאין רחוקממקום

 מיוחר מרור הרמב"ם קבע 5כן 5ומר נוכ5זה
 ממדינת שבאו באופן שרק 5נו 5הראות זה5דין
 גם ואם החזקה. ע5 ושורפין כוק5ין אזהים

 ותשובות בשאלות התניא בעל שהרבשראיתי
 סובר שהרמב"ם מוכיח ש5ו השו5חןערוךבסוף
 אחריו כרוך כמו מוכיח מעשה בעינןרלא
 מי אב5 יוא5 רבנו ע5 שחו5ק רבריו 5פינמצא
 רבנו של השני' תנאה על כן גם שחי5קיאמר
 5היפך. אחרת חזקה תהא ר5איוא5

 דקדושין הנמרא להבין אנכי נבוך אנבבררך
 5ירוש5'ם שבאת אחת באשה מעשה ע"א,8'

 ע5יה ובא והנדי5תו כתפח על 5ה מורכבותינוק
 ודאי שבנה מפני 5א זסקלום 5בי"דוהביאום

 ונם החזקה כל וה5א אחריה. שכרוך מפניא5א
 ממנה שנולד סימן רק זה אחריו רכדוךהמעשה
 ו5דעת מעכו"ם נתעברה אילו אבל אמו.והיא

 כן אם נר הוא מכנעני ישרא5ית דו5דהסוברים
 חזקה. שייך לא זה ע5 ה5א אותם. סקלוטרוע
 הרבר ובעצם זה. ע5 פתר 5י אין עתהו5עת
 נראה 5א או קונה קדושין 5כונת ש5א ביאהאם
 כ"ר סומה מהנמרא קנה רלא ראי' להביא5י

 כנון יבם שומרת נבי רכותה הנמדא ךשםרפרי
 5י' קרית יבם שומרת חמי' בבית יבם ע5יהשבא
 נודע וכבר שם, עיין היא בע5מאאעאעו
 ביהודה הנודע הנטדא זה ע5 שהקשהחקושיא
 יבום רנבי הסוברין 5שימת קמ"ח סימןמהר"ת
 אשתו הגמרא פריך מאי עיים צריכיםנ"כ

 ערים ב5א עליה שבא מיירי ר5מא היאבעלמא
 ערים באן אין רהא עור הוי 5א אשתוואז

 שם ומתרץ איכא. לבועל בעל שכיבתוקרמה
 בעינן לבועל בעל שכיבת קרימת לעניןרנם
 בעל שכיבת קרמה מקרי לא ערים ובלא9רים
 שם. עייןלבועל

 א1 כן נאמר ראם תירוצו 5הבין קשהו5רכאורה
 מהשח מדוע חמורה, אחרת קושיא 5נותקשה
 נופא הקושיא אותה ה5א יבם משומרתהגמרא
 רבעינן רכיון נופא, בארומה 5עמאו5 הנמראיכו5
 בבית ע5יה שבא בארוסה נם כן ואםעדים
 נם 5שאול יש כן ואם בערים היה כן גםאביה
 היא. אשתו ה5א לה שרית ארוסהשם
 שם הנמרא ש5 תירוץ שייך לא זהועל

 ומוכרחין הזאת התמיהא 5תרץ וכריכמובן.
 ביאח 5קנין ריבמה ביאה קנין בין 5ח5קאנחנו

 קדושין 5שם ביאה בעינן רבארוסהרארוסה.
 גם אם קרושין 5שם ש5א מתם ביאהאב5

 אבל אשתו עוד הוי ולא קנה לאבערים
 כון 5א אם גם קונה זנות ביאת דגםביבמא
 מזה משמע וממי5א אשתו הוי קדושין5שם

 5שם כונה צריך באשה ביאה דבעניןהגמרא
 ראי' שיש תשובתי 3!ראש והנהקדושין

 ר5א הנקין הגאון לרעת קרומין ריטיבירויטלמי
 שם הירוש5מי 5שון רזה קדה2ין 5שום כונהבעינן

 פרומה שוה שאינו כשטר דתימא הרא"ובשטר
 משמע הוא. כסף פרומה שוה בשמראבל
 מקוד"2ת 9רומה שוה בשמד ראםמזה
 ו5א כסף קנין רצו 5א ואפי5ו כסף קניןמצד
 עצם שע5 שכיון כה8ום לזה, כונתםהיו

 והיא אותה 5קנות הוא שחפץ רצון ישהקנין
 בטה 5ן איכפת 5א אז א5יו עצמה להקנותרוצה
 ש5פנינו בדין זה ו5פי הקנין בזה רוציםשאינם
 אותה 5קנות חפץ והוא 5הנשא רוצים הםה5א
 אינם אם לן איכפת וכט9י קנין הויוביאה
 מזח אין העיון אחרי אבל הקנין לזהמכונים
 הוא שמד גבי דשם ש5נו. 5דין ראי'שום

 הוי רשמר המועי5, בקנין אותה 5קנותמתכוין
 הכצעיל בקנין 5קנות שמתכוין וכיון טובקנין
 אב5 בכסף אותה שקונה אומרים אנחנואז

 בנשואו אותה לקנות מתכון הוא רירןברינא
 הכיר שם המסרר או שהשופם בזהערכאות
 שאיט קנין באמת וזה ואשתו 5אישאותם
 קנין 5שום כונה כאן שאין ונמצאכצעי5,
המועיל.
 % הר"1 פרוש ממני נכחר לאאמנם
 בעינן ר5א הוכחה רק שזה הנ"להירושלמי
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 לררת אוכל לא אבל פרומה שוה יהי',טהנייר
 זה באופן הר"ן אמר מה הנ"ל הר"ן רעתלסוף
 פרוטה שוה בו שי'2 בי2טר אותה מקד'2 הואאם

 ולא שמר בקרושי רק שחפץ בפירושואומר
 באופן דגם אוטר הייתי רממתפינא לולאבכמף
 מצד לא מקורשת ,טהיא אומרים אנחנוכזה
 ממש ראורייתא קנין הוא כסף שליעתי יעןכמף
 היקש מצד או קיחה רקיחה שוה גזידה מצרולא
 קנין כמו להריא ראורייתא קנין רק שטרבמו

ביאה.
 על אשר ואשתו לאיש שהוחזקו להחזקהבנוגע

 לאמר נא ידשני ימור1 בונה הנקין הגאוןזה
 באיש שייך דזה הזאת, להחזקה מקום פהשאין
 איזה עשו הם אם כלל יורעים אנו שאיןואשה

 יודעים אנו רק לא או ביניהם אהרתהתקשרות
 איש שהם חזקה שזה ואומרים ביחדשרדים
 ביניהם התקשרו הם הלא פה אבלואשתו.

 שבעל ומה שלהם הנשואין זה ולהםבערכאות
 כמו רק קרושין לשם לא בוראי כך אחראותה
 לדעתו בי מכבר. לו הנשואה אשתו עם חיאיש
 לרינא לרעתי דומה וזה לו הניטואה אשתוהיא
 באחד קמ"מ מימן יומף בבית הובא הרא"ששל

 נתברר כך ואחר עמה ונתיחד הגמ אתיטבמל
 הרא"ש שפוסק הבימול קורם לידה הניעשהגט
 לא דודאי משום שני גמ ממנו צדיכה'טאינה
 ובעל בטל שהגמ חשב הוא כי קדושין לשםבעל
 שנבעלה ראינו ואפ'ילו הראשונים קדושין רעתעל
 של לרינא דומה יותד או לזה. חיישינןלא

 ונתגיידה כותית שנשא באחר כ' מימןהמחבר
 אקא איננו שנים כמה עמה ששהא אעפ"יאח"כ
 דאפילו הנר"א בביאורי ועי"ש בעלמאכזנים
 ערי הן הן דאמדינן מהני, לא יחוד עדיאיכא
 קדושין חשש במקום רק ביאה עדי הן הןיחוד
 בועל. הוא הראשונים קרושין דעת על ודאיוכאן
 הקדושין דעת על בועל הוא דידן בנירון כןוגם

 זנות בעילת הוי דלא ונהי בדיניהם אותהשקדש
 מנשוא* נרע דלא אשות, לשם בועל שהואיען
 הוי. לא בודאי קרושין אבל נח,בני

 בעי5תם עושים שאין כאלה אנשים עלולאמר
 הרמב"ם הלא לי, הוא נשנבה פליאה זנותבעילת
 הלשון בזה בפירוש כתב אשות מהלכות ז'בפדק
 בעילתו עושה הכשרים" מישראל אדם"שאין

 הכשרים, לאטר מדייק היא הרי זנות,בעילת
 שהולבים כאלה אנשים כי יורע איננו מאתנוומי

 ונומף מהנשרים. אינם שלהם בערכאותלהנשא
 הכהט8חה בטהדת מזלילים דרובא רובא הםלזה

 לאמר שייך לא ובד~ר נדות אסור עלועוברים
 זנות. בעילת בעילתו עושה ארם אין כזהבאופן
 כפי דבר, לאותו חשוד כמו הוה שזה ליוכדומה

 ששייך דמה במפרו הלוי בית הגאון שהעלהמה
 ודאיתו דבד אותו מקדי ענין באותו דברלאותו
 אתתא נבי מההוא המסבת בסוף נדדיםמנמרא
 ע5 נם חשוד שהוא הרי רלימות לו שראררבא
 עיי"ש. דבר אותו כמו הוא שזה יעו דמיםשמיכת
 עושה אדם שלאין החיקה כלל כאן אין זהולפי

 זנות. בעילתכעילת

 אומר הייתי יראתי לוא הדין עומד נמצהואם
 החיקה ברין זה להשתמש אפשר אישבכלל
 טובה החזקה תהא שלא ואשתו, לאיש7והוחזקו

 ובודאי כשרים ערים בעינן והלא עדים לרעתיוה
 החוקה את שעושים האנשים הטחייקיםצריכים
 שהמחזיקים פה לוכור נוכל אם אגן ונחזיכשרים
 אין לרעתי פיהם, על יוחזק שהחזקה כשריםהם

 השכנים כי לדינא, מכהט שום כזאתבחזקה
 בשרים. אינםהמחויקים
 אצלי שנמצא להוריע מיב אמנע לאוהנה
 הגאון ירושלמי, תנא האי שהשיב מהנדפסה
 הברית בארצות פה בהיותו זצ"ל רירב"זהגרול
 למעשה הלכה פומק הזה והגאון תרם"רב,2נת
 בונח והוא קדושין חי2ש ביה שאין כלל מפקבלי

 דקאמר 1' דף קרושין הגמרא עלימוד1
 אמרינן אי נמי הכי ושתק לה דיהיבהגמרא
 לייטני בףני לה ד'היב הב"ע קדויטין לשם'2בון
 קא"ל לקדושי לישנא הני לן מבעי קאמרוהכי
 לשם דלאו לישנא דבאמר הרי למלאכהאו

 בנידון נמי הכי סתם לה נתן מאלו נדעקדושין
 מתם בקביעות עמה וגר סתם יחדה אלודידן
 פה משא"כ קרושין לשם רנתכון לאמריש

