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ד' וישלח - י"ג כסלו

חזרת  לפני  קהל.  קבלת  בחדר  התפללו  שחרית  תפילת 

משה  הבח'  הבר-מצוה  לבחורי  תפילין  מר"ש  הניח  הש"ץ 

בה"ר ישראל רוקח, הב' נפתלי ב"ר משה מרדכי בראון, הבח' 

יוסף  נפתלי ב"ר  נפתלי ב"ר ישראל מאיר פרידמאן, והבח' 

שלמה רינגעל.

לאחר התפילה אמרו תהילים ליום החודש.

פרץ  יעקב  ר'  הרה"ג  פנימה  הקודש  אל  נכנסו  כך  אחר 

דוד ברב"צ מושקוביץ הי"ו - עורכי  רייזמאן שליט"א והר"ר 

מושקוביץ  בנימין  הר"ר  המו"ל  וכן  קדש'  'מדבר  הספה"ק 

החדש  הכרך  עם  מבי"ש  הי"ו 

שיצא  ויקרא,  שמות  לספר 

לאור זה עתה.

לעת שקיעת החמה התפללו 

תפילת מנחה, בקומה העליונה.

התפללו   11:40 בשעה 

מעריב.

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

כ"ק  שכתב  קודש  מכתב 

לכבוד  שליט"א  אדמו"ר  מרן 

'בצוותא'  קבוצת  אברכי 

הרה"ג  המשפיע  שבראשות 

שליט"א  וועבער  צבי  יוסף  ר' 

מחיפה, לרגל התחלת הלימוד 

בעניינים  בצוותא  והעיסוק 

להתחזק  לקונו,  אדם  שבין 

לעבודת השי"ת שכם אחד:

ה' וישלח - י"ד כסלו

תפילת שחרית התפללו בחדר קב"ק. לפני חזרת הש"ץ הניח 

שמעון  ב"ר  שלום  הבח'  הבר-מצווה  לבחורי  תפילין  מר"ש 

הבח'  ווינטערניץ,  ישראל  ב"ר  הבח'  מאנטווערפן,  פריינד 

ברוך יונה בנימין ב"ר מנחם מענדל קייסערמאן מאנטווערפן.

ישעיה  אשר  הר"ר  והכנסה:  הוצאה   - כובדו  בעליות 

מאסטער הי"ו ממאנסי. כהן: הר"ר אהרן פראנצויז הי"ו, לוי: 

שלישי:  מב"ב,  שליט"א  פראגער  אלימלך  הר"ר  ברית  בעל 

הגבהה:  שליט"א.  נטע  נתן  אלימלך  ר'  הרה"ג  הבן  אבי 

הרה"ח ר' לייבל מאסקאוויטש שליט"א, גלילה: הר"ר מענדל 

קייסערמאן שליט"א מאנטווערפן.

התפללו  התפילה  לאחר 

התיבה  לפני  מנחה,  תפילה 

ווינד  בר"ב  אהרן  הר"ר  ניגש 

שליט"א.

לבית  מר"ש  נכנס  אח"כ 

לבן  מילה  לברית  התפילה 

פראגער  אלימלך  הר"ר 

שליט"א מב"ב )ב"ר שלמה וחת"ר 

יהושע איינהורן מב"ב(.

בדרך  לחדרו,  שב  מר"ש 

לכבוד  הדגים  מלח מר"ש את 

הבחור  את  שאל  )מר"ש  שב"ק 

או  היום  הדגים,  מבשלים  יום  באיזה 

בערש"ק וענה שהיום(.

החל  מעריב  תפילת  אחר 

קהל  לקבל  מרן שליט"א  כ"ק 

לברכה ולישועה. בין הנכנסים 
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היה הרה"ג ר' מרדכי דוד דוב פאלאק שליט"א אב"ד קאלבסוב 

לרגל שמחת נישואי בנו.

ערש"ק וישלח - ט"ו כסלו

תפילת שחרית התפללו בחדר קבלת קהל.

נכנס  ליום החודש. אחר כך  בסיום התפילה אמרו תהילים 

דמן  חיים  דוד  הר"ר  לבן  מילה  לברית  התפילה  לבית  מר"ש 

הי"ו )בה"ר אהרן וחתה"ר מיכאל ווייס מב"ב(.

גם  הכניסו  וביניהם  הפירות,  מביאי  נכנסו  התפילה  אחר 

הרה"ח ר' בערל קליין שליט"א ראש ה'חברה' ובנו הר"ר חיים 

צבי שליט"א מגש פירות לכבוד השמחה. כמו כן נכנסו אורחים 

ענגעל  הערצקא  ר'  הרה"ח  וביניהם  שלום,  לקבל  מחו"ל 

שליט"א מב"פ שהביא כלי אכילה חדשים ועוד, וכן נכנס הר"ר 

חיים ווינטערניץ הי"ו עם דו"ח אודות כנס ייסוד ארגון 'טעם 

ישיבוה"ק לצעירים שתיערך בשבוע  ודעת' עבור כלל בחורי 

הבא באלעד ומר"ש האציל ברכתו על בקבוקי שמן שיחולקו 

לעסקנים, עוד נכנסו בחורים מישיבתה"ק בביתר עם אבנטים 

שיחולקו עבור התלמידים, ובחורים גבאי חברת 'יגדיל תורה' 

התורה  כבוד  מעמד  לרגל  שבאשדוד  שלום'  'דובר  בישיה"ק 

ונתן  בירך מברכות קדשו  ומר"ש  שיתקיים בשבוע הבעל"ט, 

להם בקבוק יין לכבוד המעמד.

