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השלמה משבוע שעבר

לאו"ב לרגל יום ההצלה - אור לג' בשלח ט' שבט תשפ"ג

לאחר קידוש לבנה נכנס מר"ש לחדר הסוכה, וערך לעקיך 

יום   - שבט  ט'  לרגל  דקות,  כחמישים  במשך  בראנפין  און 

הצלת האחים הקדושים כ"ק מרן מהר"א זי"ע וכ"ק מהר"ם 

מבילגורייא זי"ע. 

שהכינו  וענו  הלעקיך,  את  הכין  מי  מר"ש  בירר  תחילה 

הגה"ח ר' דוב טרום שליט"א, 

קלמן  אהרן  ר'  הרה"ח  וכן 

פריעד שליט"א הביא מזונות, 

הלעקיך  על  בירך  ומר"ש 

בורא מיני מזונות.

וחילקו  השם,  וחסד  שרו 

שיריים מהלעקיך.

וסיפר: כשבאו  מר"ש פתח 

אנשי ירושלים אל העיר חיפה 

)להקביל פני כ"ק מרן מהר"א זי"ע( 

ז"ל  דודי  כ"ק  אולם  ירושלים.  הביאו עמהם שוחט מעיה"ק 

רצה לאכול דווקא משחיטתו של השוחט מחיפה, שהיה חסיד 

גור )הרה"ח ר' שלום חסיד ז"ל(, יהודי חסידי עטור זקן ופיאות.

באותה עת אמר כ"ק דודי ז"ל: 'הרב מבילגורייא אמר, מצאתי 

את ארץ ישראל כמה מאות פעמים נאה יותר ממה שתיארנו 

דודי  כ"ק  והוסיף  לעצמנו', 

לכל  אומר,  'ואני  ואמר:  ז"ל 

הפחות אלף פעמים נאה יותר 

ממה שתיארתיה לעצמי'.

הגבאי  את  שאל  מר"ש 

ווינד  אליעזר  ר'  הרה"ח 

הרה"ח  )הגבאי  אביך  שליט"א: 

ר'  ז"ל( שהה שם?  ווינד  הלל  ר' 

מר"ש:  בחיפה.  כן,  אליעזר: 

נתמנה  הוא  בחיפה  שם 

כגבאי? ר' אליעזר: כן.
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מר"ש: נו, איזה דבר סיפר אביך? ר' אליעזר: שמעתי ממנו, 

שפעם באו יהודים מירושלים לכ"ק מרן זי"ע להתלונן על ילד 

שאינו רוצה ללמוד. ציווה מרן זי"ע לשאול את אביו של הילד 

האם ערך לו 'שלום זכר' בעת לידתו, וענה האב שבוודאי ערך 

זי"ע הורה לחזור ולשאול אותו שוב,  'שלום זכר', אולם מרן 

עד שנזכר האב שאכן הילד נולד בערב שב"ק סמוך לכניסת 

השבת, ולא הספיק אז להכין 'שלום זכר', והורה לו מרן זי"ע 

לערוך אז את ה'שלום זכר'.

מר"ש: באותה עת הורה כ"ק דודי ז"ל כי זמן צאת הכוכבים 

על  הונהג  זה  דבר  דקות לאחר שקיעת החמה.  הוא חמישים 

החמיר  גופא  בבעלזא  שהרי  ישראל,  לארץ  בעלותו  רק  ידו 

מאד לנהוג כשיטת רבינו תם שזמן צאת הכוכבים הוא שבעים 

ושתים דקות לאחר שקיעת החמה, רק כאן בארץ ישראל הקיל 

בזה, באמרו כי חמישים דקות 

כבר  החמה  שקיעת  לאחר 

נראים  וכבר  החושך  שורר 

הכוכבים.

בשם  מביא  ז"ל  אבי  כ"ק 

זקינו )כ"ק מרן מהר"י זי"ע(, 

הגאונים  שיטת  בירור  כי 

רק  יהיה  תם  רבינו  ושיטת 

בביאת המשיח.

ז"ל,  אבי  כ"ק  מביא  עוד 

להעלות  רצו  עת  באותה  כי 

ז"ל  דודי  על שלחנו של כ"ק 

את  לאכול  נהגו  שבבעלזא  ואמר  קודש,  שבת  בליל  פירות 

הפירות ביום השבתא.

מר"ש: מה היה כשבא כ"ק דודי ז"ל מחיפה לירושלים? ר' 

אליעזר: בדרכו לירושלים ביקר בתל-אביב בביתו של הרה"ח 

הדרך  אם  על  בהיותו  כבר  מר"ש:  ז"ל.  אורטנער  בעריש  ר' 

שאין  דהו  מאן  באזני  ז"ל  דודי  כ"ק  התבטא  ישראל,  לארץ 

בדעתו לגור בירושלים )אלא בתל-אביב(.

מר"ש בירך ברכת שהכל על הבראנפין.

והמשיך מר"ש: כ"ק זקני )מרן מהרי"ד( ז"ל כבר אמר )לחתנו 

א  היה זה באחד השבתות הראשונות, כאשר התאכסן מרן זיע בבית הרה"ח ר' יצחק שיינבערגער ז"ל בבתי ווארשא, הכין המארח מגש פירות, 

ורצה להכניסו אל השולחן הטהור בליל שב"ק, אולם כ"ק מהר"ם זי"ע מנע בעדו, ואמר שאין זה מנהג לאכול פירות בליל שב"ק, והכניסו זאת 
ביום השבת.

