
הקדוש.  ה'סדר'  ליל  סף  על  אנו  עומדים  הנה 

זה הלילה אשר נקרא יום ולא לילה )"אור החיים" 

הק' עה"פ "והגדת לבנך ביום ההוא"(. זה הלילה בו 

מסוגל יהודי לחוש כי "הגן-עדן ירד לו לעולם הזה, 

)קונטרס  אחר"  לאיש  נהפך  וכולו  בו  יושב  והוא 

מאמרים  שלושה 

"חובת  בסו"ס 

התלמידים"(.

הזה  הלילה 

עושה בעצם 'סדר' 

יהודי.  של  בנפשו 

להגיע  יכול  הוא 

וטועה,  תועה  אליו 

 - ומסובך  נבוך 

הימנו  ולצאת 

בהיר- ישר-מוח, 

ורגוע-לב,  נפש 

ההכנה  ע"י  וזאת 

הנאותה.

המעלה  עיקר 

מצרים  יציאת  של 

השמחה  ועיקר 

ביציאה  אינן  בה, 

אלא  הגשמית, 

יצאו  כאשר  "כי 

ממצרים  ישראל 

קבלו הטוב בעצם, 

מעלתם.  מצד  בני-חורין  להיות  ראויים  שהיו  עד 

בני- שהם  הזאת  המעלה  ישראל  על  יש  ועדיין 

חורין בעצם - אף שבמקרה הם תחת שעבוד, כי 

ונתן  ממצרים  ישראל  את  הקב"ה  שהוציא  אחר 

אותם בני חורין, ולא עוד אלא אף מלכים, שנאמר: 

'ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש', זה השם 

הוא לישראל בעצם, והמעלה והחשיבות שיש בזה 

יבטל  לא  מקרי  דבר  כי  כלל,  במקרה  נתבטל  לא 

דבר עצמי כלל!" )"גבורות השם" למהר"ל(.

את זוהרה של מעלת החירות שקיבלו ישראל, 

להחניק,  אפשר  קרני-אורה  את  להחליש,  אפשר 

אי  אבל  לברוח,  אפשר  מנועם-זיו-השפעתה 

אפשר לבטלה ולעוקרה. היא נשארת תמיד - אף 

במחשכים. ובליל הסדר, ע"י ההכנה וזיכוך הנפש, 

להאיר  יהודי  יכול 

באור  נפשו  את 

שהקב"ה  העצום 

'לסדר'  לנו,  מזריח 

מחדש,  עצמו 

עצמו,  אל  לחזור 

שהוא.  מה  להיות 

בלילה  כן,  על  כי 

מה  עמו  קורה  זה 

לאבות- שקרה 

בצאתם  אבותיו 

"'אל   - ממצרים 

ממצרים'  מוציאם 

'מוציאם'  אמר   -

'הוציאם',  ולא 

אומרם  ע"ד  ונראה 

ודור  דור  'בכל  ז"ל: 

לראות  אדם  חייב 

כאילו  עצמו  את 

הוא יצא ממצרים', 

יודעי  אמרו  כן  על 

פנימיות התורה, כי כל ליל פסח מתבררים כוחות 

הקדושה מהקליפה ונוספים בעם בני ישראל, וזהו 

מוציאם',  'אל  אומרו  והוא  מצרים,  יציאת  בחינת 

ושנה  בכל שנה  לבד, אלא  ראשונה  יציאה  לא  כי 

מוציאם!" )"אור החיים" הק' במדבר כב(.

ע"י ההכנה לקבלת האור הקדוש העילאי הזה, 

מכל  להשתחרר  רע,  כל  מעליו  להסיר  יהודי  יכול 

חדשים,  חיים  לחיות  ולהתחיל  הרוחניים,  קשייו 

חיים יהודיים אמיתיים.

