
גליון שבועי
לקהילות החסידים

אלעד ח' כסלו תשפ"ג

גליון שבועי
לקהילות החסידים

אלעד

פרשת 

ויצא
4:06 ............................................... הדה"נ 
5:15  ............................................ מוצ"ש 
5:50  ................................................. ר"ת 

בית המדרש המרכזי לתורה ולתפילה

קהל חסידים
בנשיאות רב קהילות החסידים

מורינו הגאון רבי ישראל זישא הלוי הורביץ שליט"א

השבוע ליל שב"ק פרשת ויצא

שבת אחים 
בראשות מורינו הרב שליט"א

בשעה 9:30

393

פקודי ה' ישרים משמחי לב
בכולל הלכה אחה"צ 

 יש אפשרות לקבל מס' אברכים 
 הלכות שבת 

אסוקי שמעתא אליבא דהלכתא

לפרטים והרשמה 052-7628234

ברכי נפשי

קהל  "תפארת משולם" 
טעמשוואר

בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

לרגל שבת התאחדות
לבני החבורות דקהילתנו הק'

בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

לא תתקיים השבת
עריכת השולחן

- שאר התפילות יתקיימו כרגיל -

בברכת שבתא טבא 

הגבאים 

דרוש
סייע חינוכי 

לחיידר חסידי באלעד
עבודה קלה - שכר נאה
052-7662334

דרוש
מחנך לכתה ו' 

בת"ת חסידי 
באידיש בעיר
053-3132034

בסייעתא דשמיא

נודה ה’ בכל לבב בסוד ישרים נהללנו

שהחיינו וקיימנו ולזמן הזה הגיענו

כרחמיו וכרוב חסדיו הגדיל לנו

בהיכנס בננו יקירנו

כמר יחיאל מיכל ני”ו

בשערי נועם ורצון של עול תורה ומצוות

ולאות ידידות הנני מתכבד להזמין את ידידיי ורעיי

להשתתף ולהשפיע עלינו מברכות פיכם

בשמחה של מצוה אשר נועדה להתקיים ברצו”ה

ביום רביעי, לסדר “ואיטיבה עמך” )וישלח(

אור לי”ד כסליו ה’תשפ”ג הבעל”ט

באולם “ויזניץ”, רח’ יונתן בן עוזיאל 34, אלעד

קבלת אורחים החל מהשעה 8:30 בערב

השתתפותכם בשמחתנו תסב לנו עונג רב
ולעת שמחה באהליכם ישמח ויגל לבנו אף אנו

המצפה לקראת בואכם בדיצות
ידידכם עוז

חיים  בלאאמו”ר הגרימ”מ הכ”מ  גרליץ 

ִתי" ִפָלּ קֹול ְתּ יב ְבּ ַמע ֱאלִֹקים ִהְקִשׁ "ָאֵכן ָשׁ
בשבח והודי' לבורא כל עולמים 

על כל הטוב והחסד אשר גמלנו עד הנה

ולעת עתה בשמחת לידת בתי תחי'
אתכבד בזאת להזמין את ידידי ומכרי 

כל אחד ואחד בשמו הטוב להשתתף בשמחת

ה"קידושא רבא"
שתתקיים אי”ה ביום השבת קודש - פרשת ויצא

בבית המדרש "מישקולץ" רח' רבי יהושע
תחילת התפילה: 8:30  |  סיום משוער: 10:40

ובתת ה' שמחה באהליכם ישמח ליבי גם אני

יעקב פרידמן

ים ֲאַהְלֶלּנוּ" ִפי וְּבתֹוְך ַרִבּ "אֹוֶדה ה' ְמֹאד ְבּ
בשבח והודי' לבורא כל עולמים 

על כל הטוב והחסד אשר גמלנו עד הנה

ולעת עתה בשמחת לידת בני תחי'
אתכבד בזאת להזמין את ידידי ומכרי 

כל אחד ואחד בשמו הטוב להשתתף בשמחת

ה"שלום זכר"
שתתקיים אי”ה בשבת קודש זו - פרשת ויצא

בבית המדרש "צמח צדיק ויז'ניץ"
בשעה 9:00

ובתת ה' שמחה באהליכם ישמח ליבי גם אני

הודעה ותזכורת!יוסף יעקב ברגר

"ספרן של צדיקים"
המרכז לספרי קודש באלעד

בביהמ"ד "צמח צדיק" ויז'ניץ
בשעות הערב
052-7149864

להשכרה
בעליון המבוקש - 400 מטר 

)האחרון בעיר!(
למטרת קודש, עסק שקט או לאחסון

- מיידי -

053-419-1382 

ניתן להעביר 

שטריימל'עך לשיפוץ 
כאן בעיר, אצל 

הערציס שטריימלך
משפ' ניימאן

רח' המאירי 9 - 053-3190890

 
                                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בס"ד  

 כהכנה לימי החנוכה הבאים 
 יתקיים השבוע שיחה מפמ''מ

 חהגה''