 דקשואי לישנא לה שאמר היתרא רשבקשחזינן
 כה8ה רת פי על שלא בפידוש ונתכויןעכו"ם
 אדם אין בזה אמרינן לא בודאיוישראל
 זנות. בעילת בעילתועושה
 אמר רבא נברא אבל בזה לפלפל יש כיואם



39 יבחוברתהפררם כפשנה

 למעשה. אלא זה אכור להלכה רק.לא ועמוקה נכונה סברא היא דמעמא ומלתאטלתא
 שמואל אברהם ר' בהרב נפתלייוסף

 רוזננרנ,זצ"ל
 ק~ננ. נארווימש, דפהרב

ברכה
 והצלחה ברכה רב אאחיל ונפוטי לבימעומק
 פנחם רכי המפורסם הגאון הרב עוזלירידי
 לרגלי ירושלים מגדולי שליט"א, המברסג"ל

 לוסרי החררית בקהלה ומנהיג לרבהתמנותו
 עוו. "שען 211 בברוקלין.תורה

 רבם את לכבר ירעו קהלתו שאנשיאקוה
 וגם ויראה, בתורה גדלותו ערך כפישליט"א
 להע- ידעו רבתי יארק דניו הגאוניםהרבנים
 שבחוהו שכבר רבא גברא רהאי חשיבותאריך

 הרור. גאונייאסמבוהו
 בתורה, שקידתו גודל א'ת 'ודע כטוניומי
 חבבו זצוק"ל קוק הגרא"י מרן כמהוזוכר
 התרומיות. ופגולותיו גרלותו מפניוקרבו
 להרים בעמלז ברכה לראות שיוכה רצוןיהי
 התורה. קרןאת

 הרם, כערכו ומוקירוומבברו
 מירושלים, גרשוני,יהודה
 יארק בניו וכעת גרורנר()יורל

 פפח הל' הרמב"ם על. הפסח, חוקתמח"ם

 נהוצהמודעה

 ':באמריקה, דינים בתי לכל להודיע בוההנני
 לת- קכוע בי"ד אוסטריא, בוינה, כאןשנוסר
 וחלי- גיטין כמו אישות עניני ולכל עגונות.קנת
 בי"ר וכל השגחתי, תחת ועומר וכרומה,?ה

 אינפורמציא איזו או לתק"ע, גכ"עשיצטרך
 ותק"ע וחליצה גימין בעיני ונאמנהבטוחה
 טבוקשם, את וישיגו אלינו לפנות נאבוינה
 אי"ה. קרופ היותרבזמן

 איזראל, מאיראברהם
 בוינה. הפליטים למחנות הראשירב

 51תז2 891ז15ז9ת[855זז59כ(
 .נ1.כ .סהן18128ןק5ט50111אן110

 97 .01ע99
 191זטאזפא1לזא78י

  .ת718ל .[[נמן%

 ן מעיר ישלובבואכם
 ן לתורה ככור תנוהשלום

קוי"י
 וח- גדול אורח יארק לניו בא האלהבימים
 הגאון הרב ירושלים, וחכמי טיקירי'2וב,
 וכתר בהונה בכתר מוכתר הא'2כולות,איש
 ור"מ הבד"צ וחבר הרב טוב'2ם

 ש?ים"א הכהן מרדכיר'
 שבת" "נרות המפורפם העתון ומו"לעורר
 יארק. מניו כהן היר'2 צבי ר' הרב י2לאחיו

 החשוב האורח טביכיםהננו
 לבכיתבברכה

 ד, בשם הבאברוך

 לטו- בכאן נדולות יע'2,ה א'2י טקיויםאנו
 יפנה. א'2ר בכל ו'צל'ח היהרות עניניבת

 פני2: קבלתועד
 יו"ר גינצבורג, ,לואיסאליעזר

 הפתדרות נ'2'א י52ירא, אברהםהרב
 לובלין, חכמיי,2יכת
 הגדול בהט"ר י1"ר קארננ~אדווא~ף

 רי'ווערמייד י,2ראלתפארת
 הסתדרות 'ו"ר יאנגער, אור' ר'הרב

 הדת.סחזיקי
 מ'2מי- קאונסיל יו"ר קור.ו, א.הרב
 יארק דניו 'טבתרת
 חברה יו"ר קאהן, היך'2 צביהרב

 תפארת רבהמ"ר וס'2ניות,,'2"ם
ירז'2לים

 ות"ת בהמ"ר נ'2יא גאלדבערנ,יעקב
 יהידהבית

 מזכיר באמריקה, א"י בניהםתדרות
 עליאךמשה
 פרופי- קאנווי.1, יומף הרבישיכת
 נ,טיא קאנ~ווייז,פור
 טענדעל- ב. יארק, בניו רידב"ןת"ת

 נשיאסאן,
 הרב רבראנקם, כפרד נוסחבהט"ד
 ראזנער.היים

 רייכ- אבא יי2ראל, פועתיהסתדרות
 מנהלמאן,
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 התלמור""טנוא
 פדרת ישראללהרב
 מציעא" "בבאעל

 להלכה היסתוריאוצר
 ישראלולחכמת
י48

 שמוש ספר ומלומדים: חכמיםלתלמידי
 בהירה יסורית, השקפה הנותןועיון

 מה מכל תלמודי, ענין כל עלומקפת,
 דור רור אדותו והתוכחושאמרו
והכמיו.
 להכ- עזר ספר ישיבות: ולתלמירילכירים
 אל הקל מן מוררג ולחזרה, שעוריםנת

 לזכרון. המועיל ובאופןהכבד,

 ומלבב, מושך קריאה ספר בתים:לבערי
 ומאלףמענין

 הוכו- כל עם התלמוד סוגיות סיכוםהתוכן:
 והאמורים, התנאים של והפלפוליםחים
 התל- מתוך הנלמר כפי המסקנות,וכל
המפרשים. ונרולי הראשונים ביאורי פי ועלמור,
 יסורה, מתחלת מתבארת הלכה כלהסדר:

 ומוררנ, נוח בהסבר כרונולוגי,בסדר
 לרור מדור ונשתלשלה שמסרהוכפי
 האמוראים. ימי סוףעד
 השקלא הסוגוית, של החומר כלהשפה:

 נמסר הלכה, מסקנת וביאוריוהטריא,
 והגיונית 8שומה וקלה, נקיהבלשון
 קורא. לכלומובנת

 כארבעים וכולל עמודים 320 מחזיקהספר
 אלו אוחזין, שנים פרקים: בששהסוניות
 את השוכר נשך, איזהו המפקיר,מציאות,
 הפועלים. את והשוכרהאומנין,
 המחבר ואצל מפרים ססחר בבתילהשיגו

8
 84881 נצ081781581ת

 14269 צת0עס8 ,.86 6טאע16[ ,018~0

 ה ר כ ה ו ה ד ות
% /

 והכרתי הלבביתתדדתי
 אוהבי ורבנן, למרנןהעמוקה
 כוח באי ומכירי, ידידיורעי,

 אשר שונים ומדמדותאגודות
 בצערי השתתפותם אתהביעו
 בהלקח הכבד, ובאבלהגדול
 באדם והישר היקר אביממני
 אברהם ב"ר אליעזר ישראלר'
 ז"ל.דוך

 בני כל בגין גם תדדהברכת
 יחיו.משפחתי

 לדאבה יומיף ולא השי"תיתן
 בנ- לראות כולנו ונזכהעוד
 ובנאולת וירושלים ציוןחמת
 השלמה.ישראל

 שיינקאפה דןמשה
 לאגוה"קרב

 מטסם.ספרינגפיעלד,

%4
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 מאיר מנחתספר
%ש

 הלכה, במקצועות תורה חירושיכולל
 ראורייתא, בפלפ1לא נכונות ומברותענינים,
 בהררי ההו"ב המפורמם הנאון הרבסאת
 המפורממים, ישראל נאוני מגזעתורה,

 שלימ"א בלומנפלד מאירמוה"ר
 נר"ז. בנוארקהאב"ר

 שהרפיס בפולין עור לרבים אורו האירכבר
 אצל בעולם ונתפרמם שלמה," "8רימפרו
 שנימ הומיף וכעת ולוכ!ריה, תורה הוגיכל

 בהרבה ומפלפל ולהארירה, תורהלהנריל
 ברברי וסעמיק והפומקים, הש"ססוניות
 ונאוני מצוינת, ובקיאות בהריפותהלכה
 והרר, בשבה עליו המכמותיהם נתנוהרור

 המפר זה ליקח תורה ולוכ!רי לרבניםראוי
 של בלולה מנחה הוא בי מאיר","סנהת

6"61ססא-
 112ש0ז0א .05ז8 1 ,ת"8ז8שז8(3 ש"א%ז0צ

 .1 פ8ת00061 1 ,5ת80 ש"א%ז0צ
 .(3 ט1ש"ם"ת8(3 ,ש0061א ש"א%ז0צ
 יא"ז81 ,מש00א ש"א ,%ז0צ .א.צ

 ,2טם8*ק *ז011 ש 66ש5ט0
 18שפח-ז"6זפ0 ע0 ,.קז0םמ?א00ז8

 ת50ש7ו 011 ,.0ם ,8מט0?88 .א.7
 8ת818511ע 8ע011ט0

חש11ס8
 .1 א0פ"%סא 1 ,5ת80מוו00%ז8

 2820סקחסצ818
 ת50"טא ס8ז 1 8ם1ק8 ,.0ם אח00ז8 .א.צ

 **פם*פ ז*6שסק 6פש 6*61פז זסש9פ6שש3
 **פפ6חש6ששטם

 "ן%8תט7" 1"תת"אז768י0ע
 "81אתט7" 81חט"אט618פז

 "אז,י א%תטנ יי,5ש0ץ 1118מ ,8115ץ א.צ
 811אם5ז8(3 ,81תת8א ,ת86150(0.3ט7ו

5*זז*שאק
 .1 א0פ"0%א 1 ,8ת80מ?ש00ז8

*889ט88
 81ת81 ז"א05א 4ש58ט088ש11אם

 ז"א05א ז818 4ש58ט088ש8ם1אם
 8851 ז"ן05א 8ש58ט88 ,.0ם0ש8ם1אם
 8ת11ש81ע ז"א05א ,8ש58ט088שבמם

 ז828מ ז"א05א 8ש58ט88 ,צזים8ץ0שפ60ום
 .1 112ש[8אם05 1 ,5ת81180תתו0ת1ם

 881א ז"א05א 8ש58ט88 ,.0ם ש"אאז0צ
 שז41א 81ת8110א שא05א ,ש58ט88 .א.צ

 8מ"זקט8 "א05א תמ"ע0זע .ש1(3,.0ם
 ,.0ת1 ,צת0ז8 .א.צ
 ת50מז0(3 1 ,111אם8ת0!805

 תפש55ט8 01%ע ,ת58שזפם1אם .א.צ
 1"תזפ8 0614ז8 ,מ?ו00%ז8 .א.צ

 0ש8"חם ז"א05א  ,8ש58ט88ש"ק"מט1אי
 5896טפ98ת91פם

 8אז שת15%1ע ,ת8110ז0עז0ם0ש8"חם
 18תפע1?8 ת1510ע1ם פ08מ18נ00581טע

 ,.ת[0ם .א.צ
 18ז 1ת"זפק5תפזז 8שפ%ם8ע ,.0ם0שפם1אם

 !81ו6ת058א שם85ם ,.0ם ת?00%1ז8 .א.צ
 6*10%מפח15ץ

 0שפם1אם 86א0ת81 "15ץ ,.0ם0שפם1אם
 9ק6ס8 % 9פ1זטסס8ז*6קיסק

 .1 א0פ"%סא 1 ,5ת80ת?ו00%ז8
 "1שפצ-ז68זפ;( מ0 ,.קזסםת?00%1ז8

פ6פתפם
 ,ז650ת71י

 ז650ת71ו ת808 ,.0ם
 5'?אפ6טם ,1טפ6810טם תפ18ם ,?פזק15

 ,118ת11558;( ,0שפם16ם .1ת %,10תסזסז
.10זפ1ת0

שקט*8
 .1 י0פ"%סא (ש ,8ת80ת?00%1ז8
 81ת!זפם ז"א08א ,8קט080שפם1חם

 *2861*9*99פ1פ*2זסח8
 .1 א0פ"%סא % ,.5ת80ת?00%1ז8

0ם5נזם
 ז"ע"מ-?זק5 .08ז0.8ם

 ז"ת1חז21 ז"א05א ,1פץ 7ו"א%ז0(ר
 ז68ז08 "שפח 011 ,.קזסםמ?ש00ז8

תורה.

