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השלמה משבוע שעבר

ביקור האדמו"ר מדינוב שליט"א בקו"פ

טבת  כ"ט   - בא  א'  ביום  קהל  קבלת  בעת  הנכנסים  בין 

בשעות הערב, היה האדמו"ר מדינוב שליט"א מביתר-עילית, 

שנכנס לקראת שמחת נישואי בתו למז"ט.

תוכן השיחה:

האדמו"ר:  צאצאיכם?  את  כעת  משיאים  הנכם  מר"ש: 

למרן  האדמו"ר  והגיש  אכן. 

לשמחת  הזמנה  שליט"א 

בשעה  מר"ש:  הנישואין. 

טובה ומוצלחת.

הנכם מרוצים  מר"ש: האם 

האדמו"ר:  ביתר?  בעיר  שם 

העיר  אל  שהגיעה  אחרי 

לא  איך  בעלזא,  של  הישיבה 

והוסיף  שם?!  מרוצה  אהיה 

רב  לא  זמן  לפני  האדמו"ר: 

נשאתי שם שיחה בפני התלמידים, ברוך השם הכרת פניהם 

ענתה בהם...

מר"ש: באיזה ישיבה למד החתן? האדמו"ר: בישיבת 'שערי 

תורה' פה בירושלים.

מר"ש: מה עוסק המחותן )הרה"ג ר' אהרן אויערבאך שליט"א(? 

שמוציא  המחותן  האדמו"ר: 

'הליכות  הספרים  לאור 

שלמה' - פסקי הלכה מזקינו 

הגאון הגדול רבי שלמה זלמן 

מו"ל  הוא  זצ"ל,  אויערבאך 

ספרים כל העת.

איך  התעניין:  מר"ש 

שטערנבוך  אליהו  רבי  הגאון 

'מחזיקי  קהילת  )ראב"ד  זצ"ל 

פה?  סבא  באנטווערפן(  הדת' 

תשפ"ג | ד' בא - ג' בשלח
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הגאון  המחותן  אבי  חתנו.  הוא  אהרן  ר'  המחותן  האדמו"ר: 

ר' מרדכי אויערבאך שליט"א הינו חתנו של הרה"ג ר' אהרן 

שהיה  זצ"ל(  מאקאווא  משה'  ה'עטרת  של  )אחיו  זצ"ל  לעמבערגער 

חתן כ"ק האדמו"ר מקופיטשניץ זצ"ל.

בעל  הרה"ק  אחרי  'ישראל',  קוראים  לחתן  האדמו"ר: 

ישראל  רבי  הרה"ק  ואחרי  זצ"ל  מוויז'ניץ  ישראל'  ה'אהבת 

מרוזין זי"ע, והוסיף ואמר: מעיקרא סבר אבי זצ"ל לתת לי את 

השם ישראל, באותם הימים שנולדתי היו צריכים עוד בבית-

החולים לכתוב את השם שרוצים לתת בפנקס החיסונים, וכך 

כתוב שם. אמנם בברית-מילה עצמו החליט אבי זצ"ל לשנות 

ולתת לי את השם 'מאיר'. השם ישראל היה אמור להיות ע"ש 

הסבא הרה"ק המגיד מקאזניץ זי"ע.

השם  מי  ע"ש  מר"ש: 

האדמו"ר: על-שם  מאיר? 

זקיני הרה"ק רבי מאיר הגדול 

נולדתי  זי"ע.  מפרמישלאן 

של  והיא"צ  מרחשון,  בחודש 

הרי  הוא  מקאזניץ  הרה"ק 

החליט  ומשכך  סוכות,  בערב 

אבי לתת את השם הזה, היות 

וחל בסמוך ליארצייט, מאחר 

למעשה  אבל  נכדיו,  ואנו 

בברית שלי אבי החליט לשנות 

ולתת לי את השם האחר.

שזה  רואים  כעת  מר"ש: 

האדמו"ר: אכן, אמרתי  תואם )-שאין שם החתן והמחותן שווים(... 