 שבת קודש וישלח - ט"ז כסלו
שמחת בית בעלזא - שמחת השלום זכר 
 והברית לנין כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א,

בן הנולד להרה"ג ר' אלימלך נתן נטע שליט"א

מנחה וקבלת שבת

ברמ"א  פנחס  לחתן  השטריימל  את  מר"ש  חבש  בבנא"ק 

בר"ז רוזנפעלד ני"ו מאשדוד.
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בשעה 5:05 נכנס מר"ש להיכל לתפילת מנחה, לפני התיבה 

ניגש הרה"ג ר' ישראל רוקח שליט"א. אחר מנחה ניגש מר"ש 

גאב"ד  כ"ק  המחותן  את  לשלום  ובירך  המזרח  כותל  אל 

השב"ק  במשך  הקודש  בצל  שבת  אשר  שליט"א  מאקאווא 

לכבוד השמחה. לקבלת שבת ניגש לפה"ת הבע"ת הרה"ג ר' 

ירמיה דמן שליט"א. על 'לא תבושו' שרו ניגון שמחה )ה'דברי 

ישראל' ממודז'יץ זצ"ל(.

בסיום התפילה הכניסו את הרך הנולד למזרח ההיכל, מר"ש 

הסתובב אל עבר התינוק, ונטל סדר קריאת 

בירושלים  תורה  התלמוד  שהדפיסו  שמע 

הקהל  כל  שמע,  בקריאת  התחיל  והבע"ת 

כאשר  הקרי"ש,  סדר  את  קראו  הקדוש 

שעמדו  החמד  ילדי  של  קולם  את  שמעו 

בגלריה מערב באמירה בנעימה ובשירה יחד 

עם הר"ר אברהם יהושע הערבסט שליט"א 

נתן  ר'  הרה"ח  והמחנך  עוללים  מפי  יו"ר 

פריד שליט"א. בסיום אמירת הפסוקים שרו 

הילדים אסאך יידיש נחת - יוסף ה' עליכם.

נטע  נתן  אלימלך  ר'  שהרה"ג  הכריזו 

שליט"א מזמין את הציבור לשמחת השלום 

זכר בגרויסע שטוב וכן הכריזו את שאר בעלי השמחות.

לשלום  ידו  הושיט  ומר"ש  שבת  גוט  א  לאמירת  עברו 

לאורחים, הקהל ניגשו גם לאחל ברכת מזל טוב להרה"צ רבי 

אהרן מרדכי שליט"א ולאבי הבן הרה"ג ר' אלימלך נתן נטע 

שליט"א.

מר"ש יצא בשירת הניגון אנא מלך.

שוה"ט ליל שבת

עריכת  בעת  שטוב.  לגרויסע  מר"ש  נכנס   10:35 בשעה 

נתן נטע שליט"א  אלימלך  ר'  ישב אבי הבן הרה"ג  השוה"ט 

לימינו של מר"ש וכובד בהגבהת הכוס.

לאחר בציעת החלה הורה מר"ש להתחיל הניגון מהו שבת 

)לחן קודש(. מהחלה שלחו שיריים לאורחים מחו"ל.

כל מקדש,  ישמחו,  אבות,  מגן  עוד:  שרו 

אכסוף,  קאליש(,  שלמה  )ר'  חסדו  לה'  יודו 

מודה אני.

לכבוד  מר"ש  עבור  תחילה  יין,  העמידו 

הבן.  ואבי  הסבים  לכבוד  אח"כ  השמחה, 

בני  עבור  יין  והעמידו  המשיכו  מכן  לאחר 

וחתני הרה"צ שליט"א לכבוד השמחה, רבני 

אנ"ש, בעלי השמחות ואורחים מחו"ל.

אלימלך  ר'  להרה"ג  לחיים  איחל  מר"ש 

ברכת  איחל  ולאחמ"כ  שליט"א,  נטע  נתן 

לחיים: לחיים, לחיים, לחיים טובים ולשלום. 

קודש  שבת  דעם  פון  בזכות  העלפן  זאל  אייבערשטער  דער 

וכל  כל החסדים  טובות,  מיני השפעות  כל  ווערן  נשפע  זאל 

ווערן  געהאלפן  זאל'ן  קינדער  אידישע  הנחת,  וכל  הרחמים 

מיט חיי אריכי בני בריכי ומזוני רוויחי, ס'זאל נתרומם ווערן 

קרן התורה וקרן ישראל במהרה, אמן.

https://drive.google.com/file/d/1A_gybtM2-m--I7AbT6Ssk9NkkEHsfKRo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A_gybtM2-m--I7AbT6Ssk9NkkEHsfKRo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A_gybtM2-m--I7AbT6Ssk9NkkEHsfKRo/view?usp=sharing
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'מנוחה ושמחה' שרו בניגון על ישראל ועל רבנן.