ב  באותה עת עדיין עמד בנין ישיבה"ק באמצע בנייתו.

הרה"ק רבי פנחס מאוסטילא זי"ע, בעת ששב מביקורו בירושלים אצל אביו(, 

כל  ועל  עלינו  שלום  סוכת  “הפורש  בתפילה  אומרים  שלכך 

עמו ישראל ועל ירושלים", משום שבירושלים זקוקים לברכה 

מיוחדת על השלום.

דער  ולשלום.  טובים  לחיים  לחיים,  לחיים,  מר"ש:  ואיחל 

אייבישטער זאל העלפן, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, מ'זאל 

קענען מיט אלע יודן אינאיינעם וואוינען אין ירושלים.

ז"ל  דודי  כ"ק  ייסד  לא  הישיבה  את  מר"ש:  המשיך  אח"כ 

בתל אביב, אלא בירושלים.

מר"ש איחל לחיים לכל הקהל, ושרו הטוב )ר' בן ציון שנקר(.

מר"ש: כ"ק דודי ז"ל לא נסע מעולם לתל-אביב תיכף אחר 

בשבת  אלא  סוכות,  יו"ט 

תמיד  שהה  עדיין  בראשית 

התבטא  פעם  בירושלים. 

ר'  געקענט  'כ'האב  ואמר: 

החסיד  )ה'יושב'  בעריש  יעקב 

ז"ל  מראווא  בעריש  יעקב  רבי 

הי"ד(, און ר' יעקב בעריש איז 

געבליבן אין בעלזא ביז ג' לך'.

לחייו  האחרונה  השנה  עד 

דירה  ז"ל  לדודי  היה  לא 

בשנה  ורק  בירושלים,  משלו 

עבורו  בנו  לחייו  האחרונה 

דירה ראויה בבנין הישיבה ברחוב אגריפס. אם ניתן לקרוא לה 
'דירה ראויה'...ב

מר"ש בירר מה משמש כיום חדרו של מרן זי"ע, וענו שהוא 

משמש כחדר המשגיחים בישיבה"ק.

מר"ש: כשהגיע כ"ק דודי ז"ל להתגורר ברחוב אגריפס, והיה 

מסיים את עריכת סעודה שלישית בשעת ליל מאוחרת, זרקו 

השכנים עליהם אבנים... הרי כ"ק דודי ז"ל ערך אז את שולחנו 

בשאטער.

את  ז"ל  דודי  כ"ק  ערך  עוד  האחרון  שבת  שבליל  זכורני, 

שולחנו בשאטער, אני נכחתי שם. לתפילת קבלת שבת באותה 
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ליל שבת ניגש לפני התיבה הגה"צ אב"ד נוה אחיעזר )רבי אברהם 

צבי ווייס( זצ"ל  - אביו של הגה"ח ר' דוד מאיר ווייס זצ"ל.

כשנכנס כ"ק דודי ז"ל להתגורר בדירתו בבנין הישיבה ערך 

ממאפיית  לעקיך  עם  מגש  לשם  הביאו  בראנפין,  און  לעקיך 

'בריזל' וכ"ק דודי ז"ל חילק לעקיך לקהל. לכבוד חנוכת הדירה 

נפתלי  ר'  הרה"צ  היה  ביניהם  לעיר,  מחוץ  אנשים  אז  הגיעו 

פערלוב ז"ל, וכ"ק דודי ז"ל נתן לו כמעט לעקיך שלם, באמרו: 

'זה מספיק לברכה ראשונה'...

ב'גלות  לבוש  כשהוא  ישראל  לארץ  הגיע  ז"ל  דודי  כ"ק 

קליידער', ובימים הראשונים לא אבה לפשטם, אלא לבש את 

הבעקיטשע עליהם.

כמדומני שכ"ק דודי ז"ל הגיע לארץ ישראל בפרשת בשלח, 

היתה  בשלח  פרשת  ושבת 

השבת הראשונה שערך בארץ 

ביום  אליעזר:  ר'  ישראל. 

מר"ש:  בשלח.  פרשת  חמישי 

סימן בידי על כך, כי כ"ק אבי 

הכתב  על  להעלות  החל  ז"ל 

 - שירה  משבת  התורות  את 

פרשת בשלח.

אליעזר:  לר'  מר"ש  ושאל 

אשכנזי  אלימלך  ר'  הגה"צ 

בארץ  אז  התגורר  כבר  זצ"ל 

כן,  אליעזר:  ר'  ישראל? 

באותה עת כבר היו כאן הרה"צ ר' סענדער אשכנזי זצ"ל ובנו 

ר'  לכאן?  עלה  הוא  אימתי  מר"ש:  זצ"ל.  אלימלך  ר'  הגה"צ 

אליעזר: באמצע שנות ה-תר"צ.

מר"ש: בימי הקיץ )בשנת תש"ד( נסע כ"ק דודי ז"ל מתל אביב 

לשהות  ז"ל  דודי  כ"ק  נסע  השנה  ראש  ולקראת  לירושלים, 

בשנה  גם  ארצה.  לעלייתו  הראשונה  בשנה  היה  כך  בצפת, 

ראש  את  לעשות  ז"ל  דודי  כ"ק  רצה  תש"ה(  )שנת  שלאחריה 

השנה בצפת, אולם הניאוהו מכך בתואנה כי הדרכים בחזקת 

סכנה )מחמת יריות הישמעאלים ימ"ש(.

