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עש"ק י"ב שבט תשפ"ג ב"ה, שנה כ"ז, גליון אלף תקכ"ז 

בשלח-שירה
הדלקת הנרות: 17.17

מוצאי ש"ק: 18.30 ר"ת: 18.50
3 FEBRUARI 2023 	Nr 1527 דף היומי נזיר י"א 

מפנינים יקרים
ותקח מרים הנביאה אחות אהרן את התף בידה וגו' 

ותען להם מרים שירו לה' כי גאה גאה )טו,כ-כא(
יש	להקשות,	למה	קראה	אחות	אהרן	ולא	אחות	
משה?	וגם	צריך	להבין,	למה	לקחה	התוף	בידה	ומשה	

לא	עשה	כן?	
וי"ל,	שנבואת	משה	היתה	בלי	צורך	בהכנה,	מה	
שאין	כן	שאר	הנביאים,	היו	צריכים	הכנה,	כדכתיב	
)מלכים	ב'	ג,טו(	'ויהי	כנגן	המנגן	ותהי	עליו	יד	ה'',	לכן	

אהרן	 אחות	 היתה	 ובזה	 בידה,	 התוף	 מרים	 לקחה	
ולא	אחות	משה,	שמשה	לא	היה	צריך	התוף	להכנת	
)אמרי שפר( נבואתו.	

שם שם לו חק ומשפט וגו' )טו,כה(
תורה	 של	 פרשיות	 מקצת	 להם	 נתן	 במרה	

שיתעסקו	בהם	שבת	ופרה	אדומה	ודינין	)רש"י(.
וקשה	דבשלמא	שבת	ודינים	נתן	להם,	שבת	מפני	

שבת פ' בשלח, י"ג שבט, "שבת שירה".
הדלקת הנרות: 17.17 )פלג המנחה: 16.38(

מן  אומר  צבור  שהשליח  מקומות  יש  שחרית, 
"ויושע" עד סוף השירה פסוק בפסוק עם הציבור, 
ונוהגין לעמוד בעת שקורין השירה בתורה. מפטירין 
"ארבעים  עד  ד(  )שופטים  נביאה"  אשה  "ודבורה 

שנה".

מוצאי שבת: 18.30 )לשיטת ר"ת: 18.50(
סוף זמן קידוש לבנה: מוצש"ק בשלח, כל הלילה.

חמשה עשר בשבט, יום ב' פ' יתרו, ט"ו שבט.
ראש השנה לאילנות. תפלה כנהוג, אין נופלין על 

פניהם גם במנחה שלפניו, אבל אומרים למנצח.

נוהגין לאכול בו מיני פירות האילן, וצריכים להזהר 
בשימורים(  )גם  שמיטה  בארץ,  התלויות  במצוות 
קדימה  ובסדר  ועוד,  ומעשרות  תרומות  והפרשת 
במראהו  חדש  שהוא  שניכר  פרי  )על  בברכות, 

ובטעמו מברכין שהחיינו, וכן בכל השנה(.

נוהגין להתפלל ביום זה על אתרוג מהודר.

שבת פ' יתרו, כ' שבט.
הדלקת הנרות: 17.30 )פלג המנחה: 16.48(

מתוך לוח הקהלה

שבת בשבתו
גליון הקהלה החרדית "מחזיקי הדת" אנטווערפען

Jacob Jacobsstraat 22 - tel. 03-233.55.67

ודינים	מפני	 שכבר	במצרים	נחו	מעבודתם	בשבת,	
המשפטים	שהיו	להם	זה	עם	זה	לאחר	ביזת	הים,	אך	
מדוע	נמסרה	להם	באותו	הזמן	פרשת	פרה	אדומה,	

שהרי	לא	היתה	שייכת	לאותו	הזמן?
ונראה	לפרש	שהרי	בפרה	אדומה	נתקשו	המינים	
כיצד	מטמאה	את	הטהורים	ומטהרת	את	הטמאים,	
והורה	 מרים,	 היו	 שהמים	 כאן	 זה	 כעין	 מצינו	 ברם	
הקב"ה	להשליך	עץ	מר	ועל	ידו	הומתקו	המים,	וזה	
נס	בתוך	נס	שע"י	דבר	מר	הומתקו	המים	)כך	איתא	
במדרש	רבה	כאן(,	הרי	מכך	שלא	כמדת	בשר	ודם	מדת	
ומעתה	 מר,	 דבר	 ע"י	 להמתיק	 הוא	 הקב"ה,	שיכול	
יכול	להיות	שתטהר	את	הטמא	 ה"ה	בפרה	אדומה	
אפילו	שמטמאה	את	הטהור,	דשלא	כמדת	בשר	ודם	

מדת	הקב"ה.
מעתה	מבואר	מדוע	כבר	ניתנה	להם	פרשת	פרה	
אדומה,	וכך	פירוש	הפסוק:	"ויורהו	ה'	עץ	וישלך	אל	
המים	וימתקו	המים",	וזהו	נס	שע"י	דבר	מר	נהפכו	
המים	המרים	למתוקים,	ומכך	הוכח	שלא	כמדת	בשר	
ודם	מדת	הקב"ה,	ולזה	תיכף	ומיד	סמיך	"שם	שם	לו	
חק	ומשפט"	והיינו	שנמסרה	להם	פרה	אדומה,	שאף	
בזה	אפילו	שמטמאה	את	הטהור	מטהרת	את	הטמא,	
ויבינו	מזה	ישראל	כמו	שהוכח	להם	במים	המרים	שלא	
כמדת	בשר	ודם	מדת	הקב"ה.
)תולדות יעקב( 	