תורה

"לא נעשיתי שר וחשוב וגו' ותרי"ג מצוות שמרתי" 
- מה שלא נתקיימו ברכות אבי אין זה מחמת 

חסרון התלוי בי

פרנס הקובץ: הרב משה יהודה שפערבער שליט"א - וויליאמסבורג; 
לרגל שמחת היכנס בנו הבחור כמר מנחם מאניס ני"ו לעול התורה 

 והמצוות למז"ט
פרנס הקובץ: הרב ישעי' שלום בר"א וועבער שליט"א - בארא פארק; 
לרגל שמחת אירוסי בנו החתן יעקב בנציון ני"ו למז"ט ובשעטומ"צ, 

והיכנס בנו הבחור דוד שמעון ני"ו לעול התורה והמצוות למז"ט

בסוף התורה קישר מרן שליט"א את פרשתינו לעניין ברית 

מילה.

אחר התורה שרו 'מה ידידות'.

העלו  זכר.  השלום  שמחת  לכבוד  הפירות  הכניסו  אח"כ 

על השולחן מיני פירות רבים וכן מגשי פירות חתוכים ונאים 

וארבעס ובאבעס, כמו כן הביאו ה'חברה' שני צלחות גדולות 

עם ארבעס חם. מר"ש בירך בורא פרי העץ על רימונים, ולאחר 

ולסבים.  המשפחה  לבני  מהפירות  שיריים  מר"ש  חילק  מכן 

לראות  וזכינו  יברך,  הוא  הרחמן  הנה,  עד  שרו:  העת  במשך 

בנים.

בברכהמ"ז כובד כ"ק גאב"ד מאקאווא שליט"א.

בעריש  ישכר  ר'  הרה"צ  כובדו:  ברכות  שבע  בברכות 

ר'  הגה"צ  פ"ת,  מזידיטשוב  האדמו"ר  שליט"א  אייכענשטיין 

בבארא  לדוד'  'קרן  אב"ד  שליט"א  ראפאפורט  דוד  אליעזר 

פארק, הרה"ג ר' אהרן שמואל לעמבערגער שליט"א בגאב"ד 

מאקאווא, הרה"צ ר' משה יוסף מאסקאוויטש שליט"א משאץ 

ב"פ, המחותן הרה"צ ר' יחיאל בעקער שליט"א בן האדמו"ר 

שלום  ר'  הרה"ג  הדומ"ץ  המחותן  אחריתא:  ברכה  מאוזרוב, 

פסח לאנגסאם שליט"א מב"פ.

זכר,  לכבוד השלום  פירות  לאחר מכן העלו בעלי השמחה 

בתחילה בירך מר"ש ברכת מזונות על הקוגל שהכניסו לכבוד 

החתנים, ואח"כ בירך מר"ש בופה"ע וטעם מהפירות. מר"ש 

נתן מהפירות גם לכמה אורחים מחו"ל.

לאחמ"כ נעמדו לרקוד ושרו את הניגון ששרו על לא תבושי, 

והרה"ג  שליט"א  מרדכי  אהרן  רבי  הרה"צ  בידי  אחז  מר"ש 

הזמירות  מר"ש  ביקש  בסיום  שליט"א.  נטע  נתן  אלימלך  ר' 

א  בשבת חל יו"ד דיליה.

ב  אף בעליות של אבי הבן, הרה"צ רבי אהרן מרדכי שליט"א, וכ"ק גאב"ד מאקאווא שליט"א, ערכו מי שבירך ליולדת ולרך הנולד.

ופתח בזמירות ריבון עלם וביקש להתחיל הניגון למקדשך תוב 

)ה'אמרי שאול' ממודז'יץ זצ"לא(, מר"ש יצא בשעה 12:45.

צפרא דשבתא

לפני  שחרית,  לתפילת  להיכל  מר"ש  נכנס   9:00 בשעה 

שליט"א,  נטע  נתן  אלימלך  ר'  הרה"ג  הבן  אבי  ניגש  התיבה 

'וכרות' אמרו פיסקא אחר פיסקא.  'רוממות' שרו כנהוג,  על 

לשחרית ניגש לפני התיבה הבע"ת הרה"ג ר' פנחס פרידמאן 

שליט"א, על 'קל אדון' שרו ניגון בגלל אבות, שרו 'ממקומך'.

בינעטה  שמעון  משה  ר'  הרה"ג  הדומ"ץ  והכנסה:  הוצאה 

אופמאן  לוי  עמרם  הר"ר  קורא:  בעל  ממאנסי.  שליט"א 

שליט"א.

אריה  ני"ו, לוי: הר"ר  אברהם כהן  ישראל ב"ר  כהן: החתן 

לייב מאסטער הי"ו מב"פ, שלישי: אבי הבן הרה"ג ר' אלימלך 

נתן נטע שליט"א, רביעי: החתן ר' משה פערלשטיין הי"ו )ב"ר 

ר'  הגה"צ  הדומ"ץ  חמישי:  בארד(,  אהרן  וחת"ר  מב"ב  יהודה  אהרן 

אליהו שמואל ווינד שליט"א )יא"צ אמו(, כ"ק מרן שליט"א עלה 

שישי ]ברכות הקב"ה ליעקב בבית א-ל, עד 'ומלכים מחלציך 

יצאו'[, מר"ש עשה 'מי שברך ליולדת'.