הכנסות  יהיו  מנין  ידעו  לא  לצפת  ז"ל  דודי  כ"ק  כשנסע 

היו  בירושלים  שבהיותו  ובעוד  קודש,  נאוה  ביתו  את  לכלכל 

מעט הכנסות מיהודים שנכנסו אל הקודש פנימה, הרי בצפת 

חסידי  שני  נכנסו  לצפת  בהגיעו  אולם  לצפות.  למה  היה  לא 

צרור  שלחנו  על  והניחו  קוויטל  לפניו  הגישו  טשארטקוב, 

נוהגים  היו  נוראים  ימים  לקראת  שנה  שמדי  וסיפרו  ממון, 

לשלוח  הצליחו  שלא  שנים  כמה  וכבר  לרבם,  מעות  לשלוח 

אליו מעות, על כן היו מפרישים מעות כמנהגם מאז ומניחים 

נודע להם שרבם כבר אינו  אותם למשמרת. לאחר המלחמה 

בין החיים, על כן כשהגיע כ"ק דודי ז"ל לצפת הביאו לפניו 

את המעות הללו, וכך היה מעט מעות בבית כ"ק דודי ז"ל גם 

בהיותו בצפת.

ז"ל  דודי  כ"ק  התאכסן  היכן  אליעזר:  לר'  מר"ש  ושאל 

הרה"ח  אצל  אליעזר:  ר'  לירושלים?  שבא  הראשונה  בפעם 

ר' זלמן אשכנזי ז"ל שהיה גר בבתי ווארשא. בשנים שלאחר 

התאכסן  השאר  בין  אחרות,  בדירות  זי"ע  מרן  התאכסן  מכן 

מרן זי"ע בבתי ווארשא, בשכונת שמואל הנביא אצל הרה"ח 

ר' מענדל פרענקל ז"ל - אביו של הרה"ח ר' נפתלי פרענקל 

שליט"א, בשכונת מונטיפיורי 

מר"ש:  וגן.  בית  בשכונת  וכן 

אך בשנה הראשונה התאכסן 

בבתי  כן,  אליעזר:  ר'   - שם 

התפלל  זי"ע  מרן  ווארשא. 

שם בביהמ"ד החסידי. מר"ש: 

הגה"צ  התפלל  שבו  בשטיבל 

רייזמאן  יצחק  ישראל  ר' 

זצ"ל? ר' אליעזר: אכן.

שבט,  ט'  ביום  אחת  פעם 

כ"ק  ביאת  שלאחר  בשנים 

דודי ז"ל לארץ ישראל, ערכו 

דודי  כ"ק  שאל  לחדרו.  מחוץ  בראנפין'  און  'לעקיך  חסידים 

ז"ל לפשר הדבר, והשיבו שהיום ט' שבט שבו הגיע מרן לארץ 

געפרעגט,  מיר  מ'וואלט  'ווען  ז"ל,  דודי  כ"ק  אמר  ישראל. 

וואשן' )=אילו היו שואלים אותי  זיך  וואלט איך געזאגט צו געבן 

הייתי מורה לערוך לפניהם סעודה(.

התורה הראשונה שאמר כ"ק דודי ז"ל בארץ ישראל היתה, 

השירה  את  ישראל  ובני  משה  ישיר  “אז  הכתוב  ענין  לפרש 

הובא  ובמדרש  וגו',  לה'"  אשירה  לאמר  ויאמרו  לה'  הזאת 

“פיה פתחה בחכמה" וגו', שדוקא בעת הזאת ניתן לומר שירה, 

אלקותו  פרסום  והיה  ישראל,  כלל  לכל  נס  שנעשה  שמאחר 

יתברך שמו, ניתן לומר שירה.

און  לעקיך  קיבלו  כבר  הנוכחים  כל  האם  התעניין  מר"ש 

בראנפין, ושרו ואני בחסדך.
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ד' בשלח - י' שבט

תפילת שחרית התפללו בקומה העליונה.

מנחה התפללו לעת שקיעת החמה.

מעריב התפללו בשעה 9:30. אחר מעריב ניגשו ראשי ומנהלי 

'מוסדות התשובה - צהר' הר"ר שמואל ווינד הי"ו והר"ר מנחם 

קליין הי"ו עם התוכניה לסמינר שיתקיים השבוע במלון בית 

האלה לרווקים בוגרים בגילאי 19 ומעלה שע"י הארגון ומר"ש 

בירך מר"ש בקבוק יין.

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

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

התכנסות אנ"ש דחסידי בעלזא בעיר וועסטקליף יצ"ו לכבוד 

יום ההצלה ט' שבט:

ה' בשלח - י"א שבט

שחרית התפללו בקומה העליונה, בעליות נתכבדו - ראשון: 

שלמה  הר"ר  שני:  מב"פ,  שליט"א  אייזנבאך  פנחס  הר"ר 

אליעזר  אברהם  הר"ר  שלישי:  מלעיקוואד,  הי"ו  ראזנבערג 

לעמבערגער  פסח  הר"ר  הגבהה:  מב"פ.  הי"ו  עקשטיין 

הי"ו, אחר התפילה  מעכיל גרינוואלד  שליט"א, גלילה: הר"ר 

אמרו תהילים היומי ולאחמ"כ התפללו מנחה. 

