
מצות  קיום  נגד  מתחזק  הרע  שיצר  ככל 

הזכות  גודל  את  הוא  יודע  שהרי  צדקה, 

וההשפעות הטובות הניתנות לנותני הצדקה, 

נגדו  ומתגברים  ישראל  בני  מתחזקים  כך 

לעשות צדקה עם עניים ונצרכים.

ואביון, שהיה מתנגד  יהודי עני  מסופר על 

בעל  מקאסוב  מנדל  מנחם  רבי  להרה"ק 

הרבי,  אל  פעם  נכנס  הלה  שלום".  "אהבת 

בגרה  שבתו  סיפר 

לה  למצוא  ועליו 

אין  ולרש  שידוך, 

הרבי  פתח  כל. 

את המגירה ומסר 

מאות  כמה  לו 

זהובים שהיו שם. 

הדברים  כשהגיעו 

של  אחיו  לאוזני 

הצטער  הרבי, 

ביודעו  מאוד, 

הכספי  שמצבו 

קשה.  אחיו  של 

טען  סוער  כשכולו 

ביתו  ולצרכי  לעצמו  "הייתכן?!  אחיו:  לפני 

מצמצם הרבי כל כך, ואילו כאן נכנס לו אחד 

ממתנגדי הרבי, מבקש כסף - ומקבל בקלות 

כזאת מאות זהובים!"

אהובי,  "אחי  בניחותא:  לאחיו  הרבי  השיב 

כבר היה כאן מישהו שקדם לך בטענות אלה, 

"מי היה  אך לא שמעתי בקולו". שאל האח: 

זה שטען כמוני?", "היצר הרע! - השיב הרבי 

טענות  וטוען  מפתה  שתמיד  זה  בפשטות, 

ר'  זאת  שמע  ממנו!"  ה'  ישמרני  שכאלה, 

יצחק, ועזב את החדר באין אומר ודברים...

שמנהגו  מופלג,  עשיר  יהודי  על  מסופר 

היה לחלק כספי צדקה ביום ובשעה קבועה, 

כל אחד  אליו  ונכנסו  כל המבקשים  באו  ואז 

בבקשתו, והוא נתן את תרומתו.

ונעמד  התחכם,  אחד  שאיש  מעשה  אירע 

הלה  העשיר.  אל  להיכנס  נוספת  פעם  בתור 

משראה  שניה.  פעם  וקיבל  הצליח  אכן 

ורביעית,  שלישית  פעם  כן  עשה  שהצליח, 

אחד  בא  אחדות.  פעמים  וקיבל  חזר  וכך 

וגילה לעשיר, שהלה מרמה אותו כדי לזכות 

בתרומה גדולה יותר.

כלל,  רגז  לא  שהעשיר  בלבד  זו  לא  והנה, 

ואמר:  עוד פתח  אלא 

וכי מה בכך שהוא 

את  לרמות  רוצה 

הרי  הרע,  יצרי 

מוכן  מצידי  אני 

יפה  לו מנה  לתת 

כבר  שבעתיים 

הראשונה,  בפעם 

הרע  שיצרי  אלא 

לתת  אותי  מסית 

לו רק סכום קטן. 

מרמה  הוא  ואם 

ומצליח  יצרי  את 

שוב,  אלי  להיכנס 

הרי רק את דעת היצר הרע הוא גונב, ולא את 

דעתי!... )"אוצר אפרים"(.

על  להתגבר  טובה  עצה  נתנו  הספה"ק 

שיפריש  והיא,  ברצון,  צדקה  ולתת  יצה"ר 

מוכן  הכסף  ויהא  לצדקה,  מממונו  תחילה 

לתת לעניים. וכשתגיע העת לתת צדקה, לא 

ירע לבבו בתתו, כי כבר הפרישו לפני כן לצורך 

זה. בספר "מקור ברוך" הביא, שכבר בהפרשה 

ואח״כ  צדקה,  מצות  מקיים  הוא  הראשונה 

המצוה  את  מקיים  הוא  לעני  הנתינה  בעת 

בכתוב  בפרשתנו  רמוז  והדבר  נוספת,  פעם 

"נתון תתן לו ולא ירע לבבך בתתך לו", "נתון 

וא׳  ההפרשה  בשעת  א׳   - פעמים  ב'  תתן" 

לא  "כי  והתועלת מכך תהיה  הנתינה,  בשעת 

ירע לבבך בתתך לו"...

