
יהודי ישר, ערליכער איד, מאמין ויודע שכל 

הקורה אותו, הכל באשר לכל, אינו במקרה ולא 

מאליו, אלא מידו של הקב"ה. הוא אינו תולה 

דבר בסיבות או בגורמים, הוא יודע כי מאחורי 

אלו יש סיבת הסיבות ועילת העילות. אף גם 

יהודי:  של  ובאמונתו  בתודעתו  מוחדר  זאת 

הפוגשת  רעה  אף  עליו,  הנוחתת  מכה  אף 

מטרתם  אין   - אותו 

ַהָרָעה  ותכליתם 

אדרבה:  והכאבה, 

טוב.   - ושורשן  מקורן 

מקור  הוא  הקב"ה 

החסד והרחמים.

יסורים  או  צער 

אדם,  על  הבאים 

- להביא  מטרתן לרוב 

ומעשיו.  דרכיו  לשינוי 

יותר  גדולה  רעה  אין 

הליכה  מאשר  לאדם, 

בדרך  והימצאות 

שאינה טובה בעיני ה'. 

כמותו  שאין  הקב"ה, 

יכול  אינו  האדם,  לטובת  ומשתוקק  חפץ 

כביכול לעמוד מן הצד כאשר אדם הולך בדרך 

ברירה,  באין  לעצמו.  ואנחה  יגון  וגורם  רעה 

נוטל הוא מקל-חובלים ומשתמש בו כפעמון 

מעורר מן התרדמה ומן העילפון הרוחני בהן 

נמצא האדם.

מקומו  את  המכיר  בעל-נפש,  יהודי  אולם 

לאמצעי  לזכות  יכול  מצבו,  שפל  את  ויודע 

מעורר אחר - השפעת רוב טובה וברכה, והם 

אותו  יביאו  הם  וכלימה,  לבושה  שיביאוהו 

לחשוב: הלכזאת ראוי אני? הזאת מה שמגיע 

המריתי  בוראי,  את  הכעסתי  שכה  אחר  לי, 

דברו, וגרמתי צער ויגון כביכול לעילא?!

למי שיודע חובותיו לפני בוראו, למי שאינו 

ולמי  הרוחני,  ממצבו  סיפוק  בהרגשת  מהלך 

יכול   - לי'  'מגיע  שאינו מהלך בתחושה של 

פחות  לא  ולייסר  לעורר  וברכה  טובה  שפע 

מאשר צער ויסורים רח"ל!

)תהלים  הפסוק  את  פירש  זי"ע  הבעש"ט 

הופיע",  נקמות  אל  ה'  נקמות  "אל  א(  צד, 

משל למלך בשר ודם שיש לו שרים ועבדים 

עם  מתנהג  והוא  מלכותו,  את  המנהיגים 

ומקרבם  עמם  מיטיב  גדול,  בחסד  העבדים 

מי  שאפשר.  מה  בכל 

נהנה  טיפש,  שהוא 

ערב  והדבר  מהקירוב 

באומרו  מאוד,  לו 

שהוא ראוי להתקרבות 

מזה.  יותר  ועוד  זו 

עבד  שהוא  מי  אבל 

להיפך,  הרי  משכיל, 

שהמלך  ההתקרבות 

כמו  לו  היא  מקרבו 

מדקרות חרב, באומרו: 

מקרב  ולמה  מה  על 

מה  וכי  המלך?  אותי 

לו  ומה עבדתי  עשיתי 

כל כך עד שהוא מקרב 

אותי בעבור זה? ונמצא שאדרבה, הקירוב הוא 

אצלו בושה גדולה עד מאוד. וזהו "א-ל נקמות 

'נוקם' בו ע"י מידת הרחמים,  השם", השי"ת 

הופיע",  נקמות  "א-ל  ודם,  בשר  כמלך  שלא 

לפניו  שהופיע  מה  היא  השי"ת  של  הנקמה 

המלך  גדולת  את  האדם  ובראות  בגדולתו. 