בשעה 10:45 התפללו מעריב, אח"כ עברו בני חו"ל לקבלת 

וקיבל  בני שלש  לילדים  שלום, אח"כ ערך מר"ש חאלאקעס 

קהל מחותנים.

ערש"ק בשלח - י"ב שבט

יום שישי  ק''ק אמרו התהילים של  בחדר  שחרית התפללו 

ושבת, לאחר התפילה נכנסו הפירות כבכל שבוע וכן הרה''ח 

ר' הערצקא ענגעל שליט"א מב"פ עם נרות ואגוזים, ובני חו"ל 

עברו לקבלת שלום.

בשעה 12:00 יצא מר"ש להלווית הגה"ח ר' יונה רעכניצער 

ז"ל, מר"ש ליווה רגלית את המיטה ואח"כ נכנס לרכב ונסע עד 

היציאה מקרייתנו המעטירה וחזר לבנא"ק.
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שבת קודש בשלח - י"ג שבט - שבת שירה

לפני מנחה חבש מר"ש השטריימל לראש החתן כמר זכריה 

ולחתן  מלונדון,  ז"ל  יוסף  ר'  בן הרה"ח  ני"ו  אייזנבאך  אהרן 

ז"ל,  יחיאל  ר'  בן הרה"ח  ני"ו  יהודה אוברלענדער  זאב  כמר 

שרו יברכך ה'.

מנחה וקבלת שבת

לבוש  בהיכל  מנחה  לתפילת  מר"ש  נכנס   5:10 בשעה 

והתחיל  הרעזשוואלקע  את  פשט  הטלית,  על  ברעזשוואלקע 

אהרן  ר'  הרה"ג  המחותן  ניגש  התיבה  לפני  מנחה,  תפילת 

דירנפעלד שליט"א, לקבלת שבת ניגש הבע"ת הרה"ג ר' ירמיה 

דמן שליט"א, על לא תבושי שרו ניגון מודז'יץ )ה'אמרי אש' זצ"ל, 

מושר על 'מלכותך'(.

אחר סיום התפילה עברו לברכת גוט שבת, מר"ש יצא בשעה 

8:00 בשירת הניגון ישמחו.

שוה"ט ליל שבת

אמירת  אחר  השוה"ט,  לעריכת  מר"ש  נכנס   10:35 בשעה 

ומדאני אסא בירך מר"ש על הבשמים.

ג  בעת שחילק מר"ש משיירי החלה לנכדים, ניגש גם ילד אחד מקרובי משפחתם ליקח חלה.

מאסקאוויטש  מעכיל  יצחק  הר"ר  לקידוש:  הכוס  הגבהת 

שליט"א יו"ר קהל מחזיקי הדת בב"פ.

)לחן  יום  קרב  בניגון  קדשת  אתה  שרו  הפתג  בציעת  אחר 

קודש( אח"כ חזרו על הניגון. שרו אמת ואמונה, ישמחו. אחר 

כל מקדש שרו בצאת ישראל, שלך הם עבדיך, מגן אבות.

מהשיריים שלחו לאורחים מחו"ל.

לחיים, מנוחה ושמחה.

תורה

"מה תצעק אלי" - עצם נס קריעת ים סוף הוא 
הכנה לדורות ואינך צריך להתפלל על הישועה 

לדורות

פרנס הקובץ: הרב דוד בר"פ רינגל שליט"א - ברוקלין; לרגל שמחת 
 נישואי בתו למז"ט ובשעטומ"צ

זכות בקובץ: הרב אהרן יהושע זאבלוצקי שליט"א - מונטריאל; לרגל 
 שמחת נישואי בתו למז"ט ובשעטומ"צ

זכות בקובץ: הרב יצחק אלעזר שימל שליט"א - ברוקלין; לרגל 
שמחת נשואי בנו כמר יחיאל ני"ו למז"ט ובשעטומ"צ

אחר התורה שרו מה ידידות, יום שבת קודש בניגון קאסאן.

ברכהמ"ז: חבר הביד"ץ הגה"צ ר' יעקב גרינוואלד שליט"א 

מב"ב.

שבע ברכות: הרה"צ ר' גדליה משה סאפרין שליט"א מב"ב 

האדמו"ר מקאמרנא גב"ש, המחותן הרה"ג ר' אהרן דירנפעלד 

רוקח שליט"א מפלעטבוש  צבי אלימלך  ר'  שליט"א, הרה"צ 

שליט"א  וויינבערגער  יעקב  יצחק  ר'  הרה"צ  בערטש,  אב"ד 

אב"ד  שליט"א  בערגער  ישראל  ר'  הרה"ג  טשאבא,  אב"ד 

ב"פ  מקאמארנא  האדמו"ר  אחריתא:  ברכה  י-ם.  מישקאלץ 

שליט"א.

אחר השלו"ז שרו הניגון מלכותך )מודז'יץ, ששרו על לא תבושי(, 

מר"ש יצא בשעה 12:25 בשירת הניגון על זאת )גור(.

צפרא דשבתא

בשעה 9:25 נכנס מר"ש לתפילת שחרית וניגש לפני התיבה 

ברכות  בפני מר"ש  ברכת השחר אמרו  דזמרה, אחר  לפסוקי 

הנכדים והגבאי הרה"ח ר' אליעזר ווינד שליט"א.