שביעי: הרה"ג ר' יעקב שיף שליט"א )יא"צ אמו(. הרה"צ רבי 

אהרן מרדכי שליט"א, החתן משה ב"ר צבי אלבום ני"ו, החתן 

פנחס ב"ר מרדכי אברהם בר"ז רוזנפעלד ני"ו מאשדוד, החתן 

שמחה בונם ב"ר מאיר דוב פרענקל ני"ו, החתן ר' משה פריד 

ישראל  ר'  מחיפה(, החתן  קלמן לנגסאם  אביגדור בר"ע וחתה"ר  )ב"ר 

צבי  ר'  החתן  ברלינגר(,  אהרן  וחת"ר  דוב  ישכר  )ב"ר  גאנצפריעד 

דמן(,  דוד  צבי  וחת"ר  ממונטריאל  מאיר  שלמה  )ב"ר  בינעטה  בנימין 

מאשדוד  בהר"צ  אברהם  מרדכי  )ב"ר  הי"ו  שובקס  ישי  ר'  החתן 

וחת"ר משה אהרן בר"א ברנשטיין(. אחרון: הדומ"ץ הרה"ג ר' יעקב 

אליעזר פארגעס שליט"א )יא"צ אביו(.

מפטיר: כ"ק גאב"ד מאקאווא שליט"אב.

הגבהה: המחותן הרה"ג ר' יהושע קארניאול שליט"א, גלילה: 

המחותן המחנך הרב אהרן יהודה פערלשטיין שליט"א מב"ב.

למוסף ניגש לפני התיבה הרה"צ רבי אהרן מרדכי שליט"א.

שמחת הברית

בימה  על  מרן שליט"א  כ"ק  עלה  מוסף  סיום תפילת  אחר 

לברית מילה. הגבאי הרה"ח ר' שמעון וואלף קליין שליט"א 

הכריז את הכיבודים.

https://docs.google.com/document/d/1HJOoXiuPoRn9Qoqk3frA47HrseoZzYM0YBernXL5WJU/edit


בס"ד

השנה חייבים

1800-800-590
www.machzikei-torah.org.il :מחו"ל:  72222-3050- 972     לינק

גש לגבאי או חייג

הקוויטל 'ישועה גדולה' 
המחותנים  לצד  המתייצבים  לתורמים  יוקדש 

המצפים לישועה

גדולה  ישועה  שתביא  פעמית  חד  בתרומה 
 עבור המחותנים המחתנים עוד בחורף הנוכחי:

3 חודשי החורף הנותרים!  X ₪ 160
לבעלי הו"ק מ-101 ₪ ומעלה: בתרומה ח"פ של 250 ₪

את  שיאיר  לקוויטל,  מצטרפים  כולנו 
שמחתם של מחותני אנ"ש!

כולנו מתייצבים לצד המחותנים ומאירים 
להם את הלב, לקראת שמחת לבם!
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“קוואטער"  הגבאי  הכריז  לבימה  בדרכו  מר"ש  בעוד 

והקוואטער הרה"צ רבי אהרן מרדכי שליט"א הביא את הרך 

הנימול מפתח ביהמ"ד בצד מזרח. אבי הבן נטל את הבן )לא 

כיבדו ב'חיקות'( ואמר את פסוקי שמע ישראל וה' מלך.

צוויבל  דוד  מרדכי  ר'  הרה"ג  הסב  כובד  אליהו  של  בכסא 

שליט"א. מר"ש אמר את הפסוקים “זה הכסא" וכו' בנעימה 

)בעודו עומד במערב הבימה(. מן הכסא: הרה"ג ר' שלום שליט"א.

אבי הבן שימש כמוהל ועשה את כל המלאכות הנצרכות. על 

שלום שליט"א והמוהל הרה"ג ר'  ידו עמדו לסייע הרה"ג ר' 

שמעון טייטלבוים שליט"א.

הגבאי ר' שמעון וואלף שליט"א הכריז: “דער עלטער זיידע 

דער רבי זאל מאריך ימים זיין איז מכובד מיט סנדקאות" אולם 

מר"ש כיבד את הסבא כ"ק גאב"ד מאקאווא שליט"א והפציר 

בו שיטול את הכיבוד )הגבאי הכריז שמר"ש מכבד את גאב"ד מאקאווא 

יעקב שארף  אברהם  ר'  מן הסנדק: הסבא הרה"ג  בסנדקאות(. 

שליט"א.

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א כובד באמירת הברכות, עמידה 

לברכות: הסבא הגה"ח ר' משה דוד שארף שליט"א. 

'חנוך'  החנוכה:  ימי  )ע"ש  מתתיהו  חנוך  בישראל:  שמו  ויקרא 

מלשון חינוך שעל שם כך נקרא חנוכהג, 'מתתיהו' ע"ש מתתיהו כהן גדול(. 

התינוק  בפי  היין  את  נתן  שליט"א  מרדכי  אהרן  רבי  הרה"צ 

בעת אמירת “ואומר לך בדמייך חיי".

אבי הבן - המוהל ערך 'מי שברך' לרך הנימול, אמרו עלינו 

ולאחר קדיש יתום פרצו כל הקהל בשירת הניגון כשם שנכנס 

הקודש,  פני  מול  אל  טוב  מזל  ברכת  איחלו  הקהל  לברית. 

ומר"ש פנה לצדדי הבימה ואיחל משם לקהל הקדוש שעמדו 

בהיכל ובעזרות 'מזל טוב' ו'גוט שבת', בירידת מר"ש מהבימה 

שרו ברוך הוא אלוקינו.

מר"ש יצא תיכף מההיכל, בשעה 12:05.