 
ויאמר אם שמע תשמע לקול 
בעיניו  והישר  א-להיך  ה' 
למצותיו  והאזנת  תעשה 

ושמרת כל חקיו )טו,כו(
בכפל	 רש"י	 הרגיש	 כבר	
הלשון.	נראה	לי	כי	כבר	כתבו	
לעמוד	 ירצו	 אם	 המחקרים	
המצוות	 בטעמי	 המחקר	 על	
צריך	 בשכלו,	 הכל	 ולהבין	
תחילה	האדם	להסכים	בדעתו	
השגתו	 מקוצר	 שאם	 אף	 כי	
ועומק	המושג	לא	יכול	לעמוד	
זאת	 בכל	 המצוות,	 טעמי	 על	
לא	יזיז	זיז	כל	שהוא	מהקבלה	
לקיים	כל	המצוות	כאשר	צותה	
לנו	התורה	הקדושה	בלי	לשנות	
ואז	 מאומה	לפי	דעתו	ושכלו,	

שעות הקבלה
של מרן הרב שליט"א לשיחה אישית

בין השעות: 17.00-18.30
בבנין הקהלה, יאקאב יאקאבס סטר. 22

)בימים ב-ג-ד-ה(
*

קביעת השיחה בתיאום מראש במשרד הקהלה

סוף זמן ק"ש ש"ק בשלח בבוקר
מג"א: 9.59/9.45 - גר"א: 10.35 שיעור

בפרשת השבוע
ע"י

מרן הרב שליט"א
בכל יום חמישי בערב - ליל ששי

בקלויז טשארטקוב
בשעה 20.00

מעריב בשעה 19.45 וגם אחר השיעור

לכל סוגי השאלות )תורנות הרבנים משתנה משבוע לשבוע(:
כל יום לפני הצהרים משעה 10.15 עד 11.15 - הגרי"ז פאללאק שליט"א  )1

כל יום אחר הצהרים )חוץ מיום ו'( משעה 14.00 עד 15.00  )2
ביום א': הגרש"מ טעללער שליט"א - ביום ב': הגרא"י רייך שליט"א - ביום ג': הגר"א פריעדמאן   

שליט"א - ביום ד': הגר"י גרינוואלד שליט"א - ביום ה': הגר"ש בלז שליט"א

כל יום משעה לפני השקיעה עד השקיעה )בשבוע הבא משעה 16.45(  )3
ביום א': הגרא"י רייך שליט"א - ביום ב': הגרחי"ל טייטלבוים שליט"א - ביום ג': הגר"ע האניג שליט"א -   

ביום ד': הגר"ח סופר שליט"א - ביום ה': הגר"ע האניג שליט"א

בעניני כשרות - בטלפון 03.232.00.21:
כל יום בבוקר משעה 10.00 עד 11.00 - ע"י הג"ר אשר ח. שטרנבוך שליט"א  

בעניני לשון הרע הנוגע לשידוכים:
כל יום ג' בערב משעה 18.00 עד 19.00 - ע"י הג"ר אברהם הכהן עהרנטרייא שליט"א  

שירות מיוחד לערבי שבתות וימים טובים בטלפון: 

המתקשר מועבר לקבוצה של דיינים שליט"א, אם אחד אינו עונה זה עובר לשני, ומשני לשלישי וכו' עד שיתקבל מענה בע"ה.

שעות הפתיחה של

לשכת הוראה שע"י הבד"ץ דקהלתנו
בבנין הקהלה יאקאב יאקאבס סטר. 22

מספר טלפון: 03.208.4115
לפרשת יתרו

יכול	לעמוד	על	המחקר	ולא	יזיק	לו	דרך	החקירה.
כי	 וגו',	 לקול	 תשמע	 שמוע	 אם	 שאמר	 וזה	
השמיעה	כאן	מלשון	הבנה,	אם	תרצה	לשמוע	ולהבין	
בקול	ה'	א-להיך	מה	שצוה	לך,	אז	ראשית	לכל	דבר	
מה	 ולא	 תעשה",	 בעיניו	 "והישר	 בדעתך	 תסכים	
שתמצא	נכון	וטוב	בעיניך,	רק	לעשות	מה	שהוא	טוב	
בעיני	ה',	ואז	והאזנת	למצוותיו,	כאשר	פירש	רש"י,	
ולהפוך	 לדקדק	 שתוכל	 בהם,	 לדקדק	 אזנים	 תטה	
כל	חוקיו,	אף	שאין	להם	 ושמרת	 בטעמי	המצוות.	
טעם	ואינן	אלא	גזירת	המלך	ולא	תמצא	להם	טעם,	
בכל	זאת	אף	שתדקדק	ותחקור,	ושמרת	כל	חוקיו	
)שערי שמחה( תשמע	גם	כן	החוקים. 