וראה הכהן והנה נרפא נגע הצרעת )יד, ג(.
נגע  נרפא  'והנה  הצדיק,   - הכהן  עליו  שיביט  ידי  על 

הצרעת'.
הרה"ק רבי שלום מבעלזא זי"ע

אשר לא תשיג ידו בטהרתו )ויקרא יד, לב(.
'אשר לא' - המחזיק את עצמו ללא, לאין ואפס, 'תשיג 

ידו בטהרתו', כי הגאווה היא מקור הטומאה.
הרה"ק רבי משה יהושע מויזניץ זי"ע ]"ישועות משה"[

והזרתם את בני ישראל מטומאתם )טו, לא(.
מאהבה  תשובה  של  בכוחה  וכתר.  זר  מלשון  'והזרתם' 
אף  לעשות  ישראל  זוכים  לזכיות,  זדונות  המהפכת 

מטומאתם, מחטאים ומעוונות - נזר ועטרה.
הרה"ק רבי אהרן מקארלין זי"ע ]"בית אהרן"[

דרשת שבת הגדול.
בדרשת  פעם  הרחיב  מסלונים  חריף  אייזל  רבי  הגאון 
שבת הגדול לבאר את שיעור אכילת מצה, בהלכה בפלפול 
אליו  ניגש  מהדרשה,  בצאתו  ודעת.  טעם  בטוב  ובאגדה, 
לי  כשאין  מצה,  שיעור  אדע  אם  לי  מה  רבי,  ואמר:  עני 
כי אף את כסף קמחא דפסחא שקיבלתי, הוצאתי  מצה? 

לצורך רפואת אשתי.
ואמר:  הקהל  את  שוב  הזעיק  לבמה,  אייזל  רבי  חזר 
רבותי! דברים שאמרתי - בטעות אמרתי, שיעור מצה הוא 
עד שלכל יהודי בעיר יהיו מצות לו ולבני ביתו, לא נצא ידי 

חובת מצוות מצה אם לא נגיע לשיעור זה!...

ליקוטים יקריםממעיינות החסידות

ונכתב בספר

בגמרא )פסחים ב.( "אור לארבעה עשר בודקין 
שפירש  כמו  הרע,  ליצר  רומז  חמץ  החמץ",  את 
מפרשים  )כך  גזילה  מלשון  הוא  שחמץ  הרמב"ם 
רּו ָחמוֹץ'(, ומי שהולך בעצת  עה"כ ישעיה א, יז 'ַאשְּׁ

יצרו הוא נגזל משורשו.
והנה בפסח נשפע בפעם אחת הקדושה על האדם, 
כי פסח מלשון פסוח - קפיצה ודלוג, לכך צריך לבער 
להשרות  שיוכל  הכנה  ולעשות  פסח  בערב  החמץ 
כי  פסח.  בליל  שמתגלה  הגדולה  הקדושה  עליו 
אע"פ שבא אור הבהיר, אעפ"כ צריך כל אדם לטהר 
עצמו כדי שיוכל לקבל אור הבהיר. למשל, החמה, 
אע"פ שהיא זורחת ביותר, אעפ"כ צריכים החלונות 
להיות פתוחים, שאם יהיו סתומים לא תוכל החמה 
לזרוח. לכן "אור לארבעה עשר - בודקין את החמץ" 
- מבערים את היצר הרע כדי שיכול לקבל את האור 

העצום.

"עבודת ישראל" 
להרה"ק המגיד מקאז'ניץ זי"ע, לשבת הגדול

ההכנה הנדרשת לחג

בס"ד. גליון כ"ט • שב"ק פרשת מצורע "שבת הגדול" תשע"ו • דף היומי: קידושין ל"ו

7:13  ............ הנרות  הדלקת 
7:33  ........................ שקיעה 
6:08  ................... החמה  נץ 
8:53  .............. מג"א  סזק"ש 
9:29  ................ גר"א  סזק"ש 

10:37  ........ תפילה  זמן  סוף 
מנחה  גדולה  .................  1:24
7:34  ........................... שקיעה 
מוצאי  ש"ק '50 דקות' ..... 8:24
8:46.............. ר"ת  זמן  מוצש"ק 

