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ד' וארא - כ"ה טבת

תפילת שחרית התפללו בקומה העליונה, לפני חזרת הש"ץ 

הניח מר"ש תפילין לבחורי הבר מצוה הבח' שמואל צבי ב"ר 

אברהם ברסלואר הי"ו מאשדוד, הבח' פנחס ב"ר חיים שמואל 

משה מנחם  ב"ר  דוב  צבי  מאנדל הי"ו מאנטווערפען, הבח' 

שובקס מגבעת זאב, הבח' משה ב"ר מנחם שובקס מאשדוד.

מנחה התפללו לפנות ערב.

מעריב התפללו בערך בשעה 11:30 בקומה העליונה.

ני"ו  לנדה  יוסף  ב"ר  משה  הבה"ח  ניגש  התפילה  אחר 

מציריך עם שלושה דגי זהב.

ראשי מרכז 'מתוק בדבש' בקודש פנימה

לאחמ"כ ניגשו הגה"ח ר' אברהם פריש שליט"א ראש 'מרכז 

מתוק מדבש' - בן הגה"צ רבי דניאל פריש זצ"ל בעל ה'מתוק 

דוד  הר"ר  וחתנו  הי"ו,  יחזקאל  הר"ר  בנו  עם  יחד  מדבש', 

רוזנפלד הי"ו, עם הרה"ג ר' שלמה שרייבר שליט"א מעורכי 

'נגלות  כרכי  י"א  של  החדש  הסט  את  והגישו  המכון,  ורבני 

הזוהר' עם פירוש 'מתוק מדבש', שיצא לאור השבוע לקראת 

יומא דהילולא של בעל ה'מתוק מדבש' שחל בי"ד שבט.

כרכים  בשלשת  מה  זמן  רוח  בקורת  עיין  שליט"א  מרן 

העליונים של הספר.

רבות שהעולם  כבר שנים  זה  פריש אמר למר"ש:  הגר"א 

כסדר  ושואלים  זה,  ספר  של  לאור  להוצאתו  מצפה  היהודי 
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מתי יוצא לאור 'נגלות הזוהר', וזה ממש פנים חדשות.

של  ה'נגלות'  בהוצאת  המחשבה  היה  מה  מר"ש:  והתעניין 

הזוה"ק לבד? הגר"א פריש: אבי זצ"ל אמר שזה דבר הנצרך 

מאוד בדורנו.

מר"ש: כמה כרכים יש כאן? הגר"א פריש: י"א כרכים. מר"ש: 

וכמה כרכים יש לכם בספר הזוה"ק עצמו? הר"ד רוזנפלד: כ"ג 

כרכים.

מר"ש: מי ממונה לשלב את הנקודות והפסיקים בתוך לשון 

ישנם  פריש:  הגר"א  הזוה"ק? 

חכמים  תלמידי  מגיהים  כמה 

שיושבים במכון.

מר"ש: חלקים אלו הוצאתם 

הזוהר  פירוש  ספרי  מתוך 

'מתוק מדבש' של אביך זצ"ל? 

זצ"ל  אבי  כן,  פריש:  הגר"א 

כבר בירר את כל חלקי הנגלה 

והיה  עולם,  לאור  והוציאם 

אומר ששישים אחוז מהזוהר 

והוציא  מדרש,  ממש  הוא 

הרבים  לתועלת  לאור  זאת 

שכל אחד יוכל ללמוד בספרי 

הזוהר.

בעצם  שרייבר:  הגר"ש 

בספרי  המובא  הזוהר  לימוד 

נלמד  שהיה  לישראל'  'חק 

להביא  שם  בחרו  כולם,  אצל 

הנגלה.  חלק  של  זוהר  קטעי 

מר"ש: אמנם חיבור זה ללקט 

כל  הנגלות של  חלקי  כל  את 

הזוהר עדיין לא יצא עד עתה.

זצ"ל  אבי  פריש:  הגר"א 

'עין  זה  לליקוט  קורא  היה 

שהוציא  כן  עשה  כבר  יעקב'  ה'עין  שהרי  הזוהר',  של  יעקב 

מתוך כל מסכתות הש"ס רק את חלק האגדות בלבד, והדפיסם 

בנפרד. מר"ש: אכן.