ראה אנכי נתן לפניכם היום ברכה וקללה )דברים יא, כו(.
ראה והתבונן, כי 'אנכי' נתן לפניכם את הטוב והרע, הברכה 

והקללה. כל המקרים אינם מקרה, הכל מאת השי"ת.

הרה"ק רבי משה לייב מסאסוב זי"ע ]"תורת הרמ"ל"[

והחסידה והאנפה למינה )יד, יח(.

למה נקרא שמה חסידה? שעושה חסד עם חברותיה )חולין 

 - ויש לשאול, אם כן מדוע היא בין העופות הטמאות?  סג.(. 

מכיון שעושה חסד רק עם חברותיה. איש חסד אמיתי עושה 

חסד עם כל הברואים.

הרה"ק רבי יצחק מאיר מגור זי"ע ]"חידושי הרי"ם"[

לאמר  מצוך  אנכי  כן  על  הארץ  מקרב  אביון  יחדל  לא  כי 

פתוח תפתח את ידך לאחיך לענייך ולאביונך )טו, יא(.

יחדל  שלא  לאביון  צדקה  לתת  ידך  את  פותח  הנך  כאשר 

שתפייס   - 'לאמר'  הקב"ה,  אומר   - מצווך  אני  הארץ,  מקרב 

ידאג ממצבו, כי גלגל חוזר הוא  את האביון ותאמר לו שלא 

בעולם, ועוד יגיע יום שגם אתה - האביון - 'פתוח תפתח את 

ידך לאחיך לענייך' וגו'.

הרה"ק רבי יצחק מווארקי זי"ע ]'שיח שרפי קודש'[ 

וברכך ד' אלקיך בכל אשר תעשה )טו, יח(.

אויבערשטער"  דער  העלפט  מ'טוט,  "אז  אומרים  העולם 

היא  האמת  אולם  מסייע[.  הקב"ה  ופועלים,  משתדלים  ]אם 

שרק אם יהיה "וברכך ה' אלקיך" אז "בכל אשר תעשה", כי גם 

לעשייה צריך סייעתא דשמיא.

הרה"ק רבי דוד מסקווירא זי"ע ]"אמרות טהורות"[ 

איש כמתנת ידו כברכת ד' אלקיך אשר נתן לך )טז, יז(. 

גדולה מעלת הצדקה כשהיא בסתר ובהצנע, שלא לבייש. 

וזהו "כברכת ד' אלקיך" - כשם שברכת ד' אינה מצויה אלא 

בדבר הסמוי מן העין )ב"מ מב.(, כך גם אתה תן צדקה בסתר, 

שלא יתבייש העני.

אלשיך הק'

ליקוטים יקריםממעיינות החסידות

ונכתב בספר
"עשר תעשר" )דברים יד, כב(.

ידוע שמצות צדקה היא גדולה מאוד, ומצלת מכל 
מצות  שנזכרה  מקום  בכל  לכן  ופורעניות,  הצרות 
"נתון  תעשר",  "עשר  הלשון:  נכפל  בתורה,  צדקה 
תתן", "פתוח תפתח" )שם טו, ח-י(. בגלל שהמצוה כה 
גדולה והיצר הרע מתחזק כנגדו, צריך הכתוב לכופלו 