זמנים לשב"ק פרשת מצורע

דברי תורה והתעוררות
לליל הסדר

ע"י הרב זלמן לייב אייכענשטיין שליט"א
ראש הכולל

אי"ה ביום ב' שלפני פסח 8:15-9:00 בערב



פרנס החודש
לאחד מאברכי הכולל

הונצח ע"י
Reverend and Mrs.Noah Wolff

לע"נ ר' חיים בן ר' יעקב שלמה ז"ל
יא"צ ט' ניסן

מסביר היה רבנו הטעם, מדוע נקראת השבת 
קודש  שבת  כי  הגדול",  "שבת  פסח  שלפני 
החול  ימי  לששת  וגשמיות  רוחניות  משפיעה 
ַההּוא  "דְּ הקדוש:  הזוהר  וכדברי  אחריה,  הבאים 
יוִֹמין". ושבת כזו,  א  תָּ ל שִׁ ּה כָּ ִמנֵּ ְרָכָאן  יוָֹמא ִמְתבָּ
המסוגלת להשפיע לשבוע שלאחריה "ליל סדר 
הכרוכות  הגדולות  המצוות  כל  עם  כזה,  קדוש" 
ברוחניות  וההשפעות  העילאיים,  האורות  בו, 

ובגשמיות - ראויה להיקרא "שבת הגדול"!

תרופה בדוקה 
לצורך  חולים  בבית  פעם  אושפז  רבינו 
בדיקות. באחד הימים פנה רבינו אל הפרופסור 
שטיפל בו, ושאל עד מתי יצטרך לשהות בביה"ח. 
תרופות  עתה  מקבל  רבינו  כי  הפרופ',  הסביר 
ורק  ימים,  שבעה  אורך  בהם  שהטיפול  חדשות, 
פנה  בתוצאות.  להבחין  ניתן  זו  תקופה  כעבור 
רבינו אל משמשו ואמר לו: הגד לפרופסור, כי גם 
לנו יש תרופה שלוקחים אותה שבעה ימים, אבל 
הנפש  לריפוי  משפיעה  היא  הראשון  ביום  כבר 
יב,  )שמות  בתורה  כמרומז  המצה!  היא  הלא   -
ּיוֹם ָהִראׁשוֹן  ְבַעת ָיִמים ַמּצוֹת ּתֹאֵכלּו, ַאְך בַּ טו(: שִׁ

יֶכם... תֵּ אֹר ִמבָּ יתּו שְּׂ בִּ שְׁ תַּ

בצרתם לו צר
נעשה  לישראל  המיצר  "כל  חז"ל  דברי  את 
ראש", ביאר רבנו: כל המיצר ומצטער בצרותיהם 
הראוי  הוא  בצערם,  עמם  משתתף  ישראל,  של 
אלה  דברים  נאים  כמה  ומנהיג.  ראש  להיעשות 
לאומרם - רבנו זצ"ל היה משתתף בפועל בצערו 
של כל מי שבא לפניו, כאילו היה זה צערו האישי 
גם  כמו  פורץ בבכי מר.  היה אף  ולא אחת  שלו, 
שמחת  עם  ששיתפה  הגדולה  שמחתו  להיפך, 

היהודי שלפניו.
זו עוברת כחוט השני כאשר מעיינים  מידתו 
חיים",  אמרי   – קודש  "מכתבי   - מכתביו  בקובץ 

אהבתו  את  ורואים  בעלמא,  ברפרוף  אפילו 
צער  לי  "יש   - ההשתתפות  יהודי.  לכל  הגדולה 
נורא מצערו", כמו השמחה: "מכתבך עם הבשורה 
הטובה... ממש קנית לך מצוה רבה, עם ידיעה זו 
שגרמה לי עונג רב, ואען ואומר: החייתני ידידי!" 