מר"ש: אביך בעצמו ליקטם מתוך כל ספרי הזוהר? הגר"א 

פריש: כן, אבי זצ"ל בעודו בחיים אף הוציאם לאור עולם, וזה 

כבר שמונה עשרה שנה שלא יצא לאור, ועתה הוספנו לנקד 

את כל הזוהר, ולפתוח את כל ראשי התיבות, ועוד הידורים.

מורא'דיגע  א  ס'איז  הספר:  על  בהתפעלות  התבטא  מר"ש 

זאך!

שהיו  בשנה  זמן  איזה  בבעלזא  היה  האם  שרייבר:  הגר"ש 

אומרים זוהר בגלוי, כמו שישנם נוהגים  בחודש אלול? מר"ש: 

לומר  המובא  הזוהר  את  אמרו  בשבת,  סעודה  כל  לפני  כן, 

בסעודות שבת.

לימודו  נערץ  שהיה   - הישר'  'קב  בספר  שרייבר:  הגר"ש 

באיזה  וכי  מר"ש:  מהזוהר.  קטעים  הרבה  מעתיק   - בבעלזא 

ספר לא?!

זי"ע  מהר"ש  מרן  מכ"ק  העובדא  ידוע  שרייבר:  הגר"ש 

מדרש  לבית  בשבת  שנזדמן 

אשכנזי של מתנגדים וכיבדוהו 

להתפלל לפני העמוד, וביקש 

קטע  לומר  רשות  לו  שיתנו 

ערבית  תפלת  לפני  זוהר 

]וקאפיטל תהלים לפני תפילת 

לו  ונתנו  שבת[,  בערב  מנחה 

רשות, ואז אמר 'כגוונא'...

שמעון  רבי  פריש:  הגר"א 

'בספרא  אומר  הרי  יוחאי  בר 

ועתה  מגלותא',  יפקון  דא 

רואים במציאות שזה מתגלה 

דער  מר"ש:  ויותר.  יותר 

אייבשטער זאל העלפן ס'זאל 

טאקע אזוי זיין.

הגר"ש שרייבר: מה אפשר 

לומר לכלל ישראל בשם מרן 

החיבור  הוצאת  על  שליט"א 

החדש? מר"ש: וכי צריך בכלל 

לומר משהו?! ס'זאגט זיך דאך 

פון זיך אליין.

מר"ש  הוסיף  מכן  לאחר 

מוציאים  אתם  הלא  ושאל: 

להאר"י  הכוונות'  'שער  על  מדבש'  'מתוק  פירוש  גם  לאור 

ז"ל. הגר"א פריש: כבר הבאנו למרן שליט"א את חלקי 'שער 

הכוונות' על דרושי שבת, ובקרוב יצא לאור בע"ה עוד כרכים.

מר"ש: ישנו כולל שיושב על זה ומגיה את הפירוש? הגר"א 

חכמים  תלמידי  צוות  ועוד  ובערב,  בבוקר,  כולל  כן,  פריש: 

ממרן  ברכה  צריכים  אנו  היום.  במשך  מדבש'  'מתוק  במכון 

'שער  על  הסט  כל  את  עולם  לאור  להוציא  שנזכה  שליט"א 

הכוונות', זה עבודה קשה. מר"ש: הצלחה רבה.

והפטיר מר"ש: יישר כח, יישר כח. 
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ה' וארא - כ"ו טבת

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

מר"ש תפילין לבחורי הבר מצוה הבח' ראובן ב"ר משה יעקב 

פריעדמאן הי"ו מלעיקוואד, הבח' יהושע ב"ר ישראל שמואל 

וועבער הי"ו מאשדוד, הבח' יחיאל בה"ר משה יהושע קליין 

הי"ו מחיפה והבח' אהרן חיים ב"ר ישראל צבי זיגלמאן הי"ו.

מאסקאוויטש  לייבל  ר'  הרה"ח  ראשון:   - נתכבדו  בעליות 

שליט"א, שני: הר"ר אהרן בר"ש איגל שליט"א מב"פ, שלישי: 

מרדכי  משה יהושע קליין הי"ו מחיפה. הגבהה: הר"ר  הר"ר 

שיק הי"ו, גלילה: הר"ר אהרן הרשקוביץ שליט"א.

