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נא לשמור על קדושת הגליון

עש"ק כ"ט תמוז תשפ"א ב"ה, שנה כ"ה, גליון אלף תל"ה 

מטות-מסעי
הדלקת הנרות: 21.38 פלג המנחה: 20.15

מוצאי ש"ק: 23.06 ר"ת: 23.09
9 JULI 2021 	Nr 1435 דף היומי סוכה ב' 

מפנינים יקרים
ככל  יחל דברו  לא  וגו'  לה'  נדר  ידר  כי  איש 

היוצא מפיו יעשה )ל,ג(
יש	לדקדק	במה	שכפל	לומר	'כי	ידור	נדר',	
וגם	מה	שכתב	'לה'',	הלא	גם	בלא	הזכרת	השם	

יהיה	הנדר	קיים?
ויש	לומר	כי	בפסוק	)ישעיה	נח,יג(	'ודבר	דבר'	
דבורך	של	 יהא	 'שלא	 קיג,א(	 )שבת	 חז"ל	 דרשו	
שבת	כדבורך	של	חול',	אם	כן	ממה	שכפל	הלשון	
אנו	דורשין	לשלילה.	וזה	יש	לומר	'כי	ידור	נדר'	
שלא	יהא	נודר,	שהרי	טוב	שלא	תדור,	ודי	לך	
במה	שאסרה	תורה.	ומי	הוא	זה	אשר	יוכל	לנדור,	
'לה''	זה	האיש	אשר	כל	מעשיו	הם	לשם	שמים	
)פניני באר לחי( בלתי	לה'	לבדו.	

ואתם חנו מחוץ למחנה שבעת ימים כל הרג 
נפש וכל נגע בחלל )לא,יט(

המפרשים	תמהו:	למה	כתבה	התורה	את	דין	
טהרה	מטומאת	מת	רק	לאחר	מלחמת	מדין	ולא	

במלחמת	סיחון?
תירוץ	נפלא	כתב	על	כך	הגאון	רבי	אברהם	
מהודר	בספרו	"קשוטין	דאורייתא":	כתב	הצדיק	
"קדושת	 בספרו	 מברדיטשוב	 יצחק	 לוי	 רבי	
לוי",	שבדורו	של	משה	לא	היו	צריכים	להרוג	
את	הגוים	בחרב,	שכן	הספיקה	לכך	תפלה	בפה,	
וחרב	 'בגרונם'	 קל	 "רוממות	 הכתוב:	 וכמאמר	
ויחי	 בפרשת	 רש"י	 כתב	 וכך	 בידם",	 פיפיות	
על	הפסוק	"אשר	לקחתי	מיד	האמורי	בחרבי	
ובקשתי	-	היא	חכמתו	ותפלתו",	ועל	כן	מבואר	
גם	הלשון	"לפי	חרב"	-	כי	התפלה	בפה	היתה	להם	
ומכיון	שכך,	הרי	בשאר	המלחמות	לא	 כחרב.	
היה	צורך	כלל	שיטהרו	את	עצמם	מטומאת	מת,	
שהרי	הרגו	את	הגוים	על	ידי	תפלתם	וממילא	לא	
היו	צריכים	לנגוע	כלל	באמצעות	החרב	בפגרי	

המתים,	ואם	כן	לא	נטמאו	כלל.

משנכנס אב ממעטין בשמחה

שבת פ' מטות-מסעי, ראש חודש מנחם־אב.
פלג   -  20.15 המנחה:  )פלג   21.38 הנרות:  הדלקת 

ב: 21.12(.

בשמונה־ שבת,  בכל  כנהוג  וערבית,  שבת  קבלת 
עשרה יעלה ויבא.

שחרית, תפלה של שבת ור"ח כנהוג, שמונה־עשרה, 
יעלה ויבא, חצי הלל, קדיש תתקבל, שיר של יום, 
)ברכי נפשי(, מוציאין ב' ספרי תורה, בראשון קורין 
שניהם,  על  קדיש  חצי  השבוע,  בפרשיות  גברי  ז' 
ובשני קורין למפטיר בפרשת פינחס "וביום השבת" 
"ונסכו".  מפטירין "שמעו  "ובראשי חדשיכם" עד 
דבר ה'" )ירמי' ב( עד )ב, כח( "אלהיך יהודה", ומוסיפים 
הפסוק )ג, ד( "הלא מעתה וגו' אלוף נעורי אתה", )יש 
מקומות שמפטירין הפטרת שבת וראש חודש "כה 
הנביא,  סוף  עד  סו(  )ישעי'  כסאי"  השמים  ה'  אמר 
וחוזרין הפסוק "והיה מדי חדש", ברכות ההפטרה, 
אשרי,  הרחמים(,  אב  אומרים  )אין  פורקן,  יקום 

יהללו, מזמור לדוד, ובנחה, חצי קדיש.

מוסף, של שבת וראש חודש, אתה יצרת וכו', חזרת 
הש"ץ, קדיש תתקבל, אין כאלקינו, עלינו, אנעים 

זמירות )יש אומרים אחר שחרית(.

שמונה־ התורה,  קריאת  כנהוג,  שבת  של  מנחה, 
אבות  צדקתך,  אומרים  אין  ויבא,  יעלה  עשרה, 

פרק ב'.

מוצאי שבת: 23.06 )לשיטת ר"ת: 23.09(
במוצאי שבת מבדילין על היין )אם יש תינוק שהגיע 
שותה  תינוק  אין  ואם  לשתות,  לו  נותנין  לחינוך 

בעצמו, ויש מבדילין על שכר(.

תשעת הימים: מר"ח מנחם־אב עד אחר התענית 
אין רוחצין בחמין ואין מכבסים בהם, אין לובשים 
אוכלים  אין  שבת.  לכבוד  אלא  מקודם  המכובסין 
בשר ואין שותין יין )אלא בסעודת מצוה, או לחולה 

וחלש(, חוץ מסעודת שבת שמותר.

ז' מנחם־אב, הרגיל  ו' דברים, ערב שבת חזון,  יום 
לטבול בכל ערב שבת, טובל גם היום.