נאדר  בקול  בפסוק  פסוק  הים  ושירת  ויושע  אמר  מר"ש 

בקודש.
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'נשמת' סיים מר"ש בקול שלהבת קודש מהפיסקא “כדבר 

שכתוב".

שליט"א,  פרידמאן  פנחס  ר'  הרה"ג  הבע"ת  ניגש  לשחרית 

שרו ממקומך.

הוצאה והכנסה: הדומ"ץ הרה"ג ר' הערשל בערגער שליט"א 

מב"פ. מר"ש עיטר את הס"ת בכלי הקודש לכבוד שבת שירה. 

הרה"ג ר' אהרן שטערנליכט שליט"א קרא בתורה.

כהן: הרה"צ ר' חיים פרץ לעבל שליט"א מאנטווערפן אב"ד 

שלישי:  מב"פ,  שליט"א  קליין  יעקב  ר'  הרה"ח  לוי:  נאסאד, 

אביו(,  )יא"צ  שליט"א  ווינד  שמואל  אליהו  ר'  הרה"ג  הדומ"ץ 

שליט"א  אייזנבאך  אברהם  משה  ר'  הרה"ח  המחותן  רביעי: 

)יא"צ אביו(, חמישי: הגבאי הרה"ח ר' אליעזר ווינד שליט"א )יא"צ 

אביו(, מר"ש עלה בעליית שישי - שירת הים, שביעי: הרה"ג ר' 

חאנטשין.  אב"ד  ממאנסי  שליט"א  מאנדלבוים  אלחנן  פנחס 

החתן  ז"ל,  אוברלענדער  יחיאל  ב"ר  ני"ו  יהודה  זאב  החתן 

זכריה אהרן ני"ו ב"ר יוסף אייזנבאך ז"ל מלונדון, החתן ראובן 

ב"ר אהרן מאיר טרום ני"ו מצפת, החתן ר' אהרן בראון הי"ו 

)בהג"ר יהושע וחתהג"ר ישראל גראס(, החתן אלעזר ב"ר נפתלי שיף 

ני"ו, החתן שרגא פייבל בה"ר שלמה פארגעס ני"ו מאשדוד, 

החתן ר' יצחק אהרן שארף הי"ו )בה"ר אברהם יעקב וחתה"ר משה 

אהרן מאשדוד  יצחק משה קאטה הי"ו )ב"ר  קאטצבורג(, החתן ר' 

וחת"ר שמעון אייכלר(, אחרון: החתן ר' יעקב אוסאיבל הי"ו )ב"ר 

יוסף מאשדוד, וחת"ר חיים נטע גראס(.

מפטיר: הרה"ח ר' ברוך ווינד שליט"א )יא"צ אביו(.

הגבהה: הרה"ג ר' שלום מאסקאוויטש שליט"א מאשדוד בן 

האדמו"ר ממעליץ, גלילה: הרב דוד צבי הורוביץ שליט"א נכד 

האדמו"ר מתוא"י.

שליט"א  פרידמאן  פנחס  ר'  הרה"ג  הכריז  קריה"ת  אחר 

כמידי שנה בשבת שירה על  פתיחת המגבית למרכז מוסדות 

בעלזא באר"י:

ורבינו  מורינו  אדונינו  קדושת  כבוד  הקודש  בפקודת 

“מרכז  של  השנתית  המגבית  על  מכריזים  אנו  שליט"א, 

צאצאינו,  מתחנכים  בהם  אשר  בעלזא",  חסידי  מוסדות 

צאן קדשים, לתורה ויראת שמים, לחסידות ומידות טובות, 

זי"ע  הקדושים  מרבותינו  לנו  הסלולה  סבא  ישראל  בדרך 

ויבלחט"א כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א.

ראוי להדגיש כי הכרזה זו החוזרת ונשנית בכל שנה, יש 

ההתחדשות  לרגל  זו,  בשנה  מיוחדת  חדשה  משמעות  לה 

הרע  עין  בלי  שנתרבו  הקדושים  המוסדות  של  העצומה 

הדרגות  לפי  מיוחדים  תורה  מרביצי  עם  ובאיכות,  בכמות 

של אלפי התלמידים הבאים מכל קצוי תבל, תחת הנהלת 

אהרן מרדכי שליט"א, שעומד לימין קדשו של  הרה"צ ר' 

כ"ק אדמו"ר מרן שליט"א בגשמיות וברוחניות, וההוצאות 

הן עצומות שלא יאומן כי יסופר.

בשלח  פרשת  בפרשתנו  שכתוב  מה  להמליץ  אפשר 

ה ֶאל ָהָעם ַאל  בנס הגדול של קריעת ים סוף: “ַוּיֹאֶמר מׁשֶ

ה ָלֶכם ַהּיֹום".  ר ַיֲעׂשֶ בּו ּוְראּו ֶאת ְיׁשּוַעת ה' ֲאׁשֶ יָראּו ִהְתַיּצְ ּתִ

כו-טז(:  )דברים  מה שכתוב  פי  על  בזה  הכוונה  לומר  ויש 
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“היום הזה ה' אלקיך מצוך לעשות את החוקים האלה ואת 

המשפטים". ופירש רש"י: “היום הזה, בכל יום יהיו בעיניך 

כחדשים כאילו בו ביום נצטווית עליהם".