לחזק את הענין.
"בוצינא דנהורא" 
להרה"ק רבי ברוך ממעזיבוז זי"ע

העצה להתגבר על היצר

בס"ד. גליון מ"ח • פרשת ראה תשע"ו • אבות פרק ה' • דף היומי: בבא קמא צ"ה •

7:00  ............ הנרות  הדלקת 

7:22  ........................ שקיעה 

6:19  ................... החמה  נץ 

8:58  .............. מג"א  סזק"ש 

9:34  ................ גר"א  סזק"ש 

10:39  ........ תפילה  זמן  סוף 

מנחה  גדולה  .................  1:22

7:20  ........................... שקיעה 

מוצאי ש"ק  '50 דקות' ...... 8:10

8:32  ... רבנו תם:  זמן  מוצש"ק 

זמנים לשב"ק פרשת ראה



רב  הורוביץ  אריה  מרדכי  רבי  הגה"צ  סיפר 

רבנו,  אצל  הייתי  פעם  ברומניה:  באנילוב  העיר 

שמציעים  היות   - להתייעץ  מהמחוז  יהודי  ובא 

על  רבנו  לפני  טען  הלה  רבנו.  לבתו תלמיד של 

הבחור שהציעו לו: "הרי הוא אינו סוחר כלל, רק 

לומד בישיבה, ואיך יוכל להתפרנס?" ענה לו רבנו 

והיכן  סוחר?  להיות  אתה  למדת  "היכן  בחכמה: 

היא  ה'  'ברכת  רק  הלא  זו?  חכמה  אביך  למד 

תעשיר' )משלי י, כב( - ה' הצליח את אביך ונעשה 

יצליח   - יתעשר  שתלמידי  ה'  ירצה  אם  עשיר. 

ישיבה  תלמיד  בין  החילוק  אמנם  עשיר.  ויהיה 

יתהפך  והגלגל  יצליח  לא  הוא אם  לאיש פשוט, 

מוכרח  יהא  האיש הפשוט  עני, שאז  ויהיה  עליו 

לחזר על הפתחים, אבל תלמיד הישיבה, אם ח"ו 

לפניו,  דרכים  הרבה  עוד  יש  בעסקיו,  יצליח  לא 

לכל  או  בכבוד,  ולהתפרנס  רב  להיות  יוכל  הוא 

הפחות שוחט - וגם-כן יפרנס את משפחתו, אם 

כן למה לא תיקח לחתן בחור בן-תורה ויר"ש?"

כבוד  את  להגדיל  תמיד  רבנו  השתדל  כך 

התורה וכבוד התלמידים, וע"י זה רומם את קרן 

התורה והיהדות )"זכרון אליעזר"(.

יהודי  להצלת  רבנו  של  הכבירות  פעולותיו 

הרשעים  ע"י  השואה  בשנות  שהוגלו  בוקובינא 

רבנו  ומפורסמים.  ידועים  ימ"ש לטרנסניסטריה, 

אדירים  סכומים  אסף  שם  בטעמשוואר,  ישב 

היהודים  אל  שונות  בדרכים  בהיחבא  ושלחם 

הנרדפים.

מיהודי  אחד  רבנו  אל  בא  תקופה,  באותה 

טעמשוואר, והציע לבקש עזרתו של קצין גבוה 

כספים  להעברת  ידאג  שהוא  ממכריו,  שהיה 

לכך.  הסכמתו  את  נתן  רבנו  לטרנסניסטריה. 

באפשרותו  שאין  השיב  הקצין,  אל  פנו  כאשר 

לצוות  ביכולתו  אך  הכסף,  את  בעצמו  להעביר 

על  סמכו  שלא  היות  ממנו.  צעיר  קצין  על  זאת 

יהודי,  עמו  שיילך  היה  דרוש  הצעיר,  הקצין 

להעביר  למי  ויכוונו  קיום השליחות  על  שיפקח 

את הכסף.