שבת פ' דברים, ח' מנחם־אב, שבת חזון וערב תשעה באב.
הדלקת הנרות: 21.32 )פלג המנחה: 20.11 - פלג ב: 21.08(

מתוך לוח הקהלה

שבת בשבתו
גליון הקהלה החרדית "מחזיקי הדת" אנטווערפען

Jacob Jacobsstraat 22 - tel. 03-233.55.67

אבל	במלחמת	מדין,	הרי	מובא	ברש"י	על	
הפסוק	)לא,ח(	"ואת	בלעם	בן	בעור	הרגו	בחרב	
-	הוא	בא	על	ישראל	והחליף	אומנתו	באומנותם,	
שאין	נושעים	אלא	בפיהם	על	ידי	תפלה	ובקשה,	
ובא	הוא	ותפש	אומנותם	לקללם	בפיו	-	אף	הם	
באו	עליו	והחליפו	אומנותם	באומנות	האומות,	
שבאין	בחרב,	שנאמר	)בראשית	כז,מ(:	ועל	חרבך	
תחיה".	ובודאי	כשם	שהרגו	את	בלעם	בחרב,	כך	
הרגו	גם	כן	את	כל	עמו	בחרב,	כדי	שלא	ישתמשו	
שבפעם	 ומכיון	 בלעם,	 של	 הטומאה	 בכחות	
הזאת	נלחמו	בחרב	ונטמאו	מפגרי	המתים	-	לכן	
עצמם	 את	 שיטהרו	 להזהירם	 התורה	 הוכרחה	

מטומאת	מת.	ודברי	פי	חכם	חן.
)כמוצא שלל רב( 	

כל דבר אשר יבא באש תעבירו באש וטהר וגו' 
וכל אשר לא יבא באש תעבירו במים )לא,כג(

תעבירו	במים	-	מטבילן	ודיו	)רש"י(.
שייך	 הגעלה	 לגבי	 תינח	 הקושיא,	 וידועה	
הארץ	 בכיבוש	 הותרו	 האיסורים	 שכל	 לומר	
ולכן	רק	עתה	נצטוו.	אולם	לגבי	טבילת	כלים,	
למה	לא	צוה	כן	בשלל	הכלים	שלקחו	במלחמות	

הקודמות	עם	סיחון	ועוג?
בני	 הרגו	 ועוג,	 סיחון	 במלחמת	 כי	 אלא,	
"לא	 כ,טז(	 )דברים	 כדכתיב	 כולם,	 את	 ישראל	
תחיה	כל	נשמה",	נמצא	אם	כן	שיצאו	הכלים	
מרשות	עכו"ם	ונעשו	הפקר,	וכלים	שזכו	בהם	
מן	ההפקר	-	יש	לומר	שאין	צריכים	טבילה,	כיון	
שלא	באו	מרשות	עכו"ם	לרשות	ישראל.	אבל	
כאן	במלחמה	עם	מדין	שהחיו	את	הנשים	והטף	
)פסוק	ט(,	וירשו	הם	תחלה	את	הכלים	)קידושין	
יז,ב(,	אם	כן	לא	זכו	בני	ישראל	בכלים	מן	ההפקר,	
הוצרכו	 ולכן	 עכו"ם,	 מרשות	 שלקחום	 אלא	
)רבי אברהם מטשעכנוב( טבילה.		

ונס שמה רצח מכה נפש בשגגה )לה,יא(
בפרשת	ערי	מקלט	נזכר	י"ז	פעמים	רוצח,	
שמצינו	 פעמים	 י"ז	 כנגד	 שהוא	 לומר	 ויש	
וכמעט	 כדין	 שלא	 במזיד	 שהרגו	 בפסוקים	
כולם	נהרגו,	ואלו	הן:	א(	קין	שהרג	את	הבל.	ב(	
אבימלך	בן	גדעון	שהרג	ע'	אחיו.	ג(	שאול	שהרג	
נוב	עיר	הכהנים.	ד(	גר	עמלקי	שהרג	את	שאול.	
ה-ו(	רכב	ובענה	שהרגו	את	איש	בושת.	ז(	יואב	
שהרג	את	אבנר	ועמשא.	ח(	אבשלום	שהרג	את	
אמנון	אחיו.	ט(	אחאב	שהרג	את	נבות.	י(	איזבל	
שהרגה	את	נביאי	ה'.	יא(	יהורם	שהרג	את	אחיו.	

קריאת שמע ליל ש"ק מטות-מסעי משעה 22.53
*

סוף זמן ק"ש ש"ק מטות מסעי בבוקר
מג"א: 9.07/8.05 - גר"א: 9.43

לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה )ל,ג(
ישנו  בבית הקברות "סגולה" בפתח תקוה, 
ועל  תרמ"ט(  תשרי  י"ט  )מתאריך  עתיק  קבר 
המצבה נחרטו פרטי הנפטר בצירוף צמד המלים: 
זאת בעקבות מעשה  כרותה לשפתים".  "ברית 
יו"כ תרמ"ט הקצו לראשונה את  שהיה: בערב 
הקברות  בית  הקמת  בעבור  האדמה  חלקת 
)באמירת  המקובל  כמנהג  זאת  ועשו  העירוני, 
תהלים והקפות(. כשסיימו הפטיר אחד הנוכחים 
בחיוך: "מעניין מי יהיה הנפטר הראשון שיקבר 
אף  הגיב,  במקום  שהיה  האנשים  אחד  כאן". 
הוא בחיוך: "אין לי בעיה להיות הראשון שיחנוך 
את בית העלמין בפ"ת". אותו אדם שהיה חזק 
ובריא לחלוטין, נפטר כעבור שבוע ונטמן כנפטר 
הראשון בבית הקברות החדש, כפי שיצא מפיו. 
רבני העיר החליטו שמן הראוי לציין על מצבתו 
את המלים "ברית כרותה לשפתים" כדי שילמדו 
)איש לרעהו( לנצור את הפה מדבורים כאלו. 

יב(	יואש	שהרג	את	זכריה	הנביא.	יג-יד(	יוזכר	
ויהוזבד	עבדי	יואש	שהרגו	את	יואש.	טו(	מנשה	
שהרג	את	ישעיה.	טז(	יהויקים	שהרג	את	אוריה	
הנביא.	יז(	ישמעאל	בן	נתניה	שהרג	את	גדליהו	
)טעמא דקרא( בן	אחיקם.	

השיעור
בפרקי אבות

ע"י מרן הרב שליט"א
בקו הקהלה

03.233.55.67  8  1
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
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מתולדותיו
ביום  נולד  זצ"ל  גרודזנסקי  עוזר  חיים  רבי  הגאון 
ט' אלול שנת תרכ"ג לאביו הרה"ג מוה"ר דוד שלמה 
למד  ואח"כ  אביו  ברכי  על  נתחנך  איוויא.  אבד"ק 
בוואלאזין בישיבת הרב הגאון נצי"ב. כשהגיע לפרקו 
דק"ק  ראב"ד  אליעזר  אלי'  הג"ר  של  בתו  את  נשא 
פטירת  אחר  סאלאנטר(.  ישראל  הג"ר  של  )חתנו  ווילנא 
והעמיד  וילנא,  דק"ק  כראב"ד  מקומו  מילא  חותנו 
שם תלמידים רבים גדולים בתורה. הי' גאון אדיר בכל 
מקצועות התורה, ובעיקר הצטיין בזכרונו הנפלא. חוץ 
גדלותו בתורה הי' עסקן נמרץ לטובת כלל ישראל בכל 
מקום שהם באופן נפלא. נדפס ממנו שו"ת אחיעזר ג' 
קובצים.  בהרבה  חידו"ת  ממנו  פזורים  ועוד  חלקים, 
נפטר בשנות הזעם בווילנא ביום ה' לחודש אב שנת 
)כרם שלמה( ת"ש, ושם מנוחת כבודו. 

