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 בהוברתהפררם יאשנה

- אגוה"ר. של השנתיתועידה - אנוה"ר. מכתב   היטבה למען ארצי כינום 
-בא"י. - רי"א. ישיבת של היובל חג  - המזרחי. של השנתית ועידה   הגאון 
 שליכו"צ. העליר חייםר'

 ת כ ר ע מה

- המנורה הדלקתז(  -  -  -  -  -  -  ק"י. לואיסוויל, נמולוכיץ, רמב"צ הרב 
- מלאבותי קרח תבתח(  -  -  -  -  -  -  אילל. 'טיקאגא, פרדם, הלוי רש"א הרב 
- שפנהו קבר בעניןכו(  -  -  -  -  -  נאליציען מורקא, מי'2על, סג"ל אליעזר הרב 
 פא. פילדלפי', יאלעס, הכהן רא"א הרב - - - - - - - - יו"ט ממחרתי(
- זרעים לסדר הדרןיא(  -  -  -  -  -  -  -  אילל. שיקאגא, כהן, זאב משה חרב 
- בקדיטים הולכה דינייב(  -  -  -  -  -  י. נ. בראנקם, מורדוכביץ, שמעון הרב 
- התורה ברכתיג(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  י. נ אלבאני, הרשברג, יוסף מר 

 והרבנות היהדותבעולם
- התורה. ~את - בפוילין. הנקורלשאלת - בקליבלנד. פנים קבלת חג   
- הרבנים. וער מאגוה"ר, טז"טברכת - בלונדן. גדולה אבידה   גדולה אבדה 

-בפלדלפי'. - לקח. וד' "נתן" ד'  - ני2ואין. חגי  - וחיטוב. גדול רב   הרב 
-סמשהל. - בא"י. הישיבות איחוד  - א"י. רבני ראש   חד'2ים. מפרים 

 והמסהר. הכשרות ועולם התודה בעולםמורעות

 תורהערת

 התורה, לקבלת הכנה ימי המפירה,בימי
 תורה" "עזרת המוסד בעד צדקה להכרזתמוקדש
 אצל והצער הנוצוקה גורל לתאר איןאשר

 רוסלאנד. בסוביטה דקורש ובלי ות"חהרבנים
 אשר הט"רגסין סגירת אחרי כעתובמיט
 הנשלח ותמיכה עזר וכל מאור. נדולהיוקר
 כצדט. נפשות פקוח היאשם

 אשר ושנה, שנה בכל קדוש חוב נעשהכבר
 תורה" 'לעזרת למען מוקדשים יהיו הללוהימים
 להכרזת עלינו מוטל קדוש החוב יותר זובשנה
 אחרונות הידיעות כי תורה, ע~רת בעדצדקה

 המצוקה גודל לתאר אין רוסלאנדמסוביטה
 שם. קודש וכלי ות"ח הרבנים אצלוהצער
 18יל-ן. בפדינת השחימה גזירת אחריכעת
 והשובים הרבנים פרנטת כל הי' והאשר

 ובחוסר. בעירום נשארו המה וכעתוהקהלות.
 פרנסת מצב על ועיר עיר בכל צעקהיהקול

 מנבית לעשות תורה עורת להמוסד נהוץביתם.
 בקודש ומשרתי הרבנים לטובת במדינהגדול

 במדינה, כנסיות בתי וכל ורב, רב וכלבפ1ילין.
- אלה, האומללים לטובת מנביתיעשו  וישלחו 

 תורה. עזרתלהכווסד
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 הפרדם של היובלחג
 הועד כל יפרסם סיון להודש הבאבהוברת

 חג למען והמדינה יוראפ גאוני רבניםשל
 חג יתקיים השנה בכדטך "הפרדס". שלהיובל
 ספר יומיע גם במדינה, הגדולות בעריםהיובל
 והשוב. גדול ספרהיובל,
 דמי לשלוח מתבקי2ים "הפרדס" חותמיכל

 יופיע קרוב בזכון אשר בתקוה דולר. 3חתימה
 בחודש. פעמים"הפרדם"

 לאעטיצט והוכנס~וועתק
9[8.0~00מש8[מםה*"השש

 תשס"ב רהיםעי



 בחוברתהפררם יאשנה2
 הרבנים אבדרת של השנתיתועידה

 וקנדה הבריתדארצות

 וכ"ר כ"ג כ"ב, בה"ב, 5' ב-ג-ר-בימי
 אגודת י2ל היטנתית ועירה תתקיים איירלחורש
 נר"ז. סיטי, באטלאנטיקהרבנים
 במדינה והרוחה הי:לום יטורר אי2ר עתים,היו

 'טל ה,2נתית ועירה התקים ואזובאירופה,
 וכל הקיץ. יסי בהתחלת ויטנה שנה בכלאגוה"ר

 השנתית, לועירה עצמו להכין ירע כבר ורברב
 יטל ויטנות נתחלפו העתים ובאו. נסעווהרבנים
 והמצב הכטפי, המ'טבר היו, וסבוכהמהומה
 יי2נה יטנה ובכל נתמעטו. הרבנים שלהכלכלי
 אחרי וכעת אגוה"ר, 'טל השנתית ועידהנרחה
 בחוד'ט השנתית מהועירה וחצי י2נים'טליט

 ה,טנתית ועירה יתקיים תרצ"ד, יטנתמרח':ון
 זה. איירבחודיט
 הנשמע לצרה, בעתות , ס 1 נכ ךל
 ולשמוע להתכנם העת ואירופה, ייטראלמאריו
 בני לאחינו ולהושיע לעזר הרבנים, א;ודתקול

 ובגולה. באר'ו הנפוציםי,טראל
 רוחני, זיו שורר אגוה"ר של ועידהבכל
 הדור. גאוני ת"ח התאספות 'טכינה,היטראת
 תמידה, תרירה, השפעה משפיע זווהיטראה
 כופעליהם ובכל אגוה"ר, חברי על פומקתובלתי

 אותה עליהם לטובה תיטפ'עבקהלותיהם
 מיוחרה. נפשהיטראת
 גדולות שאלות נתעוררו אלו 'טניםבמיטך
 החוב אי:ר התורה, קרן ולהרמת היהרות,לנוצב
 וליתן להועירה, לבוא להתאט'1 וחבר חבר כלעל

 לזה.דעתו
 אגוה"ר של השנתית הועידה אשר הראויטן
 הרבנים מצב להטבת בראש חלק ליתןצריכה

 החרדית ויהדות התורה חזוק כל כיוהרבנות.
 הרבנים של למפעליהם הורות מתקייםפה

 באמריקה. ואתר אתר בכל דיהנכבדים
 חלק ליתן צריכה הרבנים אגורת 'טלועירה
 נתרבו איטר במרינה הכי2רות למצבבראש

 הכיטרים, פיטוטים אניטים נותניםההפקרות,
 הרבים. ומכשילים רבנים, עצמםוקוראים
 יום להקדיש צריכה הרבנים אגודת יטלועידה

 אשר תורה", "עזרת המוסד להטבתמיוחד
 את להגריל בפוילין התלאות לרגלינחוצה

 קע בא אי:ר 1'טובי"ם, לרבנים יטם,התטיכה
 שם. הי2חיטה גזירת לרגלילפרנטתם

 להתאמץ מתבקשים החברים הרבניםכל
 מאוד הנחוצה זאת בועירה חבל לקחתולבוא
 ולדורות.ל'טעה

 האבנים אגודת שרמכתב
 נככד, וחבר גדולוב

- וכו': שלום.  
 כי תורתו לכבוד להוריע אנומתכבדים

 ור' ג' בי, בימי אי"ה תהי' השנתית.ועירתנו
- בה"ב5'  גרינ- יונה ר' אצל נר"ז, סיטי אטלאנטיקבעיר - איר, בחדש וכ"ד כ"ג כ"ב, 

 ההאטעל הכאררוואק. על ראור בטסט~ןוואךר,
 את ישביע הנוחיות, כל בו שישהמפורסם.

- בזול האי2ל יעלה זה עם ויחד כלס,רצון  

2.50י
 לעת. מעת עבור
 בחורש כ"ב ב', ביום תהי' הועירהפתיחת
 הצהרים. אחר הראשונהבי:עה
 לשם רבנים של ועידה כזה, צדיקים שלכנופ
 עניני ולבון ברור הדת, וחזוק התורה קרןהרמת
 על העומדות היטאלות ותקנתן, במרינההיהרות
 שהן במה חמר כמין 'הנררשות ועירה, בכלהפרק

 יטעל היריעות ומעמקת מחכמתותוצאותיהן,
 היא תורה עליהן, ולעמור אותן לרעת רבכל

 למוד.וצריכה
 דעה באחוד ישראל חכמי גרולי נקבוץהצותא

 הרוח ונתחזק, חזק יאמר לרעהו אייט אי2רולב,
 של שמחה טתוך הועידה על השורההחניגית
 הלב את מחזקים הנלהבים, והנאומיםמצוה

 הקרש, בכדטא לשאת הרוח את מעודריםוהידים,
 רב, ובטחון לאות בלא והיהרות, העםעבודת
 הרוח- העבורה גוף של השררה היאהועידה
 השנה. לכל והמעשיתנית

 החמורות והשאלות היהרות של הירורהמצב
 ובארצנו בגולה כעולכונו, ,האחרון בזמןשהתעוררו
 לבוא להתאמץ וחבר חבר כל מחייבותהקרושה,
 ולמצוא תחבולות לחפש יחד, ולהתיעץלהוער
 אחריתו איטר הזה העגום להמצב הצלה עוגןאיזה
- ישורנומי  יועץ. בדוב ותשועה 



3 בחדברתהפרדם יאשנה

 ולבוא להשתרל מתבקש מחברנו אחרכל
 לשעה מאר הנחוצה זאת בועירתנו חבללקחת

 יפקר. לא כ"ת מקום כי אנו ומקויםולרורות,
 ברוב הננו אי"ה, בועירתנו להתראותבתקוה

 ויקר.כבור
 וקנרה. הברית רארצות הרבניםאגורת

 מזכיר זעלצער, ליביהודה

 יעיראלבארץ
 ה'2בת למען ארצי כינוס היה פסחבחוה"ם

 ושבעים מאה זו בכינוס ה'2תתפו אכיב,בת5
 הרבנים באו נשים. כמה ביניהםאני2ים.
 והרב עמיאל, הרב אביב, לתל הראשייםהגאונים
 הראשית הרבנות כוטעם וולקובסקי הרבעוזיאל,

 הרב הלאומי. טוער ברלין מאיר הרבבירושלים.
 מסוכנות ברמן הרב תקוה. מפתח כץ ראובןר'

 כוחיפה. קניאל הרבהיהורית,
 היקרה השבת על להגן כרי הכינוסמטרת
 של הגדול הנחשול במני בפרץ ולעטורלכולנו
 כל ממארת. כמחלה יטנתפשט השבתחלול
 למען מלחמה שיגבירו החליטו הכינוסחברי

השבת.
 ממיני שניתנה השבת אם אמר עמיאלהרב
 אם גרולה. קלקלה זהו הרי במחננו חזוקצריכה
 זה הרי השבת מחללים קיימת הקרן ארמותעל

 קורש השבת לנו תהיה לא אם לאומי.חורבן
 הקהל רעת ליצור עלינו מנוחה, לנו תהיהלא

 הרכ ליושנה. העטרה את ולהחזיר השבתלכוען
 כשאמר הסוכנות, בשם הכינום ברךפישכואן
 השבת מחללת אינה הקיימת הקרן כיברבריו
 כמה ההפרעה ונמשכה בינים, בקריאתנתקבל
 רקות.עיטרות
 הכינום מחברי נשמעו צער של נאומיםהרבה
 השבת. למען נעשו החלטות והרבה השבת.למען

 צריכים היו השבת, למען הארציהכינום
 הנאמר השבת למען הראשונה האספהלהזכיר
 ישראל" בני ערת כל את כושה "ויקהלבתורה,
 ששת אותם, לעשות ר' צוה אשר הרבריםאלה
 יהיה קורש השביעי וביום מלאכה תעיטהימיב
 וגו". שבתון שבתלכם

 השבת למעןהחלטות
 אב,ב בתל שנתכנס השבת, למען הארצי הכנוםא(
 היהדות חוגי כח מכאי ציר 201 השתתפוובו

 התפקיד את עליו מקבל הארץ, נקודות מכלהשונים
 להחזיר כד, וארגון, תעמולה בפעולותלהתמיד
 יסוד השבת, קדושת עטרת את וליהדותלישוב
 שבשמ,ג לאביהם ישראל בין עולם בריתהיהדות
 מבאי )טורכבת ארצית במועצה בוחר הכנוסב(
 הקהלות והישוביים, הלאומיים המוסדות הרבנות,כח

 השבת(, למען והארגונים ההסתדרויות,והמועצות,
 הנהלה. מקרבה תבחרוהמועצה

 כל של הפעולות את ירכזו והמועצה ההנהלהג(
 ושמירתה השבת קדושת למען והחברותהארגונים

 בארץ. החיים שטחיבכל
 הממשלה: כלפי הדרישותד(
 להכיר נמרצה בדרישה לממשלה פונה הכנוםא(
 לא בארץ היהדות של המנוחה כביום השבתביום
 למעשה. גם אלא להלכהרק

 של מקומיות ומועצות לעיריות לאפשרב(
 השבת לשמירת חוקים לחוקק היהוד"םהישוב,ם
 ממשלתיות בעבודות העובד יהודי לכל ~אפשרג, ישראלומועדי
 זכותו תקופח ושלא ישראל ומועדי השבת אתלשמור

 השבה. שמירת בגלל ממשלתית לעבודה יהוד,של
 הלאוטיים: המוסרות מאת הררישותה(
 שניתנה שההתחיבות רב, בצער מציין הכנום1ן

 שמירת על הי"ט הציוני בקונגרם חגיגיתבהכרזה
 הובת חלולי לפועל. הוצאה לא ובכפר בעירהשבת
 נתמעטו שלא לבד לא בפרג הקה"ק אדמת ועלבכלל
 מאד, מבהיל באופן לצערנו נתרבואלא
 שתאחז הקה"ק הנהלת אל בדישה פונה הכנום2(

 ההחלטה ממוש לשם תוקף בכל הדרושיםבאמצעים
 המתישבים ובין בינה החוזים, קיום ולשםהזאת
 הסוכנות מאת תוקף בכל דוריט הכנוס3, הדיה חומר בכל השבת, עםבקשר

 בהשפעה פע,ל חלק לקחה הלאומי והועדהיהודית,
 הפורק והמועד, השבת קדושת חלול נגדובהכרעה

 שלא הארץ, בבנין העוסקים לכל פונה הכנוסו, והמסורה. התורה גדריכל
 קדשנו שבת חלול ידי ער הבנ,ן קדושת אתיחללו
 חלול ידי על בארץ הנוצרים שדברים מכריזוהוא
 עברית. ו?ובודה הארץ תוצרת בכלל א,נםשבת
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 כ: העוברת ה8רצה נגד נמרצת מותה הכנוסזן
 מטקום וגם בעור, ומוטוציקלים טשכסי בתנועתגבול

 "דרום האבטובוס'ם חברת נגד וב'תודימקום.
 שלה באבטובוס'ם להס'ע בזדון הממשיכהוהודה",
 ומזרה. הדרום למושבותנוס;'ם

 'הודק כל אל נמרצה בדר'שה פונה הכנוםחן
 קולו 'תן שלא השבת, אל ח'וב' 'הס לוש'ש

 והצבור"ם ה'שוב"ם המוסדות לכלבבח'רות
 בו בטות 'ה'ה אשר למועמד אלאוהלאומ"ס
 בארץ, השבת שמ'רת למען הפע'רוה בכלש'תמוך

 לאלה ב'חוד החדש,ם, ל;ול'ם פונה הננוסט(
 ולמשמ;ת ינמום הרג'ל'ם מערל-א'רופה,טארצות
 התב'בה, במולדתנו ת"הם את לחדש שבאוצבור'ת,
 ח,ותר האמצ;' והוא השבת את מלחללש'מנעו

 חינוך:1, המקור"פ. הוהוד"ם הח"ם לח,דוחטטוב
 החנוכית הפעולה של הגדול ערכה עם בהתחשבון
 פונה השבת, לשמירת והנוער הספר בתיבתוך
 הנוער וארגוני החנוניים המוסדות לכלהכנום
 הסברת את התינוכית פעולתם בתוך להכניםבבקשה
 וקנינ.ה. השבתערכי
 בין לפתח והמועצה ההנהלה על מטיל הכנום2(

 ערכי על רתבה הסברה פעולת והנוערהתלמידים
 ממבות סרור ובכתב, 8ה בעל הסברה עיידיהשגת
 על לחיבורים הספר בבתי פרסים קביעתשבח,

 וכדומה. השבת ערך בדברנושאים

 המוסדות אל המופנות הכנום שך ההחלטותיא(
 משלחת ידי על הילו המוסרות אל ימסרוהלאוטיים
 הכנומ טטעםמיוחדת

 הארצית הטועצה על הובה מטיל הכנוסיבן
 בישוב הגורמים כל עם בדברים לבואוהה:הלה

 המול מימות באחד יום מצי של מופש טתןבדכר
 ס8ורמ משחקי טיולים, סדור לשם העובדיםלכל

וכדומה.

