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ד' שמות - י"ח טבת

לא  )מר"ש  קהל  קבלת  בחדר  התפללו  שחרית  תפילת 

בתפילה  הקדיש-יתום  אמר  מר"ש  ב"מ(,  לבחורי  תפילין  הניח 

מבילגורייא  הרבנית  אמו  של  היאהרצייט  יום  לרגל 

ניגש  שליט"א  מנצר  דוד  ר'  הרה"ג  הבע"ת  ע"ה, 

התיבה. לפני  הש"ץ  לחזרת  ניגש  מר"ש  התיבה,   לפני 

לאחר התפילה נכנס מר"ש לברית מילה לבן הר"ר יעקב בן 

ציון רוטנר )בה"ר אהרן מב"ב וחת"ר אברהם צבי בראון(.

אח"כ התפללו תפילת מנחה, ומר"ש ניגש לפני התיבה.

בהשתתפות  בראנפין  און  לעקיך  נערכה  התפילה  אחר 

סיום  עשה  שליט"א  פארבער  פינחס  הר"ר  המשפחה,  בני 

מסכת, והנכד כמר אשר ישעיה יהודה ני"ו סיים סדר נשים 

שבמשניות, ומר"ש הורה לו להתחיל מיד סדר נזיקין.

עליה לציון הרבנית מבילגורייא ע"ה

מעריב התפללו בחדר קבלת קהל בשעה 12:00.

לאחר מכן נסע מר"ש להר המנוחות לציון של אמו הרבנית 

מבילגורייא ע"ה. בכניסה לבית החיים הפריש צדקה ואח"כ 
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בעת הכניסה לחלקה הפריש עוד פעמיים צדקה, לידי המשב"ק 

מרן  כ"ק  הדליק  כך  אחר  שליט"א.  ווינד  אליעזר  ר'  הרה"ח 

באמירת  והחלו  ציונה  מעל  הדולק  הנר-תמיד  את  שליט"א 

יה"ר וספר רביעי כאשר מרן שליט"א ניגש לפני התיבה, בסיום 

אמירת הספר אמרו יהי רצון וי"ג מידות ובסיומו אמר מר"ש 

קדיש יתום, ואח"כ הפריש שוב פעם מעות לצדקה, הרה"ג ר' 

יעקב שיף שליט"א אמר קל מלא רחמים עבור מרן שליט"א 

ועבור הרה"צ רבי אהרן מרדכי שליט"א.

הגיעו  המעטירה,  לקריתנו  בחזרה  שליט"א  מרן  שב  אח"כ 

בשעה 1:15.

ה' שמות - י"ט טבת

שחרית התפללו בחדר קבלת קהל.

מצוה  הבר  לבחורי  תפילין  מר"ש  הניח  הש"ץ  חזרת  לפני 

הבח' גדליה בריסק ני"ו מלעיקוואד, הבח' ישראל יעקובוביץ 

מב''פ  ני"ו  קארנבלי  דוב  יוסף  חיים  הבח'  מלעיקוואד,  ני"ו 

והבח' משה אביגדור גרויז ני"ו מלעיקוואד.

נתן  יעקב  ר'  הרה"ג  המשפיע  ראשון:   - נתכבדו  בעליות 

יחזקאל  שמעון  הר"ר  שני:  מלעיקוואד,  שליט"א  בריסק  צבי 

יעקובוביץ הי"ו מלעיקוואד, שלישי: הרה"ח ר' אהרן לעברון 

הי"ו מלעיקוואד,  גרויז  יהודה  שליט"א מב"פ. הגבהה: הר"ר 

גלילה: הר"ר יהושע פריעד הי"ו מאנטווערפען. 

לבן  מילה  לברית  תפילה  לבית  מר"ש  יצא  התפילה  אחרי 

הר"ר שמואל עדעל הי"ו )ב"ר משה שמחה וחתה"ר ישעיה ווינד(.