זכרון נפלא
זכרון הברזל שלו, כבור סוד שאינו מאבד טיפה, 
הדהים גדולים וטובים. הוא לא ידע מימיו טעם שכחה, 
הבזק  תפיסת  השכחה.  שר  פורה,  ממנו  שכח  כאילו 
השלימה אצלו את הזכרון - ובקשר עם זה נפוצו בעולם 
התורני המון סיפורים אגדיים. בן משפחתו הישיש ר' 
שלמה גולדברג, מי שהחזיק על חשבונו את ה"כולל" 
המפורסם באוטבוצק - אשר נוסד והתנהל בהשראתו 
בשעת  שנוכח  עצמו  על  העיד   - עוזר  חיים  רבי  של 
מעשה, כשנקלע פעם רבי חיים עוזר בצעירותו )בגיל 
ט"ז שנה( לעיר מיר ונכנס להקביל פני הגאון רבי ליפא'לי 
בעל "מלבושי יום טוב", מרא דאתרא. הגיש הרב לפני 
העילוי הצעיר את ספרו שיעיין בו, הוא עלעל בספר 
מראש ועד סוף במשך שעה קלה והחזירו לידי המחבר. 
רבי ליפא'לי שאל: "האם ראה דבר מה בחיבורנו?" ורבי 
חיים עוזר השיב: "אכן, עברתי על כולו!" נתכעס הגאון 
הישיש והתחיל להוכיחו על פזיזותו ורברבנותו, נסה 

לבחנו, אולם העילוי דאיביה גילה בקיאות יוצאת מן 
הכלל בכל סימני הספר...

משוחח  היה  פעם  דסלר:  הגרא"א  שארו  סיפר 
בתורה עם קבוצת בני תשחורת, תוך כדי שקלא וטריא 
השמיע עלם פלוני סברא שחידש, מיד עזבם רבי חיים 
עוזר ונגש אל ארון הספרים, עלה ונעמד בזריזות על 
גבי כסא ושלף מאחד המדפים הסמוכים לתקרה ספר 
קטן מאובק, שנצב בפינה נידחת, ירד ופתח אותו לעיני 
הצעירים בדף מסוים ותיכף הצביע על קטע באותו דף: 
"הנה משהו דומה לסברא של מר". האבק על גבי כריכת 
הספר משך את סקרנותי, נגשתי אליו ושאלתיו, אימתי 
עיין לאחרונה בספר זה? "לפני כ"ט שנים חפצתי לראות 

בו ענין כלשהו", השיבני.
לומז'א,  ישיבת  מחניכי  אחד  מספר  לזה  בדומה 
שבא פעם לפני רבי חיים עוזר והציג את עצמו כתלמיד 
של רבי יחיאל מרדכי גורדון, ראש הישיבה הלומז'אי, 
מיד קם רבי חיים עוזר וחזר לפניו על הקושיא בדברי 
מהרש"א פלוני שהקשה באזניו הגרי"מ לפני 30 שנה, 

וכן הגיד לו את התירוץ שאמר אז, מלה במלה. 
)'אחיעזר' פרקי חיים, עמ' תשיא(

עיון התורה
פעם כשדבר הג"ר ברוך בער לייבאוויץ זצ"ל על 
גדלותו וגאונותו של הגאון רבי חיים עוזר זצ"ל סיפר, 
ששמע ממנו בעת רצון, שעל אף שכבר שנים רבות 
אין לו סדרי לימוד קבועים בשעות היום מחמת טרדות 
דעתו  מסיח  שלא  עצמו  על  להעיד  הוא  יכול  הכלל, 
)הרב הדומה למלאך, עמ' 218( אפילו לרגע מעיון התורה. 

אצילות מדותיו
ישיבת  ראש  מירושלים,  ברוק  הגרב"צ  בפי 
נובהרדוק "בית יוסף", שבימי עלומיו זכה פעם לבלות 
במחיצתו  בקייטנת דרוזגניק כמה שבועות, סיפורים 

למכביר על אצילות מדותיו.
בהיותו נושא למענו כסא מרגוע אל היער, בצאתם 
לשאוף אויר צח, השתדל רבי חיים עוזר לסייע תמיד 
לבן התשחורת, כדי שלא יצטרך לשאת בעצמו, ואגב 
פטורים",  שעשאוה  "שנים  בבדיחות:  מעיר  היה  כך 
"אין איינעם איז גרינגער". פעם בלכתו אל היער, נגש 
בית  על  ושאל  בלשונו  שגמגם  פה  כבד  אדם  אליהם 
רופא המתגורר ברחוב פלוני, בן לוייתו של רבי חיים 
והצביע  הכבוד,  מפני  ברחוב,  להשאירו  חשש  עוזר 
לעיני האיש על הכיוון שעליו ללכת, אולם רבי חיים 
לו  ויראה  עוזר עמד על כך, שילך עם האיש השואל 
היכן דירת הרופא, בהתעכבו להמתין ברחוב עד שובו, 
אחר כך הסביר לצעיר: האיש מגמגם ובודאי יתבייש 
לשאול מאנשים, אלא כשראה איש בעל חזות חרדית 
נגש אלינו, לפיכך נחוץ להראות לו בדיוק ולמנוע ממנו 

בושה מיותרת.
ואף זאת: בבואו לקייטנה הציעו לפניו המתווכים 
לכל  משוכללת  היתה  מהן  אחת  נוחות,  דירות  שתי 
פרטיה ובעל הדירה לחץ שיגמור השכירות, הרבנית 
בקשה אף היא שישכרו דירה זו, אולם רבי חיים עוזר 
יהא  הלא  המשרתת?  בפי  מה  בדעתו:  חוכך  עודנו 
עליה לטרוח ולהביא הנה הסעודות, המטבח מרוחק 
יותר מדירה זו ביחס לשניה - וצריך אם כן לשמוע מה 
)'אחיעזר' פרקי חיים, עמ' תרצו(  בפיה? 