קידוש ומיטאג טיש - סעודת הברית

לכבוד השמחה נערך סעודת היום בשילוב סעודת הברית לכל 

הקהל הקדוש בגרויסע שטוב, בצדדי השולחן הכינו שולחנות 

לאכילת הסעודה לבני משפחת הסב הרה"ג ר' אברהם יעקב 

את  סעדו  כמו"כ  מחו"ל  אורחים  ולמספר  שליט"א  שארף 

ג  אגב יצויין כי משפחת שארף הינם יוצ"ח של הרה"ק רבי חנוך העניך דוב מאלעסק זי"ע בעמח"ס 'לב שמח' וחתן כ"ק מרן מהר"ש זי"ע.

הסבא הרה"ג ר' אברהם יעקב שארף שליט"א בן הגה"ח ר' משה דוד שארף שליט"א, בן הרה"ח ר' יצחק אהרן ז"ל חתן הרה"ח ר' פנחס פריינד 
ז"ל, חתן הגה''צ ר' יקותיאל זלמן יו''ט ליפא וועבער זצ"ל, חתן הרה''צ ר' יצחק אשכנזי מסטאניסלאוו - אלעסק זצ"ל, חתן הרה''צ ר' אשר 

אנשיל אשכנזי מסטאניסלאוו - אלעסק זצ"ל חתן הרה''ק בעל ה'לב שמח' מאלעסק זי"ע.

הסעודה כמה מצאצאי כ"ק גאב"ד מאקאווא שליט"א.

מאחורי מר"ש היה תלוי במשך השבת שלט המעוטר בברכת 

מזל טוב לכבוד שמחת בית צדיקים - שמחת הברית.

קידושא  לעריכת  שטוב  לגרויסע  מר"ש  נכנס   12:15 בשעה 

רבה והשוה"ט, בכניסת מר"ש שרו שמחו בה'.

נטע  נתן  אלימלך  ר'  הרה"ג  הבן  אבי  ישבו  מר"ש  לימין 

שליט"א )ובנו הילד אליעזר יהודה ני"ו( זקינו הגה"ח ר' משה דוד 

שארף שליט"א וחמיו הרה"ג ר' אברהם יעקב שארף שליט"א. 

בצד האחר ישבו הרה"צ רבי אהרן מרדכי שליט"א, חותנו כ"ק 

גאב"ד מאקאווא שליט"א והסב הרה"ג ר' מרדכי דוד צוויבל 

וסעדו  ישבו  והילדים  הבחורים  האברכים  הנכדים  שליט"א. 

בשני צדדי השולחן.

הבן  אבי  לקידוש:  הכוס  הגבהת  הזמירות.  את  אמר  מר"ש 

הרה"ג ר' אלימלך נתן נטע שליט"א.

מר"ש בירך 'מזונות' על הלעקיך, וכן טעם מהאיינגעמאכטס. 

שרו ישמחו.

לאחר מכן נטל מר"ש ידיו לסעודת שבת.

הכניסו פיש יאהך ודגים.

שרו: אודה ה' בכל לבב )וויז'ניץ(, ממקומך, ועינינו תראינה, 

אין כאלוקינו, לכל קהלא, יום ליבשה )פעם אחת(, בגלל אבות, 

יבנה המקדש, ריבון עלם, רחם בחסדך, צמאה נפשי )לחן קודש(, 

מתקיים(,  העולם  אין  )בניגון  השביעי  ביום  אז  נהללך,  צור משלו, 

ותמיד נספר )וויז'ניץ(.

פעטשעיי,  צוויבל,  מיט  אייער  המאכלים:  כלל  את  הגישו 

בהמה  בשר  גם  הכניסו  פלייש,  העלזלעך,  קוגל,  טשאלנט, 

לכבוד סעודת הברית.

עם הקוגלעך הכניסו ה'חברה' קוגל גדול לכבוד השמחה.

העמידו יין למר"ש לכבוד השמחה, לאבי הבן ולסבים, לבני 

המשפחה ולאורחים מחו"ל ולבעלי שמחות.

מר"ש איחל ברכת לחיים.

על 'ברוך קל עליון' שרו מארש )ר' שלמה קאליש(.

https://drive.google.com/file/d/1n_g2Z2c3PFT33IV8O7A9rpa0puFoT0F8/view
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תורה

 "הגיע זמני לומר שירה" -
כי תכלית יצר הרע שיכבשו אותו

"ואתה אמרת היטב איטיב עמך" - טובה הבאה 
מאת השי"ת היא טובה לכל אדם ולכל הענינים

זכות בקובץ: הרב מנחם מנדל שימל שליט"א - מונסי; לרגל שמחת 
 לידת בנו למז"ט

זכות בקובץ: הרב שלום יהודה הוס שליט"א - בארא פארק; לרגל 
 שמחת לידת בתו למז"ט

השתתפות בקובץ: הרב שבתי גליק שליט"א - לעקוואד; לרגל שמחת 
 לידת בנו למז"ט

השתתפות בקובץ: הרב יהודה קליין שליט"א - ליקוואד; לרגל שמחת 
 נישואי בתו למז"ט ובשעטומ"צ

השתתפות בקובץ: הרב יהושע קאטה  שליט"א - ברוקלין; לרגל שמחת 
 נישואי בתו למז"ט ובשעטומ"צ

השתתפות בקובץ: הרב שלמה מאיר וועטנשטיין שליט"א - מאנסי; 
לרגל שמחת נישואי בנו למז"ט ובשעטומ"צ

בברכהמ"ז כובד הסבא הגה"ח ר' משה דוד שארף שליט"א, 

מר"ש אמר נודה לשמך והרחמן )הכוס נשאר בידי המברך(. אחר 

)ר' בן ציון שנקר( ומר"ש נעמד לרקוד  ברכת המזון שרו הטוב 

באחיזת יד בעלי השמחה.