הגליון הזה הוקדש
לעילוי נשמת

מרת לאה אייז ע"ה
ב"ר משה ז"ל

הלכה לעולמה ט' שבט תשפ"ג
ומנוחתה כבוד בהר המנוחות בירושלים עיה"ק

יהי זכרה ברוך
ת נ צ ב ה

לעצטער טערמין

מצה שמורה )קוממיות(
אין אונזער סעקרעטאריאט

זונטיק י"ד שבט )5 פעברואר(
צווישען 9.30 און 12.00 אז.

תאריך אחרון

מצה שמורה )קוממיות(
במשרדי הקהלה

יום ראשון י"ד שבט )5 פברואר(
בין השעות: 9.30-12.00

טעלעפאנישע באשטעלונגען ווערען נישט אנגענומען

נא לשמור על קדושת הגליון

ראו כי ה' נתן לכם השבת
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בס"ד, ג' בשלח, ט' שבט תשפ"ג לפ"ק

1 בתיאום עם החוק הבלגי.

להסיר מכשול בחומת השבת
זכור לכל איך שבשעתו מסרו חברי הבד"ץ זצ"ל את נפשם לשמור על חומות השבת בעירנו, 
ואיך שבעצמם הלכו ממש לפני כניסת השבת, לדבר על לב בעלי החנויות שברחוב פעליקאן 
שיסגרו החנויות, וב"ה לאחר דברי שכנוע רבים נתקבלו דבריהם וסגרו את חנויותיהם בשבת, בלי 

להזדקק להיתרים בצורת שטר שותפות או מכירה.

חברי הבד"ץ זצ"ל צעדו בזה בעקבות רבותינו הפוסקים האחרונים שמפיהם אנו חיים, להמנע 
ככל האפשר מפתיחת חנויות בשבת ע"י היתרים, מהם שדברו על שותפות ומהם על מכירה. ראה 
בשו"ת חלקת יעקב )החדש או"ח סי' ס' וס"ט(: "שאין לרב לסייע ... ואם יפתח פתח היתר אפי' 

כנקב מחט ... כבר יפתח פתח כפתחו של אולם, וכל החנויות יפתחו בשבת" עיי"ש.

ובשו"ת מנחת יצחק )ח"ב סי' ע"ד(, כשחושש לפירצה ולהערמה, כתב: "ומעולם נמנעתי מליתן 
איזה היתר בענינים כאלה", ועוד )בח"ג סי' ל"א( מביא בשם הגאון רבי הלל מקאלאמייא זצ"ל 
דברים חוצבים להבות אש בענין זה. ועוד )בח"ז סי' י"א( כתב: "יצא חורבה מזו". ועוד )בח"ט סי' 

כ"ד( מביא מהרדב"ז )א'קכ"ד( דבאתי למיסרך ואתי לידי מכשול אין להתיר עיי"ש.

וכן בשו"ת אגרות משה )או"ח ח"ד סי' נ"ה( כותב: "לעשות שטרי מכירה בשביל היתר עבודה 
בשבת, אין דעתי נוחה מזה, אף כשהייתי ביוראפ, כי הערמה גדולה בזה, וגם רוב הפעמים הוא שלא 

כדין וכו'" עיי"ש. וכן בשו"ת חשב האפוד )ח"ב סי' ו' ד"ה עוד ענין(.

וידוע שבעל שבט הלוי זצ"ל היה מורה שלא לערוך היתרי שותפות, וכך הורה גם להגה"צ 
מהרי"ט ווייס זצ"ל כשכיהן כדומ"ץ בקהלתנו.

ומי לנו גדול ממרן החת"ס זצ"ל )שו"ת או"ח סי' נ"ט בסופו(, שכתב: "לשיזבן רחמנא מאלו 
וכיוצא באלו" עיי"ש.

 וכל הגדולים הנ"ל, אף כשהקילו, ניכר בתשובתם 
שזה היה שלא במקום פירצה, כמבואר בדבריהם.

והנה, להשתמש ב'היתר שותפות/מכירה' וכדומה בפרהסיא, בלב לבו של הישוב החרדי, זה 
פירצה נוראה בחומת השבת, וחמור יותר כאשר לא מדובר בהצלה מהפסד של עסק שכבר קיים, 
אלא לפרוץ את חומת השבת לכתחלה בהעמדת עסק חדש, ובמיוחד כשמדובר בחנות שמלכתחלה 
הוקמה על סמך הקונים החרדים, וסומכים על הָגרים באיזור, )כשאין להם פארקינ"ג עבור הבאים 

מרחוק(.
ובאמת, עצם הדבר לפרוץ גדר בחומת השבת בעירנו שהיתה שמורה למופת כל השנים, חמור מאד, 

כי ממנו ילמדו אחרים, שיעשו הסכמים מדומים ויפתחו חנויותיהם בשבת, והשבת מה תהא עליה.

ולכן בנדוננו דאיכא פירצה ואתי למיסרך,
להלכה אסור לתת יד לסייע בשום צורה שהיא לפרוץ גדר בחומת השבת,
 ועלינו לצעוד בדרך ובנתיב שסללו קדמונינו, ולהמשיך במה שבכל הדורות מסרו את נפשם על קדושת השבת.

אנו סמוכים ובטוחים שכל הירא וחרד לדבר ה' ושהשבת יקרה בעיניו1 

 לא יכנס לקנות מהם, או למכור להם,
ולא יהיה מסייע לפורצי גדר ח"ו.