אח"כ  שב"ק,  לכבוד  הדגים  את  מר"ש  מלח  הברית  אחר 

התפללו מנחה בחדר קבלת קהל.
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בשעה 9:40 התפללו מעריב בחדר ק''ק. אח"כ קיבל מר"ש 

קהל אנ"ש לברכה ולישועה, בין הנכנסים היה הרה"צ ר' יעקב 

האדמו"ר  ובן  עמנואל  חוסט  אב"ד  שליט"א  לייפער  יוסף 

מחוסט לקראת שמחת נישואי בתו.

ערש"ק שמות - כ' טבת

תפילת שחרית התפללו בחדר קבלת קהל.

נכנס  כמו"כ  שבוע,  כמידי  הפירות  מביאי  נכנסו  לאחמ"כ 

בלונדון  חיה'  'עטרת  הסמינר  מנהל  הי"ו  דמן  יעקב  הר"ר 

עם תמונות ודו"חות מהתקדמות בניית הבנין החדש שנרכש 

לטובת הסמינר.

שבת קודש שמות - כ"א טבת

מנחה וקבלת שבת

בשעה 4:55 נכנס מר"ש לתפילת מנחה בהיכל, לפני התיבה 

ניגש המשפיע הרה"ג ר' ישראל רוקח שליט"א. לקבלת שבת 

ניגש הבע"ת הרה"ג ר' ירמיה דמן שליט"א.

סיימו התפילה בשעה 6:30 ועברו לאמירת גוט שבת, ומר"ש 

יצא.

שוה"ט ליל שבת

בשעה 10:15 נכנס מר"ש לעריכת השולחן הטהור בגרויסע 

שטוב. לפני 'אתקינו סעודתא' בירך מר"ש על הבשמים והריח.

ראזנבוים  יוסף מאיר  בנש"ק  לקידוש: החתן  הכוס  הגבהת 

וחתן אצל האדמו"ר מזוועהיל  נכד האדמו"ר מקרעטשניף מרחובות  ני"ו 

חתן האדמו"ר מסקווירא.

שרו: אתה קידשת בניגון חנני השם, ישמחו, רצה במנוחתינו, 

הם  שלך  שבח,  תנו  בניו(,  המעביר  )בניגון  יקר  שבח  מקדש,  כל 

עבדיך )מהסליחות לימי השובבי"ם(, אכסוף.

מהשיריים שלחו לאורחים מחו"ל.

באשדוד  לב'  'ישמח  ישיבה"ק  לבחורי  שלחו  מהפערפיל 

ו'אוהל יהושע' בחיפה.

'מנוחה ושמחה'.

תורה

קושי השעבוד וצערו של משה רבינו על שילוחו 
לפרעה זירזו ומיהרו את יציאת ישראל ממצרים

פרנס הקובץ: הרב משה זאב פריעדמאן שליט"א - בארא פארק; לרגל 
 שמחת לידת בנו למז"ט

זכות בקובץ: הרב ברוך בארד שליט"א - בארא פארק; לרגל שמחת 
 נישואי בתו למז"ט ובשעטומ"צ

זכות בקובץ: הרב אהרן שפרונג שליט"א - מונטריאל; לרגל שמחת 
 אירוסי בתו למז"ט ובשעטומ"צ

זכות בקובץ: הרב אהרן סענדערס שליט"א - מאנסי; לרגל שמחת 
 לידת בנו למז"ט

זכות בקובץ: הרב יהושע בהגר"פ פרידמאן שליט"א - בארא פארק; 
לרגל שמחת לידת בנו למז"ט

פרנס השבוע
לע"נ הרה"ח ר' ישי ב"ר שמחה מאיר ז"ל פארגעס - נלב"ע כ"ו טבת תשנ"ח

הונצח ע"י בניו ידידנו הנדיבים הנכבדים הרה"ח ר' שמחה מאיר שליט"א והרה"ח ר' שמואל שליט"א
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לכבוד  קוגל  עפל  הכניסו  ידידות.  מה  שרו  התורה  אחרי 

החתנים. אח"כ שרו יום שבת.

ברכהמ"ז נתכבד המחותן חבר הבד"ץ הגה"צ ר' חיים דוד 

שובקס שליט"א.