"חכמת שלמה"
העיירה  כרב  רבנו  כשכיהן  אברך,  בעודו 
ווילחוביץ, ניהל שם דיני תורה ביד רמה.  במשך 

כ"ו שנות רבנותו הובאו לפניו מאות דיני-תורה,  
דיני-תורה  האיזור.  בכל  מוניטין  יצאו  ולפסקיו 
שהשביע  באופן  אצלו  נפתרו  ביותר  מסובכים 
את רצונם של כל המתדיינים, וזאת הודות לשתי 
תכונות שליווהו בכל מהלכיו: הוא לא נשא פנים 
לאיש - זקן כצעיר, עשיר כדל. כמו כן עמדה לו 
"הוא  חכמתו הרבה, כפי שהעיד עליו אביו הק': 

ניחן בחכמת שלמה".
מעשה שהיה, שיהודי הפקיד סכום כסף גדול 
אצל אחת משש בנותיו, וכעבור זמן קצר נפטר. 
ל  צ א הבנות ידעו על הפיקדון, אבל לא ידעו  
מי הופקד, וכל אחת מהן טענה שלא היא קיבלה 

את הפקדון. 
הדיין  בפני  הענין הובא לדין-תורה  
המשיכו  חקירותיו  למרות  אבל  בווילחוביץ, 
בפני  הדין  הוגש  וכך  הואיל  כולן להכחיש.  
רבינו - המרא דאתרא. הזמינן רבינו לבית-הדין, 
של  חומרתה  את  להן  והסביר  רכות  עימן  דיבר 
גניבה ואונאה. לבסוף אמר: מבין אני שהמחזיקה 
מתביישת,  היא  אך  להחזירו,  חפיצה  כבר  בכסף 
לכן מציע אני, שאכין למחר שש מעטפות שוות, 
נפרד  לחדר  תיכנס  אחת-אחת  נעולה.  ותיבה 
בעילום  חריץ,  דרך  לתיבה  מעטפה  ותשלשל 
שמה, וזו שהכסף ברשותה תכניס אותו למעטפה 
ותשלשל אותה לתיבה, כך לא ייוודע אצל מי היה 

הכסף. הסכימו כל האחיות להצעתו.
את  פתחו  אחר  כדבריו,  ועשו  באו  למחרת 
ריקות  מעטפות  חמש  בתוכה  ומצאו  התיבה 
העיר  כל  ותהום  המופקד,  בכסף  מליאה  ואחת 

מחכמת רבינו...

לזכר עולם יהיה צדיק

השפעות "שבת הגדול"
)סי' ת"ל( טעם לקריאת השבת  כתב המחבר בשו"ע 
"שבת הגדול", לפי שנעשה בו נס גדול, שבמצרים היתה 
המצוה לקחת את השה בי' בניסן, לקושרו בכרעי המטה,  
פצה  לא  המצריים  של  העבודה-זרה  היה  שהשה  ואף 
אף אחד את פיו נגד ישראל מפני פחד ד' אשר נפל על 

המצריים. ואותה שנה חל י' ניסן בשבת.
זי"ע היה אומר בכל שנה  רבי פנחס מקאריץ  הרה"ק 
בשבת הגדול, שבשבת זו מתעורר כוח של ביטול עבודה 
זרה, ושבת הגדול מכפר על הרהורי עבודה זרה )"אמרי 

פנחס". 
זי"ע  מבאהפלי  ישראל  ר'  הרה"ק  כתב  נפלא  ענין 
ליום  הכנה  הוא  הגדול  ששבת  ישראל",  "עטרת  בספרו 
הכיפורים, שע"י ביטול העבודה-זרה ביום זה נסתם פיהם 
שאומרים  כמו  ישראל,  על  למעלה  המקטרגים  כל  של 
י'  כנגד  הוא  בניסן  וי'  מקומו",  סניגור  וקח  קטיגור  "הס 
יום  מקדושת  אור  הגדול  בשבת  לנו  ונמשך  בתשרי, 

הכיפורים.