 של משלתות לארגן הצורך על ממליט הכנוםיג(
 כל אל השפעה בעלי תשובים ואישיםרכנ,ם

 כדי והקיבוצות, הקיבוצים, המושבים,המושבות,
 בתללה השבת על שישמרו יושביהם עללהשפיע
 לא בארץ העתונות טן שהלק מציין, הכנוםיד(
 המעציבים החזיונות על מס9קת בטדה עתה ערהגיב

 האלה העתומם מאת ודורש בארץ, השבת חלולשל
 זה תשובה לשאלה ראוית ןב תשומתלהקדיש
 להגנת המרכזית הארצית המועצה תברירשימת

 השבת. למען הארצי בכגום אתד פה שננתרוהשבת

 מירושלים, הראשיים הרבנים שני רכבוד:נשיאי
 הראשי הרב מתל-אכיב, הראשיים הרבניםשני

 מפ"ת. כץ תראשי הרב מתיפה,מרנום

 בראם, אליעזר ברלין, טאיר הרב המועצה:חברי
 גזונדהי,ט, יעקב גופפרץ, ד"ר ברנשטיין,ישעיה
 וורנר, הרב ווייס, דב הרכבי, צבי גרוס, ד. ם.הרב
 טנורשה תרב טביומי, הרב זכאי, מ. זופוביץ,הרב
 הרב לפום, שלום הרב כהן, הרב טיקאצ'ינסקי,הרב
 הרב מעיני, הרב מינץ, בנימין ליפשיץ,י;קב
 8ודהורצר, מ. עוזיאל, יוסף סקורטובסקי, י.:יפלד,
 הר: קלכהים, מ. קליין, ש. פרופ' פארב,טטי,ן,יעקב

 הרב קרוים, א. קאנטור, קניאל, הרבקשמיגקר,
 רא98ורט, אריה רבין, א. ה ד"ר קרביצק',קרול,

 יטרגאי. ז. 'ט. שכטר, ,טטשמפר,יהושע

דקב
 *י,-וקבן בותנת ' ו-' יעטי:ברז ~ם,י דקידב:וי

 אייר רר"ח א' ניכה, ל' תז"מ, א'ביום
 כמינו וטיוחר וננארר גרו5 חג הוזקיים)וזרצ"ז(,
 יובל עם בקשר אלחנה יצחק ר'בישיבת
 1"טיבות ת"ת ת5מירי 1מל יטלה.החמ"2ים
 ניף העיר מכל באלפיהם נהרו וקטנותגרולות
 האורחים התלמירים ה-2יבה. 5בנק רבתייארק
 לאה האשה נרבת 5ישיבה, י2"ם מתנתנתנו
 הטורים מחבר מירסקי ק. ש. הרב נסקקיאבל
 פנחם ור"ר החמגה, את פתח העב5 וערוראי2
 הישיבה יר שע5 5מורים בהמ"ר ראי2חורגק
 ת5מירי ונאמו ברכה. ברברי האורחים אתקדם

 י2מ2א מבב5, ציה רחמים הרחוקות,הארצות
 5ף ממוסקבה, קאר5ין מאיר בערבית,נאומו
מהורה
 השתתפו איטר נארר, באנקעט נתקייםבערב

 יארק, בנע החררית היהרות מנכברי אי"טא5ף
 מררכי אהרן הרב בפי5ר5פי/ לעחנטאה5,הכהן אר" רוב הרב קאפלאה אפרים מר בבנקט:נאמו

 ראזט רעחעל ר"ר הרב פימסבורגאשינסקי,
 בוראק, רור אהרן הרב אלחנה יצחק ר'ישיבת

 המאמים ,שאנהטה בורו ראש ליתי י2מואלמר
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 והה- הגרול תורה מרכז הישיבה, ערך עלעמרו
 כלו. בעולםשוב

 כליל חג כולו מאומה, מגבית נעשה לאכנראה
 עצרת, יו"ט לנו יש לשסה, כולו התורה חגלשם
 קרוש זה 1י1"ט תורתנו, מתן זמן השבועות,חג

 יו"ט, עור לנו יש במלאכה. ואסור יו"טבקרושת
 קימו חז"ל שאמרו הפורים, חג ארר י"ריום

 פ"ח( )שבת ברצון התורה עליהם שקבלווקבלו,
 לא מלאכה עשיית ואיסור עלייהו, קבלויו"ט
 חג לעניים, מעות מנות, ושולחין עלייהו,קבלו
 חג הפורים, חג התורה, חנ לשמה, כולועצרת,
 ישיבת של החג התורה, לעזרת תמיכח,של
 כולו עצרת חג מעין היתה אלחנן, יצחקר'

 לכל רושם יהיה זה חג אבל התורה, חגלשמה,
 הזאת בשנה לעסוק וכורחוק מקרובשהיטתתפו

 בית ובכל ועיר, עיר ובכל התמיכה. חגלשם
 הקהלות ומנהיגי הרבנים על קדוש החובכנם,ת
 מנות, לשלוה התמיכה, חג הפורים, חגלעיטות
 הישיבה ראשי אשר להישיבה, תמיכהכסף

 ולא הרעת, בהרחבת תורה ילמרווהתלמידים
 מלמורים. הרוחקיפריע

 המזרחי של השנתיתועידה
 )תרצ"ז( סיון וא' אייר כ"ח-כ"ט א-ב-ג,בימי
 באטלנ- המזרחי של השנתית הועירהתתקיים

 ברייקערס. במלון נר"ז, סיטיטיק
 בארץ ומבוכה מהומה של שנה הזאת,השנה
 לבוא המזרחי חברי כל על קרוש חובישראל,
 המזרחי של קולו הור ישמע השנתית,לועירה
 הקרו,2ה. ארצנולמען

 על להגן ישראל בארץ עומר אשרהמזרחי
 הכשרות על רתי חנוך על האומה,קד,2י

 השבת.ושמירת
 ישא העולמית, המזרחי נשיא גאלר, זאבהרב
 ישראל. ארץ על נכברנאום

 שליט"א העליר חיים ר'זקבאון
 העיר, מטובי אביב בתל איש כמאתיםבמסבה

 העליר ר'חיים הגאון הרצה ומורים סופריםת"ח
 אלו אשר בכת"י, המקרא" "מסורת ספרועל

 הרבה טועיל היה זה, סמי של לפרסומוזכינו
 התנ"ך. ומרע הקורש כתבילחקר

 ז'סימן
 הטנורההרלקת

 הגאון הרב ירירי העיר ש"ז בפררס נ'בסי'
 רפסק הא על שליט"א גרויבארט ליב יהורהר'

 הטיב "ראם הי"ז ב"כו מהל' בפ"טהרמב"ם
 לזר רמותר לחוץ והוציאן הנרות אתהכהן

 בהעלותך אהרן אל דבר כתיב והלאלהרליק"
 ענין באותו לענין מענין והאריך הנרות.את

 יומא בריטב"א הובא כבר הרמב"ם עלוקושיתו
- הריטב"א. דברי הביא שם והכ"מכ"ר  

 הנ"ל הגאון הרב דברי כתב כבר שםוהריטב"א
 עבורה לאו הרלקה שם הגמרא דמיטנירהאי
 תמה. עבורה שאינה משום מיתה לחייב רקהיא
 מביא הריטב"א ישנים מהתום' שהביא מהוגם
 ברוב שירליק רק רבעינן רש"י בשם ג"כזה

 אפשר ולרעתי מאיליה. עולה והשלהבתהיוצא
 ברמב"ן שכובואר לפי הנ"ל הרמב"ם רברילישב
 מצוות '2ני ריש בהעלותך פרשת התורהעל

 מנורה בלא נרות הדלקת ומצות מנורה,מצות
 איכא המנורה נשברה או נאברה אםואפילו
 דקרא בזה מבאר והוא נרות. הרלקתמצות
 נר להעלות זית שמן אליך ויקחו תצוהראתה
 מנורה. בלא אפילו נרות הרלקת מצות זהותמיד
 מצות זהו ובניו אהרן אותו ריערוך השניוהקרא
 הוציא ראם הרמב"ם שיטת ג"כ וזהמנורה.
 יוציא אם ואפילו מנורה בלא הנרות לחוץ,הנרות
 הדלקת ומצות רין רק ליכא לחוץ המנורהאת

 אלא מקרשין אין וכ"ש כ"ש הלא דמנורההנרות
 מקומן כ"ש שאר גבי כמו בהיכל במקומובפנים
 הוציא ואם היכל, מקומה מנורה גבי כןעזרה
 נרות ,הרלקת מצות גרר רק גבה ליכא אזלחוץ
 גבי כ"ש וקדו'טת להרליקן. לזר מותרולהכי
 גבי ק' מנחות ברש"י שמבואר כמו איכאמנורה
 ביום בין קדוש בלילה ובין ביום בין הקרבכל
 ועיי' מנורה של שמן רש"י רמפרש בלילהבין

 כל, ר"ה בתוס' י"ר ובתמורה הש"םבמסורת
 את הכהן הטיב אם הרמב"ם הזכירול'הכי
 במקומה במנורה זהו נרות רהטבתהמנורה
 מצות גרר רק ראז לחוץ והוציאן כהן ובעיבהכל
 להרליקן. בזר מותר ולהכי נרותהרלקת
 רבר כתיב רהא קושיתם ליישב יש ובזהב(
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 כיר, מותר ואיך הנרות את בהעלותך אהרןאל
 אהרן ובעי במנורה הרלקה טצוה אזדבמקומה

 להויו בהוציאן אבל רוקא, כהןובניו
 כ"'2 דהרי נאברה או המנורה לני2ברהרמי
 רק ונשאר במקומן אלא מקד':יןאין

 לכתחילה ומותר כי2רה דזה הנרות הרלקתמצות
 הוזכר לא נרות הרלקת מצות רגבי בזרגם

 גבי רק תצוה דאתה ראי:ון בקרא ובניואהרן
 דגדר כתיב ובניו אהרן יערוך במקוטהסנורה
 דברי להסביר אפשר ובזה כהן. גורםמנורה
 אוסר בר"י דר"י כ"ט ו'2בת ס"ג ע"זחגמרא

 חי2מונאים. בית שעשו כדרך יע'2ה יא ע'1 '2לאף
 היו ברזל של '2פ1דין ראיה כד2ם לואטרו
 היה בח'2סונאים דפלוגתתם בע'1.וחפום
 הרלקת דגדר כיבר דר"י מנורה הדלקתמצות
 יו ואמרו יעי2ה לא ע'1 י:ל אף כן ואםטנורה
 היה דבחשמונאים ראיה אין דמי2ם להםסבירא

 סנורה. דין היה ולא נרות הדלקת מצותרק
 ביומא הגמרא דאמר דהא מפרי2והרמב"ם
 סצוה גדר רק דהיא היא עבודה לאוהדלקה
 סנורה. ב~א הנרותהרלקת
 בפ"ג הרטב"ם דברי לייי2ב אפיטר ובזהג(

 הנרות הדלקת שכתב רד"ב דמידיםמהלכות
 ':המנורה רשיטתו מוכח ומזה הטבתם.היא
 ביום, ובין בלילה בין תטיד דולקתהיתה

 דטגמרא עליו רבים והקשו בבקר, ג"כוסדליקין
 ועוד תמיד. כתיב לא דבמנורה מוכח כ"וחגיגה

 בין ב"ם מהל' בפ"ט מחלק בעצמוהרמב"ם
 שיטת שבארתי מה ולפי להדלקה,הטבה

 כדטום הדלקה נדר יש גררים דשניהרמב"ם
 וגרר בעצמם. הנרות הדלקת מצות ונדרמנורה
 בין ררק סובר הרמב"ם גם סנורה משוםהרלקה
 שכתוב כטו כהן בעינן וי:ם היההערבים
 אבל הערבים בין הנרות את אהרןובהעלות
 ובנדר הנרות הדלקת מצות רק היהבשחרית
 בקרא תמיד כתיב באפת הנרות הדלקתמצות
 הדלקת טשום המצוה רגדר תצוה דאתהראשון
 והגמרא בלילה ובין ביום בין תמיד היההנדות
 כתיב לא מנורה משום הדלקה בטצות רקחגיגה
 כונורה בלא הנרות להדליק אפשר דהריתמיד
 ומדליטין להטבילה אפשר נטטאה אםולהכי
 בין הרמב"ם שטחלק ומה הטנורה. בלאהנרות

 להכי גורם הכונורה רק המבה רדין להרלקההטבה
 סצות איכא לעולם הלא והרלקה כהןבעינן
 על שהקשו מה מיושב ובזה הנרות.הרלקת
 בזר הנרות את דהמטיב קי"ב מזבחיםהרכב"ם

 רק הוי דהטבה לוקה אבל מיתה חייביןאין
 חדלקה אבל לוקה זר ולהכי כהן ובעיבמנורה
 כהן. בעי ולא סנורה בלא אפילו בנרותאיכא
 הרטב"ם על הסנ"ח קושית סיושב ג"כוכן

 מוף אמור מתו"כ בחו'1 כשרה דהדלקהי:פכק
 יתקן שלא ר' לפני הנרות את יערוךמי"ג

 וגדר במנורה הוא זה הלא יערוך ויכניס.סבחו'1
 שארי כמו בפנים בעינן במנורה חרלקהמצות
 ומקומו בסקומן בפ'נים אלא מקדשין דאיןכ"ש
 בחוץ הרמב"ם ודברי בהיכל הוי המנורה'טל
 מקום בכל דכיסרה הנרות, הדלקת כוצות גדרהוא
 עו'2ה הדלקה וראי הוא דבמנורה קושיתםוכן

 הדלקה בגדר רק זהו במקומה ובעימצוה
במנורה.
 הרשב"א קושיות ליישב יש בזה וכןד(

 מ~ט התכלת ד5' מהא הרמב"ם על'טהקי2ה
 באורתא הרלקה דעביר לאו ואי אביידקאמר
 הרטב"ם לדעת קאי. מהיכא בצפראהטבה
 עביר דלא לן איכפת טאי הדלקה היאההסבה
 דהיינו הדלקה עביד בצפרא הא באורתאהדלקה
 בחינוך דהתם שפיר אתי שבארתי ולפיהטבה.
 גם מנורה מצות גדר כושום והדלקההמנורה

 אמרה וע"ז הערבים בין רק הואלהרמב"ם
 אבל בסנורה רק שייך דזה הטבה דיןהתורה
 הדלקת סצות מי12ם רק אינו בבקר ,הנרותהדלקת
 הרשב"א קושית וכן מנורה. משום ולאהנרות

 דמשמע ומדליקה שמן ונותן "מטיבה פ"חממנחות
 רהדלקתה בערב לחוד", והדלקה לחודהטבה
 שהיא הטבה בבוקר היה מנורה מצות מצדהיה
 רק כתב והרמב"ם כהן. ובעי' במנורה דיןג"כ
 הדלקת מצות מצד היה דזה שחרית הדלקתעל

 הטבה דין אין ושם מנורה בלא ואפי'הנרות
 מצוה גדר הדלקתם היא זה דשחריתוהטבה
 הנרות. הדלקת בהטבתם הוא בהםשיש
 ס"ט דמנחות הא ש5יר אתי שבארנו ובזהה(
 שבעת בהדלקת אלא המנורה את מחנכיןדאין

 כמו במנורה שהיה משום הערבים. ביןנרותיה
 שתי היו במנורה כן תמירין שני מזבחגבי
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 וקכו"ל בבקר ואחת הערבים בין אחתהדלקות
 משום '2היה בהדלקה היה דהחינוךהמתניתין

 ,2ל ולא הערבים בין זו כהן דבעי מנורהגדר
 וכן מנורה ולא נרות הדלקת מצות דהיהשחרית

 מה על גרויבארט מהרי"ל הגאון שהעירמה
 גם בת"י רק וזה רש"י בשם הכ"משכתב

 הנוות דהדלקת רש"י ביטם זה הביאהריטב"א
 מכיון דהא עביד כלום דלא היא עבודהלאו

 מאיליה עולה השלהבת היוצא ברוב'טהדליק
 פמיק ורבא אמר רבא זה דהרי הנ"לוהקשה
 אח"כ ,2נע'2ה מה וכל חציו. משום דא,2וכר"י
 תמה עבודה והוי תיכף עשה הוא כאילוהוי

 אטרינן חציו מי2ום אשו 41דעתי שם.והאריך
 להעוי2ה הדבר פעולת למחיטב דבעינן בטקוםרק

 העושה עצמות דבעינן בבוקום לא אבלכותחילה,
 בעינן היא עבודה הדלקה אמרת דאיוגופו
 ובגופו בעצמו בכהן נעשית השלהבת גםשיהא
 בסוף דהרי בחציצה אבל שעשה, כמווהוי

 בעינן עבודות ובכל כהן. '2ל ועצמו גופומחסרא
 רק הוי חציו משום ואשו כחו לא אבלגופו
 מ':ום אשו אמרינן כוחו דסגי ובמקום כחו.כמו
 דבעינן גופו בעינן בעבודות לא אבלחציו

 אתא ואי י"ד, זבחים ועיי' כהן. '2לעצמותו
 אהריתי זיטנא לט'טקל בעי אידיה רמאקו'ו

 היה וכן יקח. בעצמו מי2מע ולקח רש"יומפרש
 דם הגיע '2לא עד מזה של ידו ונקטעהמזה
 בעינן. ונתן והזה מטעם ופסולה מזבח שללאויר
 הולכה שכוה לא ברגל שלא הולכה שםוכן

 הגמרא שם פריך וכן כהן. של גופודבעינן
 מידו מדפריש מ~2בה ביה דפסלה העוףחטאת
 מחשבה פסול לענין הגמרא ורק מצותו.נעקה
 מצותו. נעשית לא לסזבח דמטא דעדמתריו
 בעינן ףהרי מיד המעשה נעשה הכהן מצדאבל
 מצותו דנעשה מלא ד"ה שם בתום' וכןגופו
 דפרוכת בהזאה כמו למזבח בנגיעתו ולאמיד
 עבודה נגע. שלא אע"8 הזאה דהוה הבדיםובין

 הם רש"י ודברי בגופ'1. הכהן דעושה מהנקראת
 'טעושה מפני עבודה אליתא ףהצתתפשוט
 האש, עשותו הוי והעבודה הדבר בעצםהכהן
 ובזה האש עשית ולא האור המצוה במנורהאבל

 לזר דמותר דפסק הרמב"ם דברי 1ע5ה(
 הפליג א"א בהשגות הר"א כתבלהדליקן,
 הזר הדליק שאם אלא להדליק לזר מותרכשאמר
 לזר שמותר הוא שמוכרח נראה ולדעתיכיטרות.
 גם להדליקן לזר אכור היה שאםלהדליקן
 בעבירה, הבאה מצוה משום פסולותבדיעבד
 ליכא דבעבודה מנחות היטמ"ק דברידידוע
 דמצהב"ע בעבירה הבאה מצוה כ,'12םלמפסל
 זהו חילול, ולא המצוה ק.ום בתנאי גדר רקזהו
 טצוה רק עבודה דלאו בהדלקה אבל בעבורהרק

 כד2ום הדבר נפסל בודאי זר עשה ואםבכהן
 ולהכי הדבר בע'2יית דמחסרא מצהב"ע,תנאי
 למפסל. ליה הוה בדיעבד זר הדליקן אםאפילו
 במצות י2בארנו כמו הרמב"ם דדברי ע"כורק

 נרות הדלקת טצות רק הטנורה הדלקת דיןליכא דאי לחוץ הוציאן אם כונורה בלא הנרותהדלקת
 בזר. לכתחילה אפילו מותרולהכי

 פסק על הכ"מ קושית מכבר י'2בתיובזה
 פט'ול סידורה המערכה את שכדר זרהרמב"ם
 אבל דר"ז, וכאתקפתא בזר כיטרה המערכהסידור כ"י יומא הגמרא לטסקנת הלא הכ"מותמה
 מוכרחים הרמב"ם דברי הרי דבארנו מאילפי
 הוי המערכה דסידור שם דגטרא דלם"דהם

 עבודות בשאר כמו חילול מי2ום ופפולהעבודה
 הבאה כוצוה פסול ,2ייך לא וע"ז טחללדהזר

 הוי דלא המצוה בקיום תנאי רק דזהובעבירה
 להכי הדבר על פסול לחדש לא אבלעשיה
 בלילה שכשרה עבודה יש וכי ר"זאתקיף
 אבל בזד. חילול בזה דליכא היינו בזרופסולה
 עבודה הוי לא המערכה דסידור הגמראלכ:סקנת
 דבעינן המצוה בקיום תנאי רק כהן דבעיוהאי
 פסולה המערכה את זר מדר אם ומטילאכהן
 המערכה סידור של המצוה קיום דמחסראהיינו
 הבאה מצוה כמו והוי ומחמרא כהן דבעינןכיון

 אותה 1םודר וחוזר פורקה ולכן יצא דלאבעבירה
כהן.