התנאים:  שטר  בנוסח  הלשון  את  לפרש  האירוסין,  בשמחת 

לאלו  ושארית  טוב  שם  יתן  הוא  אחרית  מראשית  “המגיד 

דברים הברית והתנאים", שלכאורה הלשון צריך ביאור, אלא 

הפשט הוא שהקב"ה שהוא 'המגיד מראשית אחרית', הוא נותן 

את השם הנכון עוד בעת הברית והוא נותן אז 'שם טוב', בכדי 

שיתאימו בעת התנאים - 'לאלו דברי הברית והתנאים'.

האדמו"ר: האם הרבי זוכר את כ"ק האדמו"ר ה'מקור ברוך' 

מסערט-וויז'ניץ זצ"ל? ומר"ש הנהן בחיוב.

האדמו"ר: האם הרבי יודע מדבר שכזה ששמעתי, שכאשר 

הסבים יורדים להשתתף בחופה של צאצאיהם הם יורדים לפי 

סדר התולדות, קודם מי שקרוב יותר לחתן ולאחמ"כ למעלה 

בקודש, אבל אם החתן נקרא ע"ש אחד הצדיקים אזי הוא יורד 

קודם לסבים האחרים. האם הרבי יודע האם זה כתוב?

מר"ש: בזוהר הק' כתוב שהאבות יורדים לחתונה. האדמו"ר: 

אבל איתא מתלמידי הבעש"ט הק' שעד עשר דורות מגיעים, 

מרוז'ין  והרה"ק  ישראל'  ש'אהבת  לומר  רצה  שלי  והמחותן 

ואולי אף המגיד מקאזניץ - משום שהשם  מגיעים ראשונים, 

'ישראל' זה גם ע"ש המגיד מקאזניץ במקומי, שאני לא נקראתי 

כך...

ענייני חנוכה  האדמו"ר שליט"א הגיש קונטרס שהו"ל על 

משתתף  אני  כאשר  רבות  פעמים  לומר:  והוסיף  ושובבי"ם. 

באסיפות של מחנכים, אני חוזר על הווארט ששמעתי מהרבי 

שליט"א לפני שנים רבות. הרבי שליט"א אמר לי על הפסוק: 

“... ואביה ירק ירק בפניה הלא תכלם שבעת ימים תסגר שבעת 

ימים מחוץ למחנה ואחר תאסף", והתרגום אומר: “ְוִאּלּו ֲאבּוָהא 

ְבָעא יֹוִמין", ורש"י אומר על אתר:  ֵלים ׁשִ ְתּכְ ּה ֲהָלא ּתִ ִמְנָזף ְנַזף ּבַ

פנים  לה  הראה  אביה  “ואם 

שבעת  תכלם  הלא  זועפות 

'ירק  מובא  שפסוק  ימים", 

ירק' - ממש, ובתרגום המפרש 

נזף  'מנזף  כתוב  הפסוק  את 

יותר  שמאוחר  וברש"י  בה', 

פנים  לה  'הראה  מפרש:  הוא 

דור  שבכל  ללמדנו  זועפות', 

ודור צריך לחנך על פי אותו 

דור, ולפי סדר השנים משתנה 

אופן הענישה.

מר"ש עיין בקונטרס ושאל: 

האדמו"ר: 2000 עותקים.  כמה עותקים הדפיסו מהקונטרס? 

נשאר  עוד  האדמו"ר:  קונטרסים?  עדיין  נשארו  האם  מר"ש: 

קצת, עדיין לא חילקנו את כל הקונטרסים, תוכנו הוא מחזק 

זה  כן הדפיסו קונטרס  גם  וחנוכה. בארה"ב  בעניני שובבי"ם 

וחילקוהו. יהודי חשוב אחד בעל תשובה אמר לי שהוא עיין 

הוא  שבקונטרס  הפרקים  וראשי  שמהמפתחות  לו  ואמר  בו, 

כבר התחזק...

מר"ש ביקש שיכניסו יין והמשיך לעיין בקונטרס.