וכן הנס הגדול של קריעת ים סוף, חוזר ונשנה בכל יום, 

ובפרט בשבת שירה כשקוראים את הקריאה של קריעת ים 

צריכים  שאנו  דמשיחא  בעקבתא  אלו  בימינו  ובפרט  סוף, 

לנס הגדול של קריעת ים סוף, כדי לקרוע ולייבש את המים 

העולם  את  השוטפים  וההפקרות  התאוות  של  הזידונים 

על  אלא  להישען  לנו  ואין  הנוער,  את  להטביע  ומאיימים 

את  להצלת  נח  תיבת  בבחינת  שהם  הקדושים  המוסדות 

צאצאינו.

הים  שנקרע  סוף,  ים  קריעת  של  בנס  שמצינו  כמו  לכן 

על ידי מסירות נפש שקפצו לתוך הים, כן הנס של קריעת 

ים סוף היום, לחנך את צאצאינו להינצל מהמים הזידונים 

אחד  כל  לסייע  נפש  מסירות  צריך  העולם,  את  השוטפים 

יתקיים מה שאמר  זה  ובזכות  בחיזוק המוסדות הקדושים, 

ה ָלֶכם  ר ַיֲעׂשֶ בּו ּוְראּו ֶאת ְיׁשּוַעת ה' ֲאׁשֶ משה רבינו: “ִהְתַיּצְ

מרן  כ"ק  שמבטיח  והישועות  הברכות  לכל  ונזכה  ַהּיֹום", 

בראשינו  ומלכנו  צדק  הגואל  ולביאת  שליט"א,  אדמו"ר 

במהרה בימינו אמן.

מר"ש ניגש לפני התיבה לתפילת מוסף. אחר התפילה עברו, 

ומר"ש  ישראל,  בצאת  הניגון  בשירת   1:15 בשעה  יצא  מר"ש 

עצר כמה פעמים באמצע הדרך ועודד את השירה.

קידוש

הגבהת הכוס לקידוש: הר"ר העניך גוטמאן שליט"א מלונדון.

שרו: ישמחו, למכה מצרים, ובמצרים החילות.

מר"ש למד דבר תורה מספה"ק 'תפארת שלמה'.

מיטאג טיש

ניגון  )ויז'ניץ(,  ממצרים  אמת  )ויז'ניץ(,  אבותינו  עזרת  שרו: 

ויושע ושירת הים )ויז'ניץ(, צמאה נפשי, על ברוך קל עליון שרו 

ניגון גור.

עבור  יין  העמידו  וכן  לנוכחים,  ליין  להעמיד  הורה  מר"ש 

מר"ש.

בירך  ולאחמ"כ  תורה,  מר"ש  אמר  עליון  קל  ברוך  לאחר 

לחיים.

 "והמים להם חומה" - שלא יבלבלו המלאכים

את שירת בני ישראל

אהרן  ר'  הרה"ג  קורא  הבעל  את  מר"ש  כיבד  בברכהמ"ז 

שטערנליכט שליט"א, אחר ברכהמ"ז שרו המעביר בניו )ה'אמרי 

אש' ממודז'יץ זצ"ל(.

מנחה 

בשעה 5:15 נכנס מר"ש לתפילת מנחה בגרויסע שטוב, לפני 

התיבה ניגש הדומ"ץ הרה"ג ר' שמואל יעקב לנדאו שליט"א 

מבי"ש.

הוצאה והכנסה: הדומ"ץ הרה"ג ר' שמואל מרדכי מושקוביץ 

שליט"א מאנטווערפן, כהן: הרה"ח ר' הירצקא ענגעל שליט"א 

שליט"א מב"ב,  יהודה ביילוש  מב"פ, לוי: הדומ"ץ הרה"ג ר' 

שלישי: המחותן הרה"ג ר' ברוך זאב פעדער שליט"א מגבעת 

זאב.

מקוט  שליט"א  טעללער  יצחק  ר'  הרה"ג  הדומ"ץ  הגבהה: 

סט לוק, גלילה: הר"ר טוביה שרייבער שליט"א מב"פ.

אחר מנחה אמר מר"ש מזמור 'ברכי נפשי'.

רעווא דרעווין

בתחילת ס"ג שרו ניגון מערכה אופרה מהר"א חלק א', על 

אודה שרו ניגון מודז'יץ )ה'אמרי אש' זצ"ל(.

'יום  ניגון מודז'יץ )ה'דברי ישראל' זצ"ל(,  על 'שבת היום' שרו 

מהרה"ק  בניגון  יקרא'  'דרור  ליובאוויטש,  בניגון  מכובד'  זה 

מרוז'ין זי"ע.

תורה

"תביאמו ותטעמו בהר נחלתך וגו' ה' ימלוך לעולם 
ועד" - אנו אומרים שירה על דעת זה שעתיד 

השי"ת להביאנו אל ארץ ישראל ולבנות לנו את 
ירושלים ובית המקדש ואזי נזכה לומר שירה 

בשלימות

השתתפות בקובץ: הרב הערש וואלף פורגס שליט"א- וויליאמסבורג; 
לרגל שמחת נשואי בנו כמר אברהם בנימין ני"ו למז"ט ובשעטומ"צ

אחר התורה שרו משכני, אשא עיני.

מר"ש בירך על הכוס ואמר את שבע הברכות.