הכתובת:

 52 68066(פש6ז
 ,%זפ7ושא .א.3

689ש
 8ת11ש81ע שתמ8ם 8"0.17ם

 מ18אפץ8!3-ט1ש0ז0א ,8ת71ו .א.צ
 ת8ש0!3 שץ8ם יש7ו0שנשם

 5יאמ"א .ש7ו .א.צ
 8יט4ע8חם5ש8(83ח7ו

 ח0ז8ת0(3 8ת71ן ,.0םמ?00%1ז8
 ש8 ,171 ,8ש860זץ .א.צ
 ?סז18מ0!3 718ו ,.0ם .א.צ

 8יא"ט88ש7ו
 .נ ,5'םפבת"עפ8פ0ש80
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 אזטפא5גשדפסזם2פום

 פפג %פפ06זק 186פפ6%מ% 017פס8 סזן ז8%8סש זסש סז11מ2זפ6ץ
15ז06556

 811א-מ"51 .ש1א .0ם אחוטח(,)8ם%ק8ז
0ש8""ם

 81ז0מ0ם 5נ00ע .קז0ם 10טמ%11(,)1008ק8ז
 ש0א"ז0ץ

 ,ש0-7א לע0אאז0ץ
 ששז8ם "א05א ,1ז05%מ-שם0ש8ם1אם

 1ז6פ065ז*6יסק
 "אאמטניי נה8זע ת110"ע-5נ00ע 01שם

 '5'ת50תאא ,וז810ז0ט8[ ,.חת1 0ט11[,5ת8ע
 .א.ץ

 5עע8 )מ*פסזץ( 6מפ66ש6יסק
 שז0טמ0א01א פ ,ז"נ01תאם05ש8ם1"ם
 0"ז 1501טהז[ ,מ8110ז0תז0ם0ש8סוחם

 מ0ו0ם ,.0ם לע0א"זסץ ח8ז1פא פ *186פ1תזפ%4ז6מפם
 ,011לי

 ,ה40ז0ם
 פ0161א פ15מפזט18פ86

 ש01א ,ת8ממ0ט10[ ,נ00ו0א8[ .א.7
 ז0אש ,ש0א בה18א ,"ם08ע .18עט1ת1לי(

)מ5%50
 נמ0510 ,ש01א "1תפ411 %אם .א .7-שט5(

)ת50850
 שז0טמ10ז8ם פז10"ם0"ם5 ז0ת~

 0101א 8[ ,0ה01א ו0ש8זע ,אם08ע .א.נ
 מ0נמשז18ם ,0101א ,נ00לי0א8[ .א.נ

)ת50850
 ז08מ%ע וז1מט0ם ,%ט1ם נש11מ00זם"ז8ע ז10מולי

 .א .ץ ז0ששט5()ת50850
 .51 05ה8"ם ,0101א 110מ,א4 11%ם .א.7

 5ימ5101נ01ם ,ש01א ,נ00ו0א8[ .א.נ
 5יז0הז80זא ,8ועח!ן01 ש01א נמאשז"תו%1

 ,5ח81ע .%11 ,5מ0הז10ם.א"%1
 ט0[ .ם אש5% 01 לע0א"ז0ץ 1מט0הז,ז8ע ,1מ8זט0518א .א.ץ
 מ210 ז0ח05א 1ת8זט0518א 01סש8שאם
 ק00[ ז0ח05א 1מ8זט0518א 001ש8חואם
 5יז0טוזאם5 ,1מ,זט0518א לי0אאז0ץ

 *ס11מ8*זם
 5ית0נזםע 0ם1 ,ש08זם 7י0אאז0ץ
 5'ת0א0א 0ם1 ,ש08זם ו0אחז0ץ

 5ינ"א 0ם1 ,ש08זם ו0אאז0ץ
 011[ 0ם1 ,ש08זם .[ .1 ,.ם ו"אחז0ץ

 צ0לוא ש1 ,ש08זם .[ .1.ם
 5יז0ו0זע 0ם1 ,הז08זם 8שעשנפב"ע6מ8

 לע0אאז0ץ

 6סש ומפ6זםז*96סע
 "01אמטנ" שמ0021זע ,%11% 8115,121110ז

 .א.ז
פספ1פ%1

 .13 112לע0"ם15מ%18 ,.0ם ?50ז"7?11ם
 112ו0ז0א .05זע פ ,מ"0ז,שז8נ% 09אאשץ

 .ג מ8=נ00ם פ ,5מ50 ש0אאז0ץ
 .ג 5י1אז51 ,%181205 ש0אחז0ץ

 צזז,א 18טם ,10%181205ת0ז0ז

 11ג 2ב0א 57 אואוז8ץשולו

פ ,חז%18שמשטשמו
 2מ01א מ8ח018ש0ץ נ0חשע 3ע08עח11לע

 810ש0ז0חט58
 2ת01א נ50מ0נת0ם מ8א018ש0ץ%10ח0ש0ץ

עט50
 יבשא נ50ת0נת0ם ש08זם 01 מ00ןם08ע

קט50
 2ה01א נ50מ0נמ0ם הז08זם 01 10,הז0זקט50
 2השא נז518ט%1 110( מו0זע-5נתשנת8

)ו10שו

 2מ"א 057חט58
 6מ10מ1ג 8516ק 6מ8 61מז6ן*1פפע

 0ש8חואם נמ0הז41 1"טנ0זע ,.0ם0ש8"אם
 9מוא88ז966סע

 אמט81ם שמוא8ע ז0נלע0ע ,.0ם0ש8חואם
 81?0ח שתוא8ע ז0נו0ע ,.0ם ש0אאז0ץ
 נז110מטח שמוא8ע ז0נו0ע ,.0ם ו0אאזסץ

86*ז8
 5יץ0מנ"ט51 שתנאפע ,.0םמו1א00זע

 ,פ*אפם פ6ואססם 6מ58ז6אס8זם
 1105לי-0050[ 11טם15ע..0ם
 ן0"05א ,מ71510וע .[ .1.ם

 ש8ז ,ש,ז 0אז .ע חוו"ם15מ%18.0ם
 אז18ם ונ0זע 01 ו0אאז0ץ
 וז0ש"ט51 01810ם0"ם15טא-0ע

 66ממפם8661
 ז8ש8ז ז0ח05א ,5אטנ0ןע ו0אאן0ץ

 66ממפםמ6חס1חם
 ,מ010ז8שז%18-2חלע0ץ0א לע0אאז0ץ

5ז*ז16פם
 5יהזט%8מ0המ0ז 110א[ ,?ז8שמטאלע0א

 - ,אץ0צ .א.ץ
 1מט0מ~8ז8ע ,5ז0ז810ם ו0אאז0ץ

 0"עמזע ,ז0מ%18מו1א00זע
 181ז0קהז1 ,מ0ו5מ%18ת?1ח00זע

 מ0ע %אל0זז 0101א ,מ0ז8א5 לי0אאז0ז
 5'ששלע2 (0טשת8ע נמ8 ,הז00ז811ע0ש8ם1אם

 ת210 ז0ח05א ,מ8זט0518א0ש8ם1"ם
קומפם

 ,מח8ת"ם%18 ,10שם11מ%10 .א.ץ
8815ז*ם
8מ"081אלע

 שפ0ח0א ,טחט6סזע 0ה81ע ,ח0"זם.חם111

 זחפםפ1סט06זע
 ,5ימ0נז0ע לע0אאז0צ

 1ת0הזז81ע 017מו08זם ,.0ם ו0אחז0ץ
 0מ510ח08זע "11טע פ 65%חם ש0אחזסץ

 .ע ז0תוא וז81ע ,5אטנ0זע ש0אחז0ז
 85ח85ח ?ז81ע .0ם 01 1851ט0[

6מפזע
 0נ0צטי

 ת1"1"0נצ
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 מרפה?עמען נעווטלט איהרייטיט
 ךינען זעלכע גענוצמ יעצט ווערט בגדים אין התורה. מן אימוררערזעלבער בענוי רטך איז לינען( און )ייטי שעמנז מרטבען צו טבער ניט.זיכער
 מעממ וויבענשאפטליכען ט דורך נטר דערקענען קען מעןוועלכע
 אומ- לינען דאם ארויסגענומען ווערמ פירמעם פאלגענדע דיביי

 בגד. דעם נעקויפם האמ איהר ווען נטכדעםזיכמ.
 אז פערלחנג און אייךפטרזיכערמ

 ארויפגע- זטל לחבחרטמטריעדי
 בגד דעם פון ייינונב דעם אויהבען
 פ!4ש לייבעלדיזען

 11 פ*ת[3[8
 .א .ז.ם

 .ק ש .5שתנע1ס1ם
ות8קותסם

 185 7ל6ז51.23
.ם.ז.א

 שבתשומר

 5צצגא5פאז0[ם
 385 תפש6פסז8.ת6ר8

 .נ .אא1ש[צ
 118 תס1ת518 ,.51.ם.ץ.א

 .[זא0ג[עע2
 154 תס1ת"51 ,.51.ם.ז.א

 אגא7ופא.05ח8
 84 ה10ת518 ..51.מז.א

 עז8=5ת8ם5ז18ע1ס1ם
 15 ז*ס ,.51.ם.ז.א
 100 1 1ג '5ן80טא101ם

 289 ,787ע086זעת17ע00ז8
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 6סשזאאאשס1ם
 "87-51 .*7ג81