 הרב יהודה וינגרטן 
 שליט''א 

 'רעווא דרעווין' בעת אי''ה 
 זמן ר''תב

 
  ערבית 

 ר''תזמן מנין ראשון: 
   שעה אחר ר''ת בדיוק :נין שנימ

הננו שמחים להודיע לאברכים 
ובני עליה  היקרים  כי בס"ד יפתח שיעור חדש 

בשער ההקדמות למהרח"ו זיע"א
מפי הגאון רבי יצחק הילל שליט"א

בן המקובל רבי יעקב משה הילל שליט"א
ראש ישיבת אהבת שלום

לפרטים: 054-8486664
להצטרפות וקבלת עדכונים:  03-3137483

לכלל השיעורים:  03-9540528



פנינים מבאר האמונה             לרגל הילולת הרה"ק בעל ה'בת עין' זי"ע - י"ב כסלו
של  בהילולא  וז"ל:  ענין(  ד"ה  )נח  זי"ע  אברהם'  ה'בית  הרה"ק  כתב 
צדיקים גם מי שלא הכירו בחייו ולא שמע מפה קדשו דברי תורה, 
סיפורי  ומספרים  יחד,  ומתאספים  בעקבותיו  ההולכים  מקום  מכל 
קודש, וחוזרים על דבריו הקדושים שלימד בהם איך לעבוד להשם 

יתברך, על ידי זה משיגים קשר ושייכות להצדיק. עכ"ל.

וכמעשה שהיה בעת פרידתו של ה'בת עין' מבני קהילתו 'אווריטש', 
ונפשם  הקהל  כל  עמדו  לארה"ק  בדרכו  הספינה  על  עלותו  שטרם 
בשאלתם, להישאר דבוקים בו, אמר להם ה'בת עין' בזה"ל, כתיב 'ובו 
תדבק', וכי אפשר לדבק בו, אלא הדבק במידותיו מה הוא רחום וכו' 
מה הוא חנון וכו', מוכח מזה שהמדבק עצמו במדותיו של אחד נחשב 
ממש כמי שמדבק בו, על כן גם אתם הדבקו במדותי אשר הורגלתי 
בהם מנעורי עד היום הזה, ויהיה כמו שאתם מדבקים בי ממש פנים 
אל פנים, והמידות שהורגלתי ליזהר מנעורי הם - לשון הרע, שקר, 

וגסות הרוח. )מובא בהקדמה לבת עין מפי בן אחיו(.

איתא בגמ' )ב"מ פה :( על 'ההוא מרבנן' שנעשה סומא בעיניו רח"ל 
משום מעשה שהיה עיי"ש, והלך להשתטח על מערת רבי חייא, ואמר 
שם 'מתנייתא דמר מתנינא' )ופירש"י, 'תוספתא של אדוני שסידרה 
ונעשה  לששה סדרים אני שונה תמיד, דר' חייא סדרה לתוספתא'( 
לו נס ונתרפא. וביאר המהרש"א )ח"א ד"ה אמינא( בזה"ל, שעל ידי 
זה המת דר בשני עולמות כדאמרינן בפרק האשה רבה )יבמות צו :( 
אגורה באהלך עולמים )תהילים סא ה( כל תלמיד חכם שאומרים דבר 
וביאור  עכ"ל.  בקבר,  דובבות  שפתותיו  כאילו  בעוה"ז  מפיו  שמועה 
שתלמידי  שם  בגמ'  מבואר  כי  חי',  אשי  ה'בן  בשם  אמרו  הדברים 
חכמים רוצים שיאמרו דבר שמועה מפיהם לאחר הסתלקותם לעלמא 
דאתי, וכלשון רש"י )שם צז. ד"ה שיאמרו( שיהיו שפתי נעות בקבר 
והנאה  נעות  דובבות,  )לא:(  בבכורות  אומר  הוא  וכן  חי,  אני  כאילו 
רבי  שסידר  הברייתות  את  ששנה  שזה  נמצא  כחי,  שדומה  לו  הוא 
חייא גרם לו 'לחיות' מחדש לאחר שכבר נסתלק מן העולם, ועל כן 
ביקש מרבי חייא שיפעל להחיש לו ישועה לרפואת עיניו - כי 'סומא 
חשוב כמת' )נדרים סד:(, וכשם שהוא החיה את רבי חייא, כך בדין 
שישיב לו רבי חייא כגמולו ויחייה אותו ע"י שישיב לו את מאור עיניו. 
ומעתה מצאנו בגמ' עצה טובה לכל אותם החשובים כ'מת' ל"ע – אין 
לו בנים , אין לו פרנסה , שיקבלו על עצמם ללמוד מתורתו של בעל 
ההילולא קדישא, ובזה יהא להם 'זכות טענה' לבקש הימנו ש'יחייה' 

אותם ויושיעם במהרה מצרתם.