לו  אין  המלך,  נגד  שמרד  נזכר  והוא  ורחמיו 

צער גדול יותר מזה )"תולדות יעקב יוסף"(.

הפסוק  את  החסידות  ספרי  ביארו  ובזה 

"אך טוב וחסד ירדפוני" וגו', דוד  )תהלים כג, י( 

המלך ביקש, שאם נגזר עליו שיהיו לו רדיפות 

מבקש  הוא  הרי  השי"ת,  אל  שישוב  כדי 

וחסד,  טוב  השפעות  ע"י  תהיה  שהרדיפה 

לו  מגיע  אין  יתבונן שלפי מעשיו  כאשר  ואז 

לעשות  נפשו  תתלהב  אזי  כאלה,  השפעות 

תשובה מתוך אהבת השי"ת.

ראה קראתי בשם בצלאל בן אורי... ואמלא אותו רוח אלקים 
בחכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה ולחשוב מחשבות )שמות 

לא, ב(.

וכן  לכן,  הוזכר קדם  לא  בצלאל  הרי  היתה הקריאה?  היכן 
מה הפשט 'ראה'?

אלא שהקריאה היתה היא גופא, במה שנאמר 'ואמלא אותו 
היא  זו עצמה  לאדם,  נותן כשרונות  אם הקב"ה  רוח אלקים'; 
הקריאה לעשות את אותם הדברים. הכשרונות הניתנות לאדם, 

הן הן הקריאה לאדם לעשות!
הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל ]"מגד גבעות עולם"[

ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם  בני  ושמרו 
)לא, טז(.

ה'.  בעבודת  טוב  לשבוע  אח"כ  זוכה  שבת,  השומר  יהודי 
ועי"ז יש לו אח"כ שבת מרוממת, כיון שהשבוע היה טוב, וכך 
חוזר חלילה. וזהו 'ושמרו' - אפילו רק פעם אחת, וע"י זה יזכו 

"לעשות את השבת לדורותם" - כל השבתות.
הרה"ק רבי אהרן מקארלין זי"ע ]"אמרי פנחס"[

ועתה אם תשא חטאתם ואם אין )לב, לב(.
'ועתה' רומז לתשובה )ב"ר כא, ו(, ישראל יחזרו בתשובה מבלי 
לבדוק בתוצאות, בין אם תשא חטאתם ובין אם לא תשא, הם 

יעשו את שלהם וישובו בתשובה.
הרה"ק רבי ישראל ממָאדז'יץ זי"ע ]"דברי ישראל"[

הנה מקום איתי ונצבת על הצור והיה בעבור כבודי ושמתיך 
בנקרת הצור )לג, כא-ב(.

'הנה מקום איתי' - במקום שיש ענין של כבוד שמים, צריך 
 - כבודי'  'בעבור  אך  בתקיפות.  לעמוד   - צור  כמו  להתייצב 
כאשר אין הדבר נוגע לכבוד שמים, אזי 'ושמתיך בנקרת הצור' 

- יטמין עצמו, על האדם להתרחק ולהמעיט עצמו.
הגאון רבי מאיר שפירא זצ"ל מלובלין ]"נטעי אשל"[

אל ירעו אל מול ההר ההוא )לד, ג(.
ירעו מלשון ריעות והתחברות, אל יתחברו אלא עם אנשים 
העורכים מלחמה ועומדים כחומה בצורה 'אל מול ההר ההוא' 
נב:(  )סוכה  חז"ל  שאמרו  כמו  ליצר-הרע,  הרומז  הידוע  ההר   -