 ש17 ,.51.ם.ז.א
 שבתשומר

 *פס11ג .ם ז*16*ץ5818
 182 פ10פא81.81

 .א .ז.ם
 שבתשוטר

 575 .ש51.188
 .א .ז.ם

 ,.51  7י*א עזסץ?אם שבתשומר

ש00"
 85668ז66ג--8פאזס[ם ש 6פסאק*161

 ז41118 0אאטן 10ח1"
 278 ת8ש86סז8.שע'8

חשם8ט28תשט7י
 .נ

 155 תס1ת518 ,.51.ם.ץ.א
 2ז71י80ש[ ש8[08א

 83 ת10ת"51 ,.51 .א .ץ.ם
 עעגאם.05ח8
 25 81ת8ם ,.81.ם.ץ.א

 .םאש5ג[ם
 185 "51 .8זג ש 6ז51.23

 אם8ז0588"101ם
 135 "51 ,.0,ג .א .ץ.ם

 ם11ת118ג ,5*ע1ס1ם 1ת*11ג
)1אסץ7לג8ם

 ש18*1זפ7ל11סשטא
 85 1פתשם ,.51.ם.ד.א

 88זעז "8"65א1ס1ם
 80 ן8סת18שמ ,.51.ם.ץ.א

 11[2טת1אם
 85 - "51 ,.ש7ג.ם.ז.א

 אצפ[צ שמ8גאסש[
 228 ,.ת8118עת8א.ת1ע8

 112שסעז88 שז51018
 158 ,ת10תא51 .א .ז.ם

 5י,וש"80טא1"ם
 2ד 81ת8ם ,.51 .א -צ.ם

 (ן 08ת1פ56 זז810ז860[ ש0 160 7166י0נ צפ6ס6זם6פ0צ1פ12ת8שז)(
- .[פז יפ 7-8520ן - ,אז[צ8800 .א .ז   110 שפ[ .פיג 

 ן533ם-1-7יע מעל. אנמווארם קיינע ווען טווענם. 8 נטךמעלעפ"נירם
 טווענם 9 ביז 7 פ11 מינמטג אונמערזוכונג. זאפארמינע סוירווים, שמונדע, 124
 ן ביי: מלויטים איוערלאזען אויד מעןמעון
 !א ,1ת8100 ,.0ת1 1353 .51 0185אם41ן ,.0,ו21 .4כ .קר.כ(1

ע ו ,א681טח21 ,881ז15 113 .17 16ן42 ,.51 1זז5001100 70111י
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ימשמעמןשצ נ1

))
אש"ש8%ןו1,וי  עמע:עד "" 8ל"" איהנגךת

 ~88ג, ושטאג5 .ג או8ט" ששא"ש(ו"0ג
 - י-- .

 158שעמנ ש1)1111נ4 " ~8 קגז"ן*א0
 בשסטשן, בשלמימשר, פילארעלפיע, יארק, בניד הנרותהדלקת

 שיקאגא, רימרוימ, סליוולאנר, סינסינעמי,פימםבורנ,
 שנרזשעלעם לשם לואים,סמ.

 תית ק ר א י יונ
 שחרית פוצש"סעש"ק

 %3:4 76:14ש:5 תצאכי
 4:40 5:266:33 תבואכי

 4:17 6:146:21נצבים
 4:54 5:116:18 יט"כער"ה

תפילת באלמיםטר ,תמילתפילדעלפיא
 שחרית מוצש"ס עש"ק ן שחרית מוצש"תעש"ק
 4:45 1ל:4:385:47,6 5:426:49
5:306:37 4:45
6:186:28 4:52
6:156:22 4:59 

5:34,6:41 4:50 
5:2216:29 4:57 
5:2016:27 5:04 

תפלת פימסברנ 1תפילת 1 ט ט ס טב
 תפילתסינמינעמי ישחרית מוצש"ס עש"ק 1 שחרית מוצש"סעש"ק

 שחריה מוצש"סעש"ק
6:197:26 5:15 
6:077:14 5:22 
6:557:02 5:29 
6:526:59 5:36 

6:268:334:52 תצאכי
5:14.5:216:00 תבואכי

5:016:085:08נצבים
 6:15 6:05 4:58 תיט"םער"ה

6:0117:08 4:57
1:04 6:58,ת5:4
5:37,6:49 6:11 
5:34,6:41 6:18

 6:394:26 6:14,7:216:08,6:32 5:03 6:077:14 תצאכי
 6:0217:076:106:20,6:274:35 5:10 5:557:02 תבואכי

 5:1916:566:246:08,6:154:42 6:17 5:436:50נצבים
 4:49 5:0516:12 6:31 6:4616:53 5:24 6:47 6:40 תש"םער"ה

 שחרית מוצש"סעש"ק
5:406:474:40 תצאכי
5:296:364:45 תבואכי

5:196:264:52נצבים
 4:59 6:166:23 יש"םער"ה
 חשקיעח ל*ני דקיס כר18 יאוחר ולא חחטח שקיעת לפני דקים 25 העולם חלקי ביחר חנרוחחדלקת
 קייט,א וצעזבים יקרשים נאתים, רבנים ולראות הקדחש למוסדנו לבוא בבטעא לב!שימו

 כבוד בדרך שבועות כהשכורת להם בתתנו הקדהטה,בעבודה
 לחכברם ועד ובית מעטד אנשיאגודת

 1841%*שן3 %פ1%8%(ע 8סבפ*4* 8*פשת( 8**,ר8פ*8פס%ם*%מ*4*

 "80%8 שס *זפ1זסקסט8 שס ט1% ט8*ס4* שס **פ1*8*ם***
 8** זש*8 6**8 י** *אזזטמ ,*א%ש44ז 6ש084%*88%-*

 שחרית אננ'עלעס ישסן
 שחרית מוש"ש"ס עש"ק1

5:3216:39 4:34 
 4:38 6:30 5:23ו

5:1316:20 4:48 
5:1116:18 4:48 

 ליפ איז צייפדי
צייפש"טפשנדשרד
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 למרפה כשר ביןלהבריל
 ח15ביאים וחדטאים, חטכשילים רבים כי חיות כערים, עופות במכירת חשורר תהפקרות לסנועכדי
 5רסות לסנוע חגדולת וחעקנח לתקן ועיר, עיר בכל ביוראל, רב לכל סאד נחוץ גסור, טרפותלירי

 כשרוח סיסן צפור יתי' חשוחסיח ירי סתחת שיצא כשר עוף כל אשר ישראל, מבתיונבלות
 הסכ*יר. חרב ושם כור" 3בתוכח נחקק אשר חחו.ם עם חכשר, חעוףלרנל

 סבעו יצא בבר הזוע חותם-חכשרותםבעת מ[5
י___

 ן[[4. ון!שך ציו[ או יהסירו יבאו ו%ם הכקך שף ר%ען 2112
 במהרה. ישברלהחליפו, א11-
4ב ק  -ו4גאא ן--144*י1י 8קי לתתו חנש בנ9ל חזח חותם-הכשרותםבעת 

ש ק[ן. ה9חלות וברוב וחכשרות, הרבניםבעיים8.,[4[פ "ם בג להשתסש איתמחי כברבאה"בה 
 ן

'יי %44  ש שונים מינים עואים חנשל ביה"ח נד"ז. סנואר9,בטאוגסס93ר נ ע. חברת של חחרשת בית בעלי אצל השוח במסח95נוח .%_% חשנירא יפני ססטו יכולים הכשרווע םיכט עם הללוהטבעות 
 ע5 אותם לתת הכשרות, בחפי לפו צריכים אשרהותכ%וע חינל % סגורסטפן
 הכשרוח. פוב % יעיד% י3ששן %כג בקאר וש5כברהפ

 חאירשש ע8"י רוקינ באנגלית חקשמששני עם ישר לחיות צריך )קשרעס5שנדענץ(, תמכהביםכל
[ .נ 880015 קאסם 4 אז  ו 

11 ש  ש ש 4 ש  מ א 8  מ פ  8  

 אז חסכיחת, איחר גענעבען חשפ וושס באורד, סרהםח-פראדשק'1ש1 דער ביי נעוושרע1נערקעבפ אנ- איו חידען, פאר 8לי"שען כשר'ע בשי"כענען צו סיטבשלם, און כשר-זיגלען פוןטינקייפ וויכ- רי בשקוטען. אויך איצפ טען קשן כשר-זיגלען או קשספיטער, אונזערע וויסען לשזעןסיר
 ויגלען. רי מא3ו8עקמשורען צו טשפעריאלען רויע קוישען קשנען ושלעןסיר

8
 רעננעםמטרשאל

 קעז משכעןצו
 רי פון געמשכם ס'איז איינפ8ימיג. 1% שנצענפריפ רע,אט

 געברויכער רעם צו מעגליכקיים רי ניט שן מ8פערשלען,פינממע
 ציים. יערער צו קעז שהשלימי העכםמע ריען פרשףפומ

 1ליש9 אידיושען דעם ל1ימ נעמאכם ווערם ועננעםמשרששל
 ד7-9כשם משוששל מים נעמאכמ וחנרם וושס קעז רער אוןרין,

 של"ע%ע שה1 חייזער אירישצ שלע אין נוצען מען פנרעננעם
 ופקשוו4 חשששום

 [[4אם8*84 זח41ם 480[ ,זאסז4א(א*

 ,צ180מגאצ81צסם18וי

 8 9ישש יש 818ש שששש 8ששששששששש שששש שש שש 889שיש שש 888ש שששש ש*888ששששש
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 זיבעל פלייש כשר דעפעטמייוו נייערדער
 מיפ שייכוח אין דע9ארממענפ - אגריקולטור רעגירונג סמיימס יונייטעד דער בייבאשטעפיגט
 כשר. טלס פלייש בטצייכענען צו און פטרזיגלען צו זיגעל ריכמיגער דער שלסאינדוסטרי,

ן פון נעברויר דעם בטשרענקען וועלען ווים רענירוננרערטלער/י ן,ע יי פע- רער פון ווערען פטרעפענסליכס באלד וועלען רענולאציעםנייע -"//ן ן גע- נענוצס י4הרען פיעל פטר זיינען 411ס פלימבעס, און רריסןן ן מיט נעמאכס איז זיגעל, כשר רעסעקסיוו נייער רער - ייירען.ןן
ן רער און נעברויכער רעם פון תיבות ראשי רי אותיות,בולסיען./ ן ס4נ דעם טרויס אויר ברעננס זינעל-צוואנג, רער סימבטל","כשרן י נטמען. כהטניה'ס טיער רב'ס פון תיבות ראשי רי און 411ר,פוןן  ק נ"- א1ס4,~ס ין ושס שוושי :יי:;::ו:נ:::יי:שק ן אנ- טרער פלייש אויפ'ן 9לטמבע רי טרויפנעזעצס ווערס עסבשעתן

 ען( נעמאכס איז רראס, רער סיי פלטמבע, די סיי זשטווער. פיןשי?סל(

שן

 הענס, רי בטשיצען ס'זטל טז געמאכס אויך איז 9לטמבע, און רראס ס4רס נייעררער
 8רייזען און אינפטרסטציע פטלשסענרינע פלטמבירען. בשעת'ן איינצושניידען ניסזיך
 פערלאננ. אייעראויף