בן האדמו"ר  אליעזר כהנא שליט"א  ר'  שבע ברכות: הרה"צ 

מספינקא זצ"ל, הרה"ג ר' אליהו חיים שטערנבוך שליט"א אב"ד 

באבוב 45 בי-ם, הרה"צ ברוך פנחס שיק שליט"א בן האדמו"ר 

מאוסטראה, המחותן הרה"ח ר' שמואל אביגדור פריד שליט"א 

ממאנטשעסטער, המחותן הרה"ח ר' שלמה שווארץ שליט"א 

ממאנסי. ברכה אחריתא: המחותן חבר הבד"ץ הגה"צ ר' שמאי 

קהת גראס שליט"א.

קם  ומר"ש  לא תבושי  על  הניגון ששרו  אחרי השל"ז שרו 

לרקוד. 

ליד הדלת שרו ושויתי, מר"ש יצא בשעה 12:15.

צפרא דשבתא

בשעה 9:05 נכנס מר"ש להיכל לתפילת שחרית, לפסוק"ד 

הר"ר  ניגש  לשחרית  הי"ו,  שווארץ  זאב  שמואל  הר"ר  ניגש 

שלמה יעקב פריעד שליט"א. 

מוויען.  שליט"א  ווייס  עקיבא  ר'  הרה"ח  והכנסה:  הוצאה 

בעל קורא: הדומ"ץ הרה"ג ר' אהרן זיכרמן שליט"א. 

שליט"א  אולמאן  אברהם  ר'  הרה"ח  המחותן  כהן: 

שליט"א  מאנדל  משה  ישראל  ר'  הרה"ח  לוי:  מאנטווערפן, 

)יא"צ אביו(, שלישי: הרה"ג ר' אהרן פעדער שליט"א )יא"צ אביו(, 

רביעי: החתן ר' אשר זאב אויש הי"ו )ב"ר אברהם יודא מאשדוד 

שישי,  עלה  מר"ש  חתן,  חמישי:  הערבסט(,  יהושע  אברהם  וחת"ר 

המשפיע  חתן.  שביעי:  בסנה[,  רבינו  משה  שליחות  ]פסוקי 

הרה"ג ר' נתן הערש בריסק מלעקוואד, הרה"ח ר' מנחם הלל 

מרדכי  ר'  הרה"ח  המחותן  אביו(,  )יא"צ  שליט"א  רובינשטיין 

)יא"צ  שלום משה שווארץ שליט"א  ר'  דמן שליט"א, הרה"ח 

הרה"ג  מוויען,  שליט"א  מאנדל  מרדכי  ר'  הרה"ח  ואמו(,  אביו 

קראוס  שמעון  ר'  הרה"ח  מלונדון,  שליט"א  ראנד  אריה  ר' 

אברהם צבי  ר'  שליט"א מציריך. אחרון: חבר הבד"ץ הגה"צ 

דירנפעלד שליט"א מת"א.

מפטיר: הרה"ח ר' יעקב משה ענגעל שליט"א ממאנסי )יא"צ 

אביו(.

שליט"א  אייזנבערג  אהרן  ר'  הרה"ח  המחותן  הגבהה: 

שליט"א  אויש  שלמה  ר'  הרה"ח  המחותן  גלילה:  מאשדוד, 

מב"ב.

למוסף ניגש לפני התיבה הדומ"ץ הרה"ג ר' נפתלי אופמאן 

שליט"א מנוף הגליל.

ישראל  שלמה  הר"ר  לבן  ברי"מ  התקיימה  התפילה  לאחר 

דמן הי"ו )בה"ר אהרן וחת"ר אברהם דוד קרניאול(, מר"ש איחל לכל 

הקהל גוט שבת מהבימה ולא עברו. מר"ש יצא בשעה 11:55.

קידוש

יחזקאל  שמעון  הר"ר  המחנך  לקידוש:  הכוס  הגבהת 
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יעקובוביץ הי"ו מלעיקוואד.

שרו: ישמחו, על הכל.