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

מאשדוד  שמואל  חיים  )ב"ר  מאשדוד  הי"ו  שעכטער  אהרן  פנחס 

אהרן ברייער הי"ו  ולבן הר"ר  חיים אשר אדולף מאשדוד(,  וחת"ר 

לאנגסאם(.  דוד  אברהם  וחת"ר  מבי"ש  מאיר  מנחם  )ב"ר  הגליל  מנוף 

אח"כ מלח מר"ש את הדגים לכבוד שב"ק.

מנחה התפללו לעת ערב.

לקבל  מר"ש  החל  אח"כ   ,8:35 בשעה  התפללו  מעריב 

קהל לברכה ולישועה, בתחילה נכנסו ילדי החמד ומר"ש גזז 

'רבבות  מביהמ"ד  הקבוצה  גבאי  נכנסו  כן  ראשם,  ממחלפות 

בבי"ש  אברהם'  'רמת  בשכונת  ביהמ"ד  וגבאי  בב"ב  אפרים' 

לקראת שבת התאחדות ומר"ש נתן בקבוקי יין, כמו"כ נכנסו 

קבוצת  גבאי  מאשדוד  הי"ו  לוריא  אברהם  ישראל  הר"ר 

גבאי  מב"ב  הי"ו  זיכרמאן  אריה  יוסף  והר"ר  'להתרומם' 

הקבוצה בביהמ"ד ברח' בעלזא 5 ומר"ש בירך מטבעות חנוכה 

שיחולקו לחברי הקבוצות.

הרה"צ  היה  קהל  קבלת  בעת  פנימה  בקודש  הנכנסים  בין 

ר' זלמן לייב אייכנשטיין שליט"א חתן האדמו"ר מבאיאן לקראת 

וכן  הגר,  צבי  יצחק  הרב  בן  החתן  עב"ג  בתו  נישואי  שמחת 

הרה"ג ר' משה בראנדסדארפער שליט"א גאב"ד 'היכל הוראה' 

לקראת שמחת נישואי בתו הכלה עב"ג החתן נכד הג"ר דוד 

שווימר דומ"ץ וויזשניץ בי"ש.

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א לרגל שבת  מכתב קודש שכתב 

התאחדות לקבוצת 'בצוותא' שבבית מדרשינו בחיפה בראשות 

המשפיע הרב יוסף צבי וועבער שליט"א בקמפוס שע"י ישיבת 

“כנסת ישראל" בעיר טבריה:



4

ערש"ק וארא - כ"ז טבת

שחרית התפללו בחדר קבלת קהל, אחרי התפילה יצא מר"ש 

)ב"ר  מב"ב  הי"ו  פרסטר  יעקב  לב"ר  מילה  לברית  לביה"ת 

אברהם יוסף בר"ז וחת"ר ישראל קליין מב"ב(, ולב"ר אברהם מרדכי 

אדולף  אהרן  וחת"ר  מב"פ  יצחק  )ב"ר  מאשדוד  הי"ו  שטראסער 

מאשדוד(.

בשעות הצהריים ניחם מר"ש טלפונית את הרה"ח ר' הערשל 

וויז'ניץ, יחד עם אחיו, היושבים  כ"ץ שליט"א גבאי אדמו"רי 

שבעה אחר פטירת אמם ע"ה.

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א לרגל שבת  מכתב קודש שכתב 

התאחדות של שני שטיבלעך בעיר אנטווערפן. ביהמ"ד המרכזי 

מאסאקאוויטש  ברוך  ר'  הרה"צ  בהשתתפות  בהולאנד   –

שליט"א אב"ד יאמפאלא מאנסי, וביהמ"ד אהל משה – בעיר 

יונה  אלעזר  ר'  הרב  המחנך  בהשתתפות  בבלגיה  אוסטענדע 

זילבערמאן שליט"א:

שבת קודש וארא - כ"ח טבת

מנחה וקבלת שבת

בשעה 5:05 נכנס מר"ש להיכל לתפילת מנחה, לפני התיבה 

ניגש הרה"ג ר' אהרן שטרנליכט שליט"א, לקבלת שבת ניגש 

הבע"ת הרה"ג ר' ירמיה דמן שליט"א, על לא תבושי שרו ניגון 

שמחה )גור - מושר על המילים על זאת שבחו אהובים(.