ובזכות שמירת השבת וחיזוק חומותיה נזכה לנחלה בלי מצרים ולהגאל במהרה בגאולה השלמה אכי"ר.

בית דין צדק שע"י הקהלה החרדית
"מחזיקי הדת" אנטווערפען
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גם אני מצטרף להנ"ל ומצוה גדולה לעמוד נגד פירצה זודברי הבד"צ אין צריכים חיזוק וכל דבריהם אמת וצדק

מצטרף לדעת הרבנים הגאונים שבפתיחת חנות בלב ישוב חרדי יש בו זלזול ופריצת 
גדר על אף צדדים אפשריים של היתר.

גם אני מצטרף לדברי הרה"ג 
וכו' הנז"ל לחזק את קדושת 
השבת, ויכולה היא שתרחם.

הגאון רבי יעקב מאיר שטרן שליט"אהגאון רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"אהגאון רבי משה שאול קליין שליט"א

הגאון רבי מרדכי צבי גרינפלד שליט"א

הנני משתתף 
והדברים ברורים !

הריני בזה לחזק את דברי הבד"ץ דלעיל, לחזק ולגדור את פירצת השבת, ומקובלני 
ממו"ר הגאון רבינו שמואל הלוי ואזנר זצ"ל שכל אלו שהלכו בדרך של היתר מכירה, 
ובחוזק.  בעוז  יש לעמוד בפרץ  כן  ועל  היהדות,  כל  וחורבן  חורבן השבת  היה   סופו 

וצריך להדיר רגליהם מלהכנס למקום כזה המחריב את כל קדושת השבת.

הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א
 ראב"ד העדה החרדית ירושלים ת"ו

הגאון רבי נפתלי נוסבוים שליט"א

הרבנים הגאונים דייני בי"ד של  בעל שבט הלוי זצ"ל

גם אני מצטרף להנ"ל כאשר קבלתי ממו"ר בעל השבט הלוי זצוק"ל שאסור לעשות שותפות עם 
גוי לפתוח חנות בשבת שזה חילול השבת וחילול ה' כי סופו חורבן השבת ולחזק את דברי הבד"ץ 

ולגדור את פירצת השבת והקונים צריכים להדיר רגליהם מלכנס במקום הזה

הגאון רבי יצחק ווייס שליט"א

הגאון רבי אליקים שלעזינגער שליט"א
ראש ישיבת הרמה לונדון

יום ה׳ לסד והי׳ כאשר ירים משה ירו וגבר ישרא׳ התשפ״ג
לכבוד ידידי הרב הגאון ר׳ אהרן שיף האב״ד דאנטוורפן שליט״א

 אשריכם שעשיתם כדין למחות על חילול השם 
בחילול השבת בפרהסיא בעיר ואם בישראל היה לא תהיה.

ראו כי ד׳ נתן לכם את השבת לקיים שבו איש תחתיו להתענג במנוחת שבת קודש, ותזכו למנוחת 
שלום ושלווה ומנוחת אמת ואמונה, ועי״ז יהיה מנוחה שאתה רוצה בה.

בברכה והוקרה

דברי כ"ק מרן אדמו"ר מפשעווארסק שליט"א
 דברי מאורי דורינו שליט"א וביניהם מרן הגאב"ד וחברי הבד"ץ שליט"א אינם צריכים חיזוק, ועל כ"א להיזהר מאוד שלא לגרום ח"ו 

זלזול בשמירת שבת קדשינו. וכי נשמרה שבת ד' ישמרנו ויברכנו בכל הברכות האמורות למוקיר שבת ומכבדה, כי היא מקור הברכה, אכי"ר.
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בינו שנות דור ודור
י"ג שבט

רבי יעקב שמשון ]ב"ר פינחס[ שפירא מזאסלוב  תקס"ח: 
- בן רבי פינחס מקאריץ

רבי מרדכי ]ב"ר נח[ מלעכאוויטש תק"ע: 
הקדוש רבי ישכר שלמה ]ב"ר יצחק[ טייכטהאל  תש"ה: 

- אב"ד פישטיאן - משנה שכיר )וי"א י' שבט(

י"ד שבט
פני   - ]ב"ר צבי הירש[ פאלק  יהושע  יעקב  רבי  תקט"ז: 

יהושע
 - דאנציגער  פייבל[  שרגא  ]ב"ר  יחיאל  רבי  תרנ"ד: 

האדמו"ר הזקן מאלכסנדר

ט"ו שבט
רבי חיים מרדכי ]ב"ר מנחם מאניש[ מרגליות -  תקפ"ג: 

שערי תשובה

ט"ז שבט
רבי יעקב ]ב"ר דוד[ מזאבלטאוו תרמ"א: 

רבי שלום מרדכי ]ב"ר משה[ הכהן שוואדראן  תרע"א: 
- מהרש"ם - רב דבערז'אן

רבי אברהם שלמה ]ב"ר משה מרדכי[ בידערמאן  תש"ס: 
- אדמו"ר מלעלוב-ירושלים

י"ז שבט
רבי משה ]ב"ר שלמה[ מקיטוב תצ"ח: 

רבי יחזקאל ]ב"ר צבי הירש[ מקאזמיר תרט"ז: 
רבי חיים ]ב"ר יעקב[ פאלאג'י - מועד לכל חי תרכ"ח: 