אליו,  הנלווה  היהודי  ייתפס  שלא  בכדי 

החליטו לשלוח עמו אשה, כך לא יחשדו שיהודי 

מבתו  ביקש  יהודי  אותו  הקצין.  עם  ההולך  הוא 

האשה  התפקיד.  את  ותמלא  בדבר  שתסייע 

החלה בתפקידה, אך לאחר זמן קצר, היות שלא 

היה זה ראוי שהיא תתלווה אל הנכרי, נכנס אביה 

זה.  מתפקיד  בתו  את  שיפטור  וביקשו  רבנו  אל 

השיב:  ולאחר-מכן  במחשבותיו,  התעמק  רבנו 

דעתי שתמשיך בתפקידה, למען אחינו הנדכאים, 

ובשכר זאת הנני מבטיח לה שני דברים: א. זיווג 

תזכה  היא  ב.  ירא-שמים.  חסידי  בחור  עם  הגון 

להיות על-ידי גם בעולם העליון! 

מספר  כעבור  התקיימה  הראשונה  ההבטחה 

שנים - היא נישאה ליהודי ת"ח וחסיד ירא שמים, 

בחורף  ומבורכים.  ישרים  דורות  הקימו  והם 

ולאחר  טובה,  בשיבה  האשה  נפטרה  תשס"ג 

כמה שבועות היא נראתה לבעלה בחלום, בפנים 

ללבוש  שנהגה  חגיגיים  ובמלבושים  שמחות 

איננה  כבר  שהיא  בחלומו  זכר  הבעל  בחייה. 

האשה:  השיבה  מצבה.  מה  אותה  ושאל  בעולם, 

"ס'קען נישט זיין בעסער!" ]לא יכול להיות טוב 

יותר![, כי מיד בהגיעה לעולם העליון קיבל אותה 

רבנו, ומאז היא נמצאת במקום טוב מאוד!

לזכר עולם יהיה צדיק

תקיעת שופר בחודש אלול
המנהג בכל תפוצות ישראל, שמר"ח אלול 
מהרי"ל  במנהגי  בשופר.  לתקוע  מתחילים 
)הל' ימים הנוראים( מובא, שהטעם הוא כדי 
הדין  יום  מתי  ידע  שלא  השטן,  את  לערבב 
אז  כי  ר"ה,  בערב  אין תוקעים  ולכן  ויקטרג. 

יסבור השטן שיום הדין עבר.
מהר"ם מרוטנבורג )ספר המנהגים( כתב, 
ולחנך,  ללמד  הן  אלול  בחודש  שהתקיעות 
ששואלין בהלכות הרגל שלושים יום קודם, 

לכן מתחילים לתקוע חודש קודם ר"ה.
איך  אמר:  מבעלזא  יהושע  רבי  והרה"ק 
יכולים לקחת את השופר בראש השנה  היו 
ביד, מגודל פחד ה', לולא שחז"ל תיקנו לנו 
זה  שע"י  אלול,  חודש  כל  בשופר  לתקוע 

מתרגלים אנו מעט לעבודה נוראה זו.
זי"ע,  מצאנז  חיים  רבי  שהרה"ק  מסופר 
כשתוקעים  מיד  אמר:  חיים",  "דברי  בעל 
בשופר בר"ח אלול, אפילו תולעת הרוחשת 
מתרגשת  האדמה  בעומק  האבן  תחת 
הבעל"ט,  הק'  הדין  יום  מאימת  ומתעוררת 

ומכל שכן אדם מישראל.
מפשעווארסק- איציק'ל  רבי  הרה"ק 
ר'  הרבי  שבימי  סיפר,  זצ"ל  אנטווערפן 
לידי  שנפל  יהודי  היה  מליז'ענסק  אלימלך 
כת החיצונים רח"ל. הרבי ר' אלימלך בגודל 
קדושתו הוציאו מידם, וכששאלו אח"כ את 
שאינו  אמר  ההיא,  הכת  הנהגת  על  האיש 
שבחודש   - אחד  דבר  זולת  מאומה,  זוכר 
בשופר,  תוקעים  שישראל  בשעה  אלול 
כדוגמתה!  שאין  ורעדה  חיל  אותם  אוחזת 

)"י"ג אורות"(.