'צדיקים נדמה להם כהר'.
הרה"ק רבי משה יהושע מוויזניץ זי"ע ]"ישועות משה"[

ממעיינות החסידות

ונכתב בספר
אותם  בפקוד  לד'  נפשו  כופר  איש  ונתנו 

ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם )שמות ל, יב(.
ולהשפעת  לפקידות  ישראל  יזכו  כאשר 
טובה,  עצה  הכתוב  להם  נתן  רב,  שפע 
היינו  אותם',  'בפקוד  בתשובה  שיהרהרו 
כדי  השפע,  לפקידת  זוכים  שהם  בשעה 
נפשותיהם,  ועל  עוונותיהם  כל  על  לכפר 
ואז 'לא יהיה בהם נגף בפקוד אותם', שלא 
יהא שום קיטרוג על הפקידה ועל ההשפעה, 

מאחר שהרהרו בתשובה.
"נועם אלימלך" ליז'ענסק, 
פרשת כי תשא

תשובה ע"י השפעות טובות

בס"ד. גליון ע"ה • פרשת כי תשא "שבת פרה" • דף היומי: בבא בתרא נ"ה •

6:41  ............ הנרות:  הדלקת 

7:00 ......................... שקיעה: 

6:57  ................... החמה:  נץ 

9:22  .............. מג"א:  סזק"ש 

9:58  ............... גר"א:  סזק"ש 

סוף זמן תפילה: ........... 10:58

1:29  .............. גדולה:  מנחה 

7:01  ...................... שקיעה: 

מוצאי ש"ק '50 דקות': ..... 7:51

מוצש"ק זמן רבנו תם: .... 8:13

זמנים לשב"ק פרשת כי תשא

ליקוטים יקרים



במעמד חנוכת בנין הישיבה בקרית ויזניץ, אשר 

משיקאגו,  נ"י  טעסלער  נפתלי  ר'  הנדיב  ע"י  הוקם 

הכתוב  על  צחות  בדרך  לומר  חשבתי  רבנו:  אמר 

)ויקרא יט, יח( "ואהבת לרעך כמוך", שהכוונה היא 

משהנך  יותר  לזולתך  תדאג  שלא  דווקא,  'כמוך' 

דואג לעצמך. והכוונה - כשם שאדם דואג להרוויח 

כספים בחייו, ולאחר פטירתו נשאר הכסף ליורשיו, 

כמו כן עליו לדאוג עבור עצמו, שגם עבור נשמתו 

שלו יישאר מהכסף לאחר אריכות ימיו ושנותיו, וזה 

רק ע"י השקעת ממונו במוסדות תורה וחסד!

לזכר עולם יהיה צדיק

פדיון הבן
בפרשתנו )לד, כ( כתיב 'כל בכור בניך תפדה 

עני' מבאר,  קרבן  ריקם'. בספר  פני  יראו  ולא 

העושים  אלה  מלב  להוציא  בא  שהכתוב 

סלעים  החמשה  לכהן  לתת  שלא  תחבולות 

בפדיון הבן, רק במתנה על מנת להחזיר, אף 

שביכולתם לתת כסף מלא ולקיים את המצוה 

בשלימות - מצוה חשובה כזאת שעל פי רוב 

לכן  בחייו.  אחת  פעם  רק  לקיימה  זוכה  אדם 

'לא  אבל  בניך תפדה',  בכור  'כל  תורה  אמרה 

יראו פני ריקם', אלא ישלמו הכל כדין.

צדיקי הדורות שהיו כהנים, החשיבו מאוד 

לכהנים.  זיכתה  שהתורה  הפדיון  מעות  את 

היה  מרימנוב  הכהן  הערש  צבי  רבי  הרה"ק 

ואמר  חשובים,  מלבושים  זה  מכסף  עושה 

אלו,  כמו  אצלו  כשרים  אחרים  מעות  שאין 

שזיכתה לו התורה. הגה"ק ה'קול אריה' אמר 

קנה  אלו  וממעות  כשרים,  הכי  מעות  שהם 

לעצמו מנורה של כסף לחנוכה, כוס לקידוש, 

קופה לאתרוג ולבשמים, ועטרה לטלית.