י"ח שבט
י  הלו זאב[  יצחק  ]ב"ר  דוד  משולם  רבי  תשפ"א: 

סאלאווייטשיק - ראש ישיבת בריסק

י"ט שבט
רבי שמואל ]ב"ר יחיאל מיכל אהרן[ מסלאנים -  תרע"ו: 

דברי שמואל
רב   - גרינפעלד  יהודה[  ]ב"ר  שמעון  רבי  תר"ץ: 

דסעמיהאלי - שו"ת מהרש"ג
בעריש[  דב  ]ב"ר  מענדל  מנחם  אלימלך  רבי  תרצ"ו: 

לאנדא - האדמו"ר מסטריקאוו

שר  שמח  שיר  כשהתחילו  כך  אחר  ומיד  גדול,  לב 
הדבר  למה  משל  הרה"ק  לו  אמר  רבה,  בשמחה 
דומה לבדחן בחתונה שעשה שחוק והעמיד פני מת 
ופתאום קם לתחיה, התפלא שם מאן דהו איך קם 
ה'מת' במהירות גדולה כל כך, לאחר שכבר היה כמת? 
אמר לו הבדחן, טועה אתה אם באמת הייתי מת לא 
)תורת אבות, סלונים( הייתי קם כל כך מהר לתחיה... 

רוח הקודש
בליל ש"ק בבואו )מרן ה"חתם סופר" זי"ע( לביתו שר 
קאפיטל אשת חיל ושיר צמאה נפשי אשר כתב "אבן 
עזרא" ולא זולת, והפליג מאוד בשבח השיר מהאב"ע 
שהוא עמוק בקבלה, ושבלי ספק רוח הקודש שרתה 
)חוט המשולש - תולדות החת"ס( עליו כאשר חיברו. 

קודש קדשים
ר  " ו מ ד א ק  " כ ר  פ י ס
הרה"ק  זצ"ל:  מפשעווארסק 
בעל דברי חיים זי"ע אמר פעם 
מקאלוב  הרב  וניגוני  שירי  כי 
למד  גם  קדשים.  קודש  הם 
עצמו לבטא אות רי"ש במבטא 
לזמר  שיוכל  כדי  ההונגארי 
בלי  קאקאש"  א  "סאל  זמר 
)אביר הרועים( שינויים. 

אכסוף נועם
"י-ה אכסוף", צמד המלים 
התרגשות  גורם  אזכורם  שרק 
ומעלה כיסופים לקדושת שבת 
באשר  יהודי  כל  בלב  קודש 
הקדוש  הזמר  הוא  הלא  הוא. 
שחיבר הרה"ק רבי אהרן הגדול 
קדשו,  ברוח  זיע"א  מקארלין 
והלא זהו הניגון הקדוש המושר 

ומושר  ליחו  נס  שלא  ישראל,  תפוצות  ברוב  עליו 
במעמדי  הנעלים  ברגעים  ומצא,  רצון  עת  בכל  גם 

חופות וכדו'. 
...הרי שמאות ניגונים נתחברו במשך הדורות על 
זמר קדוש זה, מפי צדיקי וקדושי עליון זיע"א ומפי 
זיע"א  מקוברין  הרה"ק  על  מעשה.  ואנשי  חסידים 
שהיה בעל מנגן נפלא, מסופר שבמשך תקופה ארוכה 
חדשים  לחנים  שתי  בשבתו  שבת  מדי  מחבר  היה 
לסעודה  ואחד  שבת  ליל  לסעודת  אחד  הזמר,  על 
מספר  ישנם  קארלין-סטולין  בחצה"ק  גם  שלישית. 
לחני קודש לזמר 'י-ה אכסוף' שהתחברו ע"י הרה"ק ר' 
יוחנן מקארלין-סטולין זיע"א בעת שבתו בעיר לויצק. 
כיום קרוב למאה  יש  לבד  בחצה"ק קארלין-סטולין 
ניגונים על 'י-ה אכסוף', או איך שהוא שגור להקרא 
ניגונים  כשבעים  יש  ומהם  "הזמר",  החסידים  בפי 
נהגו  זיע"א,  אהרן  הבית  תקופת  מאז  כי  עתיקים! 
בחצה"ק קארלין להלחין מדי שנה בשנה לקראת ר"ה 
ניגון חדש על 'היום הרת עולם', שאותו היו משוררים 
על 'הזמר' במשך שבתות השנה, ובזמן הינוקא זיע"א 
אף הוסיפו להלחין שני ניגונים חדשים, אחד לסדר 
)בסדר זכרונות לא נהגו  מלכיות והשני לסדר שופרות, 
יותר  בו  היו  מלכיות,  לסדר  שיועד  והניגון  לשיר(, 
תנועות של מלכות, ואותו היו משוררים בלילי שבתות 
של אותה השנה, ואילו הניגון על סדר שופרות היו בו 
יותר תנועות של דבקות, ואותו היו משוררים בשבתות 