 נטולוביטש, ב7-צי11היימ
 קי. לואיוויל, דעיר ואב"דרב

 עושה. הכהןאין
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 ח'מימן

 מלאכותי קרחתבת
 באקמעם( אייז)עלעקטרישע

 נדפם 8 עמוד ב' חוברת ה' חלקב"הפררם"
 אם מלאכותי" קרח "תבת על ה'2אלהלרא'2ונה

 הקרח אופני כי ב':בת. בהם להשתמ'2מותר
 )עלעק- החשמלי זרם ידי על הוא '2םהנש2ה
 מגיע הקור אם הזה, באומן נעי2ה והואטריק(
 החשכלי והזרם הקרח, נש2ה אזי זו פדרגהעד

 התכה פותחין שאין אף ולפעמים מעבודתונפסק
 בתוכו, ונכנם דוחק שבבית החום סגורהוהיא
 הח'2מלי והזרם הקור מדרגת להפחיתונורם
 פותח אם לפעמים אבל מעצמו, עבודתומחר'2
 המונח מאכל איזו או קרח כ"2ם ליטולהתבה
 הקור. מדרגת להפחית בפתיחתו נורם'2ם

 גורם הבית חום בהצטרפות מועט זמןואחרי
 היה וזה החשמלי, הזרם עבודתהתחדשות
 מיד נעשית אינה שהמלאכה כיון להתירבאפשר

 המלאכה, שתעשה כן אחרי זמן על גורם הוארק
 כושם ליטול התבה פותחים אם לפעכויםאבל
 אז בה, נכנם שבבית והחום מאכל איזו אוקרח
 החשמלי הזרם עבודת נתחדש הרנע באותהסיד
 החשמלי. זרם עבודת בידים גורם הואוהרי
 קרח תבת נמצא ובית בית בכל כמעטוכעת

 שאין אמרתי ושם בזה. נעשה ומהמלאכותי.
 שיראה או אופנים, שני ע"פ רק בזההיתר
 מדרגת שיעלה לחשיכה סמוך שבת,בערב
 ובכל החשמלי, זרם ויפסיק גבוה, למעלההקרח
 שבת, בערכ שנגמר מהקרח יטתפק השבתיום
 יום כל מעט פתוחים יהיו התיבה שדלתיאו

 הזרם כי יגרום שבבית החום ואזיהשבת
 וע"י מעצמו, ויתחדש עבודתו, יעשההחשמלי

 שום בידים יגרום ולא יסגור ולא יפתח לאאדם
 להנצל ברורות היותד העצות וזהו שבת,חלול
 בעולם רב תמהון עודר זו שאלה שבת.מחלול
 באו מכתבים והרבה חדדים. ויהודיםהרבנים

 ח"ה ובהפרדם זו. שאלה בנדוןל"הפרדם"
 שבאו טעמים איזו נדפם 6 עמוד ג'חוברת
 דכל מתכוין. שאינו דבר דהוי מטעםלהתיר
 ונם שבת. חלול לגרום כונתו אין התבהשפותח
 בלי שיפתח להיות דיוכל ל"ה דישיהפסיק

 פם"ר מפק והו"ל חיטמלי, זרם כח מאומהינרום
 דמותר, סק"ג שט"ז מי' או"ח בט"זדמבואר

 וב'12"ע צירוף, גבי ז"2בת פ"ג ור"ן ברמב"ןוכן
 צ"א: זבחים וברש"י רע"ז, סי' ז"להרב

 נדפם י"ד סי' נ' חוברת ח' חלקוב"הפרדם"
 זעקיג שמחה ר' ההוראה עמוד מהגאוןת'טובה
 ודעתו זו. שאלה על בברימק דומ"ציטליט"א

 לקבל כדי התבה דלת את דכשפותח כיוןשם
 עבודת לחדש מכוין ואינו דבר איזומ'טם

 דשרי לי' איכפת דלא פם"ר הויהעלעקטרי
 על להחולקים ואף והראשונים. הערוךלדעת
 הב"י כתב וכבר מררבנן. אמור רק הואהערוך
 כהערוך. העולם דמנהג מי"ח ש"כ מי'באו"ח
 שר האמתי הנאון מאדמו"ר '2י2טעוהביא
 זצ"ל הלוי חיים ר' הרב ר'טכבה"גהתורה
 שם והאריך כהערוך. הרמב"ם דדעתכובריסק
 סי' ו' חוברת ח' חלק וב"הפרדם" הזה.בהיתר
 וכעת זצ"ל, ר"ח מהנאון הענין כל נדפםל"ד
 רבנו "חידושי התורה, אור הגדול לפפרוזכינו
 בהל' להרמב"ם הענין כל נדפס ושם הלוי"חיים
 זעליג שמחה ר' הגאון כי ומפורסם וידועיטבת,

 ומיוחד בהוראה, הדור מגדולי אחדשליט"א
 הגאון שהרב ומפורפם וידוע שבת,בהלכות
 סאלאווייצינ הלוי חיים ר' ישראל שלמאורן
 שנשאל השאלות עניני בכל עליו ממךזצ"ל,
 ז"ל קלאצקין אלי' ד' הגאון )לשון אתו"ונמלך
 והרי נ"ב(, סי' ח"ד בנעימים חבלים בם'נדפם
 קרח ב"תבת להשתכהט מותר אשר פמוקההלכה

 בשבת.מלאכותי"
 "המסלה" בירחון ה'2אלה נתחדשכעת
 הגאונים, מהרבנים תדצ"ז, וניסן שבטלחודש
 ר' והרב טרענטאן, קאנטריווייו, יעקב ר'הרב
 ההיתר מזכירים והמה יארק, ניו ביק,חיים

 מתכוין אינו דהוי משום ב"הפרדם"שנדפ'ם
 לדחות וברצונם וכוותר, לי' ניחא דלאופם"ר

 התבה לפתוח עצה אומר ביק והרבהדברים,
 ר"י הרב שדחה מה נכון ובודאי עבודתה,בשעת

 הרא"ש כמש"כ אמור בודאי דזהוקאנטראוויץ
 משום דחייב לנר שמן דהנותן דביצהפ"ג

 דאסור. עבודה הארכת גורם הכא וג"כ.מבעיר.
 הערוך על לממוך ההיתר שדחו מה בעיקראמנם
 קאנ- ר"י הרב וגם מותר, לי' ניחא דלאדפם"ד
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 הרמב"ם אשר הענין כל לרחות רוצהטראווייו
 הרברים יצאו ממי מזכיר ואיננו כהערוך.סובר
 עוז בנפשו הרהיב אשר עליו אנכי תמהאלו.

 ר"ח אמתי מגאון שיצאו אלו רבריםלדחות
 הנרפם העמוקה כברתו מת" שרואה ומיזצ"ל.

 כנים רבריו כי יראה ובספרו,ב"הפררם"
 זעליג שמחה ר' מהגאון הנאמר וגםואסתים,
 רעק"א הנאון והרי פסוקה, הלכה הוא':ליט"א

 ג"כ הורה כ' סי' רעק"א שו"ת בכפרוז"ל
 וטקיל מותר, לי' ניחא רלא דפס"רכהערוך

 בשאלת גם ומה יעוי2"ה. י2בת בי2אלת'2ם
 בית בכל כעת הוא א,2ר מלאכותי" קרח"תבת
 כדאי אשר גרול היותר צורך בוראי הואישראל,
 הערוך. שיטת עםלהקל

 סי' יו"ר ט"ז הביא קאנטראוו"ו ר"יוהרב
 ברבר רק שייך רדשא"מ ראומר סק"י'ט"א
 שבכל איסור תמיר לעשות אין אבל שעה,לפי
 לכך ע'2וי דהדבר רכיון מתכון אינו יהי'פעם
 לכך עשוי הרבר והכ"נ יעו",ט. כמתכוין,הר"ז

 כסתכוין הוא בתמירית זה באופןיהשתמש
 :2ם כתב הרמ"א רהא כ"ז מובן אינועכ"ר.
 וטוכח מתכוין, ואינו הואיל מתירין "ויי2להדיא

 רמיון מה וגם הט"ז, כסברת ס"ל לארהרמ"א
 וצמר בפשתים החבלים עושה הרי ר'טםזל"ז

 ירו על לכרוך כלאים באיסור מתחלהונעיטה
 הט"ז סבהת נכון '2פיר הבהמות הנהגתבעת

 התבת נעיטה וכי כאן אבל לכך, מתחלהרנעשה
 '2יקרא בשבת, רק להשתמש מלאכותיקרח

 בכל משתמיטים הלא באיסור. מתחלהדנע'טה
 ואין שבת. על רק והשאלה בזה. החולימות
 יט"א סי' יו"ר בב"ח ואררבא לי2ם. רטיון'טום
 ליה רניחא פם"ר דהוי חבלים בין לחלקאומר
 רהו"ל המכם להעביר כלאים לובש וביןואם'ור,
 ררן הרי יעוש"ה. ומותר לי' ניחא רלאפם"ר
 לי' ניחא רלא פם"ר משום כלאיםבאיסוד
 טחי2בת מלאכת רצריך שבת במלאכתומכ"ש
 ליה. ניחא רלא בפם"ר להקל ישרוראי
 דתליא כתבו כבר הערוך, על להחולקיםואף
 רבמלאכה הערוך דשיטת שאצל"ג. מלאכהברין

 מלאכה הו"ל לי' ניחא לא ואם פטור.שאצל"ג
 באיסור ופם"ר מררבנן אסור ורקשאצל"ג,
 ממאכמשוב הקרוש הגאון וכ"כ מותר,ררבנן

 לדירן וא"כ רש, מלאכת טל אגלי במפרוזצ"ל,
 מוברים ,2פיר פטור שאצל"ג מלאכהרקיי"ל
 ר"ח הגאון אם בזה, נפלפל מה אבלכהערוך.
 שאצל"ג מלאכה רם"ל הרמב"ם רגם אוכורזצ"ל
 שלמה ר' הגאון וכן כהערוך. סובר ג"כחייב
 במאמרו ג"כ אומר שליט"א, קאטלערנתן

 ל"ב, סי' ר' חוברת ה' חלק ב"הפרדם"הנרפם
 יעוש"ה. כהערוך סובררהרמב"ם
 מהלכות 5"ז ז"ל הרמב"ם רברי בעיקרוהנה
 שהוא ב'2בת גחלים החותה וז"ל הי"בשגגות
 אם התחתונות את ומרליק העליונות אתמכבה
 גחלים חתה שתים. חייב ולהבעיר לכבותנתבוין

 שתים חייב מאיליהן והובערו מהםלהתחכום
 עכ"ל. וכוי עליה חייב שאצל"ג שמלאכהמפני

 אמרינן ר"כ: בכריתות דהרי הרבריםותמוהין
 לר"י ולהכי בתו' יעו"ש '2אצל"ג במלאכהרתלוי
 להתכוין צריך אינו חייב שאצל"ג מלאכהרם"ל
 מלאכה רם"ל הרמב"ם ולמה ולהבעיר,לכבות

 לכבות נתכוין ברישא נקט חייב'2אצל"ג
 להתחמם גחלים חתה גבי ובםיפאולהבעיך.
 מפני שתים רחייב אומף מאיליהןוהובערו
 ימורו כל יםובב וע"ז חייב. אצל"גשמלאכה

 להוכיח זצ"ל, הלוי חיים רבינו אמתי הנאון'2ל
 בפפרו. יעוי2"ה כהערוך מזבררהרכיב"ם
 ז"ל, הרמב"ם שיטת לתר'ו נראהולפענ"ר

 חלק ב"הפררם" )ונרפם לחריט 'טאמרתיעפ"מ
 רס"ל לר"י ראף פ"ח(. םימן ח' חוברתד'

 אחת מלאכה עושה אם חייב, 'טאצל"נמלאכה
 אחת ומלאכה מלאכות ב' נתפעל י2סמנהביטבת
 לנופה צריכה אינה אחת ומלאכה לגופהצריכה
 זו דמלאכה הצל"ג. סלאכה על אלא חייבאינו

 כוונתו ואין הצל"ג מיאכה לגבי נתבטלי2אצל"ג
 עור יטם ואמרתי הצל"ג. לכולאכה רק זובפעולה
 לזה ראיות הרבה והבאתי לזה, מחודרבסברא
 ביטו"ת טפורי2ת זו סברא סצאתי וכעתיעוש"ה.

 רעושה רהיכא דכתב מ"א מי' חאו"ח יצחקבית
 קוצר משום דחייב זומר כגון בב"א מלאכותב'

 שצל"נ ומלאכה כוונה לר"י גם בעי נוטעומי2ום
 מלאכת בעי ולא כוונה בעי רלא ס"ל רר"ידנהי

 אחרת למלאכה טחשבתו אם מ"ממחשבת
 רמצות רנהי ר"ה מוף הר"ן ,טכ' ע"רמחריב
 אחרת למצוה מחשבתו אם מ"מ כונהא"צ
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 שאצל"נ ומלאכה בר2א"מ לר"י ה"המחריב
 ז"ל הרמב"ם לשון מאור נכון ולפי"זיעוש"ה.
 ולהבעיר. לכבות נתכוין לוכהי הוכרחדברישא
 שתים. מחייב היה לא לכבות רק נתכויןראם
 חייב, שאצל"ג דמלאכה ט"ל דהרמב"םדאף
 נחלים, חתיית אחת, פעולה שעושה הכאמ"מ
 ואם והבערה, כיבוי מלאכות ב' בזהונעשה
 ואינו הבערה מלאכת בטל לכבות, רקכוונתו
 לה שנתכוין מלאכה דזהו מכבה משום רקחייב

 לה נתכוין לא הבערה אבל הצל"ג,ומלאכה
 ולהבעיר לכבות שנתכוין מדייק ולהכיואצל"נ,
 להתחמם גחלים שחתה ובסיפא שתיים.וחייב
 להבעיר ולא לכבות לא מלאכה לשום נתכויןולא
 חייב שאצל"נ דמלאכה כיון שתים חייבשפיר
 הוא.ונכון

 5תיחת ב,סעת דאם למעלה, במש"כוהנה
 נורם הוא רק מיד נעשית המלאכה איןהתבה
 כן מבואר מותר עבודתו שתעי2ה כן אחרי זמןעל

 דע"ג. לשבת ז"ל למהר"4 אריה נורבטפר
 דכוו2קה ואף בשבת זרעים על יריו ליטולדמותר
 משום מותר כאן זורע כה2ום חייב לזרעיםמים
 כיון מ"מ 5ם"ר רהוי ואף מתכוין י2אינודבר
 אח"כ רק מיד נגמרת הזריעה מלאכת'2אין
 עירובין בריטב"א וכן יעו"ש. 5ם"ר בומותר
 מתכוין שאין דבר אטרו רלא מבוארד5"ח.
 ע"ז ועי' יעוש"ה, בו מותר 5ם"ר ואפילובכחו
 דבנן. גזרו לא בכוונה שלא כחונ"ח:

 ד5"ר הפוסקים טברת למעלה שהבאתיובמה
 הרמב"ם דברי לישב בזה נ"ל מותר,בדרבנן
 של שופר וכן וז"ל הל"ג 5"א שופר בהל'ז"ל
 דין בקול שאין יצא תקע ואם בו יתקע לאעולה
 מצות הקול בשמיעת נהנה והלא וא"תמעילה
 הרכבת על תמהו וכבר ע"ל. ניתנו. ליהנותלאו
 מצות ונם מעילה, רין בקול שאין המעמיםב'
 ונ"ל די, אחד בטעם רהלא נתנו, ליהנותלאו
 מעילה בהלי הרמב"ם הביא שם בלח"מדהנה
 והיינו כ!ועלין, ולא נהנין לא וריח כ,ראהדקול
 הטעם הך על והנה יעוש"ה. מדרבנן נהניןדלא

 הראשונים כתבו נתנו. ליהנות לאודמצות
 דאינו מתכוין שאינו דבר דהו"להמברא
 ואמנם מותר. ולהכי למצוה רק להנאהמתכוין
 בלי אפשר ראי רישי' פטיק הו"ל דהאתמהו

 ז"ל, הרמב"ם כוונת רזה י"ל ולכןליהנות.
 והיינו מעילה רין בקול ראין מתחלהדאומר
 אמר ולהכי מעילה. דין יש דמדרבנן ואףמה"ת.
 אינו דהוא נתנו ליהנות לאו דמצותהטעם
 הכא מ"מ 5ם"ר, דהיא ואף להנאהמתכוין
 דרבנן באיטור ושוב מררבנן. מעילה דיןדרק
 ונכון. מותרפם'"ר

 פררס, הלוי אהרזשמחל
 "הפרדם". ומו'לעורר

 ט'מימן
 נאסר אם שפנהו קברבענין
 מהרש"ג הרה"נ הביא כ"ח טי' ש"יבהפרדם
 קוק מהרא"י הנה"צ מדברי מירושליםשליט"א

 ישעי' הר' בשם שם"ב בסימן הטור ע"דז"ל
 אטור הקבר בתוך המת בו שמכטיןשהעפר
 פליג והטור חברו ולבטוף תלוש דהויבהנאה
 מהר"ש והרב עולם הרקע נקרא העפר דנםום"ל
 הר"י בשם הטור כתב אח"כ רהריתמה

 הגרולים בקברי הקטנים שקובריןדעכשיו
 ולא בהנאה אסור מת שקבר עושין הןבאיטור
 הב"ה ום"ש הוא עולם קרקע הא ויקשהפליג

 דזה הנאי"ק כ' עלה קאתינן המת כבודדמשום
 שס"ח בטי' הרמ"א כ' הא ובאמת עכ"דדוחק
 דמותר אע"נ קבד של עולם מקרקע ליקחדאין

 בש"ך וכ"ה המתים כבור כמ2ום והואבהנאה
 על דקשה מהר"יש הרב ומ"ש א' ס"קשם

 בהנאה כ!ותר הקבר בעפר שכ'הרמב"ם
 בז'ה והרגיש בהנאה אטור רבה"ק כ'ומתחלה
 אטור דבה"ק שכ' דהר"מ פשוט הנההש"נ
 חופדין שאין במקום אף בה"ק בכל הואבהנאה
 דכ"ט בסנילה כמ"ש המתים כבוד משוםוהיא

 טי' הב"ח וכמ"ש מדרבנן רק הוא זהואטה"נ
 בקברי קטנים לקבור דאין הטעם והואשם"ח
 לא רהר"י שם"ב טיי הב"י וכמ"שהנרולים

 בהנאה אטור מת שקבר לטעם בזה צריךהי'
 עפו אבל המתים כבור מפני אטורדבלא"ה
 דמותר להר"ם ום"ל אחר ענין הואהקבר
 על שנותנין רעפר ט"ל והר"י מדינאבהנאה
 בשם והטור חברו ולבטוף תלוש הויהקבר
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 קרקע מקרי זה דנם כתב הרא"שבשם
 בשם בהי9ך כ' ירוחם דרביני כ' ובב"יעולם
 ליתא. דזה כ' והב"ח והרא"ש והר"מהרי"ף
 וי"מ כתב כ"ח נתיב ח"א ירוחם ברבינוובאמת
 וההוא שנתלש מאחר אפרן אמור שלנורקברות
 לאישתא עפר ממנו נומלין שהיו דרבקבריה
 בכוכין לקבור רגילין שהיו והתירוהו יומאבת
 מעולם נתלש שלא לוקחין היו בעצמו הקרקעומן

 נתנאל ובקרבן הב"י כמ"ש וזה מותרוההוא
 ירוחם רבינו רברי ראה לא ב' אות 9"בתענית
 הוא מקבר דאמה"נ מ"ל רש"י והנהאלו.