הרה"ק רבי אליעזר מוויזניץ זי"ע 
בעל "דמשק אליעזר" • ב' באלול תש"ו, 70 שנה להסתלקותו

מרומם קרן התורה

קיום הבטחה לאחר כשישים שנה

ביום זה עלה  א' באלול ב' אלפים תמ"ט: 

משה רבנו להר סיני כדי לקבל את הלוחות 

ויאמר  הכיפורים,  ביום  וירד  השנייה,  בפעם 

ד' סלחתי כדבריך.

הנביא  חגי  ת"ח:  אלפים  ג'  באלול  א' 

בית  בשיקום  העצלות  על  זה  ביום  התנבא 

ֶבת  ָלשֶׁ ם  ַאתֶּ ָלֶכם  ַהֵעת  השני:  המקדש 

ימּו  שִׂ ָחֵרב?...  ַהזֶּה  ִית  ְוַהבַּ ְספּוִנים  יֶכם  ָבתֵּ בְּ

ֵעץ  ַוֲהֵבאֶתם  ָהָהר  ֲעלּו  ְרֵכיֶכם,  דַּ ַעל  ְלַבְבֶכם 

)חגי  ד'...  ָאַמר  ְבָדה  ְוֶאכָּ ּבוֹ  ְוֶאְרֶצה  ִית  ַהבָּ ּוְבנּו 

א'(.

גלה  זה  ביום  שכ"ז:  אלפים  ג'  באלול  ה' 

וגדולי  והמסגר  החרש  עם  לבבל,  יהויכין 

הדור. 11 שנים לאחר מכן, בשנת ג' אלפים 

המקדש  בית  את  נבוכדנאצר  שרף  של"ח, 

הראשון.

קורא הדורות

רבנו נולד בשנת תרנ"א לאביו הרה"ק ר' ישראל מוויזניץ בעל "אהבת ישראל" זי"ע. 

בצעירותו עשה לילות כימים ביגיעת התורה, עד שהוסמך להוראה ע"י מהרש"ם מבערז'אן, מהר"ש אנגל 

מראדאמישלא והגרא"מ שטיינברג מבראדי בעל "מחזה אברהם".

היה חתנו של הרה"ק רבי יצחק מאיר העשיל מקָאּפיטשניץ. בפרוץ מלחמת העולם הראשונה נמלט עם 

חותנו לווינה, שם קנה רבות מתורתם של גדולי הדור הג"ר מאיר אריק, הג"ר יוסף אנגל והגרא"מ שטיינברג 

זצ"ל. בד בבד פעל שם רבות לטובת הפליטים שהגיעו לעיר.

בתרפ"ב הוכתר כרב העיר וויזניצא שבבוקובינא, על מקום אבותיו, שם חידש את ישיבת ויזניץ שהיוותה 

מגדל אור של תורה וחסידות לכל מחוזות בוקובינא ובסרביה שברומניה, והצילה הצלה רוחנית אלפים 

מבני הנוער. הוא אף הנהיג ברמה את העיר ויזניץ וגלילותיה, וכיהן כמנהיג "אגודת ישראל" בבוקובינא.

ויזניץ הסתופפו בצילו. נודע כאביהם  עם הסתלקות אביו בתרצ"ו הוכתר כאדמו"ר, והמונים מחסידי 

ואוהבם של ישראל, מנהיג ונואם בחסד עליון. בשנת ת"ש נמלט מוויזניץ שנכבשה ע"י הרוסים, והתיישב 

בטעמשוואר שברומניה, שם כבש את ליבם של יהודי העיר שהפכו עד מהרה לחסידיו.

בתש"ד עלה לארץ ישראל והתיישב בתל-אביב, לשמחת לב חסידי ויזניץ בארץ, הוא יסד מחדש את 

ישיבת ויזניץ והיה ממנהיגי היישוב החרדי. אולם כעבור פחות משנתיים נסתלק לגנזי מרומים לאחר מחלה 

קשה, והוא רק בן 56. בהלוויה המונית בהשתתפות כל גדולי ישראל נטמן בהר הזיתים.

מתולדותיו

למען דעת