אחר שטעם מהמזונות פתח מר"ש את החומש ואמר:

ירא  כי  פניו  משה  'ויסתר  הפסוק  לפרש  ]היום[  ראיתי 

הפנימיות  את  הסתיר  רבינו  שמשה  האלקים',  אל  מהביט 

ירא  'כי  וזהו:  אלוקים,  כאל  עליו  יסתכלו  שלא  בכדי  שלו 

מהביט' עליו כאל 'אלוקים'.

'הבינה  הספה"ק  את  מר"ש  פתח  הקוגל  שחילקו  אחר 

והברכה' ואמר:

הבאים  ישראל  בני  שמות  'ואלה  פירש  ז"ל  א"ז  כ"ק 

באיזה  לדור  מגיע  שאדם  כאשר  כלל  שבדרך  מצרימה', 

מקום, אזי ביום הראשון המקום זר לו ועם הזמן הוא מתרגל 

אל המקום. אך בני ישראל, בהגיעם למצרים היו כל העת 

'הבאים מצרים' שכל  וזה  באו עכשיו לשם,  רק  כמו שהם 

הזמן היו כמו שעכשיו באו לשם והיה המקום זר להם.

ואח"כ אמר מרן שליט"א עוד מתוך הספר הנ"ל:

כ"ק אא"ז ז"ל - 'דער ערשטער בעלזער רב' זי"ע - פירש 

הפסוק “וירא מלאך ה' אליו בלבת אש מתוך הסנה, וירא 

צריך  שיהודי  אכל",  איננו  והסנה  באש  בער  הסנה  והנה 

ה'  אל  להתקרב  יוכל  וכך  בענווה  עת  בכל  עצמו  לאחוז 

ולעבדו בתורה ומצוות, והסנה הרי נמוך ולכן התגלה ה' אל 

משה מתוך הסנה דייקא, להורות שצריך לאחוז עצמו בענוה 

וכך יוכל לעבוד את ה'.

מיטאג טיש

ברכהמ"ז נתכבד הרה"ח ר' שמואל הרכבי שליט"א.

מנחה 

מנחה,  לתפילת  שטוב  לגרויסע   4:50 בשעה  נכנס  מר"ש 

לפנה"ת ניגש הר"ר אהרן בארד שליט"א.

מב"פ.  שליט"א  פינטער  חיים  ר'  הרה"ח  והכנסה:  הוצאה 

הר"ר  לוי:  הי"ו ממאנסי,  ענגעל  בר"ג  יעקב משה  הר"ר  כהן: 

אהרן ברש"צ לוי שליט"א )יא"צ אמו(, שלישי: המחותן הרה"ג ר' 

אברהם לייב שטיינער שליט"א מאשדוד.

גלילה:  מלונדון,  שליט"א  גראסקאפף  משה  הר"ר  הגבהה: 

הרה"ח ר' פנחס קנובליך שליט"א מאנטווערפן.

אחרי מנחה אמר מר"ש ברכי נפשי.

רעווא דרעווין

מהחלה שלחו שיריים לאורחים מחו"ל.

לאחר בציעת הפת שרו את החלק השני של האופארה על 

ר'  )החזן  ותפילת גשם  'אודה' שרו  זי"ע, על  כ"ק מרן מהר"א 

יוסלה רוזנבלאט(.

'שבת היום' שרו בניגון קול דודי מהרה"ק בעל ה'תניא' זי"ע, 

ו'דרור יקרא' שרו בניגון 'קלי אתה' מהרה"ק בעל ה'תניא' זי"ע 

- לרגל יומא דהילולא החל השבוע )כ"ד טבת(.

תורה

"שמי אתה מבקש לידע לפי מעשי אני נקרא" - 
השי"ת העריך את בני ישראל לפי המדרגה בה יהיו 

בקבלת התורה ולפי מדרגה זו עשה להם ניסים 
גדולים והעניש את המצריים שהרעו להם

השתתפות בקובץ: הרב מנדל קראוס שליט"א - לעיקוואד; לרגל 
 שמחת נישואי בנו אלימלך ני"ו למז"ט ובשעטומ"צ

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

השתתפות בקובץ: הרב יעקב דוד גרוסמאן שליט"א - מאנסי; לרגל 
 שמחת היכנס בנו עזריאל ני"ו לעול תומ"צ למז"ט

השתתפות בקובץ: הרב מרדכי ישכר הערצאג שליט"א - בארא 
פארק; לרגל שמחת לידת בנו למז"ט

חילקו לעכטיגע פיש, ואת הקוגל לכבוד החתנים.