 'טזה כ' ר' מי' יו"ד רשד"ם ובתשו'דאורייתא
 ד"ה מ"ח מי' הגרעק"א תשו' ועי' מדרבנןרק
 עפר מיניה רשקלו דדב קבריה בהך וצ"עואף

 עולם דקרקע עבדין דיאות דא"ש כו'לאישתא
 עולם קרקע אם אף דהרי ויקשה נאמרתאינה

 סכנה בו שאין לחולה לרפאות מותרנאמרת
 מי' אבלות ה' זרוע דבאור אלא דרבנןבאימור
 ומשקין דרב קרקע מעפר שנמלו 9י'תכ"ג
 קנ"ה מי' ביו"ד כמ"ש דאמור י"ל ושובאותה.
 י"ל אולם וישתה, יאכל שלא ובלבד נ,מעי'
 ועי' מזה יותד כבה"נ שלא לך ראין שרי זהדגם
 פ"ה ושעה"מ תקמ"ח סי' ח"ג רדב"זתשו'

 שם. ומעה"מ ה"אמאישות
 אמאי לשאול הקשה מהר"ש הרה"נוהנה
 משום נאסר דאינו קרהע קבר גביאמרינן

 רנ"ב ע"ז בש"ם הרי לה גמרינןרמעכו"ם
 עולם לקרקע הכהטתחוה שאמרו אע5"יאיתא
 וה"ה אמרה ומערות שיחין בה חפר אמדהלא
 בהשתחוה דדוקא י"ל דשם וכ' הקרקע בחפרכאן
 קמ"ה סי' יו"ד הש"ע מדברי הזכיר ולאלה

 נ"1 מהרי"ש הגאון זו קושיא הביאוכבר
 ובהני"ש שם"ר מי' יו"ד שאול ורבריביום"ד

 ועש"ך קמ"ה רם"י המו"ז מדברי והביאשם
 התם רשאני דלק"מ י"ל ובאמת שם כ'מ"ק
 ולכך מעשה עשה בעצמו רהעובד בורותבחפר
 אינו והמת האומר הוא המת הכא אבלאמדה
 אמבה"נ ,הקבר דאם י"ל ולכאודה כלוםעושה
 א"כ שלו מקדי לא דאסה"נ להמובריםא"כ
 ב"ב עי' שלו שאינו בשבר נקבר דהמתנמצא
 מיחשב לא בלא"ה דהא ליתא דזה אלאדקי"ב
 בתשו' הקשה וכן למתים וזכיה קנין דאיןשלו

 למת נ"מ דפאי שנ"ה מי' יו"ד שיקמהר"מ
 ולא שלו אינו שלו שהוא מה מיתה לאחרהא

 ומדבדי ק"ם סיי או"1 מהר"ח מתשו'הביא
 אה"ע קמא ובנו"ב דם"ד בנזיר המאיריהרב
 שאולים היו דבגדיו לחוש מת בנמצא נ"אמי'
 ואולם שלו, הוי ברשותו שנמצא דכל לומראם

 לא רמת כי כ"ד מעי' י"ז מי' אה"ע יעקבבקהלת
 שנמצא דמה חזקה לומר בו ול"ש מוחזקחשיב
 דאמרינן דמה י"ל ואולם שלו, הוא ידותחת
 המת של יטיהי' לענין לא שלו בקבר נקברשיהי'
 בשלו מוחזק שיהי' רק וקנין מקנהבתורת
 דמת מ"ש דומיא מהברו לפנותו יוכלושלא
 דלא ר"ה דמ"ד ב"ב ועתו"ם מקומו קונהמצוה
 לקברו ד"א לו שאין ארם לך דאין א"נמש"כ
 בדמים הקרקע מחיים קנה אם סבעיאולא

 עבורו קנו שהיורשים או מיתה אחר לושיהי'
 שלא הוא והכל למתים זכיה אין אבלהמקום,
 מונח המת אם הוא דכ"ז וי"ל לפנותו.יוכלו
 אם אבל המת משום רק הוא אסה"נ והריבקבר
 מת שם ולתת בהנאה מותר רהקבר י"ל9נהו
 בהנאה לאמור מ5"ו סגהדרין הש"ג ומ"שאחר

 כי הרי המת משם 5נ1 אפילו דידןקברים
 בקרקע זוכה הנקבר אדם כל דמתמאמשום
 קנין אין למתים דהרי צ"ע וזה בושנקבר
וזכיה.
 בלבול ממעם הוא המת 9ינוי ראימוראלא
 )ותשו' של"נ מי' יו"ד חת"ם ועי' הדיןוחדרת
 בחת"ם ממ"ש הי9ך והוא. תקע"א בשנת כ'זאת
 ואם תקם"ה(. בשנת קל"ב רט"א ח"באה"ע
 לפנות דמותר י"ל נדולים בקלרי קמניםקברו

 תב"ש עי' הדין חררת ליכא דב"מניםהקמנים
 מי' יו"ר ובנוב"ת דמ"ז פנהדרין שורבבכור
 אם נ"מ ונם הבכ"ש סדבדי הביא לאקס"ד
 דמותר המת של עצמות רק בקבר נמצאלא

 מ"ש מ"ג מי' ציון שיבת תשו' ועי'לפנותם
 זכד לא ובמחכ"ת בתוה"א 'הדמב"ןמדברי
 מנהררין בירושלמי מקודם אלו הרמב"ןשדברי
 ה"ה 8"ק מו"ק וירושלמי ה"מ הדין ננמר9רק
 דהקבר י"ל המת לפנות דמותר היכיולפ"ז
 היורשים ואם אחר מת בו ולתת בהנאהסותר
 תשו' ועי' אחר ענין זהו הקבר מקום בערשלמו
 יאיר חות תשו' בם' אופנהיים ר"דהגאון
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 חדש רבר הבאתי רמ"ב הגולה בתוךובנזפרי
 המלחמה ובשעת גולין רקבר 5י"ר 'טסחותממסי
 אחר לכוקום לפנותו וסותר לקבר חזקהאין
 עי' שלו ראינו אסה"נ ולענין 'טם בנח"יועי'

 ס"ה פ"ג מוכה בכדטניות רב מיטנתבהגהות
 שם מ"ה סי' הנרע"א ותיטו' בטול לעניןמ"'ט

 סי' 'טם בהפררס סהר"פ הרה"ג גםשהביא
 בענין שם וגב"ה 'טם"ר סי' דע"ק ועי'כ"ט
 בזה. ואכמ"ל איתןנחל

 מישעל סגיילאליעזר
 והגליל טורקאהאבר"ק
 אליעזר מי2נתבעהמח"ם
 1'ט"ם ומהר"תמהר"ק

 י'מימי
 יו"טממחרת

 מביא ק"ז סי' אסור פרשת היטאילתותרבנו
 וספרתם הליטון בזה ס"ה: רמנחותהברייתא

 השבת מחרת לכאו"א, ספירה 'טתהאלכם
 אינו או יו"ט טמחרת אומר אתה יו"טמסחרת
 מיום אומר כשהיא בראשית '2בת סמחרתאלא

 יו"ט מחרת הרי התנופה עומר את'הביאכם
 אינו אוסר יהורה ב"ר יוסי ר' טדבר.הכתוב
 לא זו ברייתא לשון ואמנמ עכ"ל. וכו'צריך
 מרן העיר כבר מקום, ביטום לפנינונמצא

 שהי' לעין רנראה שם בפירוי12הנצי"ב
 התפלא אבל בגמרא. זו גירסאלהשאילתות

 של הערעור אותן שהרי הררשא, עיקרבהבנת
 מלשון ג"כ 'העומר הבאת על חלהצדוקים
 מה וא"כ הכהן, יניפנו השבת מכוחרתהכתוב
 העומר. בהבאת תלויה יטהספירה בזהמועיל

 קשה יהויטע טמפר מהראי' הנצי"ב של1פיר1'ט1
 מן חסר רהעיקר הנ"ל הברייתא בלשוןלהעמים
הספר.

 הברייתא כונת כי ררכו יורהוהאמת
 לרבנו וברור פשוט שהי' מה היאשבשאילתות

 אע5"י 'טם, מנחות למס' בחירושיוהריטב"א
 רז"ל השאילתות. גירמת לפניו הי'שלא

 להשיב אין מה מ9ני תמהתי ואניהרשב"א
 לכם ומפרתם דכתיב רקרא מגופיהלהם

 התנופה עומר את הביאכם מיום השבתממחרת
 התנופה עומר את הביאכם מיום לכחובולכוה
 אם כי לכתוב הי"ל לא הוא כרבריהםאם

 רהיינו לומר ראין השבת ממחרת לכםופפרתם
 את והניף כתב כבר שהרי אחר שבתאומרים
 יניפנו השבת ממחרת לרצונכם ר' לפניהעומר
 לכם ומפרתם כן אחר כשיאמר א"כהכהן

 השבת שממחרת יורעים א,נו השבתכומחרת
 את הביאכם מיום וא"כ קאמר כברשהזכיר
 כרי כתביה להכי אלא הוא, יתירא קראעומר
 יתחילו העומר שיביאו יום שמאיזהלפריט
 באחד העומר הבאת יום יחול בין בולכ,נות
 עכ"ל. השבוע ימי בשאר ביןביטבת

 יאלעם, הכהן אייעזראפרים
 פילדלפיאראבר"ק

 י"אמימן
 זרעים למדרהדרן

 לביכורים תרומה המקדיםבדין
 יהודה ורבי גרמינן, ביכורים 'טילהיבמתני'
 במובה. לחבר אלא אותם נותנין איןאימר

 משמר ~אנשי אותם נותנין אומריםוחכמים
 המקדש. כקד,2י ביניהם מחלקיןוהם

 והם קרושה, להם יי2 רביכורים ירועהנה
 חייב ביכורים שאכל זר ולפיכך תרוטהקרויים
 ביכורים, ז.מסכת כ8"ב , שמים בידימיתה

 קורמים והם ביכורים, מהל' בפ"גוכרמב"ם
 כרטפורש 'טבכרי החיובים יחר לכללהפרשה
 לתרומה, הביכורים 'טיקרטו ומנין פ"ג.בתרומות

 תרוכה קרוי וזה וראיטית, תרומה קרויזה
 ביכורים שהן הביכורים יקרמו אלאוראי2ית,

 וסעשר ראיטית, שיהא לראשון ותרומהלכל,
 ראשית. בו שיש לשניראיטון

 ע"אר' תמורה ברש"י )הובאהובמכילתא
ביכורים דיקרמו הטעם דרשינן "מפני"(ר"ה

 ר' להו ראית חמירי דביכורים כושוםלתרוכוה,
 ובכורים, ותרוטה, ומלאה, ראשית,שטות,
 ראשית, שכוות, שלש,ה אלא לה איןותרומה
 ראשון למעשר תרוסה ויוקרם ותרומה,ודמעה,
 ותרומת מעשר, כגון שמות, בי אלא לו'טאין
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 ב' ליה ראית ראשון מעשר נמי ויוקרםמעשר,
 אחד שם אלא לו ראין שני למעשרשמות,
 תרומה המקרים אמרו ומכאן שני, מעשרכגון

 יעו"ש. וכו'לביכורים
 תרומה רהמקרים בהא לחקור רישאמנם
 וקדושת ביכורים קרושת להם יש אםלביכורים,
 שבו. מבל מהאיסור הכרי נתקן אם וגםתרומה,
 אם רק ותרומה ביכורים קרושת בהם איןראולי

 כן ואחר ביכורים מקורם התורה כדיןהפרישם
 כגון כסררן שלא הפרישם אם אבלתרומה,
 שם עליהם חל אין לביכורים, תרומהשהקרים
 אינה וכן קורש, להיות תרומה ושםביכורים
 את כהין שלא כזו תרומה הפרשתמסלקת
 יטנא. לא רילמא או שבו, מבלהאיסור

 תלויה זו רחקירה לומר רציתיולכאורה
 תרומות במם' שם דתנן הראשונים.בכזחלוקת
 שהוא אעפ"י וכו' לביכורים תרומה"המקרים

 רמ'2מע עשוי". שעשה מה תעשה, בלאעובר
 נקרשים התרומה ובין הביכורים דביןמזה

 הכרי מעל מבל האיסור נס'תלק וגםבקרושתם,
 לא ודמעך "מלאתך של 'הלאו על רעבראע"פ
 הדאשונים. כל 9ירשו וכןתאחר"
 כהטמע לא ע"ב( ר' )ר בתמורה מרש"יאבל
 משום רלקי מימר ומ"ש הש"ם שם רפריךהכי.

 לביכורים תרומה מקרים מעשה, עשהרבריבורו
 ומשני, מעשה? עשה רבריבורו משום לילקינמי
 רכתיב הוא לעשה שניתק דלאו התםשאני

 ופירש תרימו" כועשרותיכם "מכל י"ח(,)במדבר
 דכתיב לאו לעשה", שניתק "לאו בר"הרש"י

 דכתיב לעשה תאחר", לא ורמעך"מלאתך
 בעלכוא ליה וררשי תרומו", מעשרותיכם"מכל
 בכרי שהקדימו למעשר רלקמן שמעתאובהך
 מעשר ע~הקרים תאחר" "רלא לאו עלרעבר

 והעמידו לכולקות ללאו ונתקיהלתרומה
 הרי יעו"ש וכו' ש י ר פ ם 1 ר ז 1 חב

 דמשמע מחדש להפריש דצדיך ז"ל לרש"ידם"ל
 בהם אין כרין שלא מקורם ש,הפריש דמהמזה

 עדיין נסתלק ולא ותרומה, ביכורים.קרושת
 בפלוגתא דחקירתנו הרי שבו, מביהאיסור
נישנית.
 רברי יתפרשו ע'כ הראשונים כלולרברי
 לאו הוא" לעשה שניתק "לאו שאמרוהש"ם

 -אקא כרפירש"י, ולהפריש לחזור שחייבלענין
 לוקין שאין עשה הוא כאילו לעשה ניתקכלומר,
 כ!עשרותיכם "מכל קרא בה רגלי כיוןעליו

 ההפרשה. מהני אופן רבכלתרימו"
 מהא רש"י לי2ימת לן קיטה יהא למי"זאולם
 כיון הא עשוי" שעשוי "מה במתני'רתנן

 מחך"ט ולהפריי2 לחזור מחויב הוארלריריה
 אלא עשוי?" יטעשוי "מה הוא כזה לעניןא"כ
 צריכין רש"י לשיטת רגםע"כ

 דאעפ"י לפרעי
 לחזור מחויב והוא הלאו על ועברשהקרים
 רשם והיינו: שטוי" י2עשה "מה מ"םולהפרייט
 רק הרברים, לכל עליהם תרומה ושםביכורים
 והפר.ש חזר לא ואם ולהפריש, לחזורשמחויב
 שבו, העי2ה קיים לא שהרי לוקה הכריואבר
 וכתב הרמב"ם, על שם הררב"ז בפי' מצאתיוכן
 שלא אמינא הוה רמסתפינא לאו "ואי שםעוד

 הכרי מן ומפריש שחוזר לוכור רש,"ינתכוין
 ועדיין הסרר, על ,2מותם וקורא שחוזראלא
 צ"ע". רש"ירברי

 הראשונה החקירה לן נפשמה בזה כןואם
 להם יי2 אם לביכורים תרומה דהמקריםבהא

 יש רלכו"ע רבוראי ותרומה, ביכוריםקרושת
 לשימת להסתפק יש רעדיין אלא קרושה,להם
 מהכרי מבל האיסור נסתלק נם אםרש"י

 רק דאולי כרין, הטלא הראשונהבהמרשה
 לחזור שמצריך רש"י לשימת - שניהבהפרשה
-ולהפ'ריש  האיסור יסתלק וכרין כרת שתהא 

 שבו.מבל

 האחרונים שחקרו החקירה היא ירועהוהנה
 מצר איסור הוא אם בכ"מ, מבל האיסורבמהות
 התרומה והפרשת שבתורה, האיסורין ככלעצמו

 האימור, את המתדת הסבה היאוהטעשרות
 מכל זה איסור דשאני התורה, חידוש הואדבזה

 רילמא או מתירין, לו ריש בזה,האיסורין
 והמעשרות התרומה מצר הוא גופארהאיסור

 העדר הוא התו"מ והפרשת מהן, הופרשושלא
 ממילא 15סקת הפרשה רברגע כלומר,המבה,
 דאע"ג בזה, הוא התורה וחירוש האיסזר,סבת

 לפני בכ"ז לכהן, הותרה גופא ומעשרותרתרומה
 האיסור. מכלל יוצאים אינם הם גםהפרשה
 "והוא בר"ה ל"ח( )רף קירושין בתום'והנה
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 וטעשר ותרומה טבל וא"ת וז"ל כתבוהדין"
 בחוצה בין בארץ בין דנוהג דחדש מק"1ניל9
 עולם, איסור אימורו שהרי מצינו במה אולארץ,
 וי"ל ותרומה? טבל בעודו לאימור1 היתרואין

 בשאלה, אינו שכן לחד,2 מה לכויפרךדאיכא
 לשאול '2יכולין פי' ב'2אלה, שהן בהניתאמר
 ומעשר תרומה כ?הפרשת לחזור כרילחכם

 דלעולם בשאלה שאינו אע"ג וטכלשהפריש
 1 ד 1 ם י א ד ן 1 י כ מ"מ שתקנו, ער טבלהוי

ת אלאאינ1 מ ח מ  תר1מה 
 מינייהו חמירי לאומעשר

 מצד הוא טבל רהאימור רתפסו ס,2מעעכ"ל
 סתומפות נמ2טע וכן 'טבה והטעשרותהתרומה
 ובסוכה "אתיא" ד"ה ע"א(, ל"1 )רףבפסחים

 היא וכן יעו"ש, "אתיא" בר"ה ע"א( ל"ה)דף
 הא רעל ע"א( פ"1 )י" ביבמות רי2"ישיטת

 מעשר אף טוכלת, תרומה "מה '2ם:דאמרינן
 תרומה מה ח"ל רי2"י כתב טובל". נמיראי2ון
 מיתה חייבין הופרשה י2לא זמן י2כלטובלת,

 אף ביה, כתיב טיתה דהא טבל, י2ל אכילתועל
 מיתה, ליכא דברירל ואע"ג טובל, ראעחןכהמטר
 :י21ר הופרש '2לא הטבל על מיתהחייבין
 מ"ל רש"י רגם מזה נ"2מע עכ"ל ממנוראשון

 שנר התו"מ מצר הוא טבלדהאימור
 בשלא בקונטרום, 5י' כתבו 'טם בתום'אבל
 דהא טבל, '2ל אכילתו על מיתה ח"בקהופרשה
 מעשר לר"י וקשה ביה, כתיבא מיתהתרומה
 ועוד מעשר? תרומת ביה כתיבא נמיראעחן
 רתרומה כיח לכהן טכל ליתמר לא זה מטעםאי

 ב8י דררשינן משום ריב"ן 81י' ליה?שריא
 את יחללו ולא ע"א( 8"ג )מנהדדיןהנ'2רפין
 לתדום בעתידים ירימו, אשר ישראל בניקדשי
 עכ"ל, כותרומה חילול חילול ויליף מדבר,הכתוב
 מצד איסור הוא דמבל מוברים בזה דהתום'הדי
 דחקירתנו ואמנם שבתורה. האיסורין ככלעצמו
 דהאימור אמרינן אם דבין השיטות לשתיהיא
 אמרינן אם ובין עצמיי, איסור הואטבל

 י"ל שבו, התו"מ מצד רק הוא טבלדהאימור
 וכדין כרת תרם אם רק ממתלק אינוהאיסור
 וכו' לביכורים תרומה כשהקדים אבלהתורה,
 כאמור, רש"י לשימת ולהפריש לחזורשחייב
 עדיין והפריש חזר שלא זמן רכל לומראפשר

 מיתה וחייב מהכרי טבל האימור נמתלקלא
 ממנו. האוכל שמיםבירי

 "דלא הררב"ז של כמפיקא נפרש אםאולם
 הכרי, מן ומפריש שחוזר לומר ר~י"ינתכוין
 יותר הסדר", על שמותם וקורא שחוזראלא

 חדשה הפרשה צריך ראין רכיון לומרמסתבר
 היתה שלא אף 'הראשונה בהפרי2ה א"כמהכרי,
 שצריך ורק שבו, טבל האימור נתקן כברכרין,
 העשה לקיים כרי המדר על שמותם ולקראלחזור
שבו.