בסיום התפילה עברו לברכת גוט שבת, ומר"ש יצא.

שוה"ט ליל שבת

מרש נכנס בשעה 10:30 לעריכת השולחן הטהור בגרויסע 

שטוב.

הגבהת הכוס לקידוש: המחותן הרה"ג ר' יעקב פירר שליט"א 

מב"ב.

אתה קדשת שרו בניגון קרב יום )לחן קודש( וחזרו על השיר 

עם המילים. לאחר כל מקדש שרו הכל יודך, 

מהפערפעל שלחו לבחורי ישיבתה"ק בביתר, בבני ברק )קרית 

הרצוג(, וישיבת 'דובר שלום' באשדוד.
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תורה

"אנא ה' הוא דאיתגליתי עלך בגו סניא" - 
והראיתיך כי גלות מצרים היא לטובת בני ישראל 

שיוכלו להיכנס אל ארץ ישראל
פרנס הקובץ: הרב פייבל אופמאן שליט"א - מאנטשעסטער; לרגל 

 שמחת אירוסי בנו למז"ט ובשעטומ"צ
זכות בקובץ: הרב אליעזר דוב פוקס שליט"א - בארא פארק; לרגל 

שמחת אירוסי בתו למז"ט ובשעטומ"צ

בברכת המזון כובד הרה"ג ר' ישראל אהרן הורוביץ שליט"א 

ממאנטשסטער אב"ד חוסט.

רובינפעלד  אהרן  ר'  הרה"ג  כובדו:  ברכות  שבע  בברכת 

המחותנים  שליט"א,  גאלדמאן  משה  גדליה  הרב  שליט"א, 

הרה"ח ר' מנחם קליין שליט"א מב"ב, הרה"ח ר' פסח רינגל 

שליט"א מב"פ, הרה"ח ר' חיים דוד דייטש שליט"א ממאנסי, 

ברכה אחריתא: המחותן הרה"ח ר' מרדכי וועבער שליט"א.

לאחמ"כ התקיים השלו"ז וביציאת מר"ש שרו פרוק ית ענך.

צפרא דשבתא

מר"ש נכנס בשעה 9:00 לתפילת שחרית בהיכל, לפסוק"ד 

גרויז  העשיל  יהושע  ר'  הרה"ג  הדומ"ץ  התיבה  לפני  ניגש 

רוקח  ישראל  ר'  הרה"ג  ניגש  לשחרית  מלעיקוואד,  שליט"א 

שליט"א.

קארניאול  לייבוש  ר'  הרה"ג  המחותן  והכנסה:  הוצאה 

שליט"א. מר"ש עיטר הס"ת בכלי הקודש לכבוד שבת מברכים.

בעל קורא: הרה"ג ר' אהרן שטערנליכט שליט"א.

כהן: הרה"ח ר' דוד מרדכי כהן שליט"א מאשדוד, לוי: הר"ר 

ר'  הרה"צ  שלישי:  אביו(,  )יא"צ  שליט"א  באמבערגער  יעקב 

לייבוש רובין שליט"א מב"פ אב"ד צעשינוב, רביעי: המחותן 

יעקב  ר'  הרה"ח  חמישי:  וועבער שליט"א,  מרדכי  ר'  הרה"ח 

פירר שליט"א )יא"צ אביו(, מר"ש עלה שישי, חתנים, הרה"ח ר' 

יחיאל מעכיל פירר שליט"א )יא"צ אביו(, הרה"ח ר' שלמה יוסף 

וואלדמאן  שלמה  ר'  הרה"ח  אביו(,  )יא"צ  שליט"א  פרישמאן 

שליט"א )יא"צ אביו(. אחרון: הרה"ח ר' שלמה אלבוים שליט"א 

)יא"צ אביו(.

אב"ד  שליט"א  אדלער  גבריאל  ישראל  ר'  הרה"ג  מפטיר: 

טארדא )יא"צ אביו(.