ישועות  על  עדים שמענו  מאלף  יותר  המעידים  רבים  מעשים  ואכן 
גדולות שנפעלו על ידי הקבלה להגות בספה"ק בת עין.   וכה סיפר 
הגאון רבי ישעי' טישלער שליט"א הדר בעי"ת בני ברק, כי לפני כמה 
שנים )בשנת תשע"ז( פגש בליל שב"ק על פתחו של ביהמ"ד חסידי 
- אברך מ'קרית ספר' שבא לשבות שבתו אצל חמיו בבני ברק, אחר 
'בת  ספר  ביהמ"ד  באותו  יש  האם  האברך  שאלו  שבת'  'גוט  ברכת 
עין  בת  ספר  שוכן  בביתי  אמנם  עין',  'בת  אין  כאן  ר"י  לו  ענה  עין', 
אחר כבוד ואם רצונך עז להשיג את הספר עלה עמי לביתי ואלווהו 
דייקא  ר"י לאברך האם חפץ מע"כ  ויאמר  יחדיו,  וילכו שניהם  לך... 
ב'בת עין' או כמו"כ טוב ספר חסידות אחר... פתח האברך וסיפר לר"י, 
לפני כשנה תמימה גמרתי למנות י"ב שנים מיום הנישואין ועדיין לא 
ובני ביתי לעיה"ק צפת להעתיר  אני  לי עליתי  נפקדנו בזש"ק, בצר 
תפילה ותחנונים בזכות הצדיק הקדוש ה'בת עין' )לא היה אז יומא 
דהילולא של הבת עין(, מכיוון שכהן אנכי וזכיתי להתקדש בקדושתו 
של אהרן אינני רשאי להיכנס ל'בית החיים' להשתטח על ציון הקודש, 
ע"כ פניתי אני וב"ב לבית מדרשו של הרה"ק ה'בת עין' זי"ע בצפת, 
לנו הבן  וקבלתי ע"ע שכשיוולד  שם קרענו שערי שמים בתפילתנו 
שנתו  במשך  עין  בת  הק'  בספר  הסעודה(  )בעת  שבת  בכל  נלמד 
הראשונה של הבן... ומיד נפקדנו בזש"ק, ואכן מיד קניתי את הספר 
הנני מקיים את  ובעזהשי"ת  בכל שבת,  ידי  מזומן תחת  יהיה  למען 
אשר קבלתי על עצמי, אלא שכאן בבני ברק בבית מו"ח לא מצאתי 
את הספר ע"כ מצאתני מחפש אותו .. והנה, אחד מבני החבורה שמע 
שנזקק  והיות  תשע"ח(,  בשנת  קדישא  דהלולא  )ביומא  זו  עובדא 
בכל שבת  ללמוד  עצמו  על  קיבל  מיד  שבגרה  בתו  אודות  לישועה 
בספה"ק בת עין, לא עברו ימים רבים ונמצא ה'חתן'... כעבור חודשיים 
ובטרם מלאות שנה תמימה לקבלתו כבר  הנישואין,  נערכה שמחת 
נערכה שמחת הברית לבנם בכורם. כמו"כ ידענא באחד מבני החבורה 

יחיאל מיכל

בס"ד

 
ברגשי גיל וחדווה שפתי רננות יהלל פינו, נאחל מקרב לב מלא ברכות ואיחולים, 

ליבו איש נעים הליכות, נחמד לשמים וטוב לבריות,  לידידינו הנכבד והנעלה,
פעלים, שמו  משובח ונערץ בפי כל, איש חי ורבפתוח לכל דבר שבקדושה, 

העומד  ,נו המעטירהיקהילת ומפארי ממייסדי ורחים רבנן, מפארים, מוקיר
 לימין בכל עת ועונה בכל עוז ותעצומות, ה"ה

 
 

 הי"ו יעקב פרידמןהנגיד הר"ר 

 לרגל השמחה הגדולה בהולדת הבת שתחי' בשעטו"מ

 