 יבוא()המשך
 כהן זאבמשה

 מלפנים בשיקאגא, ציון תפארת בביהכ"נרב
 בליטא קהלות ועור חבעל, בעיררב

 י"בסימן
 בקד,טים הולכהריני

 חייא, דר' בריה יהורא רב אמר יג: דףזבחים
 בחטאות מפנלת אצבע שטבילתשמעתי

 הולכה מדין דהוא בגמרא וכה2מעהפנימיות,
 ה"ג, מפסוה"מ בפי"ז ז"ל הרמב"ם פמקוכן
 הפנימיות החטאות בדם אצבע טבילתוז"ל

 בדם אצבע טבילת בשעת חשב כיצרמפגלת.
 הזאה. בשעת כמחשב זה הרי הזמןמחשבת
 ב8"א פמק הרמב"ם הלא עליו והקשועכ"ל.

 ברנל שלא והולכה שם. וז"ל כ"ג הלכהמפמה"מ
 ועמר הרם שקיבל גרול בהן לפיכך ,הולכה,אינה

 ואם עכ"ל. הזבח. נפמל למזבח וזרקובמקומו
 שמה לא ברנל שלא רהולכה 15מק ז"להרטב"ם
 וכן מפנלת. אצבע דמבילת 18סק איךהולכה,
 ליקומ ינאי ר' אמר יג: רף מנחות בנמראקשה
 ירמי' ר' אמר טעמא, מאי פמול בזרלבונה
 ברגל שלא הולכה קסבר בה נגעו הולכהכמ2ום
 דהגמרא הרי פמולה. בזר והולכה הולכהשמה
 שלא להולכה בזר לבוטה רליקום הפמולתולה
 שמה לא ברגל שלא הולכה למ"ד וכושכועברגל,
 דהולכה דפסק ז"ל והרמב"ם בזר. דכשרהולבה
 ליקומ גבי ופסק הולכה, שמה לא ברגלשלא
 אי. הלכה י"א בפרק וז"ל בזר. דפמוללבונה
 לעבודה ה8מולין מן אחר שקמצן המנחותכל
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 5מל הלבונה לקט אם וכן 8םולות, הםהרי
 תמה שם ובמשל"מ עכ'לל. קמץ. שלאאע5"י

 אצלי והנראה וז"ל: לתרץ ואמר אלו,בקושיות
 הולכה קמבר לבונה ליקוט גבי גרים לאדרבינו
 טבילת גבי ליה גרמינן דלא היכא כי וכו',שלא
 כמו וכו', הולכה לאמר שייך נמי דהתםאצבע,
 ש"מ התם ליה גרסינן ומדלא לבונה ליקוטגבי

 שמיה דלא לכו"ד ואפילו טעמא. להאידליתיא
 לבונה ולקיטת מפגלת, אצבע טבילתהולכה,
 עכ"ל*(. בזרפסולה
 נקדים ותחילה הכל, לתרץ, לי נראהוהנה
 י"ר: בדף שמה הנה דזבחים. הגכוראלפרש
 או הולכה, שכ!ה ברגל שלא הולכ'ה להו,איבעיא

 ר' אמר עולא אמד אתמר וכו'. הולכה ,טמהלא
 ושואל הולכה, שכ!ה לא ברגל שלא הולכהיוחנן
 מביאה ואח"כ לא. או לתיקוניה אפשראם

 ר"ש כזחלוקת ברגל שלא הולכה אתמרהגמרא
 דפסולה, 5ליגי לא כו"ע רבתי בהולכהורבנן,
 שואלת ואח"כ זוטרתא. בהולכה פליגיכי

 פליגי לא רבתי ובהולכה חוכא היינוהגמרא
 אלא ר5ליגי, הוא רבתי פליגי.בהולכה כיוהא

 דלא פליגי לא עלכוא כולי זוטרתאבהולכה
 כי ד5מלה, אחת גירמא כ!ביא ורש"י5מלה,

 שם למלך הכה2נה והנה רבתי. בהולכה5ליגי
 הסוגיא את שמה שמפרש כ"ג 'הלכה א'ב5רק
 מס5ק ובתחילה אופנים. בשלשה הגמראשל

 אי ר"ש לדעת להמת5ק יש וז"ל הולכה,בענין
 שאינו דילכ!א או כלל, ברגל הילוך בעילא

 אפשר שהיה לצודך שלא בהוליך אלאחולק
 הלוך דבעינן לעולם אבל 'המזבח, בצדלשחוט
 אם להמת5ק יש חכמים בדעת וכן זריקה,קודם

 בלא אפשר דאי ום"ל בראיתו, ר"ש עלחולקים
 דילמא או בשחיטה שלא אפשר שאי כמוהלוך
 מ"מ, בהילוך, שלא שאפשר ליה דמודודאף
 בה, 5ומלת ומחשבה עבודה חיטיב רהוליךהיכא
 שמפדש אופנים מהשלשה אחר והנהעכ"ל
 הגמ' שמיירי השלישי הפירוש סביא זו,הגמרא
 ברגל, ,2לא בהולכה מיירי וזוטרתי רבתיבהולכה
 ל"5 כו"ע ברגל שלא רבתי בהולכהוהק'

 עצמה מצר אלא בכזחשבה כויירי ולארפמולה,
 כי ברגל, שלא לעשותה דרכה שאין כיון5סולה
 מצד שוחט רהיינו וזוטרתא בהולכה5ליגי
 ולרבנן ו5מולה, הולכה שמיה לא לר"שהמזבח
 בה 5סזלה ומש"ה וכשרה. הולכהשכ!יה

 מזה חוזרת כשהנמרא ואח"כ עכ"ל.מחשבה,
 לא עלכ!א כולי זוטרתי בהולכה אלאופמקת

 במפורשים נדפטו כבר אלו רמב"ם דברי על"(
 קדשים על טרדכי לבוש בם' ועי' בזה,הרבה
 שנדפם זצ"ל ע5שטיין רמ"ס ,האמתימהגאון
 "נזר בם' דברים אריכות בזה וישמחדש,
 גורונציק שלמה ר' העילוי מהגאוןהקודש"
 באריכות לחדש כתב ושם מירושלים,שליט"א
 רלא ורק ברגל שלא בהולכה נפסי אינודהזבח
 דכ' הרמז"ל בלשון ודחק מחשבה, כהפמלה
 וזרק המזבח מן רחוק דשחמ הזבח""נפסל
 הדם שהגיע כמו דהו"ל הזבח נפמל ראזסרחוק
 זרק לא אם אבל הזבח דנפמל למזבחסאיליו
 יד 5שיטת ע"י הדם את דקירב אלאכורחוק
 יעוש"ה, נפמל הזבח איז הולכה שמי'דלא

 מברא לבירור בזה צריך ודרישה חקירהוהרבה
 "כהן הרכוז"ל לשון על התפלא בנזה"ק ושםזו,

 נמי הריומ בכהן דאפי' הדם, את שקיבלנרול"
 יהודה", "למטה בם' כן הקשה כבר הכי,דינא

 ושם מביאליטטאק, ז"ל קעמפנער רר"אמהרה"ג
 הכהן שמחה מאיר ר' האמתי הגאוןבהמכסת
 והמל"מ הלח"מ כי ט"ם, שזה ברור אומרזצ"ל
 כי עוד שם ואומר "כהן" חיבת העתיקולא
 מרחק ויש המזבח מן רחוק שוחט אם כ11ןאולי
 ולכך למזבח זורק ואיך הימור כנימת ושעוררב
 דמ"ר, וכבכורות האיבדים גדול גדול, כהןכתב
 בי' דכתיב הפנימי במזבח דאשכחן כיוןאו

 כן, משק והר"מ ביד דהקפה ביומא ואמרומביב
 ראשכחן וכיון בזה בלח"מ ממעה"ק בפ"הועי'

 דגם הו"א המנימי המזבח ביד הולכהבכה"ג
 והגאון שם, עכ"ד בכה"ג הולכה שמהבחיצון
 כאלאווייציק הלוי דוב יומף ר' הרבהאדיר
 ראה כי לי אמר בבאסמאן, האב"דשליט"א
 תיבת ושם בדלין, במפרית הדמב"ם שלכת"י
 איננה."גדול"

העורך
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 ויפרש רבתי, בהולכה פליגי כי רפסולה,5ליני
 לא רלרננן בזה, תלוי רבתי רהולכהרה5לוגתת

 וא"כ 8פלה. ולר"ש ברגל, ד'טלא הפסולפסלה
 לא ברגל '2לא רהולכה 5סק רהרמב"םכיון
 הרין יהי' איך וא"כ כר"'ט. י5סוק הולכהשמה
 ג"כ ברגל בהולכה 5פולה טחיטבה ח,2באמ

 הרי וקשה 15סלת. ראינה כר"ש לפסוקיצטרך
 ר' הלכה אלו מהלכות י"ג ב5רק פסקהרטב"ם
 למר נמצאת 'טם וז"ל בהילוך, נמסלשהזבח
 בשחיטה במחי2בה נפסל הזבח עבורותיטברם
 המזבח על ובזריקתו הרם, ובהולכתובקבלה
 בנזחיטבה בהילוך הרם רנפפל ר5פק הריעכ"ל
 המשנה רברי לפי הרי וא"כ כרבנן, הריאחרת
 רבריו. את סותר הרמב"םלמלך

 השלשה כל על שמה פריך המל"מושוב
 שם וז"ל שזכרנו היטליי2י האופן על וכןאופנים
 ברנל, שלא הוי ורבתי זוטרתי רהליכה הג'הפ'
 ר5ריך, הגמרא קושית כדטום להאמר ניתןלא

 בהולכה 5ליגי כי והא פליגי, לא רבתיובהולכה
 רקאמר רבתי רהליכה אמרת ואי 5ליגי.רבתי
 פליגי רבהא לאמר אמיטר אי ברגל, שלאהיא
 '2היה לפי הוא רר"ש טעמא דהא ורבנןר"י2
 לי נראה והנה עכ"ל. המזבח, בצר ל'2חוטיכול
 כל ויתוריו ה', בעזרת הסוגיא כל אתלבאר

 הולכה. הרין בעיקר נחקור ותחילההקושיות.
 משום הוא בקרבן הולכה התורה רהצריכההא

 רהיינו ההולכה סעשה את צריךשהקרבן
 וקרושתו. הקרבן ריני בעצם רין הואשהולכה

 טועלת לא היא הקרבן לקרושת ,2באמת נימאאו
 עבורה נקרא זה בשביל פ,12ט רקכלום,

 לכ.זבח. להקריבהשצריכים
 הגמרא של האוקימתות שכל לי נראהוהנה
 הרבתי בין ההולכות כל את שעשהמיירי

 5סולה מחשבה שחשב ולא ברגל, שלאוהזוטרתי
 אם בעיקר, חולקין הם רק חולקין, אזעליהן
 ככה הקריבה ואם לעבורה. נחשב ברגלשלא
 המיטנה 'טל השלישי ובפירוש 5סולה. אוכשרה
 ברגל שלא הולכה אתמר כן. הוא וה5ירושלטלך.

 לא כו"ע רבתי בהולכה ורבנן ר"שמחלוקת
 'ההו"א זוטרתי, בהולכה פליגי כי ר5מולה,5ליגי
 בהקרבן 5ועלת שהולכה סובר ר"ש שאפילוהיה

 שאר כמו ' הקרבן קרושת את 'טעושהרהיינו
 שחט אם שהיא. הולכה איזו רהיינוהעבורות

 ההולכה שכל בהקרבן, חל אז המזבח, טןרחוק
 עשה אם זה וביטביל בהקרנן, לפעול צריכההוו
 יטאם כושום 8סולה ברגל שלא ההולכה כלאת

 הולכה צריכים בהקרבן יפעול שההולכהצריכים
 יכול לא ברגל שלא אבל ברגל. רהיינוי:למה,
 לכו"ע. 9ס'ולה זה וביטביל הקרבן, בקרושתלפעול
 שמביא כמו רהיינו זוטרתי בהולכהאבל

 סובר וזורק, המזבח, בצר יטוחט ז"ל'הרמב"ם
 אומרים שבותי מי:ום הולכה כלל נקרא רלאר"ש

 ושייך '2צריכים היכא בהקרבן פועלתשההולכה
 הולכה י2ייך שלא זוטרתי בהולכה אבלהולכה.

 הולכה נחשב ולא בהקרבן לפעול צריכיםלא
 אם שמה וגם הולכה. ג"כ נחשב ולרבנןלר"ש
 המשנה י2הביא כמו נפפלה, ברגל שלאעשה
 שעכ"פ הוא רבינו מרעת שהנראה רע שם,למלך
 אינו המזבח בצר שוחט ואפילו הלוך.צריך
 צריך אלא הרם ולזרוק במקוטו לעמוריכול
 ואם הולכה. כוצות לקיים כרי ולזרוק מעטלהלך
 רגל הולכת בלא זרקו אלא ברגל הרם הוליךלא

 ברגל הליכה שצריכים הרי עכ"ל. הזבחנפפל
 רהיינו המזבח בצר שיטוחט היכא אפילומכ"2,
 זה, על הגמרא כשפריך ואח"כ זוטרתי.הולכה

 בהולכה 5ליגי כי והא פליגי, לא רבתיובהולכה
 לא כו"ע זוטרתי בהולכה אלא 5ליגי,רבתי
 כי רש"י( של השניה )כהגירסא ר8פולהפליגי
 הגמרא סוברת עכשיו רהיינו רבתי בהולכה5ליגי

 המזבח בצר רשחט היכא מורה ר"שיטאפילו
 המל"מ שכתב כמו רהיינו ברגל הולכהשצריכים
 נושום ברגל, הולכה צריך הקרבן שקרושתמשום

 הולכה שגם כהטום בהקרבן, פועלתשההולכה
 רבתי הולכה אבל הולכה, נחשבתזוטרתי

 ששחט אעפ"י הוא לבטל אפשר הזושההולכה
 הולכה הזה הקרבן על וחל המזבח מןרחוק
 זאת שבכל כיון ר"ש טובר זאת בכלרבתי,
 עבורה בהמעשה כימילא זו, ההולכה לבטלאפשר
 עבודה, של קרושה שום בהקרבן 15על לאהזו

 חל לא ממילא לבטלה, אפשר זו שעבורהמי2ום
 שיועיל עבורה '2ל קרויטה ,12ם הזהבהקרבן
 זומרתי הולכה יש הזה שבקרבן ואפ"יבהקרבן.
 אי שבה הזומרתי והעבורה להכוזבחכשיתקרב

ג
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 שכשר, ר"ש פובר למה וא"כ לבטלה.אפשר
 שלא 9סול זוטרתי רהולכה סובר רהואכיון
 הקרבן. בקרושת ומועיל מתיר רנחשבברגל
 ג"כ יש רבתי בהולכה וא"כ ברגל. להיותוצריך
 הקי2ה אורה שהקרן וראיתי זוטרתי.הולכה

 אפיטר )ואולי תירו'1. בלי וני2אר הזאת1נ,2.1"
 יטעבודת הקרבן על חל 'השחיטה בזמןלאמר
 בהולכה וכיון לא, או בהקרבן, יפעולהולכה
 הקרבן על חל לבטלה שא"א איפואזוטרתא
 רבתי בהולכה אבל בהקרבן, יפעולשההולכה

 הולכה שצריכה מבורר השחיטה רבזטןןכיון
 בהקרבן אז לבטלה, אמי2ר הזו וההולכהרבתי
 כיןן בהקרבן שיכיטיר הולכה רין חל לאהזה
 גם וממילא אחר, 'הולכה רין הוא הזמןשכל

 אבל 1ד1"ק. מועילה( לא שבה הזוטרתיההולכה
 אפשר אי זו '2ההולכה המזבח בצר 'טוחטאם

 ההולכה שגם 'הוקבע שחיטה בשעת אולבטלה,
 שמה אם זה וביטביל הקרבן, קדושתיגרום
 שחסר כושום הקרבן, 9פזל ברגל שלאעשאה
 אם שאפילו סוברים רבנן אבל הקרבן,קרושת
 משום הולכה, נח'2ב ג"כ המזבח מן רחוקשחט

 שהולכה הוקבע שחיטה בי2עת שאםשסוברים
 לבטל, כבר אפשר אי אז בהקרבן, יפעולכזו

 מי2ום בהקרבן, הכשר כזו הולכהונחשב
 עם רק כשר שיהי' להקרבן אפשר שאי'טסוברים
 הקרבן, כי2רות גורם '2ההולכה רהיינוהולכה,
 למתיר נחשב ג"כ רבתי הולכה אפילווממילא
 כד2ום ש9סול ברגל שלא עיטאה אם לפיכךשלם.
 וממילא ברגל. שיהי' צריך הכשר נקראשאם
 שנקבע משום הזו ההולכה לבטל כבר אפשראי

 תוכן את שבארתי וכפי הקרבן.בהכשר
 הקושי' מתורץ ממילא ורבנן ר"ש שלהמחלוקת

 והא הגמרא מקושית שהקשה .למלך, המשנהשל
 אמרת ואי דפליגי, הוא רבתי בהולכה 9ליגיכי

 אפשר אי ברגל, שלא הוא רקאמר רבתידהולכה
 טעמא דהא ורבנן, ר"ש פליגי דבהאלאכור
 המזבח בצד לשחוט יכול שהיה לפי הוארר"ש
 שסובר ר"ש רלרברי שבארתי כפי אבלעכ"ל.
 הגורם זהו אררבה לבטלה, ראפשרמשום

 ראפשר כיון הקרבן, קדושת יגרום לאשההולכה
 הקרבז, בסרושת מועיל לא זה וממילאלבטלה
 וממילא להמזבח. לקרב כדי רק ההולכהוצריכים

