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ד' משפטים - כ"ד שבט

היומי,  תהילים  אמרו  העליונה,  בקומה  התפללו  שחרית 

אח''כ התפללו מנחה. 

מעריב התפללו בשעה 10:40.

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

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

לייסוד  ירושלים,  בעיר  בעלזא  דחסידי  אנ"ש  התכנסות 

קרייתנו  וקדושת  צביון  על  לשמירה  בתוכם'  'ושכנתי  ועד 

המעטירה:

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

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

ע"י  והתעלות  בהתאחדות  שנערכו  שבת  ותפילות  סעודות 

ר'  הרה"ג  המשפיע  שבראשות  בי"ש  בעיר  'חברים'  קבוצת 

יצחק פיליפ שליט"א:

ה' משפטים - כ"ה שבט

שחרית התפללו בקומה העליונה.

בעליות כובדו - כהן: הר"ר אביגדור קאצבורג הי"ו מבי"ש, 

ר'  הרה"ח  שלישי:  שליט"א,  טאובר  עקיבא  ר'  הרה"ח  לוי: 

אהרן בר"ב ווינד שליט"א. הגבהה: הר"ר אהרן שפירא הי"ו, 

תשפ"ג | ד' משפטים - ד' תרומה
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היומי  תהילים  אמרו  הי"ו,  רינגל  שלמה  אהרן  הר"ר  גלילה: 

אח''כ התפללו מנחה.

אח''כ נכנסו לקו''פ הר"ר משה אהרן רינגל שליט"א מראשי 

טאובר  עקיבא  הר"ר  המהדורה  ופטרון  הצפון'  'אור  מכון 

שליט"א מב"פ, ומר''ש ערך לאו''ב לרגל הוצאת הספר החדש 

מהר"ם  נערכו מחדש כתבי הקודש מכ"ק  בו  'פרשת מרדכי' 

מבילגורייא זי"ע על ענייני שב"ק. מר"ש העניק להם ספר וכן 

נתן לנכדים שליט"א.

מעריב התפללו בשעה 11:00.

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

לועידת  שליט"א  אדמו"ר  מרן  כ"ק  ששלח  קודש  מכתב 

המחנכים מלמדי תינוקות של בית רבן בתלמידי התורה באר"י 

ירושלים  תלפיות  שכונת   - פבליון  באולם  היום  שהתקיימה 

בראשות הרה"צ רבי אהרן מרדכי שליט"א, ובו דנו על דרכי 

הנחלת ערכי התורה והחסידות לצעירי הצאן במוסדותינו הק':

ערש"ק משפטים - כ"ו שבט

אמרו  התפילה  אחר  העליונה,  בקומה  התפללו  שחרית 

תהילים של ימי שישי שבת.

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

מכתב קודש ששלח כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א לחברי קבוצת 

“מתאחדת" בביהמ"ד 'היכל שמחה בונם' בשכונת רובע ג' - 

אשדוד, לרגל ייסוד הקבוצה ומינוי המשפיע הרה"ג ר' נפתלי 

יהושע דוידוביץ שליט"א:

 שבת קודש משפטים - כ"ז שבט
 שבת שקלים ~ בבנאו"ק

מנחה וקבלת שבת

התפילות והסעודות בשבת זו נערכו בקומה העליונה בביתו 

נאוה קודש. 

ר'  הרה"ח  המחותן  מנחה,  תפילת  התחילו   5:30 בשעה 

ישראל מאיר שארף שליט"א מב"ב ניגש לפני התיבה, לקבלת 

שבת ניגש הר"ר שלמה יעקב פריעד שליט"א, לכה דודי אמרו 

בנעימה.
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שוה"ט ליל שבת

כמחצית השעה לאחר התפילה נכנס מר"ש לעריכת השוה"ט 

שרו.  קידוש  קודם  הזמירות  את  המשפחה,  בני  בהשתתפות 

בהגבהת הכוס לקידוש נתכבד הגבאי הרה"ח ר' מעכיל פירר 

שליט"א.

בין  כנהוג,  המאכלים  כל  את  והכניסו  ידיו  נטל  מר"ש 

הניגונים ששרו: ישמחו במלכותך, אור פניך, רזא דשבת, ימלוך 

ה' לעולם, קל נא לעולם, ברכו ברכת המזון בשעה 8:15. אחר 

ברכהמ"ז שרו שבח יקר, שבת קודש, ושויתי.

צפרא דשבתא

דזמרה  לפסוקי  העליונה,  בקומה  שחרית  תפילת  התפללו 

ניגש הרה"ג ר' משה קאצבורג שליט"א, לתפילת שחרית ניגש 

הרה"ג ר' חיים מאיר שליט"א.

בעל קורא: הר"ר אברהם יעקב בוים הי"ו. את העליות הכריז 

הרה"ח ר' ישראל מאיר שארף שליט"א מב"ב.

שליט"א,  צבי  שמואל  אברהם  ר'  הרה"ג  והכנסה:  הוצאה 

הר"ר אהרן פראנצויז שליט"א.