רבי  הרה"צ  נתכבד:  הכוס  בהגבהת  הכוס,  על  בירך  מר"ש 

ברכות,  שבע  מר"ש  בירך  לאחמ"כ  שליט"א.  מרדכי  אהרן 

בהגבהת הכוס נתכבד: הרה"ג ר' שלום שליט"א.

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

שליט"א.

שליט"א  דמן  יעקב  הר"ר  העסקן  להבדלה:  הכוס  הגבהת 

אברהם  הר"ר  העסקן  המחותן  המבדיל:  לברכת  מלונדון, 

יהושע הערבסט שליט"א.
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שרו הזמירות 'המבדיל' ו'אליהו הנביא', אמרו ויתן לך ועברו 

ויצא  החתנים  עם  מר"ש  רקד  לאחמ"כ  וואך,  גוטע  א  לומר 

בשעה 8:35 בניגון הושיעה את עמך.

בביתו נאו"ק נכנס הרה"צ רבי אהרן מרדכי שליט"א לקו"פ 

להיפרד ולקבל את ברכת הקודש לקראת צאתו למונטריאול 

למשך יממה להשתתף בשמחת הש"ב לרגל נישואי בן הרבני 

הרב משה יצחק אדלער שליט"א ממונטריאול - מקים ונושא 

בעול וועידות החינוך.

לרגל  שמואל קאליש שליט"א ממאנסי  ר'  נכנס הרה"ג  כן 

התמנותו לכהן פאר כמשפיע בשטיבל האברכים - דשזעפרי 

במאנסי.

א' וארא - כ"ב טבת

שחרית התפללו בחדר ק''ק, לפני חזרת הש''ץ הניח מר''ש 

טייכמאן,  יוסף  ב"ר  שאול  הבח'  מצוה  הבר  לבחורי  תפילין 

הבח' משה אברהם יהודה ב"ר ישעיה אולמאן מבי"ש, הבח' 

שאול בה"ר משה רוטנר ולהבח' מתתיהו בהג"ר שמואל יעקב 

לנדאו מבי"ש.

לאחר התפילה נכנס מר''ש לברית לבן הר"ר דוד שטראוס 

הי"ו מגבעת זאב )ב''ר יהודא אריה וחת"ר משה רוזנפעלד(.

מנחה התפללו לעת שקיעת החמה.

ולישועה,  לברכה  קהל  לקבל  מר"ש  התחיל   8:20 בשעה 

מעריב התפללו בשעה 10:40, אח"כ המשיכו לקבל קהל, בין 

מב"ב,  שליט"א  אב"ד טאמשוב  הרה"צ  היה  לקו"פ  הנכנסים 

והרה"ג ר' יצחק צבי האגער שליט"א בן הרה"ג ר' אברהם אביש 

להתברך  מב"ב  פעלדמאן  אליהו  אהרן  הרב  וחתן  פאפא  כולל  ראש 

לקראת נישואי בנו החתן עב"ג הכלה בת הרה"צ ר' זלמן לייב 

אייכנשטיין חתן האדמו"ר מבאיאן.

כמו כן נכנס הרה"ג ר' אברהם שמואל צבי שליט"א להיפרד 

בהם  ימים,  עשרה  בן  לנסיעה  לארה"ב  הערב  צאתו  לקראת 

יעמוד בראש המגבית 'תפרוצו' לטובת המוסדות בברוקלין.