לאחר עיון ממושך בקונטרס אמר מר"ש: 'זייער א וויכטיגע 

זאך'. ושאל: מדוע לא הדפסתם יותר עותקים? האדמו"ר: לא 

ידעתי טרם ההדפסה כמה להדפיס... אכן אפשר להדפיס עוד, 

אולם הכל תלוי בכסף... הדפסתי אלפיים קונטרסים וחשבתי 

שזה מספיק, אבל אל מול הציבור המבקש לקבלו אדפיס בס"ד 

עוד. גם ההדפסה הזאת עלתה יותר מהרגיל, השקענו בקונטרס 

שיהיה בכלי נאה ודפוס מפואר, עימוד חדש ואותיות חדשות - 
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יותר מהרגיל, זה קלי ואנוהו, ואכן אדפיס עוד.

והאדמו"ר.  מר"ש  ובירכו  היין,  על  לברך  כיבדו  מר"ש 

ואיחל מר"ש: לחיים טובים ולשלום, השי"ת יעזור שהחתונה 

תהיה בשעה טובה ומוצלחת, 

יפה לבנין עדי  יעלה  שהזיווג 

ישרים  דורות  ותזכה  עד, 

מהם  שתראה  ומבורכים, 

גרויס אידיש נחת. 

אני  שליט"א:  למרן  ואמר 

חייב הרבה הכרת הטוב לרבי, 

בשנות הנעורים, קיבלתי כאן 

מיני  אחד  וקירוב,  רב  חיזוק 

שיהיה  יעזור  השי"ת  אלף. 

אריכות  כוחות,  הרבה  לרבי 

ימים ושנים.

האדמו"ר הציג את הגבאי שלו הר"ר שמואל יונג שליט"א, 

נדירה מאבי-אביו הרה"ח  והוא הראה למרן שליט"א תמונה 

ספסל  על  במארינבאד  יושב  כשהוא  הי"ד  ז"ל  יונג  בערל  ר' 

ליד רבו ה'אמרי חיים' זצ"ל ומסביבם עוד שני רבנים חשובים 

בישיבה בעיר  זה למד  וסיפר שזקינו  נודע שמם.  שעדיין לא 

שנזל  רבות מדם  סבל  שזקנו  דודו,   - מבנו  ושמע  מונקאטש, 

לו מהאף תדיר, והוא אף הלך אל כמה וכמה רופאים אך ללא 

מהרי"ד  מרן  וכשכ"ק  הועיל, 

הוא  למונקאטש  הגיע  זי"ע 

מהרי"ד  ומרן  אליו  נכנס 

עליו  הק'  ידיו  את  הניח  זי"ע 

ונתרפא.

האדמו"ר  ביקש  לאחמ"כ 

על  מיוחדת  ברכה  שליט"א 

שבונה  מדרשו  בית  בנין 

סיום  בשלבי  כעת  ונמצא 

גוט,  זייער  מר"ש:  ואיחל 

שיהיה בהצלחה רבה )אמן(.

אחד  כל  אצל  והתעניין  מר"ש  אל  בניו  ניגשו  ואח"כ 

לשמותיהם ולמקום לימודיהם.

ונפרדו לשלום.

ד' בא - ג' שבט

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

מר''ש תפילין לבחורי הבר מצוה - הבח' חיים שמואל צבי ב''ר 

יוסף אביגדור שטרנגולד מקרית גת, להבח' שלום ב''ר פנחס 

פריינד, להבח' יהושע ב''ר יעקב אהרן דייטש ממונסי ולהבח' 

מרדכי ב''ר אליהו חיים גרוסמאן ממאנסי. 

אמרו תהילים היומי אח''כ התפללו מנחה. 

שליט"א  מפיטסבורג  האדמו''ר  כ''ק  הגיע   10:00 בשעה 

לביקור אצל מר''ש לרגל נישואי בתו עב"ג החתן בן הרה"צ ר' 

פינחס ארנסטר מצפת ושהה בקו''פ ביחידות למשך זמן רב.

הר"ר  ואמונה  תורה   - צהר  הנהלת  ראשי  ניגשו  אח''כ 

מנחם הלל קליין שליט"א והר"ר שמואל וינד שליט"א, אח''כ 

מעכיל  ר'  הרה"ח  הגבאי  ניגש  התיבה  לפני  מעריב  התפללו 
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פירר שליט"א )יא"צ אביו(.