מר"ש יצא בשעה 2:00 בשירת הניגון לא ימושו.

מנחה

בשעה 5:00 נכנס מר"ש לתפילת מנחה בגרויסע שטוב. לפני 

התיבה ניגש המחותן הר"ר אהרן יהודה פערלשטיין שליט"א 

מב"ב.

שליט"א  בינעטה  מאיר  שלמה  הרה"ח  המחותן  הו"ה: 

ממונטריאל. כהן: הרה"ח ר' הערצקא ענגעל שליט"א מב"פ, 

לוי: הדומ"ץ הרה"ג מאיר לוי שליט"א מב"ב, שלישי: המחותן 

הרה"ח ר' אלימלך פערלשטיין שליט"א מב"ב. הגבהה: העסקן 

גלילה:  ממונטריאל,  הי"ו  עקשטיין  אלכסנדר  משה  הר"ר 

העסקן הר"ר יעקב יחזקיה שפירא שליט"א ממונטריאל.

רעווא דרעווין

בתחילת ס"ג שרו מערכה א', על 'אודה' שרו ניגון מודז'יץ 

ששרים בחצר קדשנו בעידנא דחדוותא )ה'אמרי שאול' ממודז'יץ 

זצ"ל(.

שרו 'ברוך קל' עליון', 'כי אשמרה' שרו בניגון עתיק, 'שבת 

היום' שרו בניגון חסדי ה' - חלקי ה' )וויז'ניץ(, 'יום זה מכובד' 

של  בלחנו  שבתון  יום  זצ"ל(,  אש'  )ה'אמרי  מודז'יץ  בניגון  שרו 

'דרור יקרא' שרו עם התנועה מהרה"ק  יוסף צבי ברייער,  ר' 

מרוז'ין זי"ע.

תורה

"בוא ואברכך ברכות של גליות שיחזור עליך 
 הקב"ה ויקבצך מבין הגליות" - שגם בגלות
 יושפעו לבני ישראל מן הברכות שיתברכו

בעת קיבוץ גלויות

השתתפות בקובץ: הרב דוד גראס שליט"א - מאנסי; לרגל שמחת 
 נישואי בנו למז"ט ובשעטומ"צ

השתתפות בקובץ: הרב אהרן לאנגסאם שליט"א - ברוקלין; לרגל 
שמחת נישואי בנו למז"ט ובשעטומ"צ

אחר התורה שרו גל עיני ואביטה, אשא עיני.

אחר הלעכטיגע פיש הביאו את הקוגל לכבוד החתנים ומר"ש 

חילק שיריים לחתנים.

מר"ש בירך על הכוס ואמר את הש"ב.

דמן  ישעיה  אברהם  ר'  הרה"ג  התיבה  לפני  ניגש  למעריב 

שליט"א.

הבה"ח  להבדלה:  הכוס  הגבהת  הכוס.  על  הבדיל  מר"ש 

ישראל מנחם נחום ני"ו, לברכת המבדיל: הנגיד העסקן הר"ר 

משה יצחק אדלער שליט"א ממונטריאל.

ר'  של  בלחניו  ואליהו  המבדיל  הזמירות  שרו  הבדלה  אחר 

https://drive.google.com/file/d/1V6HRM_laNGA39wuPFb3zPAvgqUyeFdKJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V6HRM_laNGA39wuPFb3zPAvgqUyeFdKJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V6HRM_laNGA39wuPFb3zPAvgqUyeFdKJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V6HRM_laNGA39wuPFb3zPAvgqUyeFdKJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V6HRM_laNGA39wuPFb3zPAvgqUyeFdKJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ESSRN2xY4j6n9-bXOUPNPLU9S7CIAoDx/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1ESSRN2xY4j6n9-bXOUPNPLU9S7CIAoDx/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1ESSRN2xY4j6n9-bXOUPNPLU9S7CIAoDx/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1ESSRN2xY4j6n9-bXOUPNPLU9S7CIAoDx/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1kDlHuFpDEUgjdqkqOxnJ59e8ZeDtbc9S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kDlHuFpDEUgjdqkqOxnJ59e8ZeDtbc9S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kDlHuFpDEUgjdqkqOxnJ59e8ZeDtbc9S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kDlHuFpDEUgjdqkqOxnJ59e8ZeDtbc9S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kDlHuFpDEUgjdqkqOxnJ59e8ZeDtbc9S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kDlHuFpDEUgjdqkqOxnJ59e8ZeDtbc9S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kDlHuFpDEUgjdqkqOxnJ59e8ZeDtbc9S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kDlHuFpDEUgjdqkqOxnJ59e8ZeDtbc9S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F2SMXAqeXmu9sY7KP-Vt2jzO2QFfPwCk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F2SMXAqeXmu9sY7KP-Vt2jzO2QFfPwCk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F2SMXAqeXmu9sY7KP-Vt2jzO2QFfPwCk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JWFBd8PRPecxh0EJeyMdlWmCle4ofMLU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JWFBd8PRPecxh0EJeyMdlWmCle4ofMLU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JWFBd8PRPecxh0EJeyMdlWmCle4ofMLU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JWFBd8PRPecxh0EJeyMdlWmCle4ofMLU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JWFBd8PRPecxh0EJeyMdlWmCle4ofMLU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B-_6buzNSV7pb2lFSnVXTTJWbjg/view?usp=sharing&resourcekey=0-B1RHelKm9ThkWcX6V56wGA
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יוסף צבי ברייער )שניגן עם המנגנים ברמקול(.