מאנטווערפן,  שליט"א  שטארק  משה  ר'  הרה"ג  הגבהה: 

גלילה: הרה"ג ר' הערשל שטערן שליט"א מב"פ.

מר"ש בירך החודש וניגש לפני התיבה לתפילת מוסף. לאחר 

התפילה עברו לומר א גוטן שבת.

קידוש

בהגבהת הכוס נתכבד: המשפיע הרה"ח ר' יעקב גאנצפריעד 

שליט"א מב"פ.

שיריים  וחילקו  מהמזונות  מר"ש  שטעם  אחר  ישמחו,  שרו 

לנוכחים, פתח את הספר הק' “הבינה והברכה" ואמר:

“וידבר אלקים  )מרן מהרי"ד( ז"ל פירש הפסוק  זקיני  כ"ק 

אל משה ויאמר אליו אני ה'", ובתרגום יונתן “אנא ה' הוא 
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דאתגליתי עלך בגו סניא", והקשה למה הזכיר דוקא את מה 

שדיבר עמו בסנה.

התפלל  אכן  רבינו  משה  דהנה  ז"ל,  זקיני  כ"ק  ואמר 

צער  על  לא התפלל  אך  ישראל,  בני  על הצרות שעוברים 

השכינה, וזה הכוונה ברש"י “דבר אתו משפט על שהקשה 

לדבר ולומר 'למה הרעותה לעם הזה" ולא התפלל על צער 

השכינה.

והנה, על מה שהתגלה ה' למשה רבינו בסנה אומר רש"י 

“'מתוך הסנה', ולא אילן אחר, משום עמו אנכי בצרה", וזה 

שאמר 'אנא ה' הוא דאתגליתי עלך בגו סניא', שהסנה היה 

משום 'עמו אנכי בצרה' ולמה לא התפלל על צער השכינה.

שרו: השיר שהלווים, מעין עולם הבא.

מיטאג טיש

שרו: והיא שעמדה )ה'אמרי אש' ממודז'יץ זצ"ל(, אח"כ התחיל 

סיפר  מר"ש  ניגון(,  )וועלט'ס  ישראל  בני  ושמרו  הניגון  מר"ש 

הסיפור על חסידים מהרה"ק בעל התניא שהגיעו לכ"ק מרן 

בלחש,  'ושמרו'  לומר  בבעלזא  שנהגו  ומחמת  זי"ע,  מהר"ש 

דימו שנוהגים כמנהגם שלא לומר כלל 'ושמרו', ומני אז נהגו 

בבעלזא לומר בקול, ולסיים מהכתוב ביני ובין בני ישראל וכו'.

אח"כ שרו צמאה נפשי, מר"ש התחיל הניגון אין כאלוקינו, 

על ברוך קל עליון שרו וואלס מודז'יץ )ר' קויפמאן יודל הי"ד(.

בברכת המזון כובד הרה"ח ר' משה שווארץ שליט"א.

מנחה 

מרש נכנס בשעה 4:45 לתפילת מנחה בגרויסע שטוב, לפני 

התיבה ניגש הר"ר שלמה זאב פרלשטיין הי"ו.

שליט"א  מאשקאוויטש  יעקב  הר"ר  והכנסה:  הוצאה 

ממאנטשעסטער, כהן: הר"ר אלכסנדר טעלער שליט"א, לוי: 

הרה"ג ר' מרדכי אוסטערליץ שליט"א מלונדון, שלישי: הרה"ח 

ר' יצחק אהרנפעלד שליט"א מלונדון.

גלילה:  מב"פ,  שליט"א  ביגלאייזן  מענדל  הר"ר  הגבהה: 

המחותן הר"ר יהודה רוט שליט"א מב"ב.

רעווא דרעווין

בתחילת ס"ג שרו אופרה מערכה ד' חלק ג', על אודה שרו 

ניגון מודז'יץ )אופרה ב' ל'אמרי שאול' זצ"ל(.