מצודתו פרוסה
הקהלות  בכל  המתרחש  על  צופיה  היתה  עינו 
שו"ב  או  רב  נתמנה  לא  וכמעט  בעולם,  היהודיות 
והסכים  שידע  מבלי  ובפולין,  ברוסיה  מקום  בשום 
באשי"  ה"חכם  של  מינויו  במהלך  התערב  הוא  לכך. 
באיסטמבול. גם בחירת רב ואב"ד אשכנזי לירושלים 
הוקדש  בפעולותיו  מכובד  חלק  להכרעתו.  נמסרה 
לתמיכה בעניי ארץ ישראל ובמוסדות התורה והחסד 
של הישוב הישן. גם נתן את דעתו למצבם הדתי של 
נדחי ישראל בקווקאז. אכן בראש דאגותיו עמדו תמיד 

הישיבות הקדושות.
רבי  בריתו  איש  שסיפר  אופייני  סיפור  והרי 
ביקר  פעם  קרינקי:  אב"ד  מישקובסקי,  יוסף  חזקיהו 

בינו שנות דור ודור
א' אב

אהרן הכהן ]בן עמרם[ ב'תפ"ז: 
רבי חיים ]ב"ר צבי הירש[מקראסנא תקנ"ג: 

חתן   - עהרנפעלד  צבי[  דוד  ]ב"ר  שמואל  רבי  תרמ"ג: 
סופר

רבי אהרן ]ב"ר חיים[ הלברשטאם - רב דקרייז- תרס"ג: 
צאנז

רבי שלמה ]ב"ר בן ציון[ הלברשטאם - אדמו"ר  תש"ס: 
מבאבוב

ג' אב
הקדוש רבי שמשון ]ב"ר פסח[ מאסטראפאליע  ת"ח: 

- דן ידין-קרניים

ד' אב
הרמ"ע   - ברכיה[  יצחק  ]ב"ר  עזריה  מנחם  רבי  ש"פ: 

מפאנו
ראבינאוויץ  הכהן  שלמה[  ]ב"ר  מאיר  צבי  רבי  תרס"ב: 

מראדומסק
הקדוש רבי בן ציון ]ב"ר שלמה[ הלברשטאם -  תש"א: 

אדמו"ר מבאבוב - קדושת ציון

ה' אב
רבי יצחק ]ב"ר שלמה[ לוריא - האר"י הקדוש של"ב: 

רבי מאיר ]ב"ר שאול[ ברבי - אב"ד פרעשבורג- תקמ"ט: 
מהר"ם ברבי

]ב"ר דוד שלמה[ גראדזינסקי -  רבי חיים עוזר  ת"ש: 
ראב"ד וילנא - שו"ת אחיעזר

ו' אב
רבי אלעזר משה ]ב"ר צבי[ הלוי הורוביץ - הגדול  תר"נ: 

מפינסק

ז' אב
רבי משה ]ב"ר עמרם[ גרינוואלד - רב דחוסט -  תרע"א: 

ערוגת הבושם
 - עהרנפעלד  שמואל[  ]ב"ר  בונם  שמחה  רבי  תרפ"ו: 

אב"ד מאטרסדארף - מענה שמחה
רבי אלעזר ]ב"ר יהושע[ אושפיצינער תש"ג: 

 - ברזובסקי  אברהם[  משה  ]ב"ר  נח  שלום  רבי  תש"ס: 
האדמו"ר מסלונים - נתיבות שלום

רבי חיים עוזר גרודזנסקי זצ"ל
ראב"ד וילנא - "אחיעזר" - ה' אב ת"ש

א יידיש ווארט
הן הנה היו לבני ישראל בדבר בלעם למסר מעל 

בה' וגו' )לא,טז(
דאס וואס די יידען האבען געזינדיגט מיט בעל 
פארלאזט  זיך  האבען  זיי  ווייל  געווען  איז  פעור, 
אויף "דבר בלעם", וואס בלעם האט געזאגט "לא 
הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל", אז דער 
אייבירשטער קוקט אוועק פון די יידישע עבירות, 
געווען  אויך  איז  מצרים  יציאת  ביי  אז  והראיה 
זיי  וכו'", און דאך זענען  "הללו עובדי ע"ז והללו 
געווארען אויסגעלייזט, האבען זיי דערפאר נישט 

מורא געהאט צו זינדיגען ביי פעור.
אבער דער אמת איז' אז דער אייבירשטער איז 
נישט מַותר אויף קיין שום עבירה, ווי חז"ל זאגען 

)משך חכמה( "כל האומר הקב"ה ותרן הוא וכו'".  

נציג ה"ג'וינט" האמריקאי אצל רבי חיים עוזר בוילנא, 
בענייני סיוע שוטפים לפליטים ולישיבות, ובמשך שעה 
מלחש  שלבסוף  עד  הנושאים,  וסיכמו  ביררו  ארוכה 
רבי חיים עוזר לעבר איש שיחו: "עכשיו יש לי בקשה 
למלא  נכונות  והביע  האיש  התלהב  אליך".  פרטית 
משאלותיו, בהיותו סבור שהכונה לצרכים אישיים של 
רבי חיים עוזר, אך להפתעתו שמע שהמדובר בתרומה 
למימון הקמת מקוה בעיר וילנא. "באופן אישי אינני 
מבקש כלום, אלא בהשָואה לעניינים הכלליים שדברנו 
הרי זו בקשה פרטית, זה נוגע לעירי, שאחריותה מוטלת 
חיים  רבי  של  מדה  בקנה  נחשבה  רבתי  וילנא  עלי". 
עסקיו  בעוד  האישי,  כענינו  שלו,  פרטי  כנושא  עוזר 

הציבוריים חובקים זרועות עולם ומלואו.
)מרביצי תורה ומוסר ח"א, עמ' קפג(  

פרקי אבות
יהי ממון חברך חביב עליך כשלך והתקן עצמך 

ללמוד תורה )פ"ב מי"ז(
מה השייכות בין היחס הנכון לממון החבר 

ולימוד התורה של האדם?
אלא בנוהג שבעולם, בלימוד התורה אומר 
בעניני  אך  בעבורי,  גם  תורה  לומד  חברי  אדם: 
ממון מבקש כל אדם שיהיה לו ממון באופן פרטי.

אומר התנא, נהג ההיפך מטבעך: בעניני ממון 
"יהי ממון חברך חביב עליך כשלך" - ממון של 
חברך יהי חביב וחשוב בעיניך כאילו גם לך יש 
ללמוד  עצמך  "והתקן  תורה  בלימוד  אך  ממון, 
תורה" - אל תסמוך על תורתו של חברך, אלא 

)מהרי"א מזידיטשוב( למד אתה לעצמך. 

הכרת הטוב
הננו בזה להביע את תודתנו לחברי הקהלה 
שיחיו, אשר נתנו בנו את אימונם והצביעו 

בעדנו בבחירות לועד הקהלה.
אנו תקוה שנזכה לרוב סייעתא דשמיא 

בעבודתנו למען הציבור בכל הענינים,
לטובת הכלל ולטובת הפרט.

בברכה מכל הלב
בן ציון הכהן ווייסמאן  יעקב יצחק קאניג 

שלמה שטראה שמחה גליקמאן   
יוסף פרייפעלד

קהילת "אהל אברהם" ליוצאי גרוזיה
בסימן טוב ובמזל טוב

לרב הגאון יוסף כהן שליט"א
רב קהילת "בית משה" האהוב והנערץ

לרגל הגעת בנו אלחנן אהרן הי"ו
לגיל קבלת עול מצוות.