שר  שעברו  בעת  טוב.  שבוע  לאמירת  עברו  לך  ויתן  אחר 

הרה"ג ר' יוסף צבי ברייער שליט"א לחן על המילים ותן בלבנו 

בינה.

אחר שעברו רקד מר"ש עם החתנים, מר"ש יצא בשעה 8:30 

בשירת הניגון קול צהלה ורנה.

א' וישב - י"ז כסלו

תפילת שחרית התפללו בקומה העליונה, לפני חזרת הש"ץ 

משה  ישראל  הבח'  מצוה  הבר  לבחורי  תפילין  מר"ש  הניח 

שלמה  מאיר  אליעזר  הבח'  מאשדוד,  יאקאב  מאיר  דוד  ב"ר 

מושקוביץ  דוד  ב"ר  אליעזר  הבח'  קליין,  ברכ"ש  חיים  ב"ר 

מקוט  פארגעס  מרדכי  ב"ר  אברהם  ולבח'  ממאנטשעסטער 

סט. לוק.

בסיום התפילה אמרו תהילים לימים ט"ז ו-י"ז לחודש.

אחר התפילה נכנס מר"ש לבית התפילה לברית מילה לבן 

יעקב  וחת"ר  אהרן  משה  )ב"ר  הי"ו  רינגעל  שלמה  יוסף  הר"ר 

הערבסט(.

דוד  אהרן  ר'  הרה"ג  ניגש  לבנא"ק  שליט"א  מרן  בכניסת 

נרות  עם  תורה'  'יגדיל  ארגון  מראשי  שליט"א  מושקוביץ 

ארגון  ע"י  יומית,  הלכה  לנבחני  שיחולקו  לחנוכה,  שמשים 

'יגדיל תורה'.

שהיה  ספר  עם  הי"ו  ברייער  יהודה  הר"ר  נכנס  בבנא"ק 

שייך לכ"ק מרן מהר"ם מבילגורייא זי"ע בעת שהותו בפעסט 

בשנות המלחמה והביאו למר"ש, כן הציג תכריך מכתבי קודש 

עיין  ומר"ש  וצאצאיהם,  זי"ע  בעלזא  לבית  מרבוה"ק  נדירים 

בהם משך זמן רב.

בשעה 4:05 התפללו תפילת מנחה בחדר קבלת קהל.

בשעה 9:10 בערב החל מר"ש לקבל קהל לברכה ולישועה.

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

לכבוד  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק  שכתב  קודש  מכתב 

המעמד  לקראת  ומחנכיהם  לצעירים  הק'  ישיבותינו  תלמידי 

לייסוד מערכת 'טעם ודעת' להנחלת ערכי היהדות, שנערכה 

היום עבור כלל התלמידים בעיר אלעד יצ"ו:
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ב' וישב - י"ח כסלו

תפילת שחרית התפללו בחדר קבלת קהל. לפני חזרת הש"ץ 

הניח מר"ש תפילין לבחורי הבר-מצוה הבח' חיים שמואל צבי 

ב"ר אהרן פרענקל, הבח' ישעיה בה"ר אברהם צבי שיינפעלד 

מבי"ש, הבח' יצחק ב"ר הערש וואלף פארגעס 

ב"ר  ישעיה  יהודה אשר  מוויליאמסבורג, הבח' 

חיים מאיר פעדער ממאנסי.

הר"ר  והכנסה:  הוצאה   - כובדו  בעליות 

הערש וואלף פארגעס שליט"א מוויליאמסבורג. 

מבית  הי"ו  ווינד  דוד  הר"ר  ברית  בעל  ראשון: 

חיים מאיר פעדער שליט"א  שמש, שני: הר"ר 

ממאנסי, שלישי: המשב"ק הרה"ח ר' אהרן ווינד 

שיינפעלד  צבי  אברהם  הרב  הגבהה:  שליט"א. 

בר"ע  אביגדור  הר"ר  גלילה:  שמש,  מבית  הי"ו 

פריעד שליט"א.

החודש  ליום  תהילים  אמרו  התפילה  לאחר 

ובסיומו התפללו מנחה.

התפילה  לבית  שליט"א  מרן  נכנס  כך  אחר 

לברית מילה לבן הר"ר חיים מאנן הי"ו מבי"ש 

)ב"ר יצחק וחת"ר אהרן בר"ב ווינד(, ולבן הר"ר דוד 

שליט"א  בר"י  שמואל  )ב"ר  מבית שמש  הי"ו  ווינד 

וחת"ר מיכאל זוסמאן ז"ל מב"ב(.

 שמחת השבע ברכות
בחצר הקודש קארלין

בשעה 5:00 יצא מר"ש מבנא"ק ונסע לגבעת 

זאב להשתתף בשמחת השבע ברכות המרכזית 

לכבוד שמחת נישואי בן זקוניו של כ"ק האדמו"ר 

מקארלין שליט''א, שהתקיימה בשאטער שנבנה 

לכבוד השמחה בסמוך לבית מדרשו.