ולמעש"ט, וירוה לחופה יה"ר שיזכה הוא ובני ביתו לגדלה לתורה ולבעל תורה 
 אמן "ח בהרחבה גדולה ובריות גופא,תענוג ונחת דקדושה ממנה ומכל יוצ

 
 

 נאמנה המברכים בשמחה
 קהילת מישקולץ אלעד

 

 



פנינים מבאר האמונה             לרגל הילולת הרה"ק בעל ה'בת עין' זי"ע - י"ב כסלו
וכבר  ובנות  בנים  בעוד  ביתו  שהמתין כמה שנים למלא 
י"ב  ביום  ההילולא  בהגיע  גדול,  למומחה  תור  לו  נקבע 
כסלו תש"פ קיבל על עצמו לעסוק בכל שבת בספר הקד' 
בת עין, ולמעשה, זכה ודבר ישועתו באה בטרם בא זמנו 
לו  נולדה  השנה תשפ"א  ובראש  המומחה,  לפני  להופיע 
בת למז"ט. עוד שמעתי מבחור מצוין, שהשתטח על הציון 
שם  זו,  בשנה  נח  פרשת  א'  ביום  עין'  ה'בת  הרה"ק  של 
שנתיים  זה  כבר  )העומדת  אחותו  שאם  עצמו  על  קיבל 
עין  הבת  את  ילמד   – שבועיים  תוך  תתארס  בשידוכים( 
של אותה פרשה, ואכן בטרם גמר השבועיים – במוצש"ק 

פרשת לך לך באה הנערה בקשרי שידוכין...

'שמחת  היא  'הילולא'  תיבת  משמעות  כי  שאמרו,  יש 
אף  'דורונות',  להעניק  המנהג  בנישואין  והנה  נישואין', 
 – ל'חתן'  'דורון'  הוא  ברוך  הקדוש  מעניק  אלו  בנישואין 
הצדיק, שיוכל לשנות את גזר דינם של קרוצי חומר הדרים 
בעולם הזה, אמנם מובן שהקרוב קרוב קודם, על כן העצה 
בדרכו  אחד  כל  הצדיק  אל  ולהתקרב  להתחבר  היעוצה 
שלו, אם בעריכת סעודה, אם ב 'לחיים', אם בהשתטחות 
לילך   – צדיק  של  מדרכיו  ללמוד  כולנה  ועל  הציון,  על 
בהם ולעבוד בהם את ה' הוא האלוקים. ענין נפלא מצינו 
במשנת הגה"ק ה'מנחת יצחק' זצ"ל על דברי חז"ל )ב"ב 
הייתה תלויה בצווארו של  'רשב"י אומר אבן טובה  טז:( 
מתרפא.  מיד  אותו  הרואה  חולה  שכל  אבינו,  אברהם 
הקב"ה  תלאה  העולם  מן  אבינו  אברהם  שנפטר  ובשעה 
בגלגל חמה'. ומבאר וז"ל, דכבר פירשו )עי' פי' הרשב"א 
היינו  בצווארו,  יעקב שם( דמרגלית טובה שהייתה  בעין 
יעו"ש.  בדיבוריו,  הרבה  תלמידים  אליו  והמשיך  שהרגיל 
ובין  הגוף  חולי  בין  הכוונה,  לומר  נראה  וכו'  חולה  וכל 
והשתדלויותיו  בתפילותיו  מתרפאים  היו  הנפש  חולי 
להחזירם  הלב  אל  הנכנסים  הלב  מן  היוצאים  בדברים 
כמו  היינו  חמה,  בגלגל  הקב"ה  תלאה  וכשמת  לתשובה, 
שהגלגל חמה חוזר פ"א בשנה למקום שהתחיל הילוכו, 
כן הצדיק ביומא דהילולא דיליה, כשמשתטחים על קברו 
מסוגל להוושע כנ"ל - בין חולי הגוף ובין חולי הנפש יהיו 
חד  כל  הנצרכים  ישועות  מיני  כל  זה  ובכלל  מתרפאים, 
וחד בדיליה. ומסיים שם, ובוודאי שכן הוא ג"כ בזמן שאי 
לכבודו  יחד  מתאספים  אם  קברו,  על  להשתטח  אפשר 

)ועי' עוד, מנח''י עה"ת פ' נצבים עמ' רמה(.