הכהן  אורי  רבי  הרה"ק  אל  מסופר: 

מסאמבור בא יהודי אחד לפדות את בנו בכורו, 

והנה עברו מספר שנים, והילד נפל וקיבל מכה 

אנושה, וחלה מאוד. בא האב אל הרה"ק וטען 

בריא'.  ילד  בעבור  לכם  שילמתי  'הרי  לפניו: 

הורה לו הרה"ק לשפוך מים על מקום המכה, 

וכך עשה, והילד נתרפא...

הרה"ק רבי משה יהושע מוויזניץ זי"ע
בעל "ישועות משה" • כ' באדר תשע"ב, 5 שנים להסתלקותו

צדקה וחסד

דרייווש השני, בן  כ' באדר ג' אלפים ת"ח: 
אחשוורוש ואסתר, נתמנה ביום זה למלך ונתן 

רשות להמשיך בבנין בית המקדש השני.

כ"ה באדר: לשיטת רבי יהושע יום זה הוא 
ואילו לשיטת  היום הראשון לבריאת העולם. 

רבי אליעזר נברא העולם בכ"ה באלול.

כשמת  שס"ה:  אלפים  ג'  באדר  כ"ה 
יהויכין  בנו את  נבוכדנצר, הוציא אויל-מרודך 
מלך יהודה מהכלא )מלכים ב' סוף פרק כ"ה, 
מובא  בסדר-עולם  נ"ב(.  פרק  סוף  ירמיהו 
באדר,  בכ"ו  ונקבר  נבוכדנצר,  מת  זה  שביום 
ובכ"ז באדר הוציאו אויל-מרודך מקברו וגררו 
את  וישא  גזירותיו,  את  לבטל  כדי  והשליכו 
בגדי  וישנה  טובות  אתו  וידבר  יהויכין  ראש 

כלאו וגו'.

קורא הדורות

רבנו נולד בשנת תרע"ו בעיר גרויסוורדיין, לאביו הרה"ק ר' חיים מאיר מוויזניץ 
ויזניץ,  קאסוב,  לצדיקי  נצר  מראחמיסטריווקא,  זאב  רבי  הרה"ק  בת  מרגלית  הרבנית  ולאמו  חיים',  ה'אמרי 

מעזריטש, קאריץ, זלאטשוב, טשערנאביל, שפאלי, רוזין, ראפשיץ, דז'יקוב, ועוד.
הקודמת  ביראתו  והן  הפסק,  ללא  בתורה  הנפלאה  בהתמדתו  הן  נוצר.  לגדולות  כי  ניכר  היה  מנערותו 
לחכמתו. כל צמאונו היה אך ורק להתמיד בתורה ובספרי המוסר, וכשלא הבין בלימודו, היה פורץ בבכי, מתוך 
רצון לדעת יותר. בבחרותו למד עם תלמידי חכמים שנשכרו במיוחד עבורו, כמו כן למד תקופה בישיבת דודו 

ה'דמשק אליעזר' בעיר ויזניץ. לילות שלמים היה ער ועוסק בתורה בהתמדה בלתי מצויה.
בד בבד למד אורחות חסידות מהחסידים המופלגים בדור ההוא, עימם התחבר. תפילתו היתה באש להבה, 

וזקנו ה'אהבת ישראל' מוויזניץ גילה חיבה יתירה לנכדו הצעיר.
את ביתו הקים עם הרבנית ע"ה בת הרה"צ ר' חיים מנחם מנדל מדעעש הי"ד, שעמדה לימינו במסירות. 
לאחר פטירתה בשנת תשנ"ג, נישא בזיווג שני לרבנית מרת שיינדל תליט"א בת הגה"צ רבי יהושע דייטש זצ"ל 

אב"ד קטמון ירושלים.
בשנת ת"ש פעל להקים בגרויסוורדיין את ישיבת ויזניץ. רבנו עמד בראש הישיבה, והתמדתו היתה לבחורים 
ומנהיג  כרב  נתגלה  שם  והגלילות,  דיבעווא-ווילחוביץ  כאב"ד  מארמורש  במחוז  הוכתר  מכן  לאחר  למופת. 
בחסד עליון. בתש"ד ניצל עם משפחתו בניסים כשנמלט מהונגריה לרומניה, משם עלה לארץ ישראל והתמנה 