קבל נא את איחולנו הלבביים ויהי רצון שתזכה  
ושיהא  חלציך  יוצאי  מכל  חפניים  מלא  לנחת 
עדיו של אלחנן אהרון לתלמיד חכם וירא שמים 

להמשיך ולפאר את משפחתך הכבודה.
מאחלים

הרב קלזאן אבישלום
וועד הקהילה וכל חבריה
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אפשר	לקבל	את	ה"שבת	בשבתו"
דרך	ה-E-mail	-	נא	לפנות:

shabato.antwerpen@gmail.com

)המשך בעמוד ד(

תות שדה
כי  ונשנות הננו להודיע  אחרי בדיקות חוזרות 
תות שדה הגדלים פה בבלגיה, שנמצאים כעת 
לאחר  רק  אולם  בשימוש,  מותרים   - בשוק 
בדיקה וניקוי היטב בספוג עם מי סבון, באופן 

שפרסמנו כמה פעמים.
ערדבערען

האבען  מיר  וואס  קאנטראלעס  אסאך  נאך 
ערבערען  די  אז  מודיע,  מיר  זענען  געמאכט, 
וואס וואקסען דא אין בעלגיע, וועלכע ווערען 
יעצט פארקויפט - מעג מען נוצען, אבער נאר 
נאך א שטארקע קאנטראלע און גוט רייניגען 
מיר  ווי  זייף-וואסער,  און  ספאנטש  א  מיט 

האבען שוין עטליכע מאל געשריבען.
*   *   *

כרוב טרי
בבדיקות שערכנו נמצאו הרבה חרקים קטנים 

בכרוב, בפרט בין הקפלים, ויש להזהר מאוד.
פרישע קרויט

ביי די קאנטראלעס וואס מיר האבען געמאכט, 
זענען געפונען געווארען אין די קרויט אסאך 
די  צווישען  שפעציעל  אינזעקטען,  קליינע 

קנייטשען, זאל מען שטארק אכטונג געבען.

כי עבודת הקודש עליהם
הננו בזה לברך את חברי ועד הקהלה 

שהציבור חזר ונתן בהם את אימונם, ה"ה
הר"ר יעקב יצחק קאניג הי"ו

הר"ר בן ציון הכהן ווייסמאן הי"ו
ואתם עמם החברים החדשים שנבחרו, ה"ה

הר"ר שמחה גליקמאן הי"ו
הר"ר שלמה שטראה הי"ו
הר"ר יוסף פרייפעלד הי"ו

ולפעול  לעשות  בידם  יצליח  ה'  שחפץ  יה"ר 
לטובת הכלל והפרט בעירנו, ויתקדש שם שמים 

על ידיהם ועל ידינו.
בברכה נאמנה

הנהלת הקהלה

תודה והוקרה
הננו בזה להביע הערכתנו ותודתנו לידידינו 

העסקנים החשובים
הר"ר פנחס אלימלך שמעלצער הי"ו

והר"ר צבי וידבסקי הי"ו
שהטו שכמם והקדישו שעות ארוכות מזמנם 
הקהלה  לועד  הבחירות  בעת  לסייע  היקר 

ובספירת הקולות, שלא ע"מ לקבל פרס.
מתוך  צאצאיהם  מכל  ונחת  תענוג  לרוב  יזכו 

הרחבת הדעת וכט"ס.
בברכה וביקר

הנהלת הקהלה

ברכת מזל טוב חמה ולבבית להרה"ג
מוה"ר יוסף טראב-כהן שליט"א

רב ביהכנ"ס הפורטוגזי "בית משה"
ולכל משפחתו שיחיו

לרגל הכנס בנו שיחי' לעול המצוות
ירוו ממנו ומכל צאצאיהם רוב נחת וכל טוב

מאחלת הנהלת הקהלה

לתשומת לב
KELLOGG'S שאין  בחנויות נמכרים מוצרי 
חלב  מכילים  והם  מוסמך,  הכשר  להם 
עכו"ם, )על האריזה רשום "חלב סתם" באותיות 

זעירות(, וידע הציבור להזהר.

כוס תנחומין
להרה"ג מוה"ר מרדכי הלוי גראסס שליט"א

דומ"ץ ביהמ"ד "היכל אהרן"
על פטירת אמו החשובה ע"ה

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון 
וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד.

הנהלת הקהלה

האסיפה  התקיימה  השבוע  בערב  א'  ביום 
שע''י  השמחות  באולם  הקהלה  חברי  של  הכללית 
יו"ר  הי”ו,  וואהל  הכהן  דוד  הר"ר  הגדול.  ביהמ''ד 
והודאה  שבח  בדברי  האסיפה  את  פתח  הקהלה, 
להשי"ת על ששוב זכינו להתאסף ביחד אחר תקופה 
קשה וארוכה כשנה וחצי שעברה עלינו עם הגבלות 
שנרתם  שליט"א  הרב  למרן  הודה  וביחוד  שונות, 
לעזור שכל תושבי עירנו שיחיו יוכלו לעבור תקופה 
זאת יותר בקלות, ובפרט שיוכלו לחוג את חג המצות 
שיחיו.  הדגולים  העסקנים  של  בעזרתם  בדיצות, 
ודרשות  השיעורים  מערכת  את  נס  על  העלה  כן 
החיזוק שנאמרו ע"י מרן הרב שליט"א ושאר רבני 
עירנו שליט"א, ונשמעו בקשב רב ע"י הטלפון בכל 

קצוות תבל.
אח"כ נאמר פרק תהלים לרפואת חולי ישראל 
הנהלת  חבר  הי”ו,  מאנטל  הלוי  ישראל  הר"ר  ע"י 
הקהלה וגבאי בח"ק גחש"א, שגם הקריא את רשימת 
הקודמת  הכללית  האסיפה  מאז  קהלתנו  נפטרי 

האסיפה הכללית של חברי הקהלה
ביום א' מטות-מסעי, כ"ד תמוז

הג"ר  דקהלתנו  הראב"ד  ובראשם  תשע"ז,  בשנת 
אליהו שטרנבוך זצ"ל. כן הדגיש הקשיים המיוחדים 
שעברו בעניני הח"ק בתקופה האחרונה, ודרש בשבח 
הראשי  הגבאי  ובפרט  והמתעסקות,  המתעסקים 
הר"ר שבתי הלוי האפפמאנן הי"ו והגבאות החשובות 
שתחי', שעשו כל אשר ביכלתם מתוך מסירות נפש 
ממש לחלוק לנפטרים את כבודם הראוי. אבל עם 
כל זה אנו צריכים להודות להשי"ת, ובפרט בעירנו 
ערי  לשאר  שבהשוואה  גדולים,  חסדים  שראינו 
ישראל, לא גבה הוירוס כ"כ הרבה קרבנות, ויה"ר שה' 

יאמר למלאך הרף ותעצר המגפה לגמרי.
כמו כן הזכיר את גודל ההוצאות שיש בהתעסקות 
עם נפטר ל"ע והבאתו לקבורת עולמים, ובהחזקת 
צריכים  בעולם  מקום  ובכל  בכלל,  קדישא  החברא 
הראשונים  נזכר מזה בספרי  וכבר  זה,  עבור  לשלם 
והאחרונים. גם העיר שלכל ח"ק יש מנהגים קבועים, 
פלוני  כבמקום  שיעשו  מהם  לבקש  ענין  שום  ואין 