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

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

הדיינים  קופת   - חיים  מכלכל  קופת  לטובת  המגבית  פתיחת 

שע"י קהילתינו הק' במאנסי יצ"ו המתקיימת בימים אלו:

ה' בא - ד' שבט

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

מר"ש תפילין לבחורי הבר מצוה - הבח' מאיר ב"ר אלימלך 

מרדכי  ב"ר  מעכיל  יחיאל  שמואל  הבח'  מאשדוד,  הי"ו  שיף 

פורגס הי"ו ממאנסי, הבח' דוד ב"ר יהודה נתנאל פוקס הי"ו 

מב"פ ולהבח' משה דוד ב"ר שלמה לוי הי"ו. 

בעליות התכבדו ראשון: הר"ר מרדכי פארגעס הי"ו ממאנסי, 

הר"ר  שלישי:  שליט"א,  שוורץ  משה  שלום  ר'  הרה"ח  שני: 

הי"ו  באבר  חיים  אלימלך  הגבהה:  הי"ו,  פוקס  נתנאל  יהודה 

מב"פ, גלילה: הר"ר אפרים טרויבע הי"ו. 

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

הי"ו )ב"ר נפתלי הירצקא מאשדוד וחת"ר פנחס רומפלער(. 

לאחר התפילה נכנס הרה"ג רבי אברהם שמואל צבי שליט"א 

בשבועיים  יורק  לניו  מהנסיעה  חזרתו  לרגל  שלום  לברכת 

האחרונים.

מנחה התפללו בשעה 5:10 בקומה העליונה.

מר"ש  קיבל  אח"כ  ערבית,  תפילת  התפללו   8:35 בשעה 

קהל אנ"ש לברכה ולישועה, בתחילת קבלת קהל נכנסו הר"ר 

אהרן שמואל אלבום הי"ו והר"ר יחזקאל פריעד הי"ו מאשדוד 

לקראת שבת התאחדות שעורכים שטיבל 'בית בנימין' לחיזוק 

התורה לכבוד סיומי המסכתות בסדר אהבת תורה ובמסגרת 

הדף היומי בהשתתפות אורח הכבוד הרה"ג ר' שלום שליט"א 

התורה  מקול  שלום  פרישת  מסרו  הם  הקודש,  בשליחות 

המהדהד בביהמ"ד ואודות ההכנות הרבות לקראת ביקורו של 

מברכתו  והאציל  מרובה  רוח  קורת  הביע  מר"ש  מר"ש,  נכד 

לשב"ק ושלח בקבוק יין וכן בירך מטבעות ברכה לגבאי יגדיל 

תורה ומארגני השבת בשטיבל.

בין הנכנסים לקודש פנימה היה הרב שלום גאלדמאן שליט"א 

בן האדמו"ר מזוויעהל מאנסי ונכד האדמו"ר מסקווירא.

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖
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לתלמידי  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק  שכתב  קודש  מכתב 

ישיבה"ק ביתר שבראשות הדומ"ץ הרה"ג ר' שלמה בינעטה 

שליט"א, לכבוד מעמד כבוד התורה 'סלסלה ותרוממך' סיום 

במשך  שנלמדו  הסוגיות  הוצאת  ולרגל  גיטין  מסכת  לימוד 

השנה שעברה:

ערש"ק בא - ה' שבט

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

התאחדות שע"י קבוצת 'כולנו יחד' בביהמ"ד  בית חיים ברוך 

בלונדון שבראשות המשפיע הרה"ג ר' פנחס פרידמן שליט"א 

שנערך בעיר בורמונטה:

שבת קודש בא ו' שבט

מנחה וקבלת שבת

ר'  הרה"ג  ניגש  לפנה"ת  להיכל,  מר"ש  נכנס   5:15 בשעה 

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

דמן שליט"א, על לא תבושי שרו ניגון על זאת )ויז'ניץ(. לאחר 

התפילה עברו להתברך בברכת גוט שבת, ומר"ש יצא.

שוה"ט ליל שבת

מר"ש נכנס לעריכת השוה"ט בגרויסע שטוב, בהגבהת הכוס 

נתכבד הדומ"ץ הרה"ג ר' שלום דירנפעלד שליט"א מציריך.

