
יהודי  שכאשר  שנינו,  החסידות  בספרי 
תופס את עצמו וליבו נשבר מנפילתו וממצבו 
הרוחני, עליו לשים לב לבל יביא אותו שברון-
הלב אל העצבות, אלא עליו להתחזק במידת 
השמחה, כי בלעדיה המשך חיי העבודה עומד 

בסכנה.
בה  הזו,  המלחמה  כי  ולזכור  לדעת  צריך 

בעבירה,  היצר  הפילו 
הסתיימה.  לא  עדיין 
השלב בו הביאו היצר 
היה  עבירה,  לעבור 
הקדמה,  מעין  רק 
ה'חוזה'  היה  כך  כי 
אומר:  זי"ע  מלובלין 
ליצר  חשוב  "יותר 
שאחר  העצבות  הרע 
העבירה,  עשיית 
עצמה,  מהעבירה 
מטרתו  עיקר  כי 
להפילו לעצבות אחר 

העבירה!"
משמשת  העבירה 
אמצעי  היצה"ר  עבור 
האדם.  את  לנצח 

חמור  דבר  היא  עבירה 
ועל  עליה  אך  ביותר, 

מלחמה  ע"י  להתגבר  אפשר  השפעותיה 
שאין  למצב  מביאה  מאידך,  עצבות  ביצר; 
מאבד  הוא  לתרדמה.  נופל  האדם  מלחמה. 
את רוח הלחימה, ובכך הוא מפקיר עצמו לפני 

היצר הרע.
ממָאדז'יץ  )להרה"ק  ישראל"  "דברי  בספר 
נפלא:  במשל  זאת  מבאר  וישלח(  פ'  זצ"ל, 
והכהו  האחת  המחנה  אל  עשו  יבוא  "'אם 
הרה"ק  זקני  לפליטה',  הנשאר  המחנה  והיה 
הוא  שהכלל  אמר,  מקאזמיר  יחזקאל  רבי 
אחד  מכשול  על  ויתעצב  אדם  ידאג  שלא 
להפילו  היצר  עצת  היא  העצבות  כי  חלילה, 
ולהכשילו יותר ח"ו. רק העיקר להיזהר מכאן 
ולהבא שלא יקלקל עוד חלילה. ויוסיף בתורה 
וממילא  ובחיות,  בשמחה  ותשובה  ותפילה 

יתקן את העבירה.
השוק,  ביום  בחנותו  העומד  לסוחר  משל 

גנב אחד  והֶחבֶרה-גנבים אורבים בחוץ, הולך 
והכוונה  ובורח,  אחד  חפץ  וחוטף  החנות  אל 
יבואו  כך  ובין  אחריו,  ירדוף  שהסוחר  כדי 
הכל.  את  ויבוזו  החנות  אל  החברה-גנבים 
אמנם הסוחר שהוא פיקח ומבין כל זה, אומר 
בליבו: יחזיק הגנב את מה שחטף, ואינו רודף 
ולהבא.  מכאן  החנות  על  שומר  רק  אחריו, 
לסחור,  ממשיך  הוא 
ויתמלא  ירוויח  ועי"ז 
ההיזק בכפלי כפלים. 

והנמשל מובן.
'אם  שרמז:  וזהו 
היינו   - עשו  יבוא 
המחנה  אל   - היצה"ר 
היינו  והכהו',  האחת 
בעבירה  יכשילו  אם 
יתייאש  אל  חלילה, 
רק  יתעצב,  ואל 
'המחנה  שיהיה  יראה 
לפליטה',  הנשאר 
מעשיו  להכשיר  היינו 
 - ולהבא  מכאן 
מה  יתוקן  וממילא 

שעבר".
בעל  כתב  וכך 
)בתחילת  זי"ע  ה'תניא' 
שני  כגון  גשמי,  בניצחון  כמו  "כי  כ"ו(:  פרק 
הנה  זה,  את  זה  להפיל  המתאבקים  אנשים 
בקל  ינוצח  וכבדות  בעצלות  הוא  האחד  אם 
כך  מחברו,  יותר  גיבור  הוא  אם  גם   - ויפול 
ממש בניצחון היצר, אי אפשר לנצח בעצלות 
הלב  וטמטום  מעצבות  הנמשכים  וכבדות 
משמחה  הנמשכת  בזריזות,  אם  כי  כאבן, 
ופתיחת הלב וטהרתו מכל נדנוד דאגה ועצב 