כהן: בחור הב"מ כמר אברהם שלום ב"ר אהרן פרנצויז ני"ו, 

לוי: הר"ר אלימלך הורביץ הי"ו, שלישי: הרה"ג ר' לייבל צוויבל 

שליט"א, רביעי: הרה"ג ר' דוד מענצער שליט"א, חמישי: הר"ר 

הרשל גרוס שליט"א, שישי: הבה"ח כמר ישראל מנחם נחום 

ני"ו, שביעי: הר"ר משה אהרן רינגל שליט"א. אחרון: המחותן 

הרה"ח ר' ישראל מאיר שארף שליט"א.

הבה"ח  גלילה:  הי"ו,  רוקח  יצחק  אברהם  הר"ר  הגבהה: 

ישעיה ב"ר אהרן פריעד ני"ו.

מפטיר - שקלים: הרה"ג ר' אברהם שמואל צבי שליט"א. 

הגבהה: הר"ר יוסף שלמה ברמ"א רינגל הי"ו, גלילה: הבה"ח 

חיים ב"ר אהרן פריעד ני"ו.

הרה"ג ר' שלום שליט"א בירך את החודש וניגש לפני התיבה 

לתפילת מוסף. 

קידוש ומיטאג טיש

את  הקידושא-רבא,  לעריכת  מר"ש  נכנס  התפילה  אחר 

נתכבד  הכוס  בהגבהת  הזמירות.  שרו  קידוש  קודם  הזמירות 

הנכד כמר אלעזר יחזקאל שרגא ני"ו.

פרנס השבוע
לע"נ העסקן הדגול הרה"ח ר' יואל בן ציון ב"ר צבי ז"ל פארקאש - נלב"ע י' אדר תש"פ לפ"ק

הונצח ע"י בניו ידידנו החשובים הרב זאב שליט"א והרב אהרן שליט"א

https://bit.ly/belzinfo-org
https://docs.google.com/document/d/1gkhrPkkmWNHJIZ5C5DMeCuAlvGEGcqup0zlv4UQSEM8/edit
https://docs.google.com/document/d/1gkhrPkkmWNHJIZ5C5DMeCuAlvGEGcqup0zlv4UQSEM8/edit
https://docs.google.com/document/d/1gkhrPkkmWNHJIZ5C5DMeCuAlvGEGcqup0zlv4UQSEM8/edit


4

שרו: אור פניך, קל נא לעולם, כי אתה הוא מלך, ימלוך ה' 

לעולם, ראשי על כל ראש נישאת.

בברכהמ''ז נתכבד הרה"ג ר' חיים מאיר שליט"א.

מנחה 

הר"ר  ניגש  לפנה"ת  מנחה,  תפילת  התפללו   5:50 בשעה 

פנחס קליין שליט"א.

ראשון: הר"ר ישי פארגעס שליט"א מב''פ, שני: הר"ר שלמה 

מושקוביץ  הערשל  הר"ר  שלישי:  ממאנסי,  שליט"א  גראס 

שליט"א ממונטריאל.

הגבהה: הר"ר יודל גרינוולד הי"ו ממונטריאל, גלילה: הר"ר 

אהרן מנדלוביץ הי"ו מלונדון. 

רעווא דרעווין

שרו הזמירות כבכל שבוע. מר"ש לא אמר תורה.

וינד  אליעזר  ר'  הרה"ח  הגבאי  המחותן  כובד  בברכהמ"ז 

שליט"א.

לתפילת מעריב ניגש הרה"ג ר' דוד מענצער שליט"א, אח"כ 

הבדיל הגבאי הרה"ח ר' מעכיל פירר שליט"א על הכוס.

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

שחרית  תפילת  התפלל  שליט"א  מרדכי  אהרן  רבי  הרה"צ 

בהיכל. עלה לתורה לעליית שישי ]אחר העליה עשה מי שברך 

לדודו כ"ק האדמו"ר מויזניץ לרפו"ש[, בירך את החודש וניגש 

לפני התיבה לתפילת מוסף. אחר התפילה נערך ברית וכובד 

באמירת הברכות.

בסיום התפילה הכריזו שתפילת מנחה ושל"ס יהיה בשעה 

מרדכי  אהרן  רבי  הרה"צ  בהשתתפות  שטוב  בגרויסע   5:15

שליט"א.

שליט"א  מרדכי  אהרן  רבי  הרה"צ  חילק  שלישית  בסעודה 

חלה ודגים לחתנים. לפני סדר הזמירות שרו אור פניך, וברכנו 

אבינו כולנו כאחד )ר' ירמיה דמן(.

התורה אמר על הפיוט 'אור פניך עלינו אדון נשא' שאומרים 

בתפלת מוסף, ואמר שמרומז בו כל דרכי התשובה. 'אדון' מרמז 

'שקל' ע"פ דברי  על מחילת עוונות, שהרי השקל בא לכפר. 

בשנה שעברה שאמר שהוא מלשון שקילת המעשים,  מר"ש 

כך  וע"י  מהתשובה,  חלק  שהוא  ישראל  בני  בין  אחדות  וכן 

'ובצדק' - צדקה,  מצטרף מחצית השקל של כל אחד לשקל. 