שרו: שימנו כחותם, שומרי מצוותיה, ממצרים גאלתנו, שלך 

הם עבדיך, רבון עלם.

במעמד  להשתתף  שבאו  מציריך  לאנ"ש  שלחו  מהפערפל 

הסיום במסגרת 'אהבת תורה' שתתקיים ביום א'.

תורה

"ואמרתם זבח פסח הוא לה' וגו' ויקוד העם 
וישתחוו" - בני ישראל שמחו על הבשורה הטובה 

שקרבן הפסח בירושלים יהיה לו אותו כח של פסח 
מצרים
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בברכהמ"ז כובד המחותן הדומ"ץ הרה"ג ר' יהושע העשיל 

קאטצבורג שליט"א מב"פ.

שליט"א  דייטש  דוד  חיים  ר'  הרה"ח  המחותנים  ש"ב: 

הרה"ח  מב"ב,  שליט"א  דרעזדנער  אשר  ר'  הרה"ח  ממאנסי, 

אלימלך  צבי  ר'  הרה"ח  שליט"א,  האכהייזר  חיים  שלמה  ר' 

אברהם קוט שליט"א  ר'  פערלשטיין שליט"א מב"ב, הרה"ח 

מב"פ, ברכה אחריתא: הרה"צ ר' שלום גולדמאן שליט"א נכד 

האדמו"ר מסקווירא.

צפרא דשבתא

לפנה"ת  שחרית,  לתפילת  להיכל  מר"ש  נכנס   9:15 בשעה 

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

שלמה יעקב פריעד שליט"א.

הוצאה והכנסה: המחותן הרה"ח ר' מרדכי מאנדעל שליט"א 

מווינה.

בעל קורא: הרה"ג ר' יעקב טרויבע שליט"א, הגבאי הרה"ח 

ר' סיני הירש שליט"א.

כהן: הרה"ג ר' ירמיה כהן שליט"א )יא"צ אמו(, לוי: הרה"ח 

הרה"ג  שלישי:  )יא"צ(,  שליט"א  שטיינבערג  לייב  יהודה  ר' 

רביעי:  מארה"ב(,  חזרתו  )לרגל  שליט"א  צבי  שמואל  אברהם  ר' 

החתן יצחק אהרן בהרה"ג אברהם יעקב שארף ני"ו, חמישי: 

מרן  כ"ק  ני"ו,  בנימין  שמואל  חיים  ב"ר  יהודה  משה  החתן 

שליט"א עלה שישי ]מ'החודש הזה לכם' עד חמישי[, שביעי: 

ר'  החתן  ני"ו,  הרשקוביץ  שמחה  אברהם  בהרב  אהרן  החתן 

יהושע קארניאל הי"ו )בהרה"ג ר' לייביש וחת"ר יונה קאטה(, החתן 

ר' אליעזר ליפא הוכהייזר הי"ו )ב"ר אברהם ישעי' מאשדוד וחת"ר 

שמואל וואנגער(, החתן ר' שלמה זאב פערלשטיין הי"ו )ב"ר שאול 

מאשדוד וחתה"ר שמואל משה מאנדל(, המחותן הגה"ח ר' משה דוד 

שארף שליט"א, המחותן הרה"ח ר' מרדכי דוד צוויבל שליט"א, 

דוד  ר'  הרה"ג  אביו(,  )יא"צ  שליט"א  פריעד  מרדכי  ר'  הרה"ח 

מענצער שליט"א )יא"צ אביו(, הר"ר פנחס קליין שליט"א )יא"צ 

אביו(. אחרון: המחותן הרה"ח ר' שלמה שטראוס שליט"א.

מב"פ  שליט"א  פרידמאן  ברש"ח  אהרן  ר'  הרה"ח  מפטיר: 

)יא"צ אמו(.

הגבהה: הרה"צ ר' יואל בהרה"צ לייבוש רובין שליט"א, גלילה: 

המחותן הרה"ח ר' אהרן בר"א מאנן שליט"א.

אהרן  ר'  הרה"ג  הדומ"ץ  המחותן  ניגש  מוסף  לתפילת 

זיכרמאן שליט"א.