או פלוני.
תפלת קל מלא רחמים נאמרה ע"י החזן דקהלתנו 

הר"ר יוסף רויטענבארג הי”ו.
הוקרה  תעודת  מסירת  היה  מיוחד  מעמד 
להעסקן הנמרץ הר"ר פנחס א. קארנפעלד הי”ו, יו"ר 
כבוד דקהלתנו, אשר זה יותר מיובל שנים מקדיש את 
זמנו ומפקיר את עסקיו לטובת הכלל והפרט במסגרת 
קהלתנו. התעודה נחתמה ע"י כל חברי הועד, וגם מרן 
הרב שליט"א הוסיף כמה מלים בכתב ידו, והוקראה 
ע"י מזכיר הקהלה הר"ר הערשל גרוס הי”ו. ביחד עם 
התעודה קיבל הר"ר פנחס הי”ו מזכרת נצח מהקהלה.
הכבוד  על  גדולה  בהתרגשות  שהודה  אחר 
מפעולות  דו"ח  פנחס  הר"ר  מסר  לו,  שנחלק 
הקונסיסטואר. א' ההשגים הוא שכמה בתי מדרש 
קבלו תמיכה מהממשלה, ומקוים שבעתיד הקרוב 
יוכלו להוסיף עוד בתי מדרש לרשימה זו. כן הזכיר 
המוכר  בבלגיה  היחידי  כמוסד  שהקונסיסטואר, 
לייצג את קהילות היהודים אצל הממשלה והרשויות 
השונות, השתדלה הרבה עבור בעיות בשדה החינוך 
בלמידת דברים שאינם מתאימים לרוח תורתנו הק' 
וכדומה. גם חשוב מאד לדעת שבקונסיסטואר יש 
רק נציגים של הקהלות האורטודוקסים, ואין לקהלות 
הודות  בו,  הרגל  דריכת  שום  למיניהם  הרפורמים 

להתנגדות עקשית של נציגי קהלתנו.
גזרת  השתלשלות  על  סקירה  מסר  אח"כ 
השחיטה בבלגיה, והזהיר מאד להזהר מן הצבועים, 
שעומדים  שוא  דבר  פיהם  אשר  המפלגות  דהיינו 
ותומכים  עורף  אלינו  פונים  הם  ולמעשה  לימיננו, 
הגזרה  לביטול  לצפות  יש  עדיין  הדת.  נגד  בגזרות 

ברחמי שמים.
הדו"ח הכספי נמסר ע"י הר"ר בנימין פפנהיים 
הי”ו, והוסיף שע"י ההוצאות הגדולות שהיו לקהלתנו 
בשנים האחרונות הוצרכה הנהלת הקהלה להוציא 

הלואה מיוחדת מהבנק. 
הי”ו  וואהל  דוד  הר"ר  קרא  זאת  בהזדמנות 
שחברי הקהלה וכל תושבי עירנו יטו שכם וישלמו 
יוסיף  להוסיף,  שביכלתו  ומי  בקהלה,  חבר  דמי 
אפשר  דקהלתנו  הבד"ץ  פסק  ועפ"י  קצבתו,  על 

עצרת התעוררות
עצרת  בעירנו  התקיימה  פנחס  פר'  ג'  ביום 
התעוררות, עפ"י קריאת קדשו של כ"ק אדמו"ר 
בתיקון  להתעורר  שליט"א,  מפשעווארסק 
המעשים, ובפרט בעניני טכנולוגיה, לאור האסונות 

שפקדו את מחננו ה"י.
אשר  רחל"  "בית  באולם  התקיים  המעמד 
את  והנחה  פתח  עירנו,  בתושבי  וגדוש  מלא  היה 
שליט"א  טייטלבוים  ליפא  רבי  הרה"ג  המעמד 
שגם  עורר  אחד  מצד  אשר  דסאטמאר,  דומ"ץ 
מצד  אבל  הצעיר,  הדור  אצל  הנגע  פשה  בעירנו 
שני יש התעוררות רבה אצל הציבור לשפר תמיד 

יותר ויותר.
אח"כ נאמרו פרקי תהלים, כשהדומ"ץ הגר"ע 
האניג שליט"א משמש כש"צ, ולאחר מכן השמיע 

מרן הרב שליט"א דברי התעוררות.
אשר  להשי"ת,  תודה  מסר  דבריו  בראשית 
ב"ה אחרי כשנה וחצי שוב זוכים להתאסף ביחד 
כ"ק  שלבקשת  ואמר  דנא,  כמקדמת  גדול  ציבור 
האדמו"ר שליט"א הוא מזכיר את דברי הרמב"ם 
)ריש הל' תעניות(: "מצות עשה מן התורה לזעוק 
ולהתריע על כל צרה שלא תבוא על הציבור, ודבר 
זה הוא מדרכי התשובה, שבזמן שתבוא צרה ויזעקו 
אירע  הרעים  מעשיהם  שבגלל  הכל  ידעו  ויריעו 
להם, ככתוב עונותיכם הטו אלה וגו' וזהו שיגרום 

להם להסיר הצרה מעליהם, אבל אם לא יזעקו ולא 
יריעו אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם אירע להם 
וצרה זו נקרה נקרית, הרי זו דרך אכזריות וגורמת 
להם להדבק במעשים הרעים" וגומר שם בדברים 

חריפים מאד.
עלולים להיות כאלו - הוסיף מרן הרב - שלאור 
דברי הרמב"ם ימהרו להצביע על נגעי זולתם, וע"ז 
צריכים לזכור דברי הגמרא )שבת קו,א(: "אחד מן 
החבורה שמת תדאג כל החבורה", שעל כל אחד 

ואחד לפשפש במעשי עצמו ולתקנם.
בדברים  לתקן  שיש  מה  הוסיף, שמלבד  עוד 
שבין אדם למקום, צריך גם להתחזק מאד בענינים 

שבין אדם לחבירו ולהרבות באחדות ורעות.
אח"כ נשא דבריו האורח מארה"ב, נואם בחסד 
בהם  שליט"א,  קעפעטש  יואל  הלל  הרב  עליון, 
התריע על גודל הסיכון אף בכלים קטנים הנראים 
כפשוטים ובלתי מזיקים, בפרט אצל הדור הצעיר, 
הרבה  כ"כ  אשר  קדושים  ישראל  בשבח  דבר  גם 
אנשים מתנזרים בכח רב מכל הכלים, בניגוד שאמרו 
לפני כמה שנים )וגם כיום יש האומרים כך( שבעוד 