 שהגמ' וזהו יפסול, לא נ"כ ברגל שלא עשאהאם
 דפליני הוא רבתי בהולכה פליגי כי והואפריך

 שהקשיתי קושיתי מתור'1 ופמילא כי2ר.רלר"ש
 ורבנן ר"ש של המחלוקת שאם המל"מ עללעיל
 בלא נחיטב ברגל שלא הולכה אם בזהתלוי

 אם כזו בהולכה הקריבה אם רק פסולהטחי2בה
 שלר"ש למלך המ'2נה ואמר לא. אופסולה
 פסק נ"כ והרטב"ם ברגל. הולכה רנחוץ9סול
 כרבנן וזוהי רבתי. בהולכה מחשבה ו'מועילכן,
 הסברא שלפי 'טבארתי כפי אבל כר"י2.ולא

 הנורם וזהו '2כשר רוקא ר"ש סוברהנזכרת
 וממילא לבטלה, י2אפשר יטסובר יעןהכשרות,

 הקרבן בהכשר מועיל לא אז לבטלה אפי2ראם
 שכשר. סובר זה וביטביל 'הקרבן,ובקרושת
 סובר פסול ברגל 'טלא '2הולכה שפסקוהרמב"ם
 על מחשבה רמועיל פסק זה ובשבילכרבנן
 כרבנן. ג"כ, רבתיהולכה
 שאם שסצרי כרבנן פוסקין שאנחנווכיון
 אפשר שאי עבורה נקרא המזבח מן רחוקי2חט
 קרושת יגרום זו י2עבורה שהוקבע מי2וםלבטלה
 בקרושת גורם ג"כ זוטרתי הולכה וגםהקרבן,
 וקרושת עבורת מחלק ההולכה אם וא"כהקרבן,
 עבורת כמו ברגל ההולכה להיות צרךהקרבן,
 פסק ברגל שלא עי2אה אם זה וביטבילהולכה,
 1פ1סק הקרבן, בקרויטת 'טחסר ר9סולההרמב"ם

 זוטרתי, בהולכה ובין רבתי בהולכה ביןככה
 כמו ברגל הולכה נחו'1 זוטרתי בהולכהשגם

 רברי בזה מתור'1 ממילא למלך המי2נה'2כתב
 לטעלה. שהק'2נו ז"להרמב"ם
 למה '2בארתי כפי היטב מתורץובהנ"ל

 צריך 'טהולכה משום ברגל שלא הולכהפסול
 שיהי' צריכים זה ובשביל הקרבן, קרושתלגרום
 שקראו נהי אצבע טבילת אבל ברגל,הולכה
 עבורות, ארבע רק י2אין מי2ום הולכה זועבורה
 הולכת כמו נחשב לא אבל הולכה, לזווקראו
 התורה רק הקרבן. קרו'2ת בעצם ש9ועלהדם
 וק-או ולזרוק ברם אצבעו לטבול 'טצריכיםאטרה
 ק-ו.2ת .2יגרום הו~כה 5א אבל הולכה.לזה

 ברגל הולכה צריכים מתי זה ובשבילהקרבן,
 4.בי הקרבן, בקדושת שמועיל '2היכאהיינו
 :'--ך ולא הולכה, רין רק שזה אצבעטבילת
 בןגל. הולכה צריכים לא הקרבן, בעצםלפעול
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 הולכה שנקרא שאעפ"י לבונה ליקומ גביוכן
 משום מתיר, ולא הולכה שם רק דוקאהיינו
 הטבילת שעבודות הולכה מתיר שמה היה'טכבר
 הולכה. עבודת אחרי הן לבונה, ולקימתאצבע,

 מבילת אצל דזבחים הגמרא סוגיתונראה
 לבונה דלקימת דמנחות הנמרא 1סוגיתאצבע,
 ד"ה בתום' י"ג: דף במנחות רהנה בזה,חולקין
 '2טבילת שמעתי דזבחים פ"ק בסוףמשום,
 אף עלה דמסיק הוא טעמא וחד מפגלת,אצבע
 קאמר לא הכי אפילו הכא, כי תנינא נמיאנן
 עכ"ל הוא. ברגל שלא הולכה סבר אםעלה

 בזה, תלוי שזה טוברים דהתוספות הריהתום'.
 '2הולכה הגמרא תולה במנחות שטהואם
 שהתורה וסובר עבודות דד' בהולכה תלויזו

 בהקרבן מתיר לבונה דלקיטת הולכה גםנתנה
 דאמר למאן בזר '2מה 5סל זה וב'טבילמנחה,
 הסוגיה אבל הולכה. 'טמה ברגל שלאהלכה

 היינו 'הולכה שנקרא שאעפ"י סוברתדזבחים
 גם וממילא בהקרבן. כותיר ולא הולכה, מדיןרק
 ולא הולכה, דין רק נקרא לבונה לקיטתאצל

 ונקרא ברגל, הליכה צריך לא הולכה ובדיןמתיר,
 בזר, פסול זה ובשביל ברגל, שלא אפילוהולכה
 'הולכה. שמיה לא ברגל שלא הולכה למ"דאפילו

 יבוא()המשך
 מוררוכובי?שמעון

 אמת" "אנשי דקהלתרב
 יארק ניו בראנקם, וועסמ114

 י"גמימן
 התורהברכת

 ונותן נושא ס"ב( סי' י' )חוברתבהפרדם
 התורה ברכת בהלכת ראקמאן דודהרב

 הבבלי מתלמוד מקורות שני והביאשלאחריה.
 אחד ומקור ב'( וט"ח, א'; כ"א,)ברכות

 בהם שנזכר ה"א(, 9"ז, )ברכותמהירושלמי
 תמה והוא לאחריה". התורה "ברכת שלהלמוד
 התורה שבברכת רואים אנו כן "אםושואל:
 שום אישתמימ לא ובאכ~ע לאחריה. ברכה גםיש

 לא "אבל ושואל: וחוזר הדין!" זה להביאפוסק
 לאחריה". ברכה שנברך מקום בשוםמצינו

 כל פרשה שלא אע"פ דבריו, טהמשךכנראה
 ברכת- על חוזרת אינה קושיתו כוונתצרכה,
 שלאחריה ברכה שהרי בצבור". התורה"קריאת

 כלפי מכוונת היא אלא הפוסקים. בכל מצויהזו
 - בפני-עצמו הלומד או השונה הקורא,היחיד
 ברכה מחויב זה שגם פוסק, שום הביאשלא

לאחריה....
 משיב גם להיות צריך כענין השואלאבל
- היא פסוקה והלכהכהלכה.  נתקנה שלא 
 היחיד. של התורה למוד על שלאחריהברכה
 הקריא'ה על אלא מתחלה נתקנה לא זוברכה

 י"א, דף ברכות )הרא"ש בצבור.במפר-תורה
 ברכה נתקנה לא בצבור שלא ואילו י"ג(,סי'

 כלל.יטלאחריה
 שמקשה ראקמאן, הרב על בעיני היאונפלאת

 כדי- בתוך בעצמו, שהוא בעוד ומקשה,וחוזר
 כי לה! טפרק והוא לה מותיב הואדבור,

 מוב" יום "מעדני מהספר שהעתיקבהעתקה
 ונם קושיתו גם גמורה, בפשטותנמצאים
 לפטור מעם נותן הרשב"א שעליה:התירוצים

 מצוה. הוא שהלמוד מפני הלומד, היחידאת
 כושא"כ לאחריה. המצוה על מברכיןואין

 ועל ועזרא, משה מתקנת שהיא בצבור,הקריאה
 שמברכים כמו לאחריהם, גם מברכיםהתקנות

 1'הבית המגלה. קריאת ועל ההלל קריאתעל
 התורה הגיית דמצות דכיון עמו, נמוקויומף
 שייך לא זטנית, ולא ולילה, יומם תמידית,היא
 "סוגיות המקורות, ואותם לאחריה. ברכהבה

 בהם, ומתקשה ראקמאן הדב שהביאםהנמרא",
 דעתו לפי קיימי, , ר 1 ב צ ב ה א י ר קא
 של לדבריו גמורה ראיה ויש יו"מ. המעדנישל

 רבה: מהמדרי2 יו"טהמעדני

 היום. מצוך אנכי אשר הזאת המצוהכי
 שעומד מישראל אדם הלכה: י"א. ל',דברים
חכמים שנו כך מברך. כיצד בתורהלקרות
 מברך בתורה והחותם הפותח ב'(: כ"א,)מגלה
 לפניה, ברכה שמעונה ומנין ולאחריה.לפניה
 למרני ואח"כ, בא"י, י"ב. קי"מ, תהליםשכתוב,
 ברכה שמעונה ומנין לפניה. ברכה הריחקיך.

 שכתוב יונתן: ר' בשם רשב"ג אמרלאחריה,
- הברכה וזאת השירה,אחר  את להם כהטשנה 
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 לאחריה. ברכה הרי בירך. אחר-כךהתורה,
 י"ב(. מי פ"ח, רבה)דברים

 רבה )בדברים בתורה. לקרות שעומדתלשון:
 בתורה( לקרות ה ל ע ש המגנון... ו',י"א,
 מראים בתורה. והחותם ה5ותח הלשון:וכן

 ואפילו שלאחריה, שהברכה ומוכיחים,בעליל,
 בתורה הקריאה על טתחלה נתקנהשלפניה,
 השנה )ראש בתוספות: הוא ומפור,2בצבור.
 "דברכת תם: רבינו ואומר הא(... ד"ה תום'ל"ג,

 תורה, תלכווד משום לאו ולאחרהה לפניההתורה
 לעמוק ברכת )כלומר, נא הערב בירךשאפילו
 אשר לברכת ססתמא 'הדין והוא לשימתו.בד"ת,
 ומברך". חוזר רבה, באהבה נפמר אובחר...(
 הקוראים מן ואחד אחד כל ההלכה:ומכאן
 וגולל בנו... בחר אשר ומברך... מ"ת...פותח
 תפלה ה' )רמב"ם לנו.. נתן אי2ר ומברך...המפר
 למניה מברכים בתורה הקוראים כל מ"ה(.פי"ב,

 ס"ד קל"מ ס"ת קריאת ה' )או"חולאחרי'ת.
ום"ח(.
 פלא, כל אין האלה, והאמת הדבריםאחרי
 על שלאחריה ברכה חיוב הפומקים הביאושלא
 מקור שום שאין מאחר היחיד. של התורהלמוד
 על קושיא ליכא הגמרא וממוגיות בתלמוד.לזה

 כאמור, כי, לא. וכלל כלל הב"י. ועלהרשב"א
 חיוב כלומר, המוגיא", את "מעמידים'הם

 ולא דווקא. בצבור הקריאה על שלאחריה,ברכה
 היחיד. למודעל

 על ומעכשיו להקושיא. שנוגע במה כאןעד
התירוץ.
 בדעתי "ועלה ואומר: מתרץ ראקמאןהרב

 'טתי מברכין שאנו שזה , ש ד ח ר בד
 על הראשונה ברכה זהו בבוקר, יום בכלברכות
 שסצינו, וכמו אחריה. על זהו והשניהלפנית
 עובר עליהן מברך המצוות( )צ"ל, הברכותשכל

 בירך לא שאם מחלוקת יש אע5"כלעשייתן,
 במקום ובפרמ עשייתן. אחר לברך מותרמקודם
 מבילה, כמו לעשייתן, עובר לברך יכוליםשאין
 כאן נם אח"כ... מברך חזי, לא גבראדאכתי
 החיוב כי לאחריה, לברך באפשר שאיןכיון
 למנה ברכה ביחד מברכין אנו תמידי,הוא

 לאחריה".ובדכה

 מה דמי. מי מאד. ורחוק דחוק התירוץגם
 משעה מיד. בברכה נתחייב כבר שכןלמבילה
 שאכתי ובשביל למבילה. עצמו אתשהזמין
 ממנו. הברכה חובת פקעה לא חזי, לאגברא
 כרבעי אותה לקיים לו אפשר כשאיולכן,

 המצות, ברכות כשאר לעשייתן עוברוכתקונה,
 כשמברך כבדיעבד, חובתו, ידי לצאת הואיכול
 ברכה משא"כ המבילה. אחר ופמוךמיד

 נניח אם )אפילו התורה. למוד שלשלאחריה
- לאחריה( ברכה חיוב'טיש  חלה אינה זו 
 הלסוד קודם אבל הלמוד. גמר לאחר אלאעליו
 י"אינה ברכה והוה, כלל. חיובה זמן ממאלא

 אלא עוד, ולא א'(. ל"ג, )ברכותצריכה.
 כי דמתרי. תרתי אלו, ברכות שתישתהיינה
 בד"ת, לעמוק הראשונה, מברך שהואבשעה

 למודו, את להתחיל הוא 'טעומדשמשטעותה,
 על מברך דבור, כדי בתוך השעה,באותה
 אחד. בנושא הפכים שניהמונמר!
 השניה שהברכה לומר, תמצא אם כן, עליתר
 הנהיגו לא מדוע קשה, כלאחריה,משמשת
 הברכה היא שזו לנו", נתן "אשר ברכתלברך

 התורה לקריאת גם והמקורות העקרית'2לאחריה
 בחר"? ב"אשר בחרו ולמהבצבור.
 לילה למ"ד מתפלין? שנא מאי דבר,ועוד

 עליהן לברך אפש'ר ואי כך. והלכה תפלין.זמן
 תמידית. מצוה שהיא מכיון שלאחריה.ברכה

 השניה שהברכה כן, נם נאמר ב'(, ל"ו,)מנחות
 אדם לחשך ואם -שלאחריה. ברכה במקוםהיא
 ומעונות הן, מצות שתי התפילין שתילומר:
- הן תורות שתי לו: אמור ברכות.שתי  ומדוע ב'(, כ"ח, )יוכהש 5ה. ושבעלשבכתב 
 אחת בברכה הוזורות שתי של למודן אתנפמר

 את נחמר מדוע גימא, לאידך אושלפניה:
 כומ"נ. בתפילין?שלאחריה

ב.
 )א(, באות הכוסמן כואמרו, של ה'2ניבחלק
 וכשנבוא חרושים. עוד ראקמאן הרבהוסיף
 קם, הדי ברים, על ולהעמידם דבריו אתלמצות
 אומרים שאנו התורה שברכות א( כך:בקצרה,
 כמו ברכה אלא, התורה. לכווד על אינןבכקר,
 ה ר . ת לנו הקב"ה י"נתן זה .על 'הנהנין,ברכת
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 על ומברכין . ת 1 צ מ נ " י ר ת םע
 לפניה אחת ברכות, שתי תורה לנו שיי2זה

 אין זה ומחמת . ה י ר ח א ל ב(ואחת
 בכל כסו הברכה אחר תיכף ללכיודצריכין
 ברכות אומרים שאנו זה )כי המצות.ברכות
 רוקא זהו כי מנהגן זהו רברים ואיוכהנים
 התורה לנו שי'ט זה על '2נתקנה התורהברכת
 חייבות נ'2'ם גם זה וכ,חסת לכ!ודה. עלולא

 ד 1 ס ל ל ע א ל שהברכה התורה,בברכת
 על א~א ת. 1 ר 1 ט פ ן ה '2הת1רה

 התורה. לנו שיי2זה
 שמע. קריאת על תקנו רבה אהבה ברכתאבל
 . ה ר 1 ת ה ד 1 כ! ל על ברכה ד(זהו

 על י2שנה והוא בירו'טלכוי, אמרינן זהמחסת
 על ק ר נתקנה רבה 'טאהבה ספני כיאתר.
 תיכף ללכווד צריכים זה סחמת התורה,לכווד
 תמצית הם אלה המצות. ברכות ה( כלכמו

רבריו.
 דוד דברי אלה על להיטיב יש ת'טובותהרבה

האחרונים.
 שלא ער לשנות השכים ב'(, י"א,)ברכות

 אמר אר"י סברך, מאי לברך... צריך ק"שקרא
 מסיים יוחנן ור' תורה. בדברי לעמוק'2סואל,

 איטר אמר, המנונא ורב נא... הערב הכי,בה
 הלכך שבברכות. מעולה וזוהי בנו...בחר

 לכולהו.לימרינהו

 "לעסוק ברכת מסגנון וביחוד הגמרא,מלשון
 על רנים האמוראים 'טל'2ת 'טכל משמע,בד"ת",
 התורה. ד 1 מ ל א( על הברכה שלהמטבע

 שאומר, לר"ת בין תורה. לנו שי'2 זה עללא
 ברכת של וסיומה חתימה היאש"והערב"

 תורה כנגד ברכות, שתי אלא ואינןלעסוק,
 והרמב"ם להרי"ף בין פה. ושבעלשבכתב

 וישנם בפ"ע, ברכה הוא ש"הערב"'2פוברים,
 או ומדרש כה2נה מקרא, כנגד ברכות,שלש

 לצאת אלא אינן הברכות מאלו אחת וכלתלמור.
 למר . ה י נ פ ל ש ב( ברכה חובתידי

 ברכה ואילו ליה. כדאית ולמר ליהכראית
 וברכה כלעיל. כלל. חיוב כאן איןשלאחריה
 בתורה קריאה אחר אלא נתקן לאשלאחריה
 רש"י; ביטם )האגור היחיד למוד על ולאבצבור,

 מברכות הנשים ג( ועוד(. יונה ורבינוהרא"יט
 בלמוד חייבות שאינן אע"5 התורה,ברכות
-התורה.  שבע"פ, תורה בלמוד חייבות אינן 
 5רשת לומר חייבות שהן ועוד שבכתב. לאאבל

 סובר, והסמ"ג בתפלה. שחייבות כסוהתמיד
 )ב"י(. להן. היטייכים הדינים ללסור חייבותשהן
 ההורה נתינת על הן שהברכות סהטעםולא

 לכוודה. על ולאגרידה,

 באהבה נפטר שכבר לברך. א"צ ק"'2משקרא
 ן י ע ס בה 'טייט רש"י(, שם, )ברכותרבה.
בה"ת.
 והוא יש, בירושלמי שכבר(: ד"ה')תום'
 מיד שלכוד לאלתר. 5ירושו, אתר. עלששנה
- מקום,באותו - התפלה. אחר   לא דק"ש 
- תפלות כדברי אלא לכוור,חשיב  להרב וניטאל 
 לאחר מיד לוכודים אנו שאין אנו כנון יצחק:ר'

 ברכת מברכים אנו אין אמאי השחר,תפלת
- אחרת פעםהתורה - אה"ר ברכת מלבד   
 אפילו ר"י... והשיב ללכווד? מתחיליןכ'2אנו
 עיקר הוי דלא אה"ר דוקא הירושלכוי,לפירוש
 ד( אה"ר דעיקר התורה, לברכתברכה

 אינו ובשבילה נתקן. ע מ ש ת א י ר קל
 וגם מיר, ילמוד א.ם אלא התורה מברכתנפטר
- הדעת היסח יעשהלא  מיד ששונה שסאחר 
 בירך כן שלדעת דעתו גלה ותפלה, ק"'טאחר
 כמו ה ר 1 ת ה ד 1 מ ל חובת ידילצאת
 היום, אותו כל לברך צריך אינו ואז ק"'ט.הובת
 קוןא כשאינו אבל ללטוד. ויחזור יפסיקאפילו
 נראה שעה, לאחר אלא התפלה, אחרכויר