בעולם".
מנחם  רבי  הרה"ק  כתב  העצבות  חומר  על 
הארץ'  'פרי  בספרו  זי"ע  מוויטעפסק  מנדל 
הקליפה  היא  העצבות  מסעי(:  מטות  )פר' 
זרה  העבודה  שהרי  מכולם,  קשה  היותר 
וכן  וזהב",  "עצביהם כסף   - נקראת על שמה 
הכתוב  כמאמר  השי"ת,  עם  שייכות  לה  אין 
"עוז וחדוה במקומו", ואין השכינה שורה אלא 

מתוך שמחה.

ויאמר יוסף אל אחיו אני יוסף )מה, ג(.

ומה אם אחי יוסף, שהמון קושיות ותמיהות היו להם 

בנוגע לכל מה שאירע להם במצרים, כיון ששמעו מפיו 

'אני יוסף', הבינו כבר הכל-הכל, קל חומר שכל הקושיות 

שנזכה  ברגע  ייעלמו,  העליונה  ההשגחה  דרכי  על 

יישמע  והקול  שמים,  כבוד  ויתגלה  השלימה  לגאולה 

מסוף העולם ועוד סופו: 'אני השם!'

הגה"ק ה"חפץ חיים" זי"ע ]"ממעיינות הנצח"[

אני יוסף )מה, ד(.

שנית,  וכפל  חזר  יוסף',  'אני  כן  לפני  אמר  שכבר  אף 

וכשם  המכירה,  מלפני  יוסף  אותו  שהוא  להם  להורות 

שלא היה אז בלבו עליהם, כך גם כעת, אף על פי שמכרו 

אותו מצרימה - אין לו טינה בלב עליהם.

הרה"ק רבי חיים מטשערנָאוויץ זי"ע ]"באר מים חיים"[

ועתה אל תעצבו )מה, ה(.

מתביישים  הנכם  שהרי  להתעצב,  צריכים  אינכם 

עבירה  דבר  העושה  'כל  יב:(  )ברכות  ושנינו  במכירה, 

ומתבייש בה, מוחלין לו על כל עוונותיו'.

הרה"ק רבי משה טייטלבוים מאיהעל זי"ע ]"ישמח משה"[

כי תועבת מצרים כל רועי צאן )מו, לד(.

במעשיהם  לבלוט  חפצם  שכל  רבים,  אדם  בני  יש 

ומעמד  חשיבות  לרכוש  כדי  הגויים,  בעיני  חן  ולמצוא 

ביניהם.

יוסף הצדיק, מדה אחרת היתה בו. ידע שרועי  ואלו 

צאן הם תועבת מצרים, מיד מיהר לספר לפרעה שֶאחיו 

הם רועי צאן...

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

ממעיינות החסידות

ונכתב בספר
ועתה אל תעצבו )בראשית מה, ה(. 

"אין  כ"א(  פרק  רבה  )בראשית  במדרש  מובא 
אמנם  צריכה  תשובה  תשובה".  אלא  ועתה 
להיות מתוך לב-נשבר בגלל שעבר על רצון 
ה', אך לא להיות בעצבות, כי אם לשוב מתוך 
הלבבות':  ב'חובת  שמובא  וכדרך  שמחה. 
זהו  בפניו".  וצהלתו  בלבו  אבלו  "הפרוש 
שאמר הכתוב "ועתה אל תעצבו" - תשובה 
רק  בעיניכם",  יחר  "ואל  עצבות,  מתוך  לא 

צהלתו בפניו.
"אהבת שלום" 
להרה"ק רבי מנחם מענדיל מקָאסוב זי"ע

תשובה מתוך שמחה 
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4:16  ............ הנרות:  הדלקת 

4:35 ......................... שקיעה: 