למען דעת

הרה"ק רבי חיים מאיר מויזניץ זי"ע 
בעל "אמרי חיים". ט' בניסן תשל"ב, 44 שנים להסתלקותו

תרופה בדוקה

בצרתם לו צר

חכמת שלמה

"שבת הגדול"

ח' בניסן ד' אלפים תתק"נ: במסעי הצלב נהרגו ביום 
זה על קידוש השם גאוני ישראל בעלי התוספות, במגדל 
הקדוש  אליהו  ר'  ביניהם  שבאנגליה,  יורק  בעיר  המלך 
ֵמֶאֶבְרִויקא ]=יורק[ המוזכר במסכת זבחים יד: תוס' ד"ה 
שאני, והקדוש ר' יום טוב המוזכר במסכת יומא מח. תוס' 

ד"ה מי, הי"ד.

מרים  נפטרה  זה  ביום  תפ"ח:  אלפים  ב'  בניסן  י' 
הנביאה ע"ה אחות משה ואהרן ובת עמרם ויוכבד. מאז 
ונשקפה על  כנרת  לים  והלכה  נסתלקה הבאר מישראל 
בזכות משה  וחזרה  לה.(,  )פר' חקת, שבת  הישימון  פני 

ואהרן )תענית ט.(.

י"ג בניסן ג' אלפים ת"ה: ביום זה נקראו סופרי המלך 
וייכתב ככל אשר צוה המן לגזור על ישראל,  אחשורוש 
והעיר שושן נבוכה. ומרדכי ידע, ויצא ויזעק ברחוב העיר, 
והם  היום,  למדו  מה  סימן  לאות  תשב"ר  ילדי  ג'  ושאל 
ענו "אל תירא... עוצו עצה ותופר"... ושמח שמחה גדולה 
)מדרש אסת"ר ז, יג(. ויבוא מרדכי בלבוש שק עד לפני 
ושלחה  להתך,  ותקרא  אסתר  ותתחלחל  המלך,  שער 
י"ד- ימים  שלושת  ישראל  בני  שיצומו  ממרדכי  לבקש 

ט"ז בניסן.

קורא הדורות

נולד בשנת תרמ"ח לאביו הרה"ק רבי ישראל מוויזניץ זי"ע בעל "אהבת 
ישראל". בהגיעו לפרקו נשא את בת הרה"ק רבי זאב מראחמסטריווקא 

זי"ע.
בימי חורפו כיהן כראש ישיבה בעיר וויזניצא, ואח"כ עבר לגור באיזור 
מארמורש שבצ'כיה, שם כיהן כרב העיירה ווילחוביץ והגלילות. כשנסתלק 

אביו הק' ה"אהבת ישראל" מילא את מקומו בעיר גרויסוורדיין.
"אגודת  בראש  עמד  ולאחריה  משפחתו,  כל  עם  ד'  בחסד  ניצל  השניה  העולם  במלחמת 
ישראל" ברומניה, סבב במדינות אירופה ובמחנות הפליטים והחיה את העצמות היבשות. בשנת 
תש"ח עלה לארה"ק ובמסירות נפש הקים את קרית ויזניץ בבני-ברק, כשבד בבד הקים מעפר 

את מלכות בית ויזניץ בארץ ובגולה, עד ששוב עלתה כפורחת.
עמוד  קודש,  ובאש  ביראה  באהבה  השי"ת  עובד  עליון,  בחסד  מנהיג  וקדוש,  כגאון  נודע 
'ואהבת לרעך כמוך'" - הגדירו ה"חזון איש"  צלותהון ואוהבן של ישראל "גאון הדור במצוות 
זי"ע. נסתלק בט' בניסן תשל"ב ונטמן לימין מקום מנוחת אביו ה"אהבת ישראל" בבית החיים 

שומרי שבת "זכרון מאיר" בבני-ברק.

מתולדותיו