 בלבד, ק"ש לשם אלא אה"ר בירך לאשמתחלה
 על אלא אינה אה"ר ברכת חיוב שתקנתמפני
 התורה ברכת לברך צריך כך משום בלבד.ק"ש
- כך. שלאחר הלמורלפני  אשר ברכת אבל 
 ת כ ר ב ל עקר שהן בד"ת לעסוק וברכתבחר
 לומר ומנהגנו היום. כל 15טרות ה ר 1 תה

 הן הרי ק"ש, קודם יום בכל הברכותאלו
 ורבינו הרא"ש )עי היום. כל על אותנו15טרות
 שאם המצות מברכות מ"ש להקשות יאיןיונה(
 לחזור צריך המצוה לעשיית ברכה ביןהפפיק
 בין הפמק אפילו התורה לכוור ואלו ה(ולברך.
 מתרץ ע"ז ולברך. לחזור צריך אין ללמודברכה



21 בתדברתהפררם יאשנה

- תירוצים. שני מ"ז, מימןהב"י,  מקום ואין 
 5האריך.כאן

 הושבונ,יוסף
 יארק. ניוא5בני,

 והרבנות היהדותבעולם
 בפוייין הנקור?שאית

 הנקור שא5ת נתעורר השחיטה גזירתלרג5.
 מלפנים, בה ידעו 5א אשר בפוילין אחוריםח5ק
 למדו 5א ובכן 5עכו"ם. נמכר אחוריםהחלק
 כשר הביטר תקציב אשר וכעת נקור. דינירבים
 5זה הניא ועיר עיר בכ5 מהממש5ה נקצבאשר
 בורשה הרבנים ועד אחורים, חלק 5ניקורהכרח
 אגודת וכן לזה, הסכמתם נתנו 5אבותח5ה
 כי עד הסכמתם, נתנו 5א בפוי5יןהרבנים
 אם כי 5ניקור. הסכמתם 5יתן הכריחםהממיו5ה
 5פי כשר בשר נחסר אחורים ח5ק מנקריםאינם

 ועד הסכיסו האחרון ובזמן הניתן.התקציב
 ונמנו אחורים. ח5ק 5ניקור בורשההרבנים
 5זה. ונאמנים מ,2גיחיםהרבה

 לפרנסת גדו5 משבר עשה השחיטהגזירת
 הקה5ות. ולכ5 1הי12בי"םהרבנים

 ד:תורהזן~ין
 באהל ימות כי אדם התירהזאת

 בכל מתרבות הצרות אשר המדינה,בפוילין
 ולחרפה, 5משסה נתונים והיהודים ויום.יום

 בי':יבות התורה, זאת מתקיים ו5אבד,5הרוג
 התורה וטצ5י. מניני התורה וגדו5ות,קטנות
 נזכה התורה ובזכות הג5יות, בכל אותנומ5וה

 ונזכה תורה, תצא מציון כי הכתוב5הבטחת
 עו5מים.גתשועת

 פנים קביתת3
 ק5יבלנד העיר בני חגגו אייר דר"ח א'ביום

 היי2יבה רא.שי שני 5כבוי פנים קב5תחג

 הרב דקליב5נד". הייווען "ניודישיבת
 כושה ר' והיראה, התורה אוצר הנדו5הגאון

 שופרא בחכסה אב הגאון והרבפיינשטיין,
 אלעזרי. חיים ר'דירויטלים,
 ירוש5ים" "חבת הכנמת בבית נתקימההחגיגה
 טבתי אחת קליבלנד, בעיר והחשובההגדולה
 העש5 יהורא ר' מהור"ר הנאון הרב אי2רכנס'יות

 הרבנות. בכתר שם יכהןלעווענבערג
 חי2ובים אנשים מאד, נהדרה היתהה'טמחה

 קליבלנד העיר 'ט5 ומ'2מנה מסלתה ערךיקרי
 התורה. י2מחת זו, ביטמחה חבל ויקחוהתאכפ'1
 ר' הרב הנאונים, הרבנים באו השמחהלכבוד
 אייזיק יצחק ר' הרב יארק, ניו לוואויי'וראובן
 כ"'ו נחמיה ר' והרב משיקאגא, סמאל,הלוי

 באו טלגרמות 'ט5 גדו5 מספרמטא5ידא.
 למרות אשר חשובים בתים ומבעלימרבנים
 את ויביעו להשתתף יכלו 5א ורצונםרוחם

 להגדי5 היהדות, והפרחת '52ום ברכתברכתם
 ו5האדירה.תורה
 נאום ניטא אי2ר הראשון היה הוא סמא5הרב
 המרא ואז כין, הרב נאום נשא ואחריויקר,

 אחרי מצוין, נאום נשא לעווענבערג הרבדאתרא
 אשר נאומו יארק סניו ל11ח11י'1 הרב ניטאכן

 אלעזרי הרב הישיבה ראש השומעים, לבותלקחו
 באמריקה הי'2יבות סצב על נאומונ'2א

 ראש פיינשטיין הרב ניטא ולאחרונהואירופך,
 השוטעים. לבות לקח א'טר הלכה נאוםהסתיבתא,

 הצעיר הרב הנהלת תחת נע'טה החגיגהכל
 המכונה הכנסת רבית רב זסברווסקיצפח

 שוהל". ארטאראקמי'2ע"הייטם

 טוי טזיברית
 תורה מרכז להיות בקדש ע,תה דקליוולאנדהישיבה כי לדעת לבנו שמחת את בזה מביעיםהננו
 להושיב שעתה לה עמדה כי המרינה, במערבחשוב
 ורב ידידנו ה"ה המפורסמים מהגדולים אחדבראשה
 המעלות אוצר נפלא ובקי חריף הגדול הגאוןחביב:ו
 שליט"א, פיי:שטיין משה מו"ה כקש"ת כו'והמדות
 בא מקרוב זה אשר ברוסיא, ליובאן דק"קהגאב"ד
 כטוב בחרה וכן מתיבתא, ריש להיות ד' בחפדמשם,
 חי.ם מו"ה כש"ת כו' הנעלה הגאון הרב ידידנואת

 ואשר רוחני, ולמנהל ישיבה ~ראש שליט"א,אלעזרי
 והיראח התורה במעלות הישיבה תתעלה בטח ידםעל
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 ידידנו כבוד טיבריך טכיפיה ונהרא ולתפארתלשם
 לעתעמ העול טוהר"י כש"ת הטפורסם הגאוןהרב
 חוט וטנהלה, טחזיקה חישיבה טיסד שליט"א,בערג

 בעבודת יחי' תמים ויחדיו ינתק בטהרח לאהמשולש
 בראיית והאדרתה הגדלתה התורה להרבצתהקודש
 והצלחה לכם טוב טזל ונאטנה. טחורה ד' יראתדעת
רבה.

 וקנדה. הברית דארצות הרבניםאגודת

 התדרה! ולגאדן לגרול התורה:2רכית
 ובמיא חריף וגדול גאון טרוסיא, סבבל, עלהארי
 דתלמודא דיטא שבילי ליה נהירין התורח, שרנפלא

 וכף קאטר שפיר יששה ומחכימה, טאירהתורתו,
 נעים ומה שלים"א, פיינשטיין, משה טוהר"רונו'

 בטוב לכחור ידעה בקליתלאנד הישיבה כילשמוע
 ולהפיץ הישיבה לראש למנותו כמוהו אמתבגאון
 ברבים.תורתו

 כבוד את טוב טזל בברכת לברך הננו הלבמעטק
 להתטנותו הנ"ל האטתי הגאון הרב ונכבדנוידידנו
 ולהפיץ תורה להרכיץ יוכל ידה על אשר זולטשרה

 להקים בידו שיעלה אנו ובטוחים חוצה,טעינותיו
 ספסלים ולהרבות בקליתלאנד תורה שלמרכז

 על והטהור הגדול רוחו את ולשפוךבהישיבה
 בישראג ולתפארת לגאון שיחי'תלטידיו
 בקייור הישיבה את מברכים הננו ברכהמשנה

 הגאון הרב נכבדנו ידידינו את וביחודלאגד
 יהודא מוהר"ר וכו' נפלא תורה טרביץהמצוין
 הושיבה מיסד שלים"א, לעווענבערג, הלויהעשל

 במוחים ואמת. גדול תורה לכתר שזכתהומחזיקה,
 הלך וגדול, הלך תלך בקליוולאנד 'טהישיבהאנו

 גדול ולאור גדול תורה ימקום ותהי'והתרחב
 האטת דברי בצמא ישתו למאות ותלטידיםבטדינתנו
 היהדות ולהפרחת התוקח להרבצת זה אמתממקור

 לקגדיל מעויכם כל ועל עליכם ד' ובברכתבאטדיקא
 ולהאדירה.תורה

 רבתה יארק דניו הרבניםועד

 1-,-ונדץ גו-ול1ת ו**נניו-ו
 בלונרט נפו!ר )תרצ"ז( ,מרחיטח י"ח נ'ביום
 צדיק בעיר, החי2ובים הרבנים מגדוליאחד
 צימרסאן הלוי מאיר מו"ה הנאון הרבתסים
 יצחק אברהם מו"ה קגאון הרב ,טל בנוזצ"ל,
 של גיטו בקרמצח האב"ה ז"ל ציפערסאןהלף
 לייב"וויץ רוב ברוך ר' הרב הצריקהנאון

 ופוטחים בש"ס בקי היה המנותשלימ"א,
 לב נריכ לבת והצנע ענע בהוראה גדולומצוק
 רב והיה תרומיות, וסרות מוב, מזנובעל

 אהוב והיה י2נה, ב"ה בלונדון הענקיבמביבות
 היה שנה נ"מ ובן המפלגות, בל עלוטכובר
 הגט חתן לבקש החלימו העדה ראשיגסותו.
 נהרו העיר מכל סקומה למלא בתו עבורלרבנות
 העיר רבני וכל האחרח. כבור לו לחלקהמונים

 פערבער רצ"ה הגאון הרב בהלהה.הי2תתפט
 רבנים ועוד וכבד, נדול מס5ר עליונשא

הם5יחהה

 8" נם2ילו-ל גרולותז*ב.ותת

 הרב בפילדפף נפטר א"ר רר"ח א' א/בעם
 ז"ל טיימאן יהודא חיים מו"ה הנעלההגאון
 החשובים מרבנים היה טיימאה רח"יהרב

 היהר י2ררות לכל ואהוב בפילרלפי',חצצוינים
 והיהרות הכי2רות לטובת עסק והרבה י2ם.דים

 יטנותיה במבחר ונפמרהחררות,
 לעוינמחהל, רד"א הרב ובראי2ם הרבניםכל

 הרב יטפירא. רר"ב הרב בהלוי/היטתתפו
 הטפידוהה פופקא, אברהם הרב ליפשיץ,ר"מ

 הרבנים ילדים, וחמיטה אלמנה אחריוהניח
 למובתם. מגביתעשו

 לכ"ק ור' "ברזף'ד'
 ז"ל בירנבוים נתן ר' מרבבה הרגיהאי2
 הרבו העתומם וכל עולמה לבית והלךנפמר
 הגדול האיש אודות על מיוחדים מאמריםלבתוב
 חרדק יהודי נעיטה האחרונים בשנותץ איטרהזה,
 עבורה הרבה ועיטה ישראל, לאגודת חברוהיה

 עם לקח, ור' "נתן ר' המליצה ונאהעבורם.
 ור' ר' בדרכי שהלך עמו, ד' בירנבוים,"נתן"
 לעבודת מקושר היה העולם, מן לקיחתו בעתלקח,
 ית"ש.ד'

 נוטו.ף1תגי
 תמארת הגרול הגאק הרב ליר"נ כה"מברכת
 נסולוכיץ ציח בן חיים מו"ה והדרםהרבנים
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 קענמאקי, לואיסוויל, בעיר האב"דשליט"א,
 תחי' גדולים בת החיטובה הרבניתולרעיתו
 הבלשנית הכדטכלת המהוללה הכלה בתםלנשואי
 רר. המלומר החשוב החתן עב"ג תחי' צביהמרת

 נ"י. פינשטאן כדטה מד לכימיקהפרופיסר
 שפות, בכמה ומלומדת מצוינת צביה,הכלה
 בניו-יארק. אוניברסימה, בקאלאמביאסורה
 בהם יראו והוריהם ולהצלחה, למזל להםתהי
 וירושלים. ציון בהרי ביתם לבנות ויזכונתת,

 חו"פ הנעלה הגאון הרב ליד"נ מז"טברכת
 ראבינ~יייץ הכהן אלימלך שלמה מו"הבנש"ק
 לנשואי פוילין, בזאוויערצע, האב"רשליט"א

 הכהן יחזקאל מו"ה בתורה המופלג החתןבנו
 יהורית ראכיל המהוללה הכלה עב"גשלימ"א
 מו"ה המפורכם הרה"צ בת תחי'שפירא

 מפיעסעצנא, הארמו"ר שלימ"א קלמןקלונימום
 בורשה.ודר

 רור זלמן מו"ה הנעלה להרה"ג מז"מבדכת
 לנשואי בבוענאם-אירעס, רב גלאזערמאן,'הכהן
 נ"י גלאזעדמאן הכהן אייזיק יצחק החתןבנו
 ראוויטש מרים מרת המהוללה הכלהעב"ג
תחי'.

 באמריקה להזטתקע וחשוב נדולרב
 הגדול הרב לשיקאגא חזרה בא אלובימים
 איכנשמיין צבי מנחם טו"ה בנש"קבתורה
 קדושים בת והנכברה היקרה רעיתו עםשלימ"א
 תחי'. ריקל מרתהרבנית
 הרב לאביו וחביב יקיר בן צבי מנחםהרב
 איכנשסיין העשיל יהושע מו"ה הצדיקהגאון

 נאלי- חאדרוב, בעיר אנ"ד מלפניםשלימ"א,
 קדושי הגאונים של נכדו בשיקאגא, וכעתציען,
 הרבנית היקרה ולאמו זצל"ה, מוידטשובעליון
 מדאפשיץ הקרושים הנאונים נכרתתחי'

זצל"ה.
 הצריק הגאון הרב בת תחי' דיקלהדבנית

 מלובלין, שלימ"א טווערסקי מדרכי משהטו"ה
 של בנו טמריסק זצ"ל רי"א מרן הגה"ק שלבנו

 זצ"ל. ממריסק הקרושהמגיר

 באיר91ה, בלמורו נשתלם צבי, מנחםהרב
 הוראה סמיכות לו ויש חו"ב, בתורה, נרולוהוא

 והוא מאירופה, ומפורסמים גדוליםמגאונים
 בנאומיו השומעים לבות ולוקח ומצוין, גרולנואם

 לעשות בא בפולין התלאות אחרי כעתהיקרים.
 שיקחו בהכ"נ או עיר קהלה, כל באמריקה.ביתו
 בתור הן עונג, ישביעו במח ומנהיג לרבאותו
 ונפלא. גדול נואם בתור והן בתורה, מצויןגדול
 ולברכה. למזל בואותהי

 הלוי אייזיק יצחק מו"ה הנעלה הגאוןהרב
 בבית רבנותו כתב לו נתחדש שליט"א,סמאהל
 חמש משך על ביטיקאגא צרק" "פועליהכנסת
שנים.
 בשיקאגא, הרבנים מחשובי אחר סמאהל,הרב
 קרן להרמת המוסדות לכל העיר מעסקניואחד
 השחימה. לועד מזכיר הוא ויהרות,התורה

 החשובים כנסיות מבתי צדק, פועליביהכ"נ
 מרבם עונג משביעים ביהכ"נ וחבריבעיר,
 ויראה. התורה מבועי על מנהלם אשרומורם

 ישראל בארץ הישיבותאיחוד
 באריו הגדולות הישיבות נתאחרו אלוביכים
 רי"א הגאון לזה, מיוחד ועד ונבחרישראל,
 הגאון ישראל, ארץ רבני רא,ט שלימ"אהערצוג
 הנאון בידושלים, האב"ד שלימ"א פרחנקרצ"פ
 חיים, עץ בישיבת ר"מ שלימ"א מעלצעררא"ז
 ת"ת מנהל שליס"א מוקצינסקי רי"מהגאון
 שליט"א סארנא ר"י הגאון חיים, עץוישיבת
 ר' הגאון הלשכה מנהל הברון. ישיבתראש
 ובזמן בפוילין. האב"ך שלימ"א קורעליץמאיר
 בתוד קורעליץ, סאיר ר' הגאון לכאן יבאקרוב
 עזר להשינ בא"י הישיבות מאיחוד כחבא

 ער באים שהמה בא"י, הישיבות עבורותמיכה
 להם. גרולה וסכנהמשבר,

- -  ישראל ארץ רבניראש
 לא"י הערצונ רא"י הגאוו יכוא חל1בימים
 הנרולה הכמטדה עליו ולקבל שם, דירתולקבוע
 ובלונדון דובלין, בעיר א"י, רבני דאשבתוד
 לשלום. צאתך בתור גדולים חנים נעשותבירה
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 שלמה כרםמפר

 המפורסם הגדול הגאון הרב מאת האו"חשו"ת
 ליטא, בלוקניק רב שליט"א קוטרר נתן שלמהסו"ה

 בירושלים. וכעתובדעטרויט,
 מאוד, וחשוב ויקר ובאיכות בכמות גדוי זהספר
 ובקיאות, בחריפות ורמעשה, להלכה ותשובותשאלות
 זה ספר ליקה רב לכל נחוץ זמניות, שאלותכמה
 דולה 3 הספר מהיר ביתהלתוך

 ארי' ר' הגאון הרב חתנו אצל הספר רהשיגיוכל
 חכתובת: משיקאגא שריט"א קאפלאןליב

 81[11"1 .[ו?1גד8:11
 1860 -8 810ט1הן%[.0י21 ,840ס11נ(.111

 שמשון ישועדתספר
 שנק הלק שמשון ישו;ות הנפלא הספר לאוריצא
 מוכיח והמפורסם הנפלא הדרשן הגדול המאורמהרכ

 המנוח במעשיה צדיק רבים בת בשער נודעומעורר
 בוילנא ודרשן רב זצ"ל, שס שמשון ישעיהור'

 בגחש"א. משריםומגיד
 מכיך והאיכות, הכמות רב הוא הזה היקרהספר
 לפרשיוח חפציהם, יכל דרושים דפים, 335בקרבו
 הנוראים לימים והתעוררות ולמועד,םהשנה

 ומשניות גפ"ת על תורה וחדושי להספדיםומפתחות
 כל חנ"ך ועל חז"ל אגדות על ולקוטיםוהררנים

 יוכל אשר ועצום רב חומר בו ימצא ומטיףרב
 והזמניג העתים לכל בולהשתמש
 52.50, ראשון חלק עם דולרים, וני הספרמחיר
 מר המחבר, אחי אל לפנוח ומהודה יפהמכורך
 רתוב ~127 מספר י"ס( )המכונה סיימאןלי"מאן
 ניו-יארק, בראנקם, קאנקארם,גראנד