ועלינו לדעת ולהאמין באמונה שלימה כי בכל שנה ושנה 
מתעלה הצדיק בגנזי מרומים מעולם לעולם, וגדול כוחו 
להשפיע יותר מבשנים עברו, ולא הרי הישועות שעתידים 
כאותם  הבעל"ט  כסליו  בי"ב  הגדולה  בזכותו  להתחולל 
הישועות שנעשו אשתקד בי"ב כסליו תשפ"ב. וכה אמר 
הרה"ק  בשם  זי"ע  מסקולען  אליעזר'  ה'נועם  הרה"ק 
, דהנה איתא בגמ' )ברכות לד:( שהמתפלל  מרוז'ין זי"ע 
גדול בסוף כל  וכהן  וסוף,  ובמודים תחילה  כורע באבות 
ברכה וברכה, ופירש רש"י, 'כל מה שהוא גדול ביותר צריך 
להכניע את עצמו' )ועל כן מבואר שם בגמ' שמלך צריך 
ביומ"ד  ושנה  שנה  בכל  כי  ייאמר,  ועד"ז  יותר(,  לכרוע 
מתעלה הצדיק מעולם לעולם, וכל מה שהוא גדול יותר 
הנמצאים  להושיע את  ולהשפיל עצמו  להכניע  צריך  כך 

בהאי עלמא.

אף מעשה פטירתו של צדיק זה - הציל חיי הרבים, היה זה 
בשנת תר"א, בראשית השנה פשטה בצפת מגיפה - מחלה 
ממארת חשוכת מרפא, וכל מי שנגע במי שתקפו החולי 
היה גם כן נחלה, מגיפה זו הפילה חללים רבים ואף ה'בת 
עין' נתקף בחולי זה , והתאבק במחלתו כמה ימים, לפני 
פטירתו הבטיח לבני העיר 'כי הוא הקרבן האחרון ממגפת 
הווה.  וכך  זו',  בעיר  מגיפה  עוד  תהיה  לא  ואחריו  הדבר, 
וכבר איתא ב'ספרי' )פרשת עקב פיסקא לח( לגבי ענין 
הברכה שהצדיקים מביאים אתם לכל מקום שהם הולכים, 
כשבא יעקב אצל לבן ברכה באת לרגליו... ירד יוסף אצל 

פוטיפר ברכה באת לרגליו... ירד יעקב אצל פרעה ברכה 
בטרם  הרעב  שנות  שנפסקו  ברכו  ובמה  לרגליו,  באת 
זמנם, וסבר תנא קמא שאחרי מות יעקב חזרו שנות הרעב 
לשמש עד מילוי זמנם )שבע שנים(, רשב"י אומר אין זה 
ובטלים  בחייהם  קיימים  צדיקים  שדברי  השם,  קידוש 
לעד  קיים  הצדיק  "י  ע  הבא  שפע  אלא  מיתתם,  לאחר 
ולעולמי עולמים. אמור מעתה, שבוודאי כל הניסים הללו 
רב  ייעצרו, שפע  היום, אבנים  גם  לנו  יארעו  אז  שאירעו 

יבוא עם כל הטוב על ראשי עם קודש.

הלחמי  )בית  זצ"ל  דייטש  יהושע  רבי  הגה"צ  כתב  כה 
בחג  שהה  תרפ"ז  בשנת  בחרותו  שבימי  פקודי(  פרשת 
הרה"ק  של  דהילולא  וביומא  מונקאטש,  בעיר  הסוכות 
הרה"ק  בנו  עם  יחד  לציונו  עלה  זי"ע  תשובה'  ה'דרכי 
ה'מנחת אלעזר' זי"ע. מנהגו של המנחת אלעזר היה לזמר 
את הפיוט 'בר יוחאי' על ציון אביו )על סמך שאביו חיבר 
וכן עשה בשנה  ג' כרכים ביאורים על התיקוני הזוה"ק(, 
זו ג"כ, לאחמ"כ פתח לבאר את הזמר 'בר יוחאי' שבו אנו 
צ"ב,  'לומדיך'  והלשון  לומדיך',  הם  העם  'אשרי  אומרים 
חיבורך,  או  תורתך  לומדי  לומר אשרי  היה  הראוי  מן  כי 
איזה  לרשב"י  מלמדים  שהם  כמו  שנראה  לומדיך  ומהו 
לימוד, וביאר המנח"א, שהכוונה למה שהולכים בעת צרה 
לקברי הצדיקים לבקש מהם שיתפללו לבטל הגזירה, כי 
הגזירות,  את  מהצדיקים  ומעלימים  שמסתירים  פעמים 
את  מהם  ומעלימים  מבטלה',  וצדיק  גוזר  'הקב"ה  שהרי 
הגזירות כדי שלא יבטלום, ולכן באים בני ישראל על קברי 
הצדיקים לקיים הם לומדיך – שהם מלמדים את הצדיק 
ראש  על  ניתכות  קשות  גזירות  אלו  בעולם,  נעשה  מה 
... )ובזאת החל המנחת  בני ישראל חדשים לבקרים ל"ע 
העוברות  הצרות  את  באריכות  אביו  בפני  לפרט  אלעזר 

עליו(.