כמה שנים לא יהיה אפשר להתקיים בלעדיהם.
אדמו"ר  כ"ק  מסר  המעמד  סוף  לקראת 

מפשעווארסק שליט"א את ברכת קדשו:
)המשך בעמוד ד(

הודעה משמחת
קבלנו הודעה שכל אלו שקבלו הזמנה לחיסון 
נגד קורונה של Astra Zeneca ולא רצו להתחסן 
למרכז  להתקשר  מעכשיו  אפשרות  יש  בה, 
החיסונים, לבקש תור חדש, ויקבלו אי"ה חיסון 

מחברות אחרות.
בברכת והסירותי מחלה מקרבך
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האסיפה הכללית )המשך(

שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא

Wachtdienst (9.00-22.00 uur)
op vrijdag 9 juli
Justitia, Justitiestraat  81 237.45.14
op zaterdag 10 juli
Kruispunt, Belgiëlei 108 230.81.81
op zondag 11 juli
Multipharma 93, Statiestraat 51 239.18.62
op maandag 12 juli
Farma 2000, Statiestraat 71 239.06.80
op dinsdag 13 juli
Tunnel, Oever 3 233.33.28
Generaal, Generaal Lemanstr. 10 230.94.56
op woensdag 14 juli
Pieters, Lange Leemstraat 124 239.15.30
op donderdag 15 juli
Bek, Belgiëlei 66 230.53.64

*
Na 22u. op 9 juli )ליל ש"ק(:
Europa, Groenplaats 42

*
Na 22u.: 0903.92248 / 0903.99000 (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

שמייכעל:	0489.79.07.33
טהרנו:	03.808.44.82

חי לייפליין: 0495.19.81.00
מלב ללב:	03.232.22.27

שלוה:	0499.182.451
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

הנהלת הקהילה מאחלת ברכת מזל טוב חמה ולבבית לכל בעלי השמחה קו הקהלה
03.233.55.67  8

נתוספו השבוע
במספר 1

מרן הרב שליט"א
פרקי	אבות

דברי	התעוררות	בעצרת	התעוררות	יום	ג'	פינחס

במספר 2
ד"ק	של	כ"ק האדמו"ר מפשעווארסק	שליט"א

במעמד	עצרת	ההתעוררות

במספר 5
מהדומ"ץ	הגרי"ז פאללאק	שליט"א

בענין	שיר	בפה	ובכלי	שיר	אחר	חורבן	ביהמ"ק

במספר 6
השיעור	הקבוע	של	הגר"ש סלבטיצקי	שליט"א

לעבור מדרשה לדרשה קודמת - ללחוץ *

הינדא שנעק חיים גאטספעלד 
בת	ר'	ישראל	הלוי	נ"י ב"ר	יעקב	נ"י	
שנעק	)זילביגער( גאטספעלד	)שנעק(	
לונדון אנטווערפען	

מ א ו ר ש י ם
לונדון,	כ"ב	תמוז	תשפ"א

רחל סגל שמעון עקשטיין 
בת	הרב	יהודה	אריה	שליט"א ב"ר	מנחם	מענדל	נ"י	
סגל	)ציוויאק( עקשטיין	)ליפשיץ(	
בארא	פארק אנטווערפען	

מ א ו ר ש י ם
בארא	פארק,	כ"ה	תמוז	תשפ"א

למשפ' ר' משה זילבערמאן-העניג נ"י

נולד בן

להשתמש במעות מעשר לצורך זה.
על  דו"ח  מסר  הי”ו  אללעך  שמואל  הר"ר 
כעת,  אשר  החדש,  המקוה  בבניית  ההתקדמויות 
הודות להתאמצותם של חבריו בועד המקוה, ה"ה 
הר"ר גרשון הלוי גוטפריינד, הר"ר דוב בער פרידמאן 
באמצע  נמצאים  שיחיו,  קאניג  יצחק  יעקב  והר"ר 
עבודות האינסטאלאציה והצינורות, ואח"כ יתחילו 
שבעוד  מקוים  הננו  החשמל.  בעבודות  בעזה"י 
ומכאן  המוגמר,  על  לברך  נזכה  משנה  יותר  קצת 
שימלאו  לבם,  בנדבת  שהבטיחו  אלו  לכל  קריאה 
דוד  הרב  את  לטובה  הזכיר  גם  הבטחותיהם.  את 
אחר  בקפדנות  העוקב  שליט"א,  שיינבערגער 
העבודות, שיהיה הכל כדת וכדין בתכלית ההידור, 
חברי  לפני  ידו  על  מוגשת  המתעוררת  שאלה  וכל 

הבד"ץ שליט"א.
הי”ו, ראש  עקשטיין  אהרן  הר"ר  נתכבד  אח"כ 
הקשיים  את  לציבור  להסביר  דקהלתנו,  השוחטים 
בעבודת  נסיונו  בגודל  ואכן,  בשחיטה.  כיום  שיש 
בטוב  להסביר  הצליח  שנים,  ליובל  קרוב  הקודש 
וגודל הצורך שיש להחזיק  טעם ודעת את נחיצות 
את השחיטה דקהלתנו, כי השחיטה היא א' מעקרי 
הדת והקהלה, ואם תתבטל השחיטה ח"ו, זה ישפיע 
לרע על עקרים אחרים של היהדות החרדית בעירנו, 
כמו חינוך וכדומה. על כן יש להתחזק בזה, גם אם 
הבשר  נתחי  סוגי  כל  את  תמיד  להשיג  אפשר  אי 
שרוצים, מכל מקום תמיד היה בשר מצוי בעירנו, על 
אף כל הקשיים, מתוך מסירות נפשם של השו"בים 
והמשגיחים. אין לשער את ריבוי וגודל המכשולות 
המצויות כיום בבתי המטבחיים, אשר בלי השגחה 
קפדנית עם מספר מספיק של משגיחים, אי אפשר 

להזהר כראוי. גם ציין שבלגיה היא המדינה היחידה 
בה נאסרה אף שחיטת עופות, דבר שמכביד מאד על 

האפשרות להספיק כבד ובשר טרי.
הר"ר בן ציון הכהן ווייסמאן דווח על פרישתו של 
השו"ב הותיק הר"ר יצחק ווייס הי"ו ממלאכתו, לאחר 
של  התמנותם  ועל  נאמנה,  עבודה  של  רבות  שנים 
שני שוחטים חדשים בקהלתנו, ה"ה הר"ר הערשל 

קעלנער והר"ר ישראל לב שיחיו.
רייזמאן  אליהו  יוסף  הרב  נתמנה  לזה  בנוסף 
והכשרה,  שחיטה  בעניני  הוראה  מורה  שליט"א, 
כ"ראש הצוות", דהיינו שמלוה כל שחיטה בעצמו 
השחיטה,  תהליכי  כל  על  ולפקח  החלפים  לבדוק 
הניקור וההכשרה וכו', עד לאריזת הבשר בחותמת 