 .15 *נ 5(ננ(נ((1וש,י4?[טנ*511)(כ!
 187 ~טזסא אש113טטז51  11זאשיט24 .24.נ

 י. נ. ברוקלין,פטבריק,,( וואורשם כשר ניישטנאל היכרו של החרושת בית,(
 ושיבעו. ענוים ויאכלו קאזאקטף, יצהק ר' הרבניהשו"ב תסידי כה8ניה עור ויש עליו. לסמור וראוי י. נ. מבראנקס, והשוב נרול רב שלים"א,ה אלסוסקי יהודה מו"ה הנעלה הנאון הרב של והשנהתו הכשרו תהת עומר זה הרושת בית,( בטעם ונעימים הנקית, בתכלית ונערכים הכשרות,.ן ן בעניני רב בדקדוק מתוקנים זה הרושת בבית הנעףטים וואורשט מיניכל

 מעות ךירי בא אתה האי 552 הממשךה ממפר עךהכצעכיו
 178 .5 %11101טפשש 8ז0011ז8 ,17 .א.ץ יטז5טא 1110811א זם08%א ט818ט51 זז10פק.ט18

 8,188א8400_8שן
ב4
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8 *ש4  *8- * *** ** *84 
ז1  

 בעמעראיז
בע'מעם'מער

 ייה4 פינף נערויערם ה4ם וו4ם פרארוקם8
 דעזוירם 8 זיין ז4ל עס אום פערפערםינעןצו
 און נעשם8ק, און קוואליטעם העכממעןפון

 בשר.סםריקםלי
 ול8מח השנהלכל

 "ק4-דזיצעל", נור נראסערי אייער פוןפארערם
 רזשש- דעם, פאר זיין רשנקבאר אונז וועםאיהר
 רי אויף רירעקם ווענרען זיך זשלעןבערס

 : ררעס8

 ( )( 5 1י ב1 ?1 )[ 8 5 5 8 ?1 [ך 5 1 1ש.ם
- זי41248טש(ר [6[ך זזזם54 8-481211111  8  (65על 2811 ש5 

ש
 מטריט ריוויננמשו16 ט4טע* עשו עע1מ

 בית של טעושן ובשר הניקניקים מיניבי
 ובהידור מעולה בהשנחה נעשה זה,חרוישת

סי~4הב"ר. סגג~%יום"ףעם-ענליני
 ימוףטן, "נחלת הנרול

 הוא החרושת, בבית התםידי הכהשניח י.;נ
 הכשרווע בעולם המפורסם תוםרקין דןהר'
 פאר ישראל ור' הילל אליהו ר'ווידאוויץ, דש- שלמה שמואל ר' תחרושת: ביתבעלי
 על הנאמנים שם לאנשי ידועיםנער,

הכושרוונ
 ע היוור לחקונח מבמיח 9)94המם8ר

 מובח. ואיכותכשדות

 הכם8ר על חממחדי הממל עלהמתכל

ן נק. אי קט*, ש5
 8. ע4יש ו8

 16 9סזסא1ז81!8
 שיצא1אסז

 ז צ ם צ ע א ס 8צ
4-6896;-14ונ מכשול לידי בא אתה ואין989
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 טשארלם מם,למלון
 נד"ז םיטי,שטלחנטיק

מל1י
 באולמיו אמריקה ליהורי מפורסם זה
 וביופיו בגדלו האויר"ם, בחדריוהנהררים,
 הים מי של באמבטאות המיוינות,ובשרותו
 וקרים.חמים

 בהכשר עימד פןש4אאלם כ(פ2.מלוו
 דאמלאנ- האב"ד שפירא כה2ה ר'הרב
 ארי' דוב ר' והרב נד"ז, מימי,מיק
 דפילדלפי' האב"ד לעווינמאהלהכהן

 תמידי.ומשגיח

  וי%א אאסץ:%ס1ון0
 .אז 81"טא 111א%3800

*ן

 משנופעקמשוריננ מ8מעדזש כשרמ4!יעממייו
 א נ ש קשי

 סשסעדמש" כשד ש9שלעסמיין_ חרהשת בבית הנעשים תקניקים מעהשן בשר פנימ
 הנקית, בתמית ונעשים נערכים כלה, וער מהחל הכשרות בעניני רב בדטדוסמתוקנים

 לחיה ומתאים בטעם נעמים ויפח, מובאכל
 הלוי דש"א הרב שלים"א, המפורסבהם הנאונים הרבנים בהכשר עומר זה חרושתבית
 רצון וכהשביע מםפיק וזהו שם, עומר תמירי וכהשניח סווירמקי. רובער ר' והרבפרדס
 ומצוינת. טדויקה לכשרות הסהרריןאלה

 %א1ז4(נ[1ק 051422( 2ב3314עו53 נ0ן84.ע!31(ם
 8עש 4ר . 11אאח2 ,088א ,80א1שם[11

 צשפסאן פפץ משש01878

נ
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ק
 קנדהדד,ב,פעב3)

 פעקמשר' משמעדזש כשר שיקאגאדי
י, בבית הנעשים בקפסאות ושמורים כבוש בשר ונקניקים, כועושן בשר כויניכל

 שם: תחתהחרושת
 נ(;מ(3סנאס 58811נ([1 8;מ(83ו1(53 .;מץ4י ,.נ(ס.16[

 05888(1 ז(1483 ;מא1אא(3ס.נ(ס
 08888א מ8ח08ס [888ץג0[ן 08888א א80אסאע[ז(83איי
- לחיך. ומתוקנים בטעםונעימים ל הנקיון בתכלית ונעשים ונערכים כלה, עד מהחל הכשרות בעניני רנ בדקדוק מתוקנים%  ן השגחת תחת עומד זה חרושת בית 
 תמידי ומשניח בודיניפענ המאוהד הרבניםועד-

 וישבעו. ענוים ויאכלו וכדין כדת ונגמר נע'2הוהכל
 אברהם ובנו אווערבאך יעקב ר' החרושת ניתבעלי

 )(ב%4ע4214142 (511121)((1 מ1ב4(353((ע5 .ב54174 ,.נ1416.424
 58-350פ 6זסןץ.,ז(3 ,69קופששצפ6פפפס

ק
 רבתי מבוממון רבהמרדעהמ

 של בחנותים הנמכרהבשר

 מטשרם נוטשערנלינרער/ם
 יופנם שם איי4יוא. רוביוק, של מטבחים מבית הובא הזה הבשר בבשרות. מחחרריםחמח

 מו*מ המפורפם הנאון הרב של בהבשרו תורה, מופלני ומובהקים, מומחיםשובי"ם
 וחרב זה. טטבחיים בית לזמן מזמן מבקר א-~ר מברוקלין, שלים"א בויסעליחושע
 סטבחים בית שבוע בבל מבקר איל., איילאנר בראק רב שלים"א לעוויטאן ריפ"להנאון
 מובהקים. רבנים ע"י ובררך מטבחיים. בבית בזמנו נעשה הבקר הרחתזה.

 הכללית ש"פ מחברת כשרות של השנחה תחת עומרים בלינרער'ס של בשרחנותי
 אחרן ומר שני, 2באי לעווין אליעזר מר. ראשון, נבאי פרענק נחום כהפה רבירבופמון.

 רבוטטון. העיר וער של בהשנחה ונם מוכיר לעמין,ל.
 רבוטטון האב"ד שלים"א, סולוביציק הלוי רוב יוסף ר' הנאון תחת המה מופדותאלו
 ן, נוחים. במחירים והטוב, הכהשובח חבשר נסבר "בלינדער'ס" של כשר בשר חנותיבאלו

 3 25'(1מ1ו[4ז11141 (1[5111)((1 [ך(3מ5541[ךב1(1(1(543
- 1690 2פ1םס42  %ם1פטשימס64ז(3  מס1ש18ז8 

861ז51
 6ז*יז*1י

420 -  6פ%11ססז8 
- *1112 6ט81 1פא6טפ6זשנ  פ*ק*1*54 
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 ! ק.שפשר נשנ יהרם שו סמבןם פיתן
נ.-ןי--ב.  ן 55:יי" מ1(74עו3'.למו' :ן

 ט "אז- '[ -"א4""30שק5"יא"814
 קא. פיש ממוקר שיקאגשרי

 אין נרעסטע די ק4., פיש סמוקד שיקאנארי
 בעממע די ד"רמ באקוממ איהר 411םלאנר,

 סעמאן, אויך . לאקם, נעזונמע אוןנעשמשקע
 און העריננ שמאלץ סמוקר פיש, סמוקטאון
 אכ- נ4ר דארפמ איהר העריננ, סארמעןחלע
 איהר וועמ א.א.א. מעג רעם אויף געבעןטונג
 שפייז בעסטע די בטקומט איהר שז זיכערזיין

פרארוקטען.

 נעסמוקד ווערט וואם פישאלע
 קש. פיש םמוקד שיקאנש דיאין
 כשריע נימ פיש, כשריע נשראיו
 שריין. נימ דשרמ קוממפיש

 0ס4ס1אם ס2א0א5 ח15ע.0ם
-80ש0%  805-881 1א6א פ0שט *פפפז* 

 1פפ6*1 4פפ שח1,0 פ6פפ14מ א1שעפן88--88פ%6עש1פ% 6טש 40 4848ם
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 בעולם וספודסמת הגדולה מצות מאפהביתמ

 למאכל, וערבים ויפים טובים הללו מצות השנה, ולכל לפסתכשוים
 ריוויננסין רחוב 152 ע"ה, סטרייט, אהרז סר של השנה ולכל לפסח מצות כשופההבית

 בבראנקס, רב שליט"א, לעווימאן ניסן אשר ר' הגאון בהכשר עומד יארק, ניוסטריט,
 בערניקער ר"מ והרה"נ בישליק, אברהם חיים מוה"ר המפורסם הדה"נ עומדועכע

 ביותר, הכשרות בהדוד וסעולה גדולה בהשגחה נעשה והכל תמידית,בהשנחה

)ן .(ע 5 [- 14 מ1 1 ץי י 5 54 (8נ [' מנ 3(55
ג 152 אסז0א1ע%1.ז5  ~ע8א ,%4ם? .א.ז

ן,. -שמ0עק ?0ע0מ81ח6-70000

 יארס בניו ס8סערזש, כשרזוסט8ן-וו8לס
 של חרושת בבית כשר מעושן בשר למיני תעשית מתקיים אשר שנה מחמשים יותרזה

 זח החרושת בבית הנעשה כל אשד היהורי בעולם ומפורסם יארק. בניו1ופם18-ווילק
 בלה. ער מהחל הבשרות בעניני רב ברסרוקמתוקן

 בקהלות רב שהיח בונימשוויץ, רפאל ר' הרב בהבשר עומר הזה החרושתבית
 שם. עומר וכהפניחבאירופה.