ענין  את  מבאר  היה  זי"ע  מבעלזא  המהרי"ד  הרה"ק 
'הילולא' של צדיקים, כי ל'צדיק' יש כוחות אדירים, לפעול 
בעלותו  אמנם  הארץ,  בקרב  ונוראות  גדולות  ישועות 
השמימה בפטירתו מהעולם הזה - הרי הוא נוכח לראות 
פועל  אינו  וממילא  הם,  רבה  טובה  אלוקינו  מעשי  שכל 
הזה,  בעולם  הנמצאים  ישראל  בני  מעם  הצער  להסיר 
הבטיח  זי"ע  אלימלך  רבי  הרבי  שהרה"ק  המסופר  וכפי 
קודם פטירתו מהאי עלמא - לתלמידו הרה"ק רבי מנחם 
מנדל מרימינוב זי"ע, שבעלותו לשמי ערבות לא ינוח ולא 
ישקוט עד שתתבטל גזירה קשה שהיתה אז על ראשי עם 
בני ישראל, אחר זמן נתגלה אליו הרה"ק הרר"א בחלום 
ואמר לו, משעליתי למרום אינני רואה 'גזירות רעות' כלל, 
כי כל הגזרות 'טובות' המה, ולכן איני יכול לבטלה. אמנם 
ושוב  עלמא  להאי  הצדיק  נשמת  יורדת  ההילולא  ביום 
רואה היא לנגד עיניה את כל הצער ומכאוב העוברים על 
בני ישראל 'דבר יום ביומו', ואין לך יום שאין... מרובה... 
ונמצא  העליון,  בעולם  כעת  הנשמה  מקום  הרי  לאידך, 
שיש לה כוחות יותר מבהיותה בזה העולם, על כן כוחה 
רב לפעול ישועות גדולות למעלה למעלה מדרך הטבע. 
בהאי עניינא אמרו לבאר את דברי רש"י בפרשת תולדות 
עיניו  ותכהן  יצחק  זקן  כי  'ויהי  א(  כז  )בראשית  בפסוק 
המזבח,  גבי  על  כשנעקד  אחר,  'דבר   , וברש"י  מראות', 
השמים,  נפתחו  שעה  באותה  לשחטו,  רוצה  אביו  והיה 
וראו מלאכי השרת )את מעשה העקידה( והיו בוכים, וירדו 
ולכאורה  עיניו'.  כהו  לפיכך  עיניו,  על  ונפלו  דמעותיהם 
בזה  וכי בכדי שיראו המלאכים את הנעשה  ביאור  צריך 
העולם שאברהם עוקד את בנו יצחק – וכי נצרך עבור זה 
לפתוח את השמים. ואמרו ביאור נורא הוד, כי בוודאי את 
הכל הם רואים מן השמים, אלא שמשם אינם בוכים על 
זה כי שם רואים רק את הטובה שבדבר, וכי על דבר טובה 
וברכה יש להם לבכות, רק בהביטם בזה העולם איך שבני 
ישראל נאנקים ונאנחים איש איש בנגעו ומכאובו על זה 

הם בוכים מאין הפוגות עד שנסתמאו עיני יצחק עי"ז...

שעל  לומר,  נהג  רוז'ין  בית  מצדיקי  אחד  לענין,  מענין 
ואי  כן עשה ה' שפתח מערת ציונו הקדוש נמוך במאד, 
לכל  להזכיר   ,' קומה  'כפיפת  בלא  שם  להיכנס  אפשר 
הטהורה  משנתו  היא  זו  כי  קדישא,  מערתא  לגו  הנכנס 
אשר השאיר לנו - להתכופף ולהכניע את עצמנו בכל עת 
ועונה. ואכן, ידוע הדבר, שענין הענווה היתה נר לרגלי בעל 
ההילולא – הרה"ק הבת עין זי"ע, וכמו שהעיד על עצמו 
שמנעוריו הורגל להתרחק ביותר מגסות הרוח , ואכן כל 
והענווה  ההכנעה  במעלת  וגדוש  מלא  עין'  'בת  הספר 

ובגנות גסי הרוח.