השנה בעת רעוא דרעוין. 
משלשים  למעלה  ישנם  סלונים  בחצה"ק  גם 
ניגוני "אכסוף" כפי שיכונה הזמר בפי חסידי סלונים, 
אבות  אל  המתיחסים  קודש  לחני  כולם  וכמעט 
החסידות, כחמש עשרה ניגונים להרה"ק מקאברין 
ניגונים להרה"ק מלעכוויטש זיע"א, ושני  זי"ע, שני 
זיע"א,  קאליסקער  אברהם  רבי  להרה"ק  ניגונים 
זיע"א  מליזענסק  אלימלך  רבי  להרה"ק  אחד  ניגון 
שרים  וכן  ניגון"(,  כ"משיח'ס  ידוע  היה  )ובחצה"ק טאלנא 
אל  אותו  המייחסים  שיש  ניגון"  הייליגער  "דער 
הרה"ק המגיד מקאזניץ זיע"א )ומושר בקאזניץ ובקרלין 

)המשך בעמוד ד(

ייראוך עם שמש
תפלת שחרית בימות החול כותיקין

בביהמ"ד פשעווארסק
בכל יום חצי שעה לפני הנץ

יום א' יתרו בשעה 7.44

אז ישיר משה ובני ישראל )טו,א(
לקט עובדות וסיפורים מגדולי ישראל על שירה וניגון

הבנת הנפש
זצ"ל  ממודז'יץ  אש"  ה"אמרי  האדמו"ר  כ"ק 

מביא:
אא"ז זצוק"ל ממודז'יץ בעל ה"דברי ישראל" היה 
אומר, כשאני שומע ניגון יוצא מפיו של יהודי, יכול 
אני לקבוע עד היכן מגיעה יראת שמים שלו, ואם הוא 
)אמרי שאול - בסוף הספר( חכם או טפש. 

עבודת השירה
של  שולחנו  ליד  אברך  ישב  אחד  שבת  בליל 
השפה  מן  שר  והיה  זי"ע  מקוברין  משה  ר'  הרה"ק 
משל  בבחינת  הוא  ששיר  הרה"ק  לו  אמר  ולחוץ, 

שצריך להבין ממנו מהו הנמשל.
בפעם אחרת שר אחד לפניו בתנועה של שברון 

 

היטיבה ה׳ לטובים
עירנו,  תושבי  מאות  של  ראשם  על  יחולו  מעל  שמים  ברכות 
שלקחו חבל במעמד הנשגב ׳פנה לחננם׳, לשמוע את חובת השעה 
מפי הרבנים. והוזילו מכיסם סכומים עצומים למען אחינו פליטי 

אוקראינה, הנעים ונדים במדינות שכנות, ערומים וחסרי כל!
ישלם ה׳ שכרם מעם השמים, וישים שלום טובה וברכה בגבולנו.

בברכה
הוועד למען קיום פליטי אוקראינה

על פי בקשת הגאון המרא דאתרא וחברי הבד״ץ שליט״א
אלו שנבצר מהם להשתתף במעמד, יוכלו בעז״ה להרים את חלקם, 

בימים הבאים בבתי המדרש.

ברכת מזל טוב חמה ולבבית
להרה"ג ר' אליעזר שמעון עקשטיין שליט"א

מו"ץ בלשכת הוראה דקהלתנו
לרגל אירוסי הבן עב"ג שיחיו

להרה"ג ר' אברהם י. ה. גולדמאן שליט"א
מו"ץ בלשכת הוראה דקהלתנו

לרגל נישואי הבן עב"ג שיחיו

להר"ר חיים מרדכי ווייס הי"ו
שו"ב דקהלתנו

לרגל הולדת הבן שיחי'

להר"ר אברהם דוד קנאפפלער הי"ו
חבר ועד הקהלה

לרגל אירוסי הבת עב"ג שיחיו

ולכל משפחתם שיחיו
ירוו מהם ומכל צאצאיהם רוב נחת וכל טוב

מאחלת הנהלת הקהלה

במוצש"ק על 'אליהו הנביא'(, עוד ניגון אחד מהרה"ק רבי 
ברוך ממעזיבוז זיע"א, וניגון אחד להרה"ק רבי ישעי' 

מדינוביץ זיע"א.
גם בחצה"ק ויז'ניץ ישנו ניגון 'י-ה אכסוף' שזכה 
לפרסום רב. וידוע גם הניגון המושר בחצה"ק שומרי 
אמונים ותולדותיה. הצד השוה שבניגוני קודש אלו, 
שכולם מלאי כיסופים וגעגועים, כמתפרש וכמתבקש 
)עתיקין, גליון 15( בפירוש המלות של זמר קדוש זה. 

שישו ושמחו
שירת הזמר 'כל מקדש' על שלחנו של הרה"ק 
ר' אליעזר זוסיא מסקולען זי"ע, ארכה כחצי שעה. 
הוא הלחין על כל אחד מבתי הזמר ניגון אחר, ניגונים 
תיבות  פירוש  את  שביטאו  דבקות,  ונגוני  עליזים 
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הנהלת הקהילה מאחלת ברכת מזל טוב חמה ולבבית לכל בעלי השמחה

שרה קעסלער יצחק אייזיק שנעעבאלג 
בת	הרב	דוד	שליט"א ב"ר	אברהם	זאב	נ"י	
קעסלער	)גרינוואלד( שנעעבאלג	)הלברשטאם(	
מאנסי אנטווערפען	

מ א ו ר ש י ם
מאנסי,	ז'	שבט	תשפ"ג

שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא

Wachtdienst (9.00-22.00 uur)
op vrijdag 3 februari
Eeuwfeest, Mechelsestwg. 181 281.53.22
op zaterdag 4 februari
Belgiëlei 66 230.53.64
op zondag 5 februari
Pharmalux, Dageraadplaats 25 236.28.71
op maandag 6 februari
Pieters, Lange Leemstraat 124 239.15.30
op dinsdag 7 februari
Claeys, Quinten Matsijslei 11 232.54.22
op woensdag 8 februari
Plantijn, Plantin en Moretuslei 92 233.66.80
op donderdag 9 februari
Minerva, Brederodestraat 61 238.12.08

*
Na 22u. op 3 februari )ליל ש"ק(:
Grote Markt, Grote Markt 56         

*
Na 22u.: 0903.92248 (1.50¤ per min.)