'הגה' - תפלה, 'ערך כי תשא' מעשה ע-ג-ל דכתיב בפרשה - 

מודה ועוזב ירוחם.

שבת שקלים הוא ענין של נשיאת ראש - “שהצדיק עומד 

וזוקף את ראשן". וענין זה של נשיאת ראש אינו דוקא לאלו 

שעומדים קרוב אל הצדיק, אלא ההשפעה היא למרחוק.

ברכנו היום את ר"ח אדר - “משנכנס אדר מרבים בשמחה", 

והוא הכנה לפורים ופסח כדברי רש"י. שבת שקלים יש בו כל 

נורא  לצדק  יכריעני  צדק  במאזני  “עד  הנוראים,  הימים  עניני 

וקדוש" - ר"ה, 'ולקחת את כסף הכפרים' יוהכ"פ, “אהבה על 

כל פשע כסית" מרמז על תשובה מאהבה שזוכים בחג הסוכות, 

“בגין צל ימינך לגונני התנשאת" שזוכים בחג הסוכות לשבת 

בצל הקב"ה כמו ענני הכבוד.

לאחמ"כ בירך על הכוס ואמר השבע ברכות. למעריב ניגש 

המחותן הר"ר יעקב נתנאל ברייש שליט"א.

הרה"צ רבי אהרן מרדכי שליט"א הבדיל על הכוס, בהגבהת 

הכוס נתכבד הבה"ח ישראל מנחם נחום ני"ו, לברכת המבדיל: 

הזמירות  שרו  אח"כ  מב"פ,  שליט"א  איגל  שלמה  ר'  הרה"ח 

ואמרו ויתן לך.

א' תרומה - כ"ח שבט

אמרו  התפילה  לאחר  העליונה,  בקומה  התפללו  שחרית 

תהילים היומי. 

מנחה התפללו לעת שקיעת החמה. 

מעריב התפללו בשעה 9:30.

ב' תרומה - כ"ט שבט

שחרית התפללו בקומה העליונה. בעליות כובדו - ראשון: 

הר"ר יצחק העכט שליט"א, שני: הר"ר יהושע גרינבוים הי"ו, 

שלישי: הגבאי הרה"ח ר' מיכל פירר שליט"א. הגבהה: הבה"ח 

חיים פונפדר ני"ו, גלילה: הבה"ח יחזקאל גלנדאור ני"ו. לאחר 

התפילה גמרו את ספר תהילים ואמרו יה"ר.

אחר תפילת שחרית התפללו מנחה.

מעריב התפללו בשעה 12:00. 
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ג' תרומה - ל' שבט - אדר"ח אדר

תפילת שחרית התפללו בקומה העליונה. הבע"ת הרה"ג ר' 

דוד מנצר שליט"א ניגש לפני התיבה לאמירת הלל.

בעליות כובדו - כהן: הרה"ג ר' משה קאצבורג שליט"א, לוי: 

נחום  אברהם  ר'  הרה"ח  שלישי:  שליט"א,  מאנן  אהרן  הר"ר 

שווארץ  משה  שלום  ר'  הרה"ח  רביעי:  מלעיקוואד,  מאייער 

הבה"ח  גלילה:  הי"ו,  שפירא  משה  הר"ר  הגבהה  שליט"א. 

שמעון שטוקמן ני"ו ממאנסי. 

אחר התפילה שרו יהי החודש הזה.

לפנות ערב התפללו תפילת מנחה.

ד' תרומה - א' אדר - ב' דראש חודש

מענצער  דוד  ר'  הרה"ג  הבע"ת  העליונה,  בקומה  התפללו 

שליט"א ניגש לפני התיבה גם לאמירת הלל.

מאיר  חיים  ר'  הרה"ג  והכנסה:  הוצאה   - כובדו  בעליות 

שליט"א. כהן: הר"ר יהושע העשיל שטיין שליט"א, לוי: הר"ר 

משה  שמואל  ר'  הרה"ח  שלישי:  שליט"א,  לוי  ברש"צ  אהרן 

גאלד שליט"א מב"פ )יא"צ אביו(, רביעי: הרה"ג ר' אלימלך נתן 

נטע שליט"א. הגבהה: הר"ר בערל אשרי הי"ו ממאנסי, גלילה: 

הר"ר אהרן ב"ר פישל פיליפ הי"ו מאנטווערפן.

אחר תפילת מוסף התפללו מנחה.

אחרי התפילה יצא מר"ש לקהל ועברו לברכת א גוטן חודש 

היתה  'ליהודים  שרו  להתברך(,  חופתו  ביום  חתן  עבר  העוברים,  )בין 

אורה' ו'להודיע', בהתרגשות ובצהלה.

  

מעריב התפללו בשעה 12:45.

למחרת,  הנישא  חתן  פנימה  לקודש  נכנס  מעריב  אחר 

להתברך לקראת נישואיו.

הרשמה למערכת בעלזא
לקבל את התורות והעדכונים תמידין כסדרן

  bit.ly/belzinfo-org :ההרשמה בטופס הדיגיטלי

https://bit.ly/belzinfo-org