7:19  ................... החמה:  נץ 

9:02  .............. מג"א:  סזק"ש 

9:38  ............... גר"א:  סזק"ש 

סוף זמן תפילה: ........... 10:24

12:27  .............. גדולה:  מנחה 

4:36  ...................... שקיעה: 

מוצאי ש"ק '50 דקות': ..... 5:26

מוצש"ק זמן רבנו תם: .... 5:48

זמנים לשב"ק פרשת ויגש

ליקוטים יקרים



בתחילת בואו של רבנו לארצות הברית בשנת 

אגודת  ידי  על  שאורגנה  לאספה  הוזמן  תרצ"ו, 

ביניהם  יורק,  ניו  רבני  גדולי  בה  ונכחו  הרבנים, 

סילבר  אליעזר  רבי  הגאון   - הרבנים  אגודת  ראש 

של  העצומה  גדלותו  נודעה  בטרם  זה  היה  זצ"ל. 

בסיום  לכבודו.  קמו  לא  בהיכנסו  לפיכך,  רבנו, 

הנפלאים,  מדבריו  התפעלו  כולם  כאשר  דרשתו, 

ונכחו לדעת כי גאון ענק עומד לפניהם, ראה הרב 

סילבר לנכון לתקן את אי הכבוד שנהגו כלפי רבנו, 

קמו  לא  הגאון  האורח  כשנכנס  "רבותי,  והכריז: 

לקום  ועלינו  זאת,  לתקן  הראוי  מן  לכן  לקראתו, 

שלוש פעמים לכבודו" - הכה בפטישו על הבימה 

שקמו,  לאחר  לקום!"  "בבקשה  והכריז:  שלפניו 

הורה לשבת. שוב הכה בפטישו, והורה לקום ואחר 

כך לשבת - כך עשה שלוש פעמים.

כי תחילה  זצ"ל,  הג"ר חיים מאיר בראון  סיפר 

לעצמו  שינן  שרבנו  באמריקה,  השומעים  חשבו 

כמה דרשות, אותם ידרוש במקומות ביקוריו. היה 

אחד הרבנים, שביקש לדעת את מידת גדלותו של 

שביקר  מקום  בכל  אתו  נסע  לפיכך  בתורה,  רבנו 

רבנו  דרש  מקום  בכל  כי  לו,  התברר  והנה  ודרש. 

שעתיים-שלוש,  ארכה  דרשה  וכל  אחרת,  דרשה 

בעל פה!

יותר ממאה דרשות דרש רבנו במשך כמחצית 

בקהילות  וביקר  אמריקה  ביבשת  ששהה  השנה 

ישראל.

סיפר רבנו: כשנתקבל הרה"ק הרבי ר' שמעלקא 

לרב בניקלשבורג, הכינו לו 'קבלת פנים' כנהוג. סגר 

הוא את עצמו בהתבודדות בחדר, ושהה שם דקות 

מאחורי  הקהילה  מראשי  אחד  התייצב  אחדות. 

ואומר:  בחדר  מתהלך  שהרבי  ושמע  הדלת, 

הגאון  הרב  הבא  ברוך  שמעלקא,  ר'  הבא  "ברוך 

מניקלשבורג", חזר על זה כמה פעמים ואח"כ יצא.

פשר  מה  הרבי  את  אח"כ  שאל  אדם  אותו 

פנים  לי קבלת  ידעתי שמחכה  לו:  וענה  הדברים, 

ויפריז עלי בתואר. היות  נהדרת, וכל אחד יכבדני 

שפחדתי שהדברים יכניסו ח"ו בליבי גיאות, לשם 

כך אמרתי לי דברים אלו לעצמי. וכמו שיש ערך 

וכבוד כשאדם מהלל את עצמו ביחידות, כזה ערך 

יהא בעיני לכבוד שיכבדוני...

ופירש הרבי ר' שמעלקא בזה את המשנה )אבות 

ב, ג( "יהי כבוד חברך" - שמכבד אותך, "חביב עליך 

כשלך" - כמו שאתה מכבד את עצמך.