Dokter van wacht - 0900.10.512 :רופא תורן

HATZOLOH - 03.289.00.00 :הצלה

Crisiscentrum - 03.208.20.20 :הצלה חי לייפליין

תורנות בתי מרקחת

שמירה:	03.218.91.00
גניזה:	0488.05.25.16

בקור חולים:	0.32.33.34.35
מוקד ה.ר.ב.:	00.972.2.502.02.02

רכב:	0475.76.24.34
שפרה ופועה:	0489.35.64.77

שמחם:	0484.11.15.91
טהרנו:	03.808.44.82

חי לייפליין: 0495.19.81.00
מלב ללב:	03.232.22.27
שלוה:	0475.28.88.28
חזק:	0485.37.18.42

IN TOUCH	-	0486.89.11.90
בוני עולם:	03.500.11.05
A TIME	-	03.500.10.75

baisneemon@gmail.com :בית נאמן

RUBIX	-	03.271.28.13
KESHET	-	0474.20.56.55

טאג:	03.500.8947
טאג-מוסדות:	03.808.49.49

תומכי שבת ויו"ט:	0486.69.08.93
שערי פרנסה טובה:	03.808.39.39

חסדי אהרן:	03.500.60.60
ECJCE-JOBS	-	0466.32.34.74

מסילה:	0489.84.17.17
חברים:	03.80.80.424

Pinny's Data Bank	-	0496.100.100
שיעורים בטלפון:	03.218.64.64

קול הלשון:	03.80.80.388
וטהר לבנו:	03.208.52.08

קו השגחה פרטית:	03.808.44.28
גמ"ח לרפואת הוירוס:	0485.05.6746

Zondag 5 februari זונטיק י"ד שבט

אהרן אמיתי פינקלשטיין - חוה ליאורה פלזן
Amitai Finkelstein (St Thomasstraat)
Liora Felsen (Mechelsesteenweg)
Chupa: Belz 16.30 uur

שהשמחה במעונם

אז ישיר משה )המשך(
ה'  לעבודת  ממושכים  ועידוד  חיזוק  ונסכו  הזמר 
בקרב הבאים להסתופף בצלו. מדי פעם היה מפסיק 
בהגיעו  תורה.  דברי  עליו  ודורש  החרוזים  באחד 
למילים 'וביום השבת קודש שישו ושמחו' היה קם 
לרקוד בעוז ותעצומות, כשפניו משולהבות בקדושת 
)השבת נועם הנשמות, סקולען( השבת. 

וגילו ברעדה
וידוע מעשה הרב רבי ישראל נאגרה )מחבר הזמר 
על  משורר  שהיה  ז"ל,  האר"י  בזמן  עלם"(  רבון  "י-ה 
השרת  מלאכי  מתקבצים  והיו  נעים,  בקול  שלחנו 
מפני  מגולות  זרועותיו  והיו  וכלה,  חתן  כבמזמוטי 
החם, וקול מן שמיא נפל, ברחו לכם מאצל האיש 
הזה שממעט בכבוד שמים, שאינו יושב בכבוד על 
השלחן אשר לפני ה', ותכף פרחו כלם. והרב האר"י 
היה רואה מביתו את המראה הגדול הזה, וגלה סודו 
וקשט  גדולה,  חרדה  וחרד  נאגרה,  ישראל  להרב 
עצמו וישב בכבוד, וחזר לשורר כבראשונה, וחזרו 

מלאכי השרת להתקבץ כבתחלה.
)פלא יועץ, ערך אכילה(  

Dinsdag 7 februari דינסטיק ט"ז שבט

ישראל וואלך - חיה ראדא פאלאק
Yisroel Woloch (Israel)
Chaya Polak (Lange Leemstraat)
Chupa: Bais Rachel 18.15 uur
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שמחה בונם שרייבער - עטא פיגא שטייער
Simche Binem Schreiber (Boro Park)
Feigy Shtaier (Antoon van Dyckstr.)
Chupa: Zichron Moshe 18.15 uur

מינקה קנאפפלער יהושע הכהן קאהן 
בת	ר'	אברהם	דוד	נ"י ב"ר	נתן	נ"י	
קנאפפלער	)יעקובוביץ( קאהן	)פפנהיים(	
אנטווערפען מאנשעסטער	

מ א ו ר ש י ם
אנטווערפען,	ט'	שבט	תשפ"ג

למשפ' ר' חיים מרדכי שו"ב ווייס-גרינפעלד נ"י

נולד בן

ר' יוסף מנחם אייז נ"י
ואחותו מרת א. פלוטשעניק תחי'