- 88 ,רמוכוא(ע[8י[.[ימ1מ%1['5  אג505554 4[0ץ 
 1ספש414פם21צצ-1 ץ11א 814פז .א.ז
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 88ז [50ועאע"10זנא0עא0[
 החלבון ובקפאון, הביצים מרופות שם ונעשה ביצים, תוצרות של תעשיתזהו
 יוצאת וסזה בחדר אותם שמפזרים הביצים, יבוש שם ונעשה לבדם. או ביחדוהחלמון
 סביצת נעשות הביצים ואבקות קפאון בל בחבילות. אורזים האבקה ואתהאבקה,
 לסאבל. הראויות ובריאות מובות ביציםתרנגולת,
 סתחלה סנימריים, תנאים תחת נפתחות לאבקה ויבוש קפאון של הביציםבל
 רשאים אינם לדנור שהתחילו או דם מפות בהם שיש הביצים ואלו האורן יד עלנבדקו
 הברית. ארצות ססשלת של החוק עפ"י וליבוש,לקפאון

 ויו"ר לתימאים, האסרקאי הטבון חבר שיקאנא, עפשמיין, ק. א. מר שלעדותו
 בי לנו, נאמן הברית, בארצות הביצים תוצרות של הלאוסית החברה של המבניתהועדה

 הנעלה. בבשרות מהודרים הסה הביצים ואבקות קפאוןהתוצרות

 8אז [50[טא8א10זגאסעאס(
 59 61פב1 פס1541816פפש5 ,0פפפנא(016פ1111

,*

 אייטוועדוביוק, קחמפחני פעקינב רוכיוק של ממבהייםבית
 בלה ועד מהחל מאוד סצוין באופן ונערר נסדר זה מטבחיים בבית הבשרותסדר

 תמידי הנושגיח הלכה, עמק שו"ת היקר כפר כוחבר ז"ל, בוימעל הר"י הגאוןע"י
 המפודסם שלימ"א, פאנד~ער כהט,ה הר' הוא הנ"ל הרב מאת זזה מטבחיים בביתשהועסד
 הבמים, תלסידי שובי"ם, שבצה ממבהיים בבית שמה נמצאו ד', לדבר וחדדלירא

 חותמים. ושני מרבים. ד' ליראי ומפורסמים מובהקים ומומחיםאומנים
 ע"י בסדינה, סקוסות ושארי יורק לניו זה ממבחיים סבית הנשלח כשר הבשרבן
 הבשר הדחת נסרר מריין, ע"י והנשלח השחיטה, מזמן שעות ע"ב בתוך סניעמראקם,
 אשר השרון ונפתח מובהקים, רבנים ע"י סיראקיוז, בעיר או בופלא בעיר ימים נ'בתוך
 מעולה. בהדחה הבשר ומדיחים הבשר, שםנסצא

 לו לקה ונם זה ממבהיים תכופות לפעמים מבקר שלימ"א בוימעל ר"נ הרה"נאחיו
 הנעלה הנאון הרב הוא הנ"ל, לביהם"מ ונראה סמוך מובהק רב הכשרות השגחתלע~ר

 ובן זה, ממבחיים בית שבוע בבל סבקר אשר איילאנד, בראק רב שלימ"א, לוימןהרש"ל
 הבא לבשר הבשרות להידור מספיק במחון זהו זה. ממבחיים בית מבקרים שיקאנארבני
 זה. מטבחייםטבית

 8טפט8טם טא1ש(גע ,.3(( ,פ411ט113115שי10
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 8ראדוקמען מילכיגעכשר'ע
 פוו פירמע בעעאוסמע שלם ריביי
 ו ע ע ע8, ן ןן 44 *4 %4 4 84* 484 .ץש4

 ישרק ניו ממרימ עמעקם13
 שווייצער כשרמילערים
 נשלד מעלשו כשרמילערים קעי שמעריקשו כשרמילערים
 קעז מינםמער כשרמילעך'ם
 קעו בריק כשרטילערים

הטיענדערממייל
 אידשם כשרמילערים

 מפיילהשיענדער
 קעז םמוק'מ כשרב1ילערים
 קעו שווייצער כשרטילערים
 קעזנריער
 םשלופ דו 8שרמ כשרמילערים
קעו

 8יש51111 ש08%א*5148
 8יש111ח ז06%6אפ*"ז6פ4
 8יז2116ח "08%א014ם-6110א
 8יז511116 ז6%6סאז816פ6ט54
 8יז6וו1א ז6ש08אאמא8
 8יז1116א ז06%6אפ4טסם

 08*11סא()61116
 6יז1116ח ש8%סאשפ24

 08*011א()8416
 *יז16ח51ז08%6א
 4טיסבת5ט66"%כ(

 8יזט54111 זט8%סח 6זט7טי1(6ס17
 688ם0זץ 188זי%86885ם
 1 8יז541116 ז6ש08ח1זסץ

 שש 1ט1*%66865ם

 נשהרהאפם און נעשמשק זיינעןזיי
 ד' הרב פון השנחה די אונטער נעמאכמ ווערען פראדוקמען קעז שלערי

 שיקאנא פון פרדס הלוי אהרןשמואל
 נרשסעריפ חלע אין קעז-9ראדוקמען שלע אונזערע בשקוטען ט4נטאיהר

 עסט ס4הלצייטען מילכיגע אייערע פון ה4בען הנא'ה ווילט איהראויב
 קעזען כשר'עמילערם

 44- שמענדינ קעוען כשריה מילערים נוצמ-*4

22[[11ן
8 שששסשיו-  שם1ז01 

- .61ז  שש4קו3ו5-12  18 9שאז*א יאש5 , .א .ץ 

"--  -  -=  - 
ש-  
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--  ;")ויו-:11ו-

 ",ו. אהו; .'11קאר%ךץ5", די'י1לך9פימה
 שרטיק- פשבריצירענדע שלע וועגען אונטערזוכונג, פערזענליכע ש סשכען זיל עדפדדם,
 וועלכע טשמעריאלען, 9רטדוקטען, - ש9ייז ווערטפולע און וויכטינע די פון 8ד"צעםן פראדוציטנם- נשנצער דער און סששינען, און איינריכטונגען די פידמולעם, דילען,
 ווים פלייש-אינרוםטריע, בעקערייען, פון נעברויך דעם פשר פראדוצירט ק"ספשנידי

 שרטיקלען: פילנענדע אייןשליטם
 ספייזערס, נראונד ניימשוראל סמערליננ פאודער; פראנוענריפפימה
 טדער ק"ננרענייש"ז אידישער ש פון דעפרעזענמשנץ שנדערע טדער סובהק, דכ יעדעדן * םופרייעלמ כשר גריפפיטה.םפעשעלש4 ן; פלטוערס, סטייש און קטרזפלשעורס,ן לטאף מיעם פלטוערם, בינדער סטסעדזש סימאנינגס, כשרנריפפיטה

 פאר צייט יעדער צו 9לענט, לשבשר"מיע נדיפפיטה וועלכער אין וועלקים איז קהלה,ן
- אונטערזוכוננ. ן;  ל9םח. כשד אויך זענען 9רארוקטען דיזע 
 יעדער און דין, אידישען נטך'ן פשרב"טען איז ווטם זשך קיין ענטהאלם פדארוקם, ריעל ןן סי- ש ד"ם איז "כישר" פשר שרטיקעל שן ין צייכענט לשבשרשמיריע נדיפפיטה אויב ןן
 9רטדוקט. דיזען פון כשרות דער וועגען מיינוננ זיי! שרויסוטגען קיז רב שנערקענטעד ןן
 נ11[[ך 11['1[:11111(5~11(1)(['4נ(1)(!1(ע14 ן[
 31*15-1*1  52פוע 3721 ,.82 ,מ89ם1ענ(.111 ןו
 1וז8526נ1 וז20ם8'1 שנו8 :0ם111ו( 37 פז1ק~ת5 ,.82  ,1ז8,יפא .א.נ ;5
 1811אפנו8נ( וז20ם8'1 4נו8 :0ם111ו( 109 פ9זספנ( ..82 ,120וסזס[ך ,.12וו(1848ופנ( ןן
 05[ 5פ961ת[3 2ת818 שנופ :פס111כ, 4900 א2ט80 שז110וו(.פז[3 ן1

 ןמו

2
1 פליווטרםכשר'ען, [ ווטס לשבטיטט"ךיעס, פלטישםינמה בטריהממע די פון פלייווארסדי1
קי דורכ- געמאכמ געשמטק, און פיור זיינען שיקאגא, אין משנופעקמשורם ווערעו*ש  ן, שמט- פרעמדע קיין נישם ענמהטלם עס פלשנצען, און וועדזשעמעיבל פון אויסין
שי פליי- דטזינע די אין נישמט לפסח. אויך און יטהר גשנץ ש כשר זיינען און פען,י'
 !1 מעלעפאנירמ. טדער פירמע שיקיגא'ס אונזער צו שרייבמ פראספעקמס פשרי: חמץ. פון חשש קיין ווטרס*"

ש3 און פינקמליכע צופרידענהיים. בעממע די גשרשנטירעןמירו
 צופרידענהייםרטיעלע*!

 ן. 14[ך14,ר115ע(1)(1714 ,1115!1)([ךןע8)(11(ע14.ם111י'
 ! 0)14  .ן4י ש0זת540 ,.51 ,0עפ10שם.111 1111111פזן 83565ן
א
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8
 דעזוירמ דזשעל כשרכרמל

 צוקער()מיט
 דזשעל()עמוירדזענפי

 הכ- רעם אונמער זיינעןמען
 ר' הרב פון השנחה אוןשר

 פרדט הלוי אהרןשמואל
 פון פרירוקט נייעמטערדעריכהטיקאנא.

 דעם פאר קומשען כשרכרמל
 נע- הייסישעןאירישען
 די פון פר4רוצירסשמטק,
 איז ש8ייז פרישממעבעממע
 פטרווע אוןכשר

 מערווירען צו כבור,מער בעם- דער איז ראןקונפמען צוזטמענ- פריינס אוןמיליע פא- נעממ הטמ איהרווען
 די פון לאמקעםפ4מייא
 קענמ איר וועלכע כשרכרמל
 פארכט- מינומ איינינעאין

 שמעלמ 411ם מאכל חריימן,
 רער מימ אלעמעןצופרירען

 בא'- און הנאהמחיה'רינער
טעם'קיימ.

 גר4- אייער פוןפארלאנגמ
 אויבען-אוים- ריפערימטן

 שפייו כרמלנערעכענמע
 כרמל פון פריששמענרינ - כשר'ממע אוןפיינממע די זיינען זיי9ר4רוקמען.