ריקודי  באמצע   ,5:35 בשעה  לשמחה  הגיע  שליט"א  מרן 

השבע-ברכות  את  )סיימו  ברכהמ"ז  אחר  שנערכו  השמחה 

ולחתן  לאדמו"ר  טוב  מזל  ברכת  איחל  מר"ש  השקיעה(,  לפני 

והאדמו"ר  החתן  בין  הכבוד  בימת  על  וישב  ולמחותנים 

שליט"א, מר"ש העניק דורון דרשה לחתן. הגישו למר"ש את 
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)ליקוט מענין השמחה אצל צדיקים( שיצא  'באהלי צדיקים'  הספר 

לאור לכבוד השמחה ומר"ש עיין בו קמעא.

על  היושבים  כל  עם  לריקוד  מר"ש  קם  דקות  כמה  לאחר 

ואח"כ  החתן  עם  ביחידות  רקד  מכן  ולאחר  הכבוד,  בימת 

הצטרף גם האדמו"ר מקארלין שליט"א ורקד עם מר"ש. אחר 

ריקוד של כמה דקות נשאר מר"ש עומד לקול צלילי הריקוד 

למשך זמן מה.

עם סיום הריקודים נפרד מר"ש מהאדמו"ר שליט"א בברכה 

מלוצק  האדמו"ר  ולכ"ק  לחתן  מז"ט  ברכת  והעניק  והמשיך 

שליט"א, ויצא משם בשעה 5:50, על אם הדרך ניגשו אנשים 

רבים והזכירו עצמם לברכה. לפני שנסע מר"ש משם, ניגשו 

הר"ר יהודה קאטצבורג שליט"א והר"ר שמעון יצחק רויטמאן 

שיסור  ממר"ש  לבקש  זאב  בגבעת  מדרשינו  בית  גבאי  הי"ו 

לפקוד ולבקר בשטיבל דקהילתנו הק' בעיר.

ביקור בבית מדרשנו בגבעת זאב

משם נסע מר"ש לעבר בית מדרשינו בקרית בעלזא בגבעת 

זאב. בשעה 6:15 הגיע מר"ש לשטיבל, ואנ"ש תושבי המקום 

תושבי  החמד  ילדי  כאשר  הבא,  ברוך  הניגון  בשירת  קידמו 

נכנס  מר"ש  שורות.  בשני  הקודש  פני  את  מקבלים  העיר 

התלויות  במודעות  מר"ש  מביט  הדרך  על  כאשר  לביהמ"ד 

על דפנות ביהמ"ד, בכניסת מר"ש להיכל ביהמ"ד נטלו ידיים 

ונעמדו לתפילת ערבית, לפני התיבה ניגש הדומ"ץ הרה"ג ר' 

אהרן אליהו וועטנשטיין שליט"א.

לאחר התפילה התיישב מר"ש וערך 'לעקיך און בראנפין', 
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שרו וזוכר חסדי אבות, מי יקום לי, יהא רעווא קדמך. מר"ש 

הזכיר שהלילה חל יו"ד של הרבי ר' בער זי"ע ואיחל לחיים 

והנשמע  הנעשה  על  הדומ"ץ  אצל  התעניין  מר"ש  לנוכחים. 

התורה,  והיכל  המקוה  ממוקמים  היכן  ובקהילה,  בשטיבל 

ואודות שיעורי התורה הנמסרים בין כותלי ביהמ"ד.

בשעה   - מר"ש  ביציאת  מביהמ"ד.  ויצא  מר"ש  קם  אח"כ 

7:00 - שרו הניגונים אור חדש וכי אורך ימים. בשעה 7:25 

שב מר"ש למעון קדשו.

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

מכתב קודש שכתב כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א לגבאי חברת 

וקנדה, לרגל הכינוס  'יגדיל תורה' מכל רחבי ארצות הברית 

שנערך בסטעטן איילענד למטרת חיזוק והרמת קרן התורה:
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ג' וישב - י"ט כסלו

תפילת שחרית התפללו בקומה העליונה. לפני חזרת הש"ץ 

משה זאב  הניח מר"ש תפילין לבחורי הבר-מצוה הבח' ב"ר 

כהן מאשדוד, הבח' אליהו ב"ר אהרן מארדער מטורונטו.

לאחר התפילה נכנס מר"ש לבית התפילה לברית מילה לבן 

הר"ר מרדכי עזריאל שווייצער הי"ו )בה"ר משה מאשדוד(.

בוקר'  'סדר  גבאי  בחורים  ניגשו  לבנא"ק  מר"ש  בכניסת 

חנוכה  נרות  הדלקת  זמירות  סדרי  עם  באגריפס  בישיבה"ק 

שיחולקו לבחורים המשתתפים בסדר הלימוד, מר"ש העניק 

כן  כמו  עור.  בכריכת  זמירות  סדר  הארגון  מגבאי  אחד  לכל 

נרות  עם  שליט"א  לפקוביץ  אפרים  חיים  ר'  הרה"ח  ניגש 

השמשים לכבוד חנוכה.

אחר כך התפללו תפילת מנחה.

לאחר מכן אמרו תהילים ליום החודש.

בשעה 11:30 התחיל מר"ש לקבל קהל לברכה ולישועה.

בשעה 1:40 התפללו ערבית.

הרשמה למערכת בעלזא
לקבל את התורות והעדכונים תמידין כסדרן

  bit.ly/belzinfo-org :ההרשמה בטופס הדיגיטלי

https://bit.ly/belzinfo-org

