
ידיעות
 י" יי■ '"י“ ־י כתבי בל אזרפןת
להוצאת היובל ועד רכ*צ?זיר

 רב״צעיר, כתבי כל
 הספר הופיע שכבר ולפרסם להודיע פבקשנו
וסופ חכמים על הערכות זכרונות*, .מסכת

 הראשון החלק חלקים. בשני דורנו בני רים
 ענין פלאות הערכות אודיסד.־, .חכמי כולל

 שבמחיצתם באודיסה וסופרים אישים על רב
 במערכות השתתף אתם ויחד רב־צעיר עבד

 מנדלי, מרגלית, מנשה כמו הלאומית, התחיה
 זלמן רבניצקי, ביאליק, העם, אחד לילינבלום, -
 ועוד. בן־עמי, זבוסינסקי, לוינסקי, אפשסיין, .

 בין כולל וסופרים*, .חכמים השני, החלק
 הורו־ ברדיסשבסקי, סוקולוב, על מסות השאר
ועוד. וזייז ד*ר איינשסיין, דצקי,

 והיד הדפום מכבש תחת הנמצאים הספרים
 .תולדות הם: היובל, ועד ידי על צאים

 ;והזוגות הסופרים תקופות ד׳, חלק ההלכה*,
 במהדורה נ׳ א׳ חלקים ההלכה*. .תולדות

 חלקים, בשני הפוסקים* .תולדות ;שניה
 השולחן תקופת אחרי ועד הגאונים מתקופת

 מס. התלמוד* .קצור ;כליו ונושאי ערוך
 ההולכים מהספרים שניה. מהדורה ברכות,

 ההלכה* .תולדות :הם לדפוס ומסתדרים
ומאמ מסות ציון* .בשערי ; ח ו׳, ה׳, חלקים

 בהיסטוריה בהלכה, ישנים, וגם חדשים רים,
 כיאור עם משנה* .פרקי העברי; ובמשפט

 שאלות רב־צעיר*, .אגרות ;כפשוטה משנה
הזמן. ובבעיות ודעת תורה בעניני ותשובות

 להודיע כן גם מבקשנו כץ פר היובל ראש
 הפרוס. לכבוד נהדרה חגיגה תתקיים שבקרוב

הספ יובלו לרגל רב־צעיר, טשרנוביץ, חיים
הדרו ההכנות ונעשות הולכות וכבר רותי,
לזד" שות

 כתנ״ך שיעור
 הגאון מאת

העליר חיים ר׳

ושמועות
 יורק ניו למשכילי

 בקרוב תנתן וחכמיה

 מצויה שאינה הזדמנות

 בחקר שיעור לשמוע

חוק גאון העליר, חיים ר׳ הגאון מאת התנ״ך
 העתיקים. ופרשניו ותרגומיו התנ*ך רי

תר בחקר חיים ר׳ של המפורסמים מחקריו
 הרומי, התרגום השבעים, תרגום התנ״ך, גומי

 הפשיטא ותרגום לתורה השומרוני הנוסח

 התנ״כי הנוסח בקורת יסודות את ערערו

 תלי שבנו הגויים מן המקרא מבקרי של

נוסח סמך על ושינויים .תיקונים" של חלים

 והמפליאה העצומה בבקיאותו התרגומים. אות

 הפרשנית הספרות ובכל התרגומים בכל

 מקורות את גאון חיים ר׳ הראה העתיקה

 השוגים בתרגומים והשבושים הטעויות

 והמקורי. המסורתי התנ״ך נוסח את והעמיד

 הכריו העליר", חיים ר׳ הגאון של חיבור »כל

קי משום בו .יש ז״ל, ביאליק נ. ח. פעם
והאומה*. האמת שם דוש

 איזראצל "יאנג הזמנת סי על ינתן השיעור

 באולם ססאדים" דזשואיש פאר אינסטיטוט

 8:30ב־ ד, אוקטובר א׳, ביום האל" .קארנעגי

 חשובות ובעיות ענינים יקיף השיעור בערב.

 והספרות התלמודים סי על התנ״ך בחקר

 מתר העתיקים, התרגומים הקדומה, התנאית
 רב של הערבי תרגומו עד השבעים גום

 המקרא• מפרשי וראשוני ז״ל, גאון סעדיה
 משרי אל לפנות יש השיעורים פרטי דבר על

ניו־יור?• ,16 רחוב מערבה 3 איזראעל* .יונג
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