אשת ר' שמואל יוסף נ"י
יושבים שבעה על פטירת אמם ע"ה

בציריך - עד יום ג' בבוקר
טל. ר' י. מ. אייז: 0486.28.28.38

טל. מרת פלוטשעניק: 0486.691.671

נחום אבלים

מרת דבורה ב"ר שמואל פוקס-שולץ ע"ה )97(
ט' שבט תשפ"ג

מנוחה נכונה

Maandag 6 februari מאנטיק ט"ו שבט

מנחם דוד הלוי האפפמאנן - מרים האלענדער
Menachem Dovid Hoffman (Lge. Kievitstr.)
Mirjam Hollander (Lange Leemstraat)
Chupa: Belz 17.15 uur
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ברוך גבריאל גרינוואלד - גאלדא לאה ברייער
Boruch Gavriel Grunwald (Beth Shemesh)
Goldy Breuer (Marialei)
Chupa: Bais Rachel 19.15 uur

יהודה ב"ר יצחק יואל הכהן פישער נ"י
ביהמ"ד באבוב

*
יצחק יואל ב"ר מרדכי פריד נ"י

ביהמ"ד סקווירא
*

יוסף צבי ב"ר נחמן חיים קאניג נ"י
ביהמ"ד בעלזא אהל משה

*
משה זאב ב"ר אהרן דוד סאלינסקי נ"י

ביהמ"ד סאטמאר-יאקאב יאקאבס
*

מרדכי בן הרב אברהם י.ה. גולדמאן נ"י
ביהמ"ד ויזניץ-בריאלמאנט

*
שלמה ב"ר יצחק אריה וויינבערג נ"י

ביהמ"ד קהל חסידים

עליית חתן לתורה

חודש טבת תשפ"ב

פטרון אש קודש
פרשת ויגש

הר"ר שאול יעקובזון וב"ב הי"ו
לרגל נשואי הבת למז"ט בשעטו"מ

*
פרנס היום

ד' טבת
הר"ר יואל וואקס הי"ו

לרגל נישואי הבן למז"ט בשעטו"מ
*

ט' טבת
הר"ר מענדל מאשקאוויטש הי"ו
לרגל אירוסי הבת למז"ט בשעטו"מ

*
י"א טבת

הרב יצחק דאווידאוויץ )ב"ב( שליט"א
לרגל נישואי הבן למז"ט בשעטו"מ

*
ט"ז טבת

הרה"ג ר' יעקב יוסף ברייער שליט"א
דומ"ץ חסידי סקווירא

לע"נ אמו מרת העניא רחל בת ר' משה ע"ה
לע"נ אמו ע"ה

*
כ"ח טבת

הרה"ג ר' אלעזר פריעדמאן שליט"א
מו"ץ דחסידי סאטמאר

לרגל נישואי הבן למז"ט בשעטו"מ

ברכותינו לכל התומכים כ"א בשמו הטוב יבורך
יה"ר שבזכות טהרתן של ישראל יתברכו בכל מילי דמיטב

הרוצים לנדב נא לפנות 0485.448.363

רחל טשארנא ענדצווייג יואל ברוך גרין 
בת	ר'	חיים	יעקב	נ"י בן	הרב	עזריאל	שליט"א	
ענדצווייג	)שרייבער( גרין	)שטאובער(	
לונדון אנטווערפען	

מ א ו ר ש י ם
לונדון,	ז'	שבט	תשפ"ג

כוס תנחומין
למע"כ האשה החשובה רודפת צדקה וחסד

מרת א. פלוטשעניק תחי'

על השבר אשר הושברה
בפטירת אמה ע"ה

ציון  אבלי  שאר  בתוך  אותה  ינחם  המקום 
וירושלים, ובהמשכת מעשי הצדקה והחסד 
עפר  שוכני  וירננו  יקיצו  עדי  נוחם,  תמצא 

בביאת משיח צדקנו בב"א

Tel: 0.32.33.34.35
JOODSE WELZIJN
EN ZIEKENZORG

הודעה ובקשה
בעקבות	המצב	המתוח	בא"י,	ואיומים	נגד	מוסדות	יהודים	
בא"י	ובעולם,	הננו	לעורר	על	הצורך	לנעול	את	דלתות	בתי	

הכנסת	ובתי	הספר,	וכן	לא	להתקהל	מחוצה	להם.
על	כל	דבר	חשוד	יש	לדווח	לממונים	על	הבטחון

או	בטלפון	03.218.9100	ולמשטרה	101
ושומר	ישראל	ישמור	שארית	ישראל.

ביילא חיה מנדלזון יהודה אריה לייב עקשטיין 
בת	הרב	ישראל	שליט"א בן	הרב	אליעזר	שמעון	שליט"א	
מנדלזון	)שלאף( עקשטיין	)כרמל(	
ירושלים	עיה"ק אנטווערפען	

מ א ו ר ש י ם
ירושלים	עיה"ק,	י'	שבט	תשפ"ג

פרלה פוגל גדליה מילר 
בת	ר'	רפיאל	נ"י ב"ר	יגאל	נ"י	
פוגל	)שפיגעל( מילר	)בלבין(	
אנטווערפען ירושלים	עיה"ק	

מ א ו ר ש י ם
ירושלים	עיה"ק,	ג'	שבט	תשפ"ג