 טיש, אייער צו קימשעןכשר
 ניכ עם קענמ איהראויב
 נר4מערי. אייער כייקרינען
 או, אונז צומעלעפ"נירמ טדעי שרייבס קוממ,מאן,
 א. זעהן שוין וועלעןמיר
 קרינען. עם ז4לסאיהר

 זו8 נודל משיקען כשרכרמ?
 זופ וועדזיטעטייבל פארעוועאין

 דזשעלטמי, )9ליין כשרכרמל
פטרעווע(

 פראדוקנ נייער א אויך איזד4ם
 ד' קיטשען, כשר כרמל אונזערפון

 גש קען זשעלאמין 9לייןר4זיגע
 מינ מטלטרם פאר ווערעןכרויכמ
 בטקען פטר קעז, מימנרינמען,

  פילו און געבעקם און פטיםפטר
- מאכליםטנרעיע  פארע' ס'איז 

 פראדוצירמ כשר שמריינג אוןווע

מש
 זטיץ זויער כשרכרמ)

 דזשאר, גלעזערנע אין בלויזנעהמ
 געברוי פאר'ן נעפאקמ ווערמאון
 בטלעביסמעם. אירישעפון

 זופ נודל טשיקען כשרכרמך
 דזשארם( גלעזערנע,אין

 זופ פטטיימט כשרכרמל
)פטרע11ע(

 [%848~ם 8%ח05א מססש ,5זסטם%0עפפ1
 2118--ש211 אוטס5 8ז6ז(נ.96(נ סשפם8שם ,25[11

 :אז 8פ8מיפ[0800-081
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 שעכמער און בארמעבכערבמלוני)
 ביע3הש, ברעדלי בעיר לניו-יורק. ונראה ממוך הסיץ, לעונת נפתח וחשוב נרול חרש,מלון

- בשם-  (ע[ב41ן1ב%1 
 יורק ניו 9ארק, גריענפיעלר קלוב, קטונמרי פיטנער הטלוןבן [8ז)(1י

 !5ב1ב41?)(1ץ ,ר!1[ך4?7()(ב114נ(14?(
 אמר ונוחים, אוירים בחררים ומהוררים משובללים וחשובים גרויים אלו מלוניםבתי

 מובים מאכלים ונהררים, נרולים אולמים הים, לחוף ממוך ו"רים, חמים מים שלבמאות
 מצודנת. ושרות לחיך,ונעימים
 יקרי מעלה לאנשי בניו-יורק מפורממים שעבמער ומר נארמענבערנ מר המלון ביתבעלי
 הבשרות. להרור בנאמונתם מצוינים וחררים, יראיםהערך,
 מקום ישגו זה במלון אמפות, מצות, בר חתונות, בנקמין, שונות, לחנינות זה למלוןהזמינו
 איש.למאות

 1(!5ב481?ב1[ך!5[8נ1( 11!1ב1קר14ב(ב11ן5ן
 161סא 8[6מ61(1 . ע816פז8 ,%מפ86 .א.נ

- ס[18שאשש%ם ,%1גע .א.ץ  88%אסצע ז%זאססם 8ט[ם 
 במלון המה ההורףבעונת

 אססאש%ג[ם ,[שזסא ,ס700יש(1ג[ .א.נ
1

 קשטפאנף נב פעס קאדעהףדי
 אילל. שיקיגא,. מטריט מאלל לא נטרד221

 פךחדרקמען נ'יע 833ךעזענכ2'ךט
)54(נסע(נסטם( קודאאפאםקטדהעי,ם
 עקוויפמענמם. מילכיגע און מילווער גלאזווארג, רישעם, הענד, ווששעןצו
)8ז1א1558[ב4( בלימענייטקטדעהי,ם

 מחשינען. ריש-וואשינגמפאר
 א(נ8[ם(),ר(ע%ץ5 ספרעי קליעןקטדעהיים

 נוצען צו אזויווי
 נוצמ רטן ריין( איז חלעס אז זיכער )זייט נוצען צו מאשין דישפשר
 טריין עס שימ מטשין. טחנק-גואשיננ גאנצען פאר'ן מעהלעפעלע חבלויז
 וואמער. רי פון פלאך אויבער רעם אויףבלויז

 איז פרארוקמען טלע ריאין
 נישמ"

 כשר. איז טלם פעטם. ענעמעל קיין
 הייזער. כשר'ע טלע אין נוצען ר"ם קאזמען

 חמעריקע:פאר
 [אז זאגסטם סא11סגע.0ם
 1פנז81טשט1 קפ80 ש זאט8*ום.1ק6ם

 221 .א 8[ פ1ש5 .51 ,90פ0%10.ום

 קאנארע:פאר
 זאגסטם סא011גע.0ם

 64 ס14 187ט8םשזג
 ,10ט0זסז0ת18פ0
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 רעמטאראנם""שרייבער,ם
 יורק בניו ביותר דגדולה מוויעל, בכשרותוהמפורמם

 9. ביז 5 פון מענליך סוירווירט דינערם*

 9. ביז 12 פון זונט8נ*

 2. ביז 12 פון שבת,*

 שמיינער ווינער אויפין מאכלים אידישע מתיה'דיבסטעדי
 שמחות, פריוואמע און בחנקעטעןשרחנזשירען
 טובים. ימים חלע אפען זייןוועט

 קעימערינג - רעסמשראןשרייבער"ם
 יארק ניו מטריט, 76טע וועסט242

 מר. 4-2399.מעלעפאן בראדוויי( פו!)וועסמ
הכתובת:

 5 טז%( 8'זט16 5ם14 15 5זט 1ז111-151 ט%[ך-זט5%ם(1?11( 54116 11זט ט11401
 1761%טטז51 ייט4ז 5ז0,ו ,23 .14.(ו

 81ט~י
242 

 .1פז זפ11-81815ז4-2599

 ל ע מ א ה ך נ ע פ מ א דעםפשרברעננט
 אויסנע- אויפסניי און פארשעהנערמ אויסנעבעסערמען,אין

 שלע אין ים-וואסער צילמיג! און ניי שלעס . . .שמשמע
 שפייזען. כשר'ע פיינסמע די עלעוויימשר.רוסס,

 רעזערווייששנס אייערע שויןמשכט
 בע- שלע פשר מפורסם נענונ שוין איז ה"מעל יסמענדיער

 ש פשר שפייזען כשר'ע בעסמע די סימקוועמליכקיימען
 סעזש1. זומערנשנצען

 ר ר ו ה מ ו ר שכ

 מענעדזשסענמ: פערזענליכע דיאונמער
 נרינוושלד יונהר'

 קי*א 1ז0ז אם%0ע ז1518ננבפ1טט1-84108

 *ששי41ש1ם8048
 ם1יא1144ג 1[רצ1ם .א,4

 :שפ%0ע .11ג ?11ם2.3959
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 קייםינג פאק" "מיעדי
 רי ביי נעמשנופעקמשורט ווערמוושם

 סשמפחני פעסעדזשמראנטפחרענמ
 אילל. שיקאנא, סמרימ, טשרגשו סוימ*351

 קשנשדא, און ממיימם יוניימעד אין נענוצמ ווערמ און באוואוממ, שויןאיז
 לענדער שנדערע אין אויך ווי אויפפראליע,און

 נישפ פעקמטרי דער אין ווערמ חיות טדער בהמות פון פעמם שום קייןדוקפען, פרש- כשר'ע שן נטר געמשנופעקמשורמ יעצמ ווערמ קייםיננ פשק" "ט'עדי
 מטמעדזש כשר'ע פון נעברויך פאר'ן כשר זיינעןקיימיננם די און כשר, ממריקמלי זיינען שמטפען און משמערישלען שלעפארברויכפ,

 מייזעם פארשידענע אין קיימיננם, משרמען שלע פון ליין פולע ש 8אבריצירעןמיר
 פאר- צופרידענהיים, פטלשמענדיגע ש געבען אייך וועמ קיימיננםטיע-8שסיי וואורשמ. כשר'ע פון מטנופעקמשורערם די פון פערלאננ נטך'1 קשלירען,און

 קטם9אנים קיימיננ שנדערע ווי 8רייזען די צוקויפפ

 עם פערלאננעו וושם די צו מעמפעלם פרייע שרוים שיקעןסיר

%
 .8% .ס .8 (*ע.011

0  ז ח ג א 5 ע ג זא81 01גאסגק(
 3614 .5 188זס54(5 ,ם8*10שם[11

 ש8 א18פש818891 .אפששז (ש0888880 צא488ן8צ*אי ש130ס*ש יסס וס 4פ*א*סיפנפ
 1שי848 14זי12 6 .0ס ,1יש.פזפ

 *"08 (8 פפ81ס84ש818 ,7פפשן8*8*ששש*
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וון=
ם

 פרחוויזיחן כשר מופרים של החרושתבית
 יארק ניוברטנקם,

 הכשרות, בעניני רב ברהרוק טתוקנים זה חרויטת בבית הנעשים וואורשט מינינל
 בטעם. ונעימים הנקיון, בתכליתונערכים
 מוה"ר המפורסם הנאון הרב של והשגחתו הכשרו תחת עומד זה החרו'2תבית

 י. נ. מבראנקס, וחשוב נרול רב עליט"א, סעמקין הכהןיעקב
 סוחזק אמונים, איש הוא וואלטער, יעקב אברהם סו"ה החרו'2ת בית בעלנם
 ליפי2ייו יחזקאל ר' מהנאון ניקור על קבלה לו י'2 מאירופא, מכירים עוד לו וישבכשרות.

 כוקיליש.זצ"ל
 ב11541(1י1נ(5 (1111ן5)(1 4ז)(151,ונ4!5י1 .נ541:4 ,.)(כ4.ב1244

 1353 806108אפספ 84סז8 .א*ד
 פ"ופם3-6529
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 קעימינגםמילוועיניא*
 פליישען,..פשר

 . . . שמייף זיך האלמען . . נלאמינ. שן זיךפילען
 שפע- זיינען . . . פולקשמען רויכערן רשםנעמען
 . . . ניוועץ קיין . . . . נלי*כמעסינמיטליך

8

 און ס8נימ8ריש ריין, זיינען קעיסיננםסילוועיניא
 צו שפעלירם בשנוצען צו זיי לייכטקיימ רישטארק.

 צןבע- מעיבל". "סמשפיננ רעם ביי שרבייטעררי
 סילפקעים מ8י ל"ננ. און ס8יזעם 8לע איןשטעלם

 מים ווערען נעררוקם אויך קענען סילף-טהין סייאון
 שברענר". אייער פון מימן רעם ארער נשמעןשייער-

 1נ1ש1נ,ו1שוא 14)11,1511פ אג(,19א4 051(15ץח10ז09,014(
 :"48ן ח6"1 ?םמםבנ בםם 4 :םש:מ( 84" ""פ "ייי" גזי"%1נ1 יןא 4סץ ו . א .ן

 44881[ לצש41ע 111 משש40ן !פ12[ ,ששז(1 סשי(11נ[ ,6י2פפנ111
 עששאא4,ש2נן ששן :44חאשם 18!סז(2,ו !שק,ע ש4 שפנשד ,.0[ ,.4(ןס(ם0זסז
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ק

 למופת!!כשרות
 אינק," פר6רוקמם פור "תמרחברת
 בקופםאות וטריא טעים כשר בשר מחדשאורזת

 בירסי בניו הנדוך ההרשתבבית
5

 אך אורזת "תמר" ההרשתבית
 בתכךיה כשרים מצרכיםהרק

 בבשר, המפוך והזהירות.ההידור
 המטב- בבית טהשחיטההחך
 והמךיחה, ההדחה הנקורחיש,
 בבית הקופסאות חתימתעד

 הה- פקוחם תחת נעשההחרשת
 ושלמים יראים אנשים שךמידי
 רבנים והוראת בהשבחת אתר,על

 אבודה ומנהךי מראשיבאונים
הרבנים.