הבד"ץ.
כן הזכיר את כל המקומות אליהם נוסעים כיום 
כדי לספק בשר כשר למהדרין לתושבי עירנו, דהיינו: 
מפעם  אשר  בבריסל,  מזעיר  מעט  שוחטים  בקר 
)בעיר  בהמות  כמה  לשחוט  שם  לנו  נותנים  לפעם 
משחטה  שם  אין  אבל  שחיטה,  איסור  אין  בריסל 
לעופות(, בספרד )שפאניה(, כמה מקומות באיטליה 
בצרפת,  שוחטים  עופות  בפולין,  מקומות  וכמה 
)אינדיק( אף  ולצורך בשר הודו  ובאונגארין,  בפולין 
נסעו ללונדון, והמבין יבין כמה טלטולי דרך עוברים 
על צוות השו"בים והמשגיחים, והרבה פעמים הם 
עד  חוזרים  ואינם  בשבוע,  א'  ביום  מביתם  נוסעים 

יום ה' בערב!
ועדת  חברי  לכל  וואהל  דוד  ר'  הודה  כאן 
השחיטה, ה"ה ר' שמואל אללעך, ר' בן ציון ווייסמאן, 
ללא  העוסקים  ור' אליהו מנדל שיחיו  כהנא  לוי  ר' 

לאות למצוא פתרון לבעיית השחיטה.
הרבה  הי"ו  כהנא  הכהן  לוי  הר"ר  פירט  אח"כ 
ענינים בהם עסקו עסקני הקהלה, כמו חלוקת כלים 
)כל  הפסח  לחג  כאן  לישאר  שנאלצו  לאלו  בחנם 
יהודים(, חבילה מיוחדת  נקנו אצל סוחרים  הכלים 
אצל  ושתדלנות  הלואות,  קרן  האלמנות,  עבור 
הרשויות בנוגע לשחיטה, ברית מילה, שריפת חמץ, 
טבילת כלים, איסוף אשפה בערב חג הפסח, מנהג 
כפרות )ומקוים שבימים הנוראים הבעל"ט שוב נוכל 
ביטול  בעזה"י(,  דנא  כמקדמת  המנהג  את  לקיים 
קנסות לבתי מדרש ולמנינים פרטיים ומניעת סגירת 
בתי מדרש. וכן דווח על סיום עבודות השיפוץ בבנין 
הקהלה ברח' י. יאקאבס לרווחת חברי הקהלה ועובדי 

המשרד, לאחר כשנתיים של "גלות".
יו"ר האסיפה הודה ברבים להר"ר אברהם יעקב 
להשתתף  שכמם  שנטו  משפחתו,  וכל  הי"ו  גלאט 
בהוצאות השיפוצים של בנין הקהלה שניזוק קשות 
ע"י שתי שרפות, לעילוי נשמתו של אביהם המנוח 
הר"ר נתן אשר ז"ל, ואכן מהיום והלאה ייקרא הבנין 

"בית נתן" על שמו ולזכרו.
ובבית  הגדול  הכנסת  בבית  העבודות  על  דו"ח 
המדרש הגדול ברחוב אסטען נמסר ע"י הר"ר אליהו 
עיכובים  כמה  שלאחר  שאמר  הי"ו,  פלוטשעניק 
בעזה"י  המוגמר  על  לברך  שנזכה  נראה  והפסקות 

בחדשי החורף הבעל"ט.
הערות  השמיעו  המשתתפים  ציבור  מבין 
דוב  חיים  והר"ר  הי"ו  וויינבערג  יעקב  מרדכי  הר"ר 

וועלטשער הי"ו.
לעם  כראוי  מנוחות  מי  על  התנהלה  האסיפה 

קדוש, וב"ה נתקדש שם שמים על ידינו.
מ.  הר"ר  שמעלצער,  א.  פ.  הר"ר  נתמנו  אח"כ 
כמשקיפים  שיחיו  וידבסקי  ה.  והר"ר  פעססעל  ח. 
וחברי  הקהלה,  לועד  לבחירות  )סקרוטאטארען( 

הקהלה החלו לבחור. הבחירות נמשכו גם למחרת 
בבנין הקהלה בין השעות 9.00-13.00.

המשקיפים  ע"י  הקולות  נמנו  הבחירות  בתום 
והר"ר בנימין פפנהיים שיחיו, והתוצאות היו כדלהלן: 

267 - הר"ר יעקב יצחק קאניג הי"ו 
232 - הר"ר שלמה שטראה הי"ו 
227 - הר"ר שמחה גליקמאן הי"ו 
191 - הר"ר בן ציון ווייסמאן הי"ו 
170 - הר"ר יוסף פרייפעלד הי"ו 

התקוה איתנה שהנציגים החדשים, בצוותא עם 
הותיקים, יזכו לרוב סייעתא דשמיא, לטובת הקהלה 

וחבריה ולטובת כל תושבי העיר, בכל הענינים.

יהודית אסתר דהאן יעקב פאלאק 
בת	ר'	דוד	חיים	נ"י ב"ר	כרמי	הלוי	נ"י	
דהאן	)עהרנרייך( פאלאק	)ביגארד(	
בית	שמש אנטווערפען	
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התורה,  בברכת  הציבור  כל  את  לברך  "הננו 
ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת, וברמב"ן 
ועוד פירשו דהכוונה לכל מי שעושה השתדלות 
שיהא קיום לתורה. גלוי וידוע שכל הכלים הבלתי 
כשרים מחריבים את התורה וקיום המצוות, וכל 
מי שמקבל עליו עול מלכות שמים להתרחק מהם, 
ובודאי מי שמקבל על עצמו ומשתדל גם אצל 
אחרים, נחשב לו כאילו קיים כל התורה כולה, זולת 
למי שיש לו הכרח אמיתי, לפי התקנות וההוראות 
מחכמי הדור, ויה"ר שבזכות מסירות נפש יתקיים 
בנו ונהיה אנחנו וצאצאינו וגו' ובקרוב נזכה לביאת 

גואל צדק בב"א".
הישיבות  באולם  נערכה  המעמד  למחרת 
התורה  מוסדות  מנהלי  אסיפת  הקהלה  שבבנין 
בעירנו עם האורח שליט"א, כמו"כ נשא האורח 
תלמידי  כלל  לפני  בכינוס  דברים  שליט"א 

הישיבות בעירנו.
שבימים  נמסר,  בעירנו  "טאג"  ממשרדי 
מהציבור,  רבות  פניות  נרשמו  המעמד  שלאחר 

וידיהם היו מלאות עבודה.
נזכה  זו  ויה"ר שבזכות אסיפה לשם שמים 
קול  ובמהרה נשמע  הנגעים מבינינו,  לבער את 

מבשר ואומר בביאת משיח צדקנו בב"א.

עצרת התעוררות )המשך מעמוד ג(

קריינא געניוויש שבתי חיים לימאן 
בת	ר'	אברהם	אביש	נ"י ב"ר	מרדכי	יוסף	ז"ל	
געניוויש	)סורקיס( לימאן	)קאהן(	
לונדון אנטווערפען	
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