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

היום הגיעו בשליחות הקודש של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א 

שמעון בעדני  לניחום אבלים אצל משפחת הגאון הגדול רבי 

זצ"ל נשיא 'מועצת חכמי התורה' של ש"ס, היושבים 'שבעה' 

לפטירתו, עם מכתב תנחומים שכתב כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א:

ב' וארא - כ"ג טבת

הניח  הש"ץ  חזרת  לפני  העליונה,  בקומה  התפללו  שחרית 

מר"ש תפילין לבחורי הבר מצוה הבח' אברהם צבי ב"ר שלום 

ב"ר אלימלך פריד  אברהם דוד  פסח שווארץ מלונדון, הבח' 

מקרית גת, הבח' זאב חיים יעקב ב"ר יהושע פולק מב"ב והבח' 

מנחם מענדל ב"ר שלום יוסף דירנפעלד.

בעליות נתכבדו - ראשון: הרה"ח ר' עמרם פריעד שליט"א, 

שלישי:  מב"ב,  שליט"א  פריעד  יהודה  משה  ר'  הרה"ח  שני: 

הר"ר יצחק העכט שליט"א. הגבהה: הר"ר יהושע פולק הי"ו 

מב"ב, גלילה: הר"ר יהודה שטיינר הי"ו.

הר"ר  לבן  מילה  לברית  לביה"ת  מר"ש  יצא  התפילה  אחר 

מרדכי  וחתה"ר  מרדכי  )ב"ר  מבי"ש  הי"ו  אייזנבאך  דוד  גמליאל 

ראנד מב"ב( ולב"ר אהרן מנדלוביץ הי"ו מבי"ש )ב"ר משה עזריאל 
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מציריך וחת"ר יוסף מילר( ולב"ר יצחק שווימר הי"ו )בהג"ר מענדל 

מאשדוד וחת"ר אברהם חיים מאייער(.

רובין  לייבוש  ר'  הגה"צ  פנימה  קודש  אל  נכנס  כך  אחר 

'תרשיש'  קובצי  למר"ש  והציגו  בנו,  עם  מצעשינוב  שליט"א 

שיצאו לאור בתקופה האחרונה, ובתוכם דברי תורה ומכתבים 

מכ"ק מהר"ם מבילגורייא זי"ע.

אח"כ התפללו מנחה.

בשעה 11:10 התפללו מעריב בקומה העליונה.

ג' וארא - כ"ד טבת

שחרית התפללו בחדר קבלת קהל, לפני חזרת הש"ץ הניח 

מר"ש תפילין לבחורי הבר מצוה הבח' שמואל יהודה ב"ר יוסף 

שטארק הי"ו מב"פ, הבח' יהודה לייב ב"ר נועם נפתלי סג"ל, 

שמחה בונים דוד  שלום קליין ולהבח'  ב"ר  יעקב ברוך  הבח' 

ב"ר שלמה שנקר מאשדוד.

אחר התפילה נערך מעמד התחלת כתיבת ס"ת ע"י הנגיד 

משה אביגדור קעניג שליט"א מאנטווערפן לעי"נ  ר'  הרה"ח 

ולהסופר  להנדיב  ונתן  הלאו"ב  על  בירך  מר"ש  ע"ה,  הוריו 

בר"ש קליין שליט"א מאשדוד ואיחל לחיים,  אהרן  הרה"ח ר' 

שרו אשר בחר בנו.

לפנות ערב התפללו תפילת מנחה.

ולישועה.  לברכה  קהל  לקבל  מר"ש  התחיל   9:25 בשעה 

בן  שליט"א  קאהן  יואל  ר'  הרה"צ  היה  לקו"פ  הנכנסים  בין 

האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק לקראת שמחת נישואי בנו, 

כמו"כ נכנסו הר"ר אברהם יהודה רובינשטיין שליט"א והר"ר 

כיס  ומר"ש בירך שעוני  בניך'  'אנו  רינגל הי"ו מארגון  יעקב 

שיחולקו ליתומים בשבת התאחדות שייערך בשבת הבעל"ט, 

ואודות  הארגון  מפעילות  מר"ש  בפני  דו"ח  מסרו  המנהלים 

התוכנית לשב"ק, ומר"ש האציל מברכת קדשו.

כן נכנסו גבאי קבוצת 'כולנו כאחד' בירושלים לקבל מטבעות 

ברכה עבור אברכי הקבוצה.

הרשמה למערכת בעלזא
לקבל את התורות והעדכונים תמידין כסדרן
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