נ1

 .ט .8 זא18וא0788ספ8זם8ק5אצ
 מייטעלבוים אהרן ר' הרב בהנהלת נטצא החרשתבית

 "תמר" של המשובחה סהתוצרה להנות יכול בכשרות המדקדקכל
 ופקפוק.  חשש שוםבלי

 וישבעך ענרימ יאכך1 4פ, !5ךכנךן
":נ"  אגחגז 000ע ,זסטם880.סת1

 150 88688א ,61טא5 ,61א פזפץ ,7 .א .ץ ,טתפא8 6ז170 63902
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 ווה*םקי" פלענדער כשר"עייה
 היחידה הכשר שרההיין

 שהותאמו מובחרים, שרף יין ממיני מוצלחת הערובתהוא
 והוא מצוין טעמוהיהודי,

 המהדרין, מן למהדריןכשר
י"ע14יק

 ר ר ש כ ו חמץ הוא "ע?יה" שרהיין
 לפםח. לא אבלהשנה,
 השגחת תחת נעשה "עליה" שרחיין
 רק"ק אב"ד שליט"א, טייין פנחםמרדכי
 נד"ז.בעט,
 שרף יין שבסביבותיכם למוחר איןאם
 עם תיכה לההמשר לו הגידוכשר,

 אססאס[ 1ש ,.0ם.סא1
 י*א אזסצשים 65 8981ן שת81.42

או
 ,ש8112866.נ.א

~כ(ו

 אחרים, על עולה אינו כשר "עליהי,מחיר
 אלו: במחירים אותו להשיגאפשר

 של נימרלי אלכהל 75% 6--~80 של מבחינה ספעשעל""עליה
 הבקבוק 58.49 - - - - - המישיות בבקבוקיועבואה

 52.16 - - - - - פיינמס שלבבקבוקים
 של ניטרלי אלכהל 65% 84, של מבחינה רעזערוו"";ליה
 - - - - - המישיות בבקבוקיועבואה

 3.99י
 הבקבוק

 " 52.58 - - - - - - - פיינמם שלבבקבוקים
 של נימרלי אלכהל 51% 86, של מבהינה טריגינאל""עליה

 הבקבוק 54.89 - - - - חמישיות בבקבוקיועבואה
 52.74 - - - - - - פיינמם עזלבבקבוקים

לטעם

 ל כל

 ריהרב
 ייזש-ע

"עליה"
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5
 ארם לכל טקום בכל נאכליןואלו1

 החרושת בתימפעמי

 כשסעוזש נטשר נשר 48 סשסעוזש נשרסיני
קשמפ8ני פעקטשרי.

 מחדרין. חיותר עמע לחרדי נאכלים ז"ל לעךך'ן שלמה ר' ע"ישנתיסדו
 כבר לחיר, וערבים במעמם הם נהררים שמלברמפני

 נאונ* הם האורתורוכפית,היהרות ראשי אצל ומהוררת הפצוינת בבשרותם ההכרה להםמצאו
 לה; וחוצהארצנו

 החרוישת, בתי שמנהליום8ני
 לעווין יעקב פר הפפורפפיםהעמקנים

 ופר ז"ל, לעוויז שלמה ר' של בנונ"י,
 בעקבות הולכים נ"י, פיזיןיחזקאל
 הכשרות על לשפור ומרריכםמורם
 לתמוך פתוחה וירם ואונם, כחםבכל

 והצדקה; התורה מוםרות לבל רחבהביר

 הספורטסים הנאונים הרבנים הם, אלו החרושת בתימכשירי
 אמרים ר' הרב קאפלאן, הכהן ליב ארי' ר' הרב שיקגו, העירראשי

 הבהן חיים יום4 ר' והרב מושקין, ראובן אלעזר ר' הרבעפשמיין,
 תפירי. כה2ניח עהרליך צבי זלמן הרבקשנטן.

 ן החרשת בתי של בשר פטעפי למצאו אפשר והנרולה הרחבה ארצנו ערי בבל בפעטע ן עבירח. לידי באים אתם ואי הטמדנוץ 48 4טאבנעים במם9ר חסתכלוה
 םמשר וכשר כשר םינין
 ג העיר של מהפוכן האלה הממעמים להשינ החנוני פאת ררשו חנות, באיזה נמצא לא ואםן

 הפחורח. וטיב הכשרות בער נאפן ערב הוא "48" המם8ר החרושת. מביה ישר אוחקרובה
 41ח81 %ש%088 ש860ס84 1ש0%ים6ז 08%18[1 8%411 84158סג43.8םן
ש 3361 .פפ ש88ש2.ש8 ,שאשםששש18ן

 לקייםיננם חרושתבית
 ס8. ס"סיננרשזענבלשט- שי החרח%ת בבית בנקית שנעבדים. חכשרים כבשים דדקי ענלשן דקי פרחק דקי דקי1ק מיני חוה%פים,כל

 עו5ריפ שמח כלח. עד מחחל הכשרות בעניני רב ברקדוק ונעזיים חכשרורנ בתבלית כשריפחטח
 פר. חנקיון, נסר עד וחדחח חשחיפח סן כלח. עד מחחל חכשרות על חמפקחים כחאניחיםשני

 חגאוניפ חרבנים ובהכושר הנעלח. כשרות להדור לגאטן הכשרות בעולם מפורסםראזענבלאפ
 פעסעטצנער. רי"ם ובהשנחת תאומים, ור"י בוראקרא"ד

 דדג[8ח%05% סא81גםזאגקעסם
 340 פס*0%8נ שם6ז4)6( ,8ש"סח8 שא4פז
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 כשר ס'איז טז אייר זטנם נטמעןדער
 3ימ! כ'איז חז אייך זטבמ מעםדער

השרשווימץ-טארנארעמען
 נאנצער זייער מים זופען אין מאכלים משיקען כשר'עפיינסמ;
 דעם הטבען זיי קענס. אין אייננעזיגעלמ גומכקייט אוןפרישקיימ

 עקטנטמיש! מעם. היימש-געמאכמען אידישעןמרחדיציטנעלען
 נעלם! ציימ,שפטרען,

 קינ3" לח ,,אמשיקען משיקעןבאונר
 מפרערמשיקען פריקאזימשיקען

 3יזאררם און נעקם ווינ3ז,משיקען
 קאנרענםירמעכשר'ע

 לטקשען מימ זופמשיקען זופמשיקען
 קניירלעך מצה מימ זופמשי.קן רייז מימ זופמשיקען

 פון השגחה דערשמרענבער אונמערצונענריים
 לוקשמיין היים יומההרב שעי מיכאל הרב רחזענבער3, ישראל ר'ה3אין

 מראדיציע יטהריגע זעכציג איבער דער מימ פראדוקמעןנייע
 פון קווטלימעמ, און כשרותפאר

הטראדד'ץ"מארגארעמען
 נעשמאק" מימ'ן מצה "די פוןבעקערם
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 שנמרקענט צוריק לשננ שוין השבען התלמוד חכמידי
 בששפיתונג אין הויפט-פשסטשר ש טיסמידך

 איו מילך מוירווירש מעפשוש נעסמע רי פתאיעע
 נעשםחש 8 חין פערושנדלש צועמ

 כקשכשטשררםי*עננוצמ
 תען ששימ, געענטע 8 וף מעהר שרויס קרינטאיהר
 פון ב8ששפט איהר צחשפית. רעננעט-קשסטשרדנעם שדעה- קשלירפולען, 8 אין פערוואנדעלט ווערטמילך
 שפ"ת שפעטיט-רייצענדע בעסטע די פת איינעמילך
 אז אזוי פארדייזצננם-םפ4כל, גרינגער אוןלער שנע- 8 דעם דזרך ציך ווערט עם און קינדער.פאר

 להכט עס ק8נען גרויסע, ווי נוט אזוי קינדערקליינע אפי~
פארדייהען.

 מים רעמעם-ק8טס8דדם משכען ?ו גרינג זעהרס'איז
 מן2עמס ט8בלעטס. שדעד פאודער רעננעטפ84*חש3"

 ק8כען. קיין בשקעז קיין - מינוט שבלויז
 ביידע; די 118 איינע טיפ רעננעפ-קשספשרדסמשכפ
 "ישאאפן" 84אששא84488שז "א*פש3.. אפששאש*4שפן

 עקששסיש. העם. צוםוושר אייער )ביי קשלירען*יווע פלעי- גי*-צו מארזיסא. ניפ אפראק- אין פלעיוושרם8
 איז און גר8סערי )איןגרשסערים18(.

 (.דראג-סואשר

]ש 64פ34, פון כופרות די כשר. איז רעננעפ8*6(1ננטני'
 אצ ש9ן *ון נע811רען נחברר ש1ין א,זשן6(נבנטנ*י
 א!!"(1 חוברת 1' חלק )"הפרדס,, ואחרוניםראשונים

/ חאהא שום בלי כשר איז דשס שז 8--12(,1' -

1פק18ק.
 ברענו ש281נממני' רעד ניפ עס איז 6עז" טפצמם3י ששפ41ס? ביי נעטאפ ניפ ס'איזאויב

 לאינטרנט רחוכנס"י~תק
 תשסיצ ~יי:[-.",.י.8::(טלשפתמ6ח.ששש*

 מ8רק *רעיר רער איז9ש*ש*חפ3*
 לשבארשפשר'4 חשנסענ'ם קר.פון

 88- "11 רע3נע* זייערע משראינק.,
 אוו און 8רשדוקטען, ש8ייזרערע

 ספייפס יוניימעד איןרעדזשיספרירט
 8".אוז



 לקנות המרקרק*מ מןהיו
 וויסקינגם לש הניקנקיםרק

 להיוהם גם ורשיה, מרויסת בכשרות ונעשים נשמריםהם רצופוג שנים במשך שבעולם, לנקניקים הכשריםהחרושת בתי בכל משתמשים " נ נ י ק מ י ו ו ש של מימודםהכרכשאצת
 כלי. פקפוק בלי וכרין כדת הכל את ומצאו זה יציושת ביתפעמים יג זע; :1:2 נן!גגג:41%::גון ומעוד ממשלשיד, נעשים הללו המלאכוהיים הניכשאותהכשרות. באיכות- דונמהם שאין מודים הכשרים בהי-י-וזהושת כךמהודרין.

 ללקוחותיהם וזטפורממים "ווימקיננ" דטז-ושת ביתבעלי
 תיגשמ:ן למיכת הך':ים א'ריט:'םלה:נ'ם

 אלא פרי-עבודתם של חטנשונם לפתוחם הם נורמים רקלא נפתקן:יי
 גגשט"ירייגג(%1

 גגעגיי
 בתני-המסין מיהה

 הכרנשאוה, עי תמיך הנמצא "וויכקיננ" שיהוהטו
ש ופי איכותם על היא נאמנהערוכה
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