ע"י דודו ה'דמשק אליעזר' שעלה ארצה לפניו, כראש ישיבת ויזניץ בתל אביב.
באותם ימים, נשבה ברחובות ת"א רוחות ציונות ולאומיות ועזיבת דרך התורה. מול הרחוב והמונו, עמדה 
לפני הפליטים והתלמידים הצעירים, דמותו של ראש הישיבה, שכולו תורה וקדושה. רבנו הרים את התלמידים 

לדרגות רוחניות גבוהות, פרש את חסותו על היתומים ודאג להקמת ביתם החדש.
כשעלה אביו ה'אמרי חיים' לאר"י והקים במסירות את קרית ויזניץ בבני ברק ומוסדותיה הקד', מינה את 
רבנו כאב"ד השיכון וראש הישיבה. רבנו זכה להעמיד מאות רבות של תלמידים, גדולי תורה, חסידים ואנשי 
ויזניץ, בהוראה, בשיעורי תורה והלכה,  מעשה. תורתו וקדושתו היו לדוגמה לתלמידים. כן הנהיג את שיכון 

ובהנהגת הציבור.
ה'חזון איש' התבטא בשעתו כי הרב מויזניץ הוא 'מיחידי הדור', והגאון הרב מבריסק התבטא בהפלגה על 

גדלותו בתורה. בקשרי אהבה של כשישים שנה, קשור היה מרן עם הגאון ה'שבט הלוי' זצ"ל. 
משנת תשל"ב לאחר הסתלקות ה'אמרי חיים' הנהיג רבנו את העדה. אור גדול הזריח אל אלפי בתי-אב, 
גולת הכותרת בהדרכותיו היתה הקריאה לנצל את הזמן, להקדיש את הימים והשעות לשם ד' ותורתו ולהיזהר 

מביטולם לריק. את היסודות הללו ואת דרכי עבודת ד' בקדושה, החדיר בעוז בהמוני יהודים.
עילאית  קדושה  החסידות.  לדרך  ידו  על  התקרבו  הישיבות  בני  טובי  רבים,  אליו  נמשכו  שואבת  כאבן 
הורגשה בבית מדרשו בשבתות ובמועדים, תלמידי חכמים לצד בעלי בתים חשו התעלות רוחנית עת ערך רבנו 

שולחנותיו הטהורים 4-5 שעות ויותר, רצופות דברי תורה ושירה להשי"ת.
מדי יום קיבל רבנו את המוני דורשי עצתו. טללי חיזוק הרעיף על כל אחד באהבה שאהב את ישראל. לצד 
הנהגת העדה נטל חלק מרכזי בהנהגת הדור, עוד בימי חורפו עמד בראש המעמדים הציבוריים של היהדות 
החרדית בראשות גדולי ישראל, בקול חוצב עורר להרבות תורה וקדושה בקרב העם. אף עמד בראש מועצת 

גדולי התורה של 'אגודת ישראל'.
בראשית שנת תשס"ג נחלש רבנו, אולם על אף חולשתו קיבל את הקהל והאציל מברכותיו, ואף הופיע 
בהדרת קדשו לפני קהל החסידים. בכ' באדר תשע"ב נתבקש לישיבה של מעלה, וכל בית ישראל ביכו את 

הסתלקות אותו צדיק וקדוש. רבבות השתתפו בהלווייתו לאהל צדיקי בית ויזניץ בבני ברק.
רבנו הותיר אחריו את שני בניו כ"ק האדמו"רים שליט"א, וחתניו כ"ק מרן אדמו"ר מסקווירא שליט"א, כ"ק 
והרה"צ רבי מנחם ארנסטר שליט"א  מרן אדמו"ר מבעלזא שליט"א, כ"ק מרן אדמו"ר מסאטמאר שליט"א, 

ראש ישיבת ויזניץ.
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