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

מיטאג טיש

שרו בצאת ישראל, בריך שמיה, צור משלו.

ברכת המזון: הרה"ג ר' אברהם סאפרין שליט"א.

אחרי ברכת המזון שרו כי אורך ימים ומר"ש קם לרקוד.

מנחה 

לפנה"ת ניגש הרה"ח ר' ישראל מאיר שארף שליט"א מב"ב. 
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שליט"א  פריעדמאן  בנימין  ר'  הרה"ח  והכנסה:  הוצאה 

ממלבורן, כהן: המחותן הרה"ח ר' מרדכי יעקב כ"ץ שליט"א 

)יא"צ  דוד מושקוביץ שליט"א  אהרן  ר'  לוי: הרה"ג  מאשדוד, 

אביו(, שלישי: הרה"ח ר' נחום סענדרס שליט"א )יא"צ(.

הגבהה: המחותן הרה"ח ר' חיים דוד וואנגר שליט"א מב"ב, 

גלילה: המחותן הרה"ח ר' שמואל משה מאנדעל שליט"א.

רעווא דרעווין

מרן  כ"ק  מערכת  ה'אופרה'  את  שרו  החלה  בציעת  לאחר 

מהר"ש זי"ע.

על 'אודה' שרו תפילת גשם.

)בניגון מה אהבתי  פסח  סידור  ניגון חסל  היום שרו  על שבת 

מהתמניא אפי(.

תורה

"ולקחתם אגודת אזוב וטבלתם בדם אשר בסף" - 
השפל בעיניו זוכה להתקדש בקדושת יסוד, ועל ידי 
זה זוכה "והגעתם אל המשקוף ואל שתי ַהמזוזות" 

- לאתערותא דלעילא ואתערותא דלתתא

זכות בקובץ: לע"נ הרה"ח ר' אפרים דוב ב"ר יחיאל מיכל ז"ל לאנגנער - 
נלב"ע ו' שבט תשס"ז; הונצח ע"י בנו הרב יחיאל מיכל שליט"א - גבעת 

 זאב
זכות בקובץ: הרב צבי יעקב שווייצער שליט"א - בארא פארק; לרגל 

שמחת לידת בנו למז"ט

מר"ש בירך על הכוס ולאחמ"כ בירך 'שבע ברכות' בברכה 

אחריתא נתכבד הרה"צ ר' לייבוש רובין שליט"א מצעשינוב.

למעריב ניגש לפני התיבה המחותן הרה"ג ר' משה קאטצבורג 

שליט"א.

אח"כ ערך מר"ש הבדלה, בהגבהת הכוס כובד הר"ר משה 

יעקב  פריעדמאן שליט"א ממעלבורן, לברכת המבדיל: הר"ר 

אהרן דייטש שליט"א ממאנסי.

ביציאת מר"ש שרו וחסד ה'. בדלת שרו כי אורך ימים ומר"ש 

הסתובב לקהל ועודד את השירה.

סאפרין  אברהם  הרה"ג  להיפרד  נכנס  קודש  נאוה  בביתו 

שליט"א לקראת נסיעתו ללונדון הבירה לפאר כנואם הכבוד 

בסיום סדר מועד במסגרת 'אהבת תורה'.

כן נכנס הרה"ח ר' דוד ימפל שליט"א עם גליונות של ספר 

הזוהר עם הפירוש של מכון 'עוז והדר'.

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

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

 Lower( התחתית  ברוטון  בשכונת  ביהמ"ד  שע"י  התאחדות 

Broughton( במנשסתר:
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א' בשלח - ז' שבט

הניח  מר"ש  העליונה.  בקומה  התפללו  שחרית  תפילת 

תפילין לבחורי הבר מצוה הבח' שלום ב"ר ישראל גרוסקאפף 

פולק  אפרים  ב"ר  אייזיק  יצחק  משה  הבח'  מאנטווערפן, 

מביתר  למפל  מאיר  חיים  ב"ר  ברוך  שלום  הבח'  מלונדון, 

עילית, הבח' יחיאל מיכל ב"ר ישראל מרדכי מסנר מב"ב.