תורה

התחלת גאולת מצרים על ידי שבני ישראל לא 
היו יכולים לסבול את רשעות המצריים וכמו כן 

התחלת הגאולה העתידה תהיה על ידי שלא יוכלו 
לסבול את רשעות האומות העולם

השתתפות בקובץ: הרב דוד ראבינאוויטש שליט"א - וויליאמסבורג; 
 לרגל שמחת אירוסי בתו למז"ט ובשעטומ"צ

השתתפות בקובץ: הרב אלימלך עבער שליט"א - בארא פארק; לרגל 
שמחת אירוסי בתו למז"ט ובשעטומ"צ

על ברוך קל עליון שרו ניגון עתיק, שבת היום בניגון איזהו 

מקומן )באבוב(, יום זה מכובד בניגון אדיר במלוכה, דרור יקרא 

בניגון רחם בחסדך )ר' יצחק אונגאר(.

אחר התורה שרו ולא נסוג. מר"ש נתן מהקוגל ומהלעכטיגע 

פיש לחתנים.

מב"פ  שליט"א  רובין  לייבוש  ר'  הרה"צ  כובד  בברכהמ"ז 

אב"ד צעשינוב, מר"ש אמר הש"ב.

יהושע  ר'  הרה"ח  העסקן  התיבה  לפני  ניגש  למעריב 

וואלדמאן שליט"א ממאנטשעסטער )יא"צ אביו(.

הגבהת הכוס להבדלה: הר"ר אהרן בר"ש איגל שליט"א מב"פ, 

לברכת המבדיל: הרה"ג ר' ישראל יקר ב"ר מענדל ביגעלאייזן 

שליט"א מב"פ.
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ו'אליהו הנביא' עם המילים, אמרו  'המבדיל'  שרו הזמירות 

ויתן לך, ועברו לברכת שבוע טוב.

לאחר הריקוד עם החתנים, ניגש אחד החתנים שיום חופתו 

ומר"ש  התענית,  לגבי  דינו  מה  מר"ש  את  לשאול  בר"ח  חל 

השיבו שיכול לטעום, ולשאלתו מה נקרא טעימה ענהו מר"ש: 

“מזונות, פירות, נישט זיך וואשן".

מר"ש יצא בשעה 7:45, ביציאת מר"ש שרו ואשיבה שופטיך 

)לכבוד ב' שבט - יום הכתרת הביד"ץ(.

הר"ר  בירושלים  תורה  אהבת  גבאי  נכנסו  נאו"ק  בביתו 

שמואל דמן הי"ו, הרה"ג ר' שלמה נפתלי פריד שליט"א, הר"ר 

יחזקאל שרגא עהרנפעלד הי"ו והר"ר נתן אליעזר פולק הי"ו 

שנלמדה  מועד  סדר  סיום  מעמד  לקראת  מר"ש  את  להזמין 

פרשת  ראשון  ביום  בעז"ה  שתיערך  תורה  אהבת  במסגרת 

בשלח בבניני האומה. מר"ש התעניין בפרטי המעמד.

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א לרגל שבת  מכתב קודש שכתב 

התאחדות שע"י ביהמ"ד 'שושנת אליהו' בשכונת רמת אברהם 

גרינוואלד  יהודה  יוסף  ר'  הרה"ג  הדומ"ץ  שבראשות  בבי"ש 

שליט"א שנערך בעיר נתיבות:

א' בא - כ"ט טבת

הניח  הש''ץ  חזרת  לפני  העליונה,  בקומה  התפללו  שחרית 

יעקב  ב''ר  שמעון  הבח'  מצוה  הבר  לבחורי  תפילין  מר''ש 

גאנצפריד מב''פ, הבח' משה צבי ב''ר יהודא לייביש רובינפעלד 

מלונדון, הבח' צבי אלימלך יחיאל מיכל ב''ר יהושע גרוסמאן 

מלונדון, ולבח' משה שלום שכנא ב''ר בערל שיף.

אח"כ סיימו את ספר התהילים בתהילים היומי. אחר התפילה 

נכנס מר''ש לברית לב"ר משה נתן ביטרמן הי"ו מחיפה )ב"ר 

אליעזר שאול וחתה"ר דוב טרום(, אח"כ התפללו מנחה.

לאחמ''כ  קהל,  קבלת  בחדר  מעריב  התפללו   10:25 בשעה 

קיבל מר''ש קהל לברכה ולישועה.
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ביתר שליט"א  האדמו''ר מדינוב  היה  לקו"פ  הנכנסים  בין 

לרגל נישואי בתו.