משה דירנפעלד שליט"א  ניגש לפני התיבה הר"ר  למעריב 

מאשדוד.

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

ישראל מנחם נחום ני"ו, לברכת המבדיל: בנש"ק הר"ר מענדל 
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רוקח שליט"א מלעיקוואד.

ויתן לך. בשעה שעברו  אחר הבדלה שרו הזמירות ואמרו 

לאמירת גוט וואך, ניגנו עזרת אבותינו )חזנות(, שירה חדשה, 

עזרת אבותינו, ופדויי ה' ישובון, ואמר ביום ההוא, ואמרתם 

כה לחי, אילן. לאחמ"כ ניגשו בני חו"ל להיפרד והזכרות.

בשירת   9:00 בשעה  יצא  מר"ש  החתנים,  עם  רקד  מר"ש 

הניגון הושיעה את עמך ומחאו כף.

בקו"פ נכנסו: עורכי קובץ 'אור הצפון' עם הגליון החודשי 

לחודש שבט; הדומ"ץ הרה"ג ר' שמואל מרדכי מאשקאוויטש 

שליט"א מאנטווערפן עם בנו העסקן הר"ר הערשל הי"ו עם 

נשות  לפני  לומר  הנקודות ששלח מר"ש  על  קונטרס שערך 

אנ"ש ע"י נכדתו מרת סאפרין תחי' בחודש מנ"א העעל"ט, 

והמשיך  הנאתו,  רוב  את  והביע  בקונטרס  עיין  ומר"ש 

להתעניין אודות הפעילות שעושים עבור התלמידות מאנ"ש 

באנטווערפן; הרה"ג ר' אהרן ברב"י לוי שליט"א יו"ר יגדיל 

תורה עם פירות לכבוד חמשה עשר בשבט מטעם חברת 'יגדיל 

תורה' באר"י.

בעזרת נשים שע"י בית התפילה קיבל מר"ש קבוצה מאנ"ש 

אנשים  עוד  ניגשו  לאחמ"כ  וישועה.  לברכה  מחו"ל  וב"ב 

מיכל  יצחק  הר"ר  בשבט,  עשר  חמשה  לכבוד  פירות  עם 

על  דו"חות  עם  בב"פ  הקהילה  יו"ר  שליט"א  מאסקאוויטש 

פעילות הקהילה, וכן הרה"ג ר' אהרן ברב"י לוי שליט"א יו"ר 

יגדיל תורה עם ספרי 'ארחות צדיקים' המבואר שהוציא לאור 

לקראת שמחת נישואי בנו למז"ט.

א' יתרו - י"ד שבט

תהילים  אמרו  לאחמ"כ  העליונה  בקומה  התפללו  שחרית 

היומי אח"כ התפללו מנחה.

בשעה 6:30 הגיעו לקו"פ שר הדתות של ממשלת הונגריה 

איגוד  של  הראשי  הרב  כובש  שלמה  הרב  עם  יחד  וסגנו, 

הקהילות היהודיות בהונגריה )שתירגם את דבריו מהונגרית למר"ש( 

והרב שמואל אוירכמן מנהל קשרי חוץ ועסקים של הקהילות 
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היהודיות, והרב מנשה ברנט חבר הנהלת הקהילה בהונגריה 

שליט"א  אייכלר  ישראל  ר'  הרה"ח  דרבנן  בשלוחא  מלווים 

פנחס פארבער שליט"א  )כמו"כ הר"ר  הביקור ארך כעשרים דקות 

תירגם את השפה ההונגרית(.

הגר  מאיר  חיים  ר'  הרה"צ  לקו"פ  נכנס   10:30 בשעה 

מוויז'ניץ  האדמו"ר  ובן  ב"ב  וויז'ניץ  שיכון  אב"ד  שליט"א 

ביום  נכד האדמו"ר מתוא"י  עם  בתו  נישואי  לקראת שמחת 

רביעי הבעל"ט, ושהה בקו"פ למשך עשרים דקות הכניסו יין 

ומר"ש בירך למז"ט. 

לאחמ"כ התפללו מעריב. לאחר מעריב ניגשו כמה תורמים 

תושבי חו"ל עם מעות עבור קמחא דפסחא ומר"ש העניק להם 

הגדה של פסח, כמו"כ ניגשו הרה"ח ר' שלום משה שווארץ 

ברוך  ר'  והרה"ג  ואיינגעמאכטס,  רימון, תמרים  שליט"א עם 

מרדכי קופרשטיין שליט"א עם אתרוג קוגל.

 ב' יתרו - חמשה עשר בשבט
ראש השנה לאילנות

תפילת שחרית התפללו בקומה העליונה.

בעליות כובדו - ראשון: החתן זכריה אהרן אייזנבאך הי"ו 

)ב"ר יוסף ז"ל(, שני: הר"ר בצלאל בינעטה הי"ו, שלישי: הר"ר 
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וולקן  גבריאל  הר"ר  הגבהה:  מב''פ.  שליט"א  מייזנער  אשר 

הי"ו מאשדוד, גלילה: הר"ר פנחס פולק שליט"א מאשדוד.

אמרו תהילים היומי.

להגיש  פנימה  לקודש  רבים  אנשים  נכנסו  התפילה  אחר 

פירות, מר"ש הודה לכל אחד ואחד ואיחל 'א זיס געבענטשט 

יאהר'.