ה"שארית מנחם" פירש בזה את הכתוב )קהלת א, 

א( "דברי קהלת בן דוד מלך בירושלים, הבל הבלים 

אמר קהלת הבל הבלים הכל הבל", 'דברי קהלת' 

מיוחס  קודם אמר שהוא  עצמו;  לבין  בינו  שאמר 

- 'בן דוד', 'מלך בירושלים'. אח"כ אמר: כמו שזה 

'הבל  כך  בעצמו,  קהלת'  'אמר  אם  הבלים'  'הבל 

הבלים' אם אומרים 'הכל' - זהו ג"כ 'הבל'!...

לזכר עולם יהיה צדיק

קדושת ארץ ישראל בחוץ לארץ
שלח  יהודה  "ואת  בפרשתנו  הכתוב  על 
יוסף להורות לפניו", מביא רש"י  לפניו אל 
תלמוד".  בית  לו  "לתקן  המדרש:  את 
שמכאן  בפרשתנו,  כתב  הק'  השל"ה 
בית,  לו  בונה  יהודי  שכאשר  אנו,  לומדים 
יהא מקום  בבית  איזה חדר  יחשוב תחילה 
תורה ובית ועד לחכמים, ואח"כ יחשוב על 

שאר חלקי הבית.
הרה"ק רבי שלמה לייב מלענטשנא זי"ע 
בית מנכרי בחוץ  יהודי קונה  אמר: אף אם 
ובתפילה,  בתורה  מקדשו  הוא  אם  לארץ, 
לארץ  כנען  ארץ  מבחינת  הבית  נתהפך 

ישראל!
חלק  נקראה  גושן  שארץ  מצינו  ואמנם 
מארץ ישראל, כמובא ברד"ק ביהושע )יא, 
נבלעת בתוך  גושן של מצרים  טז(  שארץ 
יהודה  שהלך  ובזכות  ישראל,  ארץ  ערי 
שארץ  זכה  לפניו,  להורות  אביו  בשליחות 
ופירש  בחלקו.  תהיה  טובה  שהיא  גושן 
שע"י  זי"ע,  מבעלזא  אהרן  רבי  הרה"ק 
טיהרו  הם  גושן,  בארץ  ובניו  יעקב  ישיבת 
וקדשו את המקום מטומאת מצרים, ומשכו 

לשם קדושת ארץ ישראל.

הרה"ק רבי מנחם מנדל מווישווא זי"ע
בעל "שארית מנחם" • י"ג בטבת תש"א, 76 שנה להסתלקותו

כבוד התורה
הכבוד המדומה

ט' בטבת: במגילת תענית )פרק י"ג( כתוב 
יוסף'  ה'בית  וכתב  צום,  יום  הוא  זה  שיום 
הצרה  היא  איזו  נודע  'ולא  תק״פ(:  סי'  )או״ח 

שארעה בו'.
הט״ז והמגן-אברהם כתבו שביום זה מת 
לעשרה  בסליחות  כמובא  הסופר,  עזרא 
טוַֹרף  ָטרוֹף  בוֹ...  ָעה  ִתשְׁ בְּ י  'זוַֹעְמתִּ בטבת 
ַהּסוֵֹפר'.  ֶעְזָרא  הּוא  ֶפר,  שֶׁ ִאְמֵרי  ַהּנוֵֹתן  ּבוֹ 
שהיתה התורה ראויה להינתן על ידו, וכיסו 

את פטירתו כמשה רבנו )״יערות דבש"(.
נפטר  שעזרא  כתב  יוחסין'  ב'ספר 
בעשרה בטבת, והיו צריכים להתענות עליו, 
ורצו לעשות  וכיון שכבר מתענים בעשרה, 
היכר מיוחד לעזרא, הקדימו להתענות בט׳ 

)'בית דוד'(.

שני  ׳מתו   - טבת  בט׳  מת  נחמיה  גם 
הנביאים׳ )בה"ג, ארץ החיים, כל בו(.