הדברים ידועים ומפורסמים, שבעת הרעש הנורא בצפת, 
נקברו אז תחת  יקירי צפת  רובם של  רוב  בשנת תקצ"ז, 
מבני  'כעשירית'  אם  כי  לפליטה  נותרו  ולא  המפולות, 
היישוב, בעת שאירע הרעש עמדו בבית מדרשו של ה'בת 
עין'  ה'בת  ציווה  מיד  דמנחה,  'חזרת הש"ץ'  עין' באמצע 
שכל העם הנמצאים בבי מדרשא יתאספו ויעמדו סביבו, 
והוא עצמו נשכב על הארץ בפישוט ידיים ורגליים לפעול 
התמוטט  המדרש  מבית  מחצית  ואכן  פעל,  אשר  את 
עמדו  ששם  השנייה,  המחצית  ואילו  שמעליו,  הגג  ונפל 
המתפללים תחת צלו של ה'בת עין' נשאר על תילו, ונראה 
הדבר לכל עד עצם היום הזה. לאחר מעשה הסביר ה'בת 
עין' טעם השתטחותו על פני הארץ, כי ראה שאירע הדבר 
נפלו האבנים לארץ כדרכם,  כי לא   – שלא בדרך הטבע 
אלא נזרקו מדרום לצפון ומצפון לדרום, והבין שיד הס"מ 
עצה  אין  כזה  ובאופן  צפת,  עיה"ק  את  להחריב   – בדבר 
מלבד ה'התבטלות', ולכן השתטח על הארץ ב'התבטלות 
גמורה', כדרך שנהג רבי אחא בר יעקב כשנלחם עם הס"מ, 
כשנתגלה לו בדמות נחש בעל שבעה ראשים, וערף את 
)עיין  והשתטחויות על הקרקע  ידי כריעות  ז' ראשיו על 
קידושין כט:(. וע"י ההכנעה זוכה שתתקבל תפילתו, ובכך 
מפרש הבת עין )וארא ד"ה וגם אני( מה שנאמר )בראשית 
ויפח  'וייצר ה' אלוקים את האדם עפר מן האדמה  ז(  ב 
כשיש  וז"ל.  חיה',  לנפש  האדם  ויהי  חיים  נשמת  באפיו 
לאדם הכנעה באמת ונחשב בעיניו כעפר, אז ויהי האדם 
לנפש חיה, ותרגם אונקלוס לרוח ממללא, היינו אזי יכול 
וכבר  רב.  ושפע  ברכה  ידם  על  שיפעלו  דיבורים  לדבר 
איתא בזוה"ק )ח"א קכב.( 'מאן דזעיר איהו רב', ומסמיך 
בדרך  וידבר(  ד"ה  הגדול  לשבת  )דרושים  עין  הבת  לכך 
מכל  'קטונתי  י(  לב  )בראשית  יעקב  שאמר  מה  רמז 
החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך ', והנה הטעם 
שבתיבת אמת הוא 'זקף קטן', לרמז שמי שמקטין עצמו 
)כיעקב שאמר קטונתי( אזי האמת שהוא זקוף למעלה . 
בהנהגה  מן השמים  עמו  שזוכה שיתנהגו  אלא  עוד  ולא 
ניסית שמעל דרך הטבע, ובכך ביאר )חנוכה ד"ה ונוכל( 
)שבת  מעשרה  למטה  להניחו  מצוה  חנוכה  שנר  הטעם 
כא:( ואז מברכין שעשה ניסים, כי רק על ידי שיכניע עצמו 
- לכופף עצמו למטה מעשרה )אף מבלי 'רודף' אבל לבו 
'לב נשבר'(, יזכה לברך על הניסים שייעשו לו בזמן הזה 

כאבותינו בימים ההם .

בימי הרה"ק רבי יוסף מאמשינוב זי"ע שאלו איש יהודי על 
ההצעה שעלתה בביתו להעתיק מגוריו לארה"ב )בימים 
ההם(, ולא הסכים לו הרבי, וכה אמר לו, איני חושש שמא 
תתקרר ב'שמירת שבת' או ב'כשרות', כי הנני מכיר אותך 
כ'ירא שמים' מרבים, וברור לי שלא תיכשל, אבל לזאת לא 
אתן לך לדור שם, מחמת שאין שם בנמצא 'קברי צדיקים' 
)כהיום  הצאצאים  על  בדמעות  העיניים  את  שם  לרחוץ 
כבר טמונים שם כמה וכמה צדיקים, אשרי המשכיל לנצל 
'מתנה טובה' זו(... ואם אמר כן הרה"ק בדורו, ק"ו לדור זה 
האחרון, בו רבו הנסיונות העצומים ובעיקר בענייני הכלים 
העיניים  את  לרחוץ  עלינו  כמה  והטמאים,  המאררים 