 .י1 ")(8131 , 1278 ,[(]גש1)(מענאץ1נא(4וכ%(
 ,%ם0ז8נ ש240 1ז0!רו(ב(

 ותורה ברכה"
 נטולביץ רחב"צ מו"ה ל הגד הגאח הרבבשם
 4 לחלוקת הועד ובשם בלואיסותל, האב"דשליט"א
 הרב איטר חטים מעות לחלוקת והוערעזרה,
 להרב וברכה תורה נותנים יו"ר, דאתראהמרא
 יסליט"א סילבער אליעזר מו"ה הגדולהגאון
 פעסים י2ני פה עךמלח בעד בסינסינטי,האב"ר

 עזר וכן פה, היטטף בעת כטר, מאכל מיני)ל
 מפה. נכבד לא"ס ירי על ידוע בסכוםמכפפו
 כ"ץ ראובן סו"ה בתורה הג' להרב תודהוכן
 דולר המאה בער ולקהלתו אהץ בטולידהרב

 פסמ על זה וחלקנו הי2טף, נמעי בערשיטלחו
 היטטף.לנמעי

 - מצבההקמת
 הגאת הרב של לפטירתו שנהלסלאות
 ז"ג פעפער שאול אלטר מו"ה ומפורסםהמובהק
 יר. א ל אח"ק א' בטם מצבה לוהוקם
 הן .דבריהן לצדיקים, נפשות עושיןאץ
 מהרב בכתובים ועור נדפסו תורה הרכהזכרונם,
 עסק ימת כל לד/ הוא יטאול ז"ל, פעפעררא"ש
 החשובים המובהקים, מרבנים אחד והיהבתורה,

 התורה מעולם ימוט לא זכרונובניריארק.
 י אב שו"ת )ספרי זכרח אבני הרבנים,ומעולם
 ישראל, לבני ז"ל( מהסנוח שנדפם ב"חזכרון
לזכרוה

,ג::,ןן_;(ג1_,)((_)כ,(י:י(:ט(:(("(ןנ)כו_ל:"(ןכיבי(ן13ני(% . עענ.ע,)((:ןמ(:((ג:ג(ג(1(ןךן((_ן((-י(%ן3,(4:)כי(4((:,ל))-ת============================================================================
 מ גטסטטן * תאכל וה את *בטסט"ן

מ ה של חרושת בבית הנעשים וכרכשאות נקניקים מעושן בשר מיני כל לקנות המדקדקים מןהיו מ קש. 8רשיוקפם כשר ריעלבשספשו
לי וסהודרים הכשרות בעניני כלה ועד מהחל רב בדקדוק הוא ז5 חדושת בבית הנעשה כלכי ~ן דובער מו"ה המפורסם הגאון הרב של בהכשרו עומר זה חרושת בית ויופי.בטעם

"ן כהטגיחים שני שם נמצא זה ומלכר יום. יום שם מבקר אשר שליט"א באדוכאווהכהן
י" ומצוינת. מדויקת לכשרות המהדרים אלה רצון ומשביע מספיק וזהו ושלמים,יראים  4ן %נ80814 831!% פ81%11%)%14 18ס17)%)4!0.2%ס
- [פ1 1%08שש48380 ין *812-81 7זפש80% ,ן8 ,7זפ%צ6!% ,804021 318885 



 ןהמבח
 בק,המכיל
 וספק-סעקבוע.
 ,, עו בשלחןמקורם

 וב נמרץ בקצורנכון,
 "ע בדרך דעה,שביורה
 ראזענבערג יהושעמאיר

 ר_
 88נ מכיל הספר משסם.פיעלד,

 המע מלבד סנט וששים דולר א'רק
 חכהבת: ע9"יהטחבר,

 1פ0 זפן118 .נ,שזסל!0881(1
 1811.ן8 ,5816שת1~ע888.8(1

 של מצומצם מםפר עוד אתי נמצא ב.נ.
 מליחה, הלכות על המבחן" "כור א(הקודמים:
 שלשה כל לקונח דולר. שני - מתירובחלב, בשי הלכות על המבחן" "כור ב( דולר; א'טהירו
 פן וחמשים דולר שלשה רק - חטחיר ביחד,הספרים

 -סנט.
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ן מיטי אמלאנטיק פון "פוועזענד געווען מעזאן לעצמען איז ויעלכער נרינוושלך יונהו'
 בחריהממען רעם איבערבענומען צוריק הימ ער ד"םשנ"נמירמ:

 הטמעלטממעני
 רריי פאר פארוואלמעמ האמ ער )וועלכען בארדוו"ק, אויפ'ן רירעקמ עוועניוביממאן
 .י

 נאכאנאנד(.י"הר
 און השטעל, דעם אין פארשעהנערונגען און אויסבעסערונגען פילע איצט משכט גרינוואלדמר.
 אויסציי- זיך וועט השטעל "אסטענד" בשנייטער דער דשס פריינד, און געסם זיינע פשרזיכערטער

 סטריקטלי בעסטע די מיט שקשמאדעיששנס, און בשקוועהמליכקייטען משדערנסטע די מיטכענן
 אי- פיינסטער דער פון צענטער וושקייששן דער ווערען שמשהל ווידער וועט אן שפייזעןבשר'ע
 שמעריקא. אין געזעלשאפטדישער

 צו: טעלעגראפירט שדער שרייבט פריהער, וושס בששטעלונגען אייערעמשכמ

 15נ24)(נ *)141(עןהוא1822( )241[1[ך5)(14~1[ך)(1[
 80448 שזג 6פ4 4עו6זפ80 א*6אאג ,7י01 .א.נ יש6ש 0טפ%יג 7"4-85310

 לטרפה כשר ביןלהנדיי
 יום לידע ונם וטרפות בנבלות נכשלים ורבים הכשרים, עופות במכירת הפקרותלמגוע

 בצבעים לעשות וגם הכשרים, עופות רנלי על כזהמממן ~ן,] 5ת15ת יעישית יי בע יב יכי ינחיצה ניייה תקנההישחיטה, אן1
 אשר מממן לקנוה נם יכולים ויום. יום לכל מיוחר צבעשונים, 4[1
 ביותר ק5 זה מסמן מימבול. ואיזו והשבירע היום עליוחקוקא
 כן. עושים קהלות "יבהיכבר 41א ישבר, מיר להסירו ירצה ואםלתל1תו,ח14ה1
 נדוקפ בבית-החרושת נמורהיותר 4י(כ4(=4 במחיר להשינ אפשר הללוהחותמים,.י~יי-44יץ
 """ ייו, יי :תש: צ?ילבג "יי ל טוי%י

 ובלשסבעם( )מענם- ומימנים, אותיות מיני כמה שמה עושים נם וכבד. בשר מיני כ5 עללת5ות
- וכברים, בשר כוני כ5 % כשרות של למימן להתלותהצריכים  נמוכים. במחירים הכל 

 ענגליש אין זיין ד8רפען קשמפשני דער צו נפען נדע 8ש קשרעםחלע
[ ,נ 82 0015 2אסם ג אז  י 

11  184-188 6א0א 6ח1 *אי8 4שששא 
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 נד"ז סיטי,אטלאנטיקן
 כשר'ער פרעכטיגםטער און נייעםטער דער האטעל""לשרעיו

 בארדוואק און פליים טשחרלם םעינטהאטעל,
 יגש- יןג ה"טעי ני:;נ:ץךנ מי:שטךצר ששעןל ןץגג"ךןעד ע:יזמ%ל:1ה"כ1ך,בשןן4:8'

 שפיי- בעסטע ח11 פיינסטע רי צימערען, "לע אין וואסער ים ביררוואק, פין מיר ערשטע ריטען,
 הכשרות. בתכל,ת כשרז;ן,

 ומוחזק הנאסן סטז אויסנעצייכענטער איין עיז המךון, מבעוי אחר ק"הן, סאירמר.
 שמלאנסיק פון רב דער שפירא, כהטה הרב ביי איבערצייגען אייך ק"נט איהרבכשרות.

 מימי.ן

* א ~  ש8 188ז5א0 פפ15ע 4ה5שיפז61"865 עפ2;שפששג תא0 א.נ

 ן אינק. קא,, משמעדזש כשרריעל
 י. נ. יטרק,ניו

 יארק בניו ידך58עי1" של חרושת בתי סבעלי נפתח זה חדש חרושתבית

ן וכל בכשרות. מוחזקים לאנשים היהרות ולעולם הרבנים לכל המפורסמים אנשיםהמה
,ן הוואורשם לאכול עוננ להשבןע יוכלו המרינה, ובמזרח רבתי יארק בניו החרריםאנשים
ן נהדר אשר אינק., ק8. סטסעדזש כשר ריעל החרושת בבית עתה נעע~ה אשר שלהם,כשר
,ן ושטפורמם הנאון הרב בהכשר ויופי. בסעם ומהורר והמצויגת. המדוקרקת הכשרותבההור
,ן וקנדה, רארה"ב, הרבנים אגודת של הפועל סוער יו"ר שליט"א, קטרלינסקי ישעי'כע"ה

 תומרקין. דן הר' הכשרות בעולם המפ'ורסםוהמשניח
 עלחסתכלו



ק
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 - נדי,ז סיטי8טלטנטיק

 יארקער" "ניו החטעלברונרווערבזם
כשר

 למהרר"
 המהורק מן

 פון רומס בעטה שלע אין מאסער ים קשלטע און הייסע א"נריכטונק משדערן לעצטע די מיטרומס
 לשבה 8 און צימער, ווארט און צימער, ד"נינג גרוימער ש עלעוחיטשרס,האמעל,

 בכיסרות. וטוח~ק הנאטן )מאן אויסנעצייכענטעך בעוואוסטעך א איז נרונד11עךג,טר.
 פח רב רער יספירא, הרב פילאדעלפי/ לעמעננזאהל, הרב ביי איבערצייגען אייך קינטאיהר

 ;ייפ((ו8ן%4גו4ונ*(שפ(  _11זיו141 ז48%4ן(ש:ו(ואתסייי יארק. ניו נ"לריסטיק, דר. הערבערט רבי און סיטי,אטלאנטיק
 128 .5 שט0א00חמ0ם "410 זפ40ן 80סא9--ו*מאשזפ80 מ0קנ4--49976 א4,ז04ז'

 ם*4,47[7וג ,וז*ם .14.נ

 לקייסינגם הרושתנית
 בבית בנקיון שנעברים חכשרים כבשים ודקי עגלים, דקי פרה, דקי דקין, סיני הוושטים,נל

 של חרושתבבית

 קח* ק"םעג כשרסו*ערישר
 עוסדים שמח כלה, עד מחחל הכשרות בעניני רב בדקדוק ונעשים הכשרות, בתכלית כשריםהמה
 חיים מו"ה בתורה הגדול הרב ובהכשר כלה, עד מהחל הכשרות על המפקחים משגיחיםשני

 שליט"א. ראזין משה ר' הרב המפורסם הגאון של בנוראזין,
 (1431(513281 !1[11ן35!(1 1(4ז151נ:(.3!ב!

 50 61ט00[ 8%צח81 4?ט0א8 .א.צ. :פם0ע2 *אז1שז8-89168

 ס, סא,, מ8מעדזש כשרפ--בבזצרג
 של חרושת בבית הנעשה וכרכשאות מעושן בשר כרניכל

 רכ בדקדוק נעשים קימשאני סיסעדזש כשרפיינבערנ
 ויופי, במעם ומהודרים כלה, ועד טהחל הכשרותבעניני
 יהודא ר' המפורסם הנאון הרב והשנחת הכשרו תחתועומד
 וכדין כדת נעשה והכל סיטי. קענזעם אבר"קנרשווער

 סדויקת לכשיות הטהדרין אלה רצוו וכה2ביע טם8יקוזה
ומצוינת.

 8880ח281 א8א105 02ג5טג5זאסז40ן
 708 8חות8[.98ח 8*פ*א ,ש001א
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מלעצי:צהשק
ן פחרפאקונג בעמערע פון סעילםבעסערע(
 פליישען צוגעגריימע און סטסעדזשפוןן
 סעילם ברענגענדע - פרשפימ און שנעלעפארן

 ן מ רויכ בגע

 ק מילפקעיממילוועיניא
,.

 *1א*ץ[ץ5 1יץ[ץ5 458142נ
 .0צ8 .ע .8 .ו*ע:עע0

 , ממריקטלי *ל?מנסטריקטוי
כשרכשר

,,,י,י,,יי,,,יי,יייי,,,,יי,,,י,,,י,יי,יי,יייייי,",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,י,,,

 קעיםינגמשדערנע
 דורכזיכמיגפטישמענדיג

 שמטרקיימאויסגעצייכענמע
 מעגליכקיימ טנשמטפונגפולע

 פון גר"כען ם ע ז חימ שנציהענד נשייעזברענד
 (* אינטשעם %* ביז1-6/8 קטלירען איןגעדרוקם
 מעלות די אין איבערצייגען אייך וועמ איינקויף - פרטבעט

 קעיסינגס דיזעפון

 כשר םמריקמלי זיינען קייםינבם קמילפקעים
 ביימחנופעקטשורט

 אעיא5 אשעסאואט
 :שאי ,1ש1116=ח1
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31 בחוברתהשררס יאשנה

 שבעולם והבריאה היפהמצה שבעולם הכשרהמצה
 רבנן מלכימאן מלכים שיחן ש חטלהמצח

 המצ1ת את1שמרתמ
 ומהודדח כשרה הכי וטצח אתאנ*

 בםינה בעולמהיחירה
 טצהמטנישעווימק

 עשירה וטצה רקו7 מצה מעהל, ק"ק פטרפעל, מצו7קמח
 שמורה מצה און מיריעל, מצה הייחשיעניק, ווהעימ,הטו?
 של התמידית השנחתה תחת נעשית מאנ"טטויפץ מצותאפית
 וקנרה הברית רארצות האורתוחכמים דדבניםאגורת
 כ* בכתב העידו תבל קצוי מכל נ4ענים רבנים ממאחיותר

 המהררין מן למהררין 48 כשרות מ8נישעורפזמצות

 קטמפאני מאנישעורמין ב,רי
 %אז .8 2ז1עישאס15אג54ץאגץא0ס

 143 ע88 ,[5 ע86ז6נ ,טןם .א.נ
 2100 אן . 811 ,[5 ,1%פממ1סמ1ם10ח0

 המשובח מעוש1בשר

 ן קט, מאמעדזש כשרבעממ

ל~"
 ננשו,ת "נש,נ:ויעי,מ,"זו.םמ5,הת

 ן 4עעי,י,'ז מ~חת אשי הנ;,ה.וי'ז'
י'

 .?חון:וה ר' עהונ "ץ"ו. עהו אנהום
 הוי.'::יןג."""ןת",וי;

 ;'וא
 ן וחג.י,

 1 81-28יח  .19 1פצץ088פוא ,8048 ,00ג0במ0 .פפ1 :6ששעשא1 8ז10ש8זם8888



 בהוברההפררם יאשבה32

 לקנות המיקשקים מן הידש
 ווימקיננם של ם קנק הנ רקן

 ה"ישאששששיי""1ש
 אלא פיי-עבדיתם שי וש3שד3ם יפתדחם הם 3וימים ר"יאש, 11שישי"%"1"ש שם%588שי%י,5

 ד. היש.בה תעש.ה נש לרוחיב ב1ד'5
 הטסחר - בחוני טרובה

 הכרנשאות, עי קמיד הנמצא "ווימקינג" שץ הותמו1
 עכודתם וטיכ ם ת ו כ י א על היא נאמנה ערובה4

ו4%. ש5
 8 12י.ו:1יי"ך,8

 לאינטרנט יהרכנס ו;ץ,.י
,5.6"00מש5זמ6ה.1עשישע

 תשס'צ חיחעי'י



 מאכען ז8יעו מאמעים ווי אופן רער איז8מ
 מייך ה8בען ייעב קינרערז'יערע

- פאודער רעננעמ "דזש"נקעט"מיט רעננעט-שפייז ק"ליר-רייצענרער שיינענדער ח אין מילך די פערוואנו'לען זיי פשוטמילך. זייער טרינקען וועלען ז"לען קינדער ד' אזוי ווי פריבלעם דים געלעזט איצט ה"בעןמומער'ם  גל. ד. א. פרעזוירווירט, נים, פיוכט, מיט צונעריכמ צושפייז חשלט אדער ,2ל"ף, בעפאר'ן יטולע, דער פון חהיימקומענדיג - צייט יעדער צו עס ליבעןקינדער ט"נ. יעדען פאר קאליר בשזונדער ח פלייוויר, יעדער 

 ,),.,,,,,,[ ,.,,,,,,,, ,ין"ך[ן4!אטל'"דזשאנקעט""דזששנקעמ"ש זיי פון איינע מימ רעננעם-צושפייז מאכמ [..=ץ4
 י. ג פשלם, ליפל אינק., סטאר( )כשר לשב"ריטשריע, השנסענ'ס קר. פשלקס", 'דזששנקעט' "דער ביינעמאכט "זגו" :י.'גע':7י,ו'4""'י"י:ץס ~ש ט!;ג :ננ%-

 זיינשז פארבערייפונגעז רעננעט "דזששנקעט" יהששושי4:שע רעדזשיספרירפער דער איז"דזששנקעט"

 לאעטרנט רהוכנסיזעתק
9ש6.0ח600ש8ז86ח.ששש

 תשס"ב חיםע"י



 '880שיאם."ו עבירה. 7ידי באאתה

 "כיני א7ן: הרושה מבתי התעשיה בעל ראש כעה הוא לעווין, שלמהר'
 הברית ארצוה רבני לכל למדי הכפורמם האיש היא סטאר", "כשרכשר",
 המציינת 7כיבר-ה הראשונה ממדרגה 7כוהזק - חרדים, ויהודיםוקנדח

 נ;7ה. באופןוהמדוקדקת
 על 7;ווין שימה לר' במכתב לבוא יוכל זאה, יודע אינני אשר אחד נמצאאם
 הרבנים מרכז נשיא הרבנים זקן של האדרסה ;7 או הנ"7, הרושת בתיאדרסה

 ר' הגאון הר:דשיקאגא,
 דאג7אס 3507 -- שלימ"א. עפע:מיין עזריאי

בולווארד.
 11נ~ן51 ?1פ11[5)((1 12נ([8נ5ל(1נ5,י?31(ין42[8נ:ן

 51-50נ3 אזע80 0פז5פגםזפפפז5 יס0גס1פם

 המהררין טן למהררין כשר - ברויטממיהמערם
 טעם, עכט-אידישן פיינעם און נעשמאק ווארנדערליכען ט פארט"גט בוויט""טיהמער,ם

 פידערונגען חלע לויט און כשרות אויף השגחה שטרעננער דער אונטער נעבטקען ווערטעס
 דער און סקינדער קלונימוס משה ר' הגאון הרב איז הראשי כדטגיח דער דין. אידישעןפון

 חזק. רעוו. איז תטידיכהטגיח

 און מילכינס טיט ווערען גענעסען קע; און פטרע11ע, און כשר איז נךויט""סטיהמעך'ם

 הייזער. אידי'טע פרומסמע די אין געברויכט דערפאר ווערמ און פל'י'ט'נ'םשן
 28עאטז5 0אנאג0.8ם88
 413 אז*ע"פפ8זג 4יש08שמ -%'ו8

 לאעטיצט יחוכנס ויעתק,8
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