אחר התפילה אמרו תהילים היומי, אח"כ התפללו מנחה.

אח"כ ירד מר"ש לבית התפילה לברי"מ לבן הר"ר מרדכי 

אברהם רוזנפעלד הי"ו מגבעת זאב )ב"ר שלום וחת"ר שמעון יוסף 

לוי(.

מר"ש יצא לרח' דובר שלום להשתתף בהלווית הרבני הנגיד 

הרה"ח ר' אביגדור ראזען ז"ל ממאנסי, מר"ש הלך כברת דרך 

והפריש צדקה, אח"כ המשיך  רגלי ענה אמן אחר הקדישים 

ללוות ברכבו עד היציאה מקרייתנו המעטירה.

מעריב התפללו בשעה 11:00 בקומה העליונה.

ב' בשלח - ח' שבט

כובדו:  בעליות  העליונה.  בקומה  התפללו  שחרית  תפילת 

ראשון: הרה"ג ר' דוד מנצר שליט"א, שני: הר"ר אהרן ארנפלד 

שליט"א, שלישי: הגבאי הרה"ח ר' יחיאל מיכל פירר שליט"א. 

הגבהה: הר"ר בעריש ווייס הי"ו, גלילה: הר"ר יהושע העשיל 

אמרו  תורה(,  )סיום אהבת  תחנון  אמרו  לא  שטיין שליט"א. 

תהילים היומי.

אחר התפילה נכנס מנהל חברת 'אהבת תורה' הר"ר שמואל 

דמן שליט"א לקו''פ ומר''ש הודה לו על הסיום שנערך אתמול.

מנחה התפללו לעת ערב.

שליט"א  מוויזשניץ  האדמו"ר  כ"ק  הגיע   7:00 בשעה 

נישואי  שמחת  לקראת  פנימה,  בקודש  לביקור  ממאנטריאל 

מלונדון.  שליט"א  מוויזשניץ  האדמו"ר  אחיו  נכד  עב"ג  בתו 

יחד עמו הגיעו בניו והרה"צ ר' ישראל האגער שליט"א מב"ב 

בן האדמו"ר מוויזשניץ מב"פ. הביקור נערך בחדר קבלת קהל 

וארך כחצי שעה.

תוכן השיחה יבוא בע"ה בגליון הבא
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התפללו מעריב בשעה 8:15 בחדר קבלת קהל, לאחמ"כ יצא 

הניגון  ניגנו  בבית  שלום,  דובר  לרחוב  לבנה  לקידוש  מר"ש 

מר"ש  קיבל  לאחמ"כ  מאורות.  טובים  שרו  ואח"כ  המקובל 

קוויטל ממחותן אחד.

און  לעקיך  וערך  הסוכה,  לחדר  מר"ש  נכנס  מכן  לאחר 

בראנפין לרגל ט' שבט - יום הצלת האחים הקדושים כ"ק מרן 

מהר"א זי"ע וכ"ק מהר"ם מבילגורייא זי"ע. 

תוכן הלאו"ב יבוא בע"ה בגליון הבא

ג' בשלח - ט' שבט

התפילה  לאחר  העליונה.  בקומה  התפללו  שחרית  תפילת 

אמרו תהילים היומי ולאחמ"כ התפללו מנחה. 

מעריב התפללו בשעה 12:30 בקומה העליונה.

הרשמה למערכת בעלזא
לקבל את התורות והעדכונים תמידין כסדרן

  bit.ly/belzinfo-org :ההרשמה בטופס הדיגיטלי
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ביקור הרה"ג ר' אברהם סאפרין שליט"א בלונדון

א' בשלח - ז' שבט

שליט"א  סאפרין  אברהם  ר'  הרה"ג  הגיע  הבוקר  בשעות 

הכבוד  כנואם  לפאר  לונדון,  בעיר  אנ"ש  אצל  קצר  לביקור 

בסיום סדר מועד במסגרת 'אהבת תורה', אליו התלווה כגבאי 

הרה"ח ר' ישראל מאיר שארף שליט"א מב"ב.