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

היום התפרסם קריאה מהביד"צ להוסיף תפילת 'ועננו' בעת 

תפילת שמונה עשרה עקב עצירת הגשמים בארץ ישראל:

ב' בא - ראש חודש שבט

תפילין  הניח  מר"ש  קהל.  קבלת  בחדר  התפללו  שחרית 

שלמה  חיים  ב"ר  דוב  ישראל  הבח'   - מצוה  הבר  לבחורי 

באב"ד הי"ו מב"פ, הבח' יצחק ישכר דוב ב"ר משולם רוקח 

הי"ו מאשדוד, והבח' דוד ידידי' ב"ר אהרן צבי שווארץ הי"ו 

מבי"ש.

מר"ש ניגש להלל לפני התיבה.

ישעיה זאב כהנא הי"ו, לוי:  בעליות נתכבדו - כהן: הר"ר 

מענצער  דוד  ר'  הרה"ג  שלישי:  הי"ו,  במברגר  יהושע  הר"ר 

שליט"א, מר"ש עלה רביעי.

גלילה:  חיים שלמה באב"ד שליט"א מב"פ,  הגבהה: הר"ר 

הר"ר משולם רוקח הי"ו מאשדוד.

אחרי התפילה יצא מר"ש לביה"ת לברית מילה לבן הר"ר 
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יחזקאל מטלס הי"ו מבי"ש )בן הר"ר מאיר ז"ל מב"ב וחת"ר משה 

וידובסקי ז"ל(.

אחר הברית התפללו מנחה בחדר קבלת קהל, אח"כ עברו 

להתברך בברכת א גוטן חודש.

לאחמ"כ נכנסו תלמידי כיתה ט' מת"ת ירושלים לקבל מיני 

מזונות.

מעריב התפללו בשעה 12:00.

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

מכתב קודש שכתב כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א לרגל סעודת 

קליין שליט"א  מרדכי  ר'  לכבוד הכתרת הרה"ג  חודש  ראש 

ר"מ בישיבתינו הק' למשפיע על קבוצת אברכים בשטיבל 45, 

אברהם שמואל  ר'  הרה"ג  הכבוד  אורח  בהשתתפות  שנערך 

צבי שליט"א:

ג' בא - ב' שבט

הניח  חזרת הש''ץ  לפני  שחרית התפללו בקומה העליונה, 

מר''ש תפילין לבחורי הבר מצוה - הבח' יצחק ב''ר שמעון דוד 

אדולף  זכריה  ב''ר  אלישע  שאול  הבח'  מב''פ,  הי"ו  וועבער 

הי"ו מלונדון, הבח' אברהם ב''ר יוסף צבי לענעס מתל אביב 

והבח' ישעיה יהושע פאליק ב''ר לוי יצחק בינעטה ממאנסי. 

אמרו תהילים של יום א' וב' לחודש אח''כ התפללו מנחה. 

ולישועה,  לברכה  אנ"ש  קהל  מר"ש  קיבל  הערב  בשעות 

שליט"א  ב"ב  מקאסאן  האדמו"ר  היה  לקו"פ  הנכנסים  בין 

חתן האדמו"ר מטשערנאביל שליט"א לרגל נישואי בתו הכלה עב"ג 

ממעליץ  והאדמו"ר  זצ"ל  ב"ב  מאקאווא  אב"ד  נכד  החתן 

שליט"א  האגער  יוסף  יעקב  ר'  הרה"צ  נכנס  כן  שליט"א, 

בת  עם  החתן  בנו  נישואי  לרגל  מלונדון  מויזשניץ  האדמו"ר  בן 

האדמו"ר מוויזשניץ ממונטריאל, עוד נכנס הרה"ג ר' ישראל 

אהרן הורוביץ שליט"א ממאנטשסטער אב"ד חוסט.

אח"כ   ,12:00 בשעה  קהל  קבלת  באמצע  התפללו  מעריב 

המשיך מר"ש לקבל קהל.

הרשמה למערכת בעלזא
לקבל את התורות והעדכונים תמידין כסדרן

  bit.ly/belzinfo-org :ההרשמה בטופס הדיגיטלי