עריכת השולחן הטהור - חמשה עשר בשבט

מר"ש נכנס לתפילת מנחה בשעה 4:35, לפני התיבה ניגש 

המשפיע הרה"ג ר' יעקב טרויבע שליט"א

מר"ש  טעם  כמו"כ  החלות,  על  ובצע  ידיו  נטל  מר"ש 

קאמפאט  הכניסו  באר"יד.  שגדלו  מחיטים  העשויה  מהחלה 

הוא  )הקאמפאט  ברכה  ללא  מזה  טעם  מר"ש  המינים,  משבעת 

חלק מהסעודה(.

מר"ש בירך בופה"ג על היין.

ד  שמביא מידי שנה הרה"ח ר' אביגדור אהרן קליין שליט"א מב"ב. 

ה  לפני מר"ש היה דף עם השירים ומר"ש עיין בו מידי פעם.

ו  מר"ש מברך שהחיינו רק על פירות אר"י, השתדל והשיג את הפרי - הר"ר ישראל ברייש הי"ו מאשדוד

ברך  שרו  והדגים.  יאהך  פיש  הכניסו  לדודה,  מזמור  שרו 

ביום  נקוה,  כן  - ה'אמרי שאול' ממודז'יץ(, על  )בניגון ארשת  עלינו 

ההיא, ויספה, אילן )פיטסבורג(.

הכניסו מרק, בשר וכריין, קאמפאט.

לאחר הקאמפאט הכניסו מיני פירות רבים כנהוג, לפני מר"ש 

הניחו צלחת גדולה ועליו הרבה צלחות קטנות של הרבה מיני 

פירות, מר"ש בירך בופה"ע על תמרים וטעם מענבים, מר"ש 

בירך שהחיינו על שסקו וטעם מרימונים, מר"ש חילק רימונים 

לצאצאים, וכן נתן לכל אחד צלחת קטנה של פירות, כמו"כ 

נתן מר"ש שיריים לחתנים, מר"ש טעם מההערינג טבול בשמן 

וקוגל  מהאתרוג  טעם  ואח"כ  )שעורה(  בירה  שתו  ואח"כ  זית 

עשוי משבעת המינים וכן קוגל העשוי מאתרוגים.

שרו אילן )ר' ירמיה דמן(, והריקותי, הזן את העולם, והיה כעץ 

שתול.

עם  מגש  הגיש  הי"ו  מאשקאוויטש  הערשל  הר"ר  העסקן 

לבחורים  שיחולק  אתרוגים  מרקחת  של  קטנות  קופסאות 
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ירושלים  בעיה"ק  לצעירים  הישיבות  תלמידי  החשובים 

המשתתפים בסדר לימוד בשבת בבוקר לפני התפילה. מר"ש 

הראה לפתוח קופסה אחת וטעם מזה.

שלחו שקיות עם פירות לתורמים.

מר"ש שתה מליקר אתרוגים, וכן ממיץ רימונים וע"ז בירך 

לחיים.

טובים  לחיים  לחיים  לחיים  מר"ש:  איחל  לחיים  בברכת 

ווערן  נשפע  זאל  העלפן  זאל  אייבערשטער  דער  ולשלום, 

פאר יודישע קינדער כל מיני ברכות, כל מיני השפעות טובות, 

יודישע  אלע  והצלחה,  ברכה  שפע  ובניקל,  בהרחבה  פרנסה 

קינדער חיי אריכי בני בריכי ומזוני רוויחי, התעלות והתחזקות 

ווערן  נתרומם  ס'זאל  טובות,  ובמידות  שמים  ויראת  בתורה 

גאולה  די  צו  זיין  זוכה  מען  זאל  ישראל,  וקרן  התורה  קרן 

שלימה במהרה )אמן(.
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תורה

"ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו למען אנסנו הילך 
בתורתי" - כשם שירידת המן היתה דבר יום ביומו 
ולא מיום אחד לחבירו כך לימוד התורה היא חובה 

בכל יום ולא ניתן לדחותו למחרת

הכניסו קוגל לחתנים ומר"ש טעם וחילק לחתנים שיריים.

הכוס  הגבהת  ברכות.  שבע  ואמר  הכוס  על  בירך  מר"ש 

לברכהמ"ז: הרה"צ רבי אהרן מרדכי שליט"א, לשבע ברכות: 

הרה"ג ר' שלום שליט"א.

אח"כ נעמד מר"ש ונטל ידיו והתפללו מעריב, הבע"ת של 

מנחה ניגש.

יצא  ומר"ש  להיפרד,  לארץ  חוץ  מבני  כמה  ניגשו  בסיום 

בשעה 6:50.

הרה"צ  מאקאווא,  גאב"ד  כ"ק  בשוה"ט,  המשתתפים  בין 

מוויז'ניץ,  האדמו"ר  בן  מב"פ  שליט"א  הגר  מאיר  חיים  ר' 

ונכד  מאנסי  מזוויעהל  האדמו"ר  בן  מבאסטאן,  האדמו"ר 

האדמו"ר מסקווירא.

בעזרת נשים של בית התפילה חילק מר''ש תפוחים לבחורים 

בני כ' ומעלה ולחתנים וכן לכמה מאנ"ש תושבי חו"ל.

הרשמה למערכת בעלזא לקבל את התורות והעדכונים תמידין כסדרן
  bit.ly/belzinfo-org :ההרשמה בטופס הדיגיטלי