פניו קבוצה  קיבלו את  לוטון,  נחיתתו בשדה התעופה  עם 

חייא  אבא  הר"ר  בבית  האכסניה  לבית  נסע  ומשם  מאנ"ש, 

שחרית,  תפילת  להתפלל  נעמדו  בהגיעו  שליט"א.  פריעד 

כאשר לפנה"ת ניגש הר"ר אהרן יצחק רויד הי"ו. אחר התפילה 

התקיים מעמד לעקיך און בראנפין וקבלת פנים בהשתתפות 

דייני אנ"ש בעיר.

חיים  ר'  הרה"ג  הדומ"ץ  בבית  לביקור  נסע   12:30 בשעה 

מאיר האלפערט שליט"א יו"ר חברת 'יגדיל תורה' בעיר.

ואח"כ  תורה,  בתלמוד  מנחה  לתפילת  הגיע   4:05 בשעה 

זילביגער  יצחק  אברהם  הרב  המנהל  ידי  על  בברכה  נתקבל 

שליט"א, ונשא דברים לפני תלמידי הכתות הגבוהות.

'סיום  המרומם  במעמד  להשתתף  הופיע  הערב  בשעות 

מסכת  סיום  בשילוב  תורה'  'אהבת  במסגרת  מועד'  סדר 

נדרים במסגרת הדף היומי, שנערכה בהשתתפות כלל אנ"ש 

'ברוך  'יסודי התורה'. האורח הנעלה התקבל בשירת  באולם 

הבא' נלהבת, ואח"כ קידמו בברכה המנחה הרב נפתלי יעקב 

גרינפעלד  סעדיה  ר'  הרה"ג  את  וכיבד  שליט"א,  גרינפעלד 



11

מעמדי  עריכת  אחר  משאו.  את  לשאת  ממנשסתר  שליט"א 

הסיומים קמו כל הקהל לריקודים נלהבים לכבודה של תורה, 

הר"ר  תורה  אהבת  גבאי  מפי  נרגשים  דברים  נשמעו  ואח"כ 

יוסף וועבער הי"ו.

הס הושלך בקהל כאשר הרה"ג ר' אברהם סאפרין שליט"א 

נעמד לשאת את דבריו, והאריך במשך שעה ארוכה בלהב אש 

על גודל מעלת קביעת עיתים לתורה, באמרו שזוהי התקומה 

האמיתית של חצר הקודש בעלזא אחר החורבן הנוראי בימי 

הזעם.

מפי  תורה'  'יגדיל  חברת  דבר  נשמע  המעמד  סיום  עם 

והאורח  שליט"א,  האלפערט  מאיר  חיים  ר'  הרה"ג  הדומ"ץ 

אדמו"ר  מרן  כ"ק  ששלח  הוקרה  מטבעות  חילק  הנכבד 

לגבאים  מיוחדת  ותשורה  בכל השטיבלעך,  לגבאים  שליט"א 

הי"ו.  קופערשטיין  פנחס  והר"ר  הי"ו  וועבער  יוסף  הר"ר 

האורח הרה"ג ר' אברהם שליט"א כובד בברכת המזון, ולאחר 

מכן נעמדו להתפלל תפילת ערבית כאשר לפנה"ת ניגש הר"ר 

מרדכי יעקב וינד הי"ו.

נתן  ר'  הרה"ג  הדומ"ץ  בבית  לבקר  נסע  המעמד  ככלות 

בנימין עקשטיין שליט"א, ולסיור במקוה החדש שנבנה בימים 

אלו בבית מדרשינו המרכזי, ומשם חזר לבית האכסניה.

ב' בשלח - ח' שבט

בשעה 8:30 בבוקר הגיע הרה"ג ר' אברהם סאפרין שליט"א 

להתפלל תפילת שחרית בהיכל ישיבה"ק לצעירים בעיר. לאחר 

התפילה התיישב לעריכת לעקיך און בראנפין עם התלמידים 

יחד עם המשגיח הרה"ג ר' אהרן קאליש שליט"א.

בשעות הצהריים המריא בחזרה בדרכו לארה"ק.

הרשמה למערכת בעלזא
לקבל את התורות והעדכונים תמידין כסדרן

  bit.ly/belzinfo-org :ההרשמה בטופס הדיגיטלי