בדמעות שליש שנזכה לגדל דורות ישרים ומבורכים.
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הרב משה יגר שליט"א
ובנו הבה"ח יחיאל נ"י

הרב אברהם שנק שליט"א
ובנו הבה"ח יהודה נ"י

ל   באירוסי הבן ך

הרב יצחק ישכר גרינפלד שליט''א
ובנו החתן ברוך ני''ו

הרב דוד לוריא שליט''א
ובנו החתן חיים ני''ו

הרב אריה אינהורן שליט''א
ובנו החתן יעקב ני''ו

ל   באירוסי הבת ך

הרה"ג מאיר גליק שליט"א

הרב יואל יוז'עף שליט"א

הרב ישראל לוינגר שליט''א

ל   באירוסי הצאצאים ך

הרה''ג אלימלך גלבשטיין שליט''א
ובנו החתן זאב ני''ו

עב"ג בת הרב יעקב אהרן לוין שליט''א

ל   בנישואי הבן ך

הרב אברהם אלחנן כהן שליט"א
ובנו החתן אליהו שמואל ני"ו

עלי' לתורה וקידושא רבא 
ביהמ''ד דושינסקיא רח' רש''י

שמחת הנישואין יום ג' - אולם 'הכרמים' בית שמש

הרה"ג פסח ישראל שנייבלג שליט"א
ובנו החתן דוד צבי ני"ו

שמחת הנישואין יום ג' - ארמונות חן ב''ב

ל   בנישואי הבת ך

הרה''ג משה מאיר טאבק שליט''א
שמחת הנישואין יום ד' -  רויאל ב''ב

הרב יהודה טסלר שליט"א
שמחת הנישואין יום ד' - כליל מלכות ב''ב

ל   תפארת בנים אבותם ך

הרב מרדכי בוימל שליט"א
בהולדת הנכד ני''ו

הרב שמואל )בר''ש( לידר שליט"א
בהולדת הנכדה תחי'

ְמעֹוָנם ּבִ ְמָחה  ַהּשִׂ ְמעֹוָנםׁשֶ ּבִ ְמָחה  ַהּשִׂ ׁשֶ

a039300191@gmail.com :יו"ל ע"י מערכת "אכסוף" טל: 052-7648003 פקס: 153-39300191 אימייל

נטפי תנחומים
משפחת הרב אברהם גרינפלד שליט’’א

משפחת הרב מרדכי צייזל שליט’’א
בפטירת האם מרת שפר ע’’ה

אשת הרה’’ח רבי אברהם אייזיק שיבלחט’’א

יושבים שבעה רח’ האדמו’’ר מנדבורנה 57 ב’’ב - קמים ביום ראשון

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד

 

 

 

 

 

 

 תשפ"ג כסלו              ה                                                         בעז"

 טוב מזל ברכת 

ברון שיר ושבח, ברגשי גיל וחדוותא אילעא, נאחל מלא ברכות ואיחולים 
 ,קדם הני תרי רבנן, שמם הולך לפניהם

 

גברא יקירא, מרבה פעלים לה' ולתורתו במסירות ובנאמנות, מרביץ האי 
תורה בחכמה ובדעת יתירה, עושה חיל למען קהילתינו הק' לבל יחסר המזג 

 ללא ליאות, ה"ה

  שליט"איצחק דוד ברגר הרב 
 בן מורינו הרב שליט"א

 

ולהאי גברא יקירא, לן באהלה של תורה, יראתו קודמת לחכמתו, ידיו רב לו 
 ובשפתותיבהעמדת חיילים לתורה והוראה בכישרונו המבורכת, הוצק חן 

 בהשמיע לחברים מקשיבים יר"ש וחסידות, ה"ה

 שליט"אאל יהודה לייב פינק ייקות  הרב

 חתן מורינו הרב שליט"א
 

 ני"ובהולדת הבנים בעת השמחה 

 בשעה טובה ומוצלחת 
 

ברכותינו שלוחה שיזכו לגדלם לתורה לחופה ולמעש"ט בדרך הסלולה להם 
מאבותיהם הקדושים, וירוו הם ובני ביתם הרבה נחת מהם ומכל יוצ"ח מתוך 

 .אמן ,אושר ועושר ובריות גופא
 

 נאמנהבשמחה המברכים 

 קהילת מישקולץ אלעד

 בית המדרש מישקולץ
אלעד 3רחוב יהושע   

התפנה "בית מדרש" מפואר, מאובזר
 ורחב ידיים, במיקום נפלא - לכולל אברכים

לפרטים 058-3211501