אסתר  נלקחה  זה  שביום  כתב,  הרמ"א 
לבית המלך. לכך הודיעו לנו את החודש בו 
נלקחה, להודיענו שצריכים לצום, כדי לזכור 

זאת )'מחיר יין'(.
׳שמעתי בשם גדול אחד שביום זה נולד 
תענית(  מס'  על  חדשים  )תוספות  האיש׳  אותו 
י״א  זו.  תענית  והסתירו  פחדו  מדוע  ומובן 
שנגרמו  הצרות  על  נקבעה  שהתענית 
בגללו, רציחות, עינויים, גירושים וגזירות - 
נהרות של דם - עד ימינו אנו. ׳ניטל׳ ראשי 

תיבות נולד יש״ו ט׳ לטבת )״חיי יצחק״(.
׳ביום זה נפטר שמעון הקלפוס שהושיע 
הפריצים,  בזמן  גדולה  מצרה  ישראל  את 
בירושלים'  עולם  לתענית  מיתתו  ונקבע 
)הגהות 'ברוך טעם'(. חכמינו הסתירו את סיבת 

ופעולותיו,  מעשיו  להסתיר  כדי  התענית, 
)'מועדים  פעל  מה  לנוצרים  ייוודע  שלא 

לשמחה' ח״ב(.

קורא הדורות

רבנו היה בנו הגדול של הרה"ק רבי ישראל מוויזניץ בעל "אהבת ישראל". הוא נולד בשנת תרמ"ו, ומנעוריו 
נודע כעילוי גדול ומופלג בתורה. בגיל צעיר הוסמך להוראה ע"י מהרש"ם מבערזאן ועוד גאונים מפורסמים. 

בהיותו בן י"ז נשא את הרבנית רייזל ע"ה בת דודו הרה"צ רבי מרדכי חודרוב זצ"ל מקולומייא-ניו יורק.
בוויזניץ. בשנת  ישראל" שפתח  "בית  ישיבת  ישראל" בראשות  ה"אהבת  אביו  סמוך לחתונתו העמידו 

תרס"ח אף נתקבל כרב העיר ויזניץ והגלילות, ובתפקיד זה כיהן עד מלחמת העולם הראשונה.
בתרפ"א נתקבל כרב אב"ד ווישווא שבמחוז מארמורש, והיתה מצודתו פרוסה על כל הגלילות. עם הגיעו 
לווישווא, הקים בה את הישיבה הגדולה והמפורסמת ישיבת "בית ישראל", שהיתה ממרכזי התורה הגדולים 
והחשובים ביותר ברומניה. מאות תלמידי-חכמים ובעלי הוראה, יושבי על מדין בקהילות ישראל, התחנכו 
בה וקנו מפיו את גדלותם בתורה. כבר בשנת פתיחתה קלטה הישיבה המוני תלמידים, ועוד באותה שנה 

הגיע מספרם לארבע מאות.
נודע כגאון אדיר בכל מכמני התורה, כל רז לא אניס ליה. היה נואם בחסד עליון כמעיין המתגבר, עד 
ולומדיה.  ולהגדיל כבוד התורה  היו להרבות  נתונים  שכל שומעיו השתוממו על כוחו העצום. כל מעייניו 
בשנת תרצ"ו הפליג עד לארצות הברית, ומשם המשיך לאירופה, כדי לגייס כספים להרחבת הישיבה. גדלותו 

בתורה הותירה רושם גדול בקרב כל רואיו.
ויזניץ הסתופפו בצל  לאחר הסתלקות אביו בתרצ"ו, החל להנהיג את העדה בווישווא, ורבים מחסידי 

קדשו, ליהנות מתורתו ולקבל ברכותיו.
אולם לא ארכו הימים ובי"ג בטבת תש"א החזיר נשמתו ליוצרה לאחר מחלה. ארונו נטמן בעיר ווישווא, 

ובשנת תשכ"ו הועלה לארה"ק ונטמן באהל אביו שבבית החיים "זכרון מאיר" בבני ברק.
השאיר אחריו את בניו הרה"ק רבי ברוך הי"ד והרה"ק רבי חיים יהודא מאיר זצ"ל בעל "זכר חיים", ואת 

שרידי חידושיו שנדפסו בספרי "שארית מנחם". 

מתולדותיו

למען דעת


