
החובה  על  רבות  הרחיבו  החסידות  בספרי 

אדם  אם  אף  הוא,  באשר  יהודי  כל  לאהוב 

מרגיש שהלה הכאיב לו וחטא נגדו. והגם שאין 

יהודים  עם  רק  אלא  אחד,  כל  עם  להתחבר 

יראי-שמים, אולם אהבת ישראל נאמרה לגבי 

כל יהודי.

זי"ע  מזלאטשוב  חיים  אברהם  רבי  הרה"ק 

מביא בספרו "אורח לחיים", ששאל פעם את 

מניקלשבורג  שמעלקא  ר'  הרבי  הרה"ק  רבו 

מקיימים  איך  זי"ע, 

לרעך  'ואהבת  מצות 

כמוך' אם חברו עשה לו 

רעה.

ר'  הרבי  לו  השיב 

כל  הרי  שמעלקא: 

אחת  ישראל  נשמות 

אדם  מכה  לפעמים  הן. 

והראש  דעת,  בלי  בשוגג,  גדולה  מכה  לעצמו 

ואם  וצער,  כאב  בכל  ומרגיש  הגוף  מלך  הוא 

יקח אדם זה מקל ויכה לידו על שהכה לעצמו 

בלי דעת, הלא האיש ההיא ייחשב לחסר-דעה, 

כן  מכתו.  על  מכה  לעצמו  עוד  יכאיב  למה  כי 

נפש אחת  הוא  יהודי  כל  כי  הזה,  הדבר  ממש 

עם חברו, ומה שחברו עושה לו רעה זה מפני 

חסרון הדעת שבו, ועתה אם ישלם לחברו רעה 

- יכאיב לעצמו. אלא מה יעשה? יחשוב שהכל 

הוא מאת ד', והרבה שלוחים למקום.

בזה ביארו את הכתוב 'לא תקום ולא תטור 

יוכל  איך  כמוך'.  לרעך  ואהבת  עמך  בני  את 

אדם שלא להיות נוקם ונוטר איבה למי שעשה 

עמו רע? לכך מלמדת התורה הק' לאדם דעת 

הלה  כי  בנפשו  שידמה  כמוך',  לרעך  'ואהבת 

הוא אבר מאבריו, ואז - איך ישנא אותו וינטור 

איבה בלבבו עליו, הרי הוא כמי שמכה לידו שלו 

עצמו )"קב ונקי"(.

בספר "אהבת שלום" מבאר את ענין אהבת 

ישראל, שאם אמנם מלאכה גדולה היא לאהוב 

יותר  הרי  כמוהו,  עשיר  כשהחבר  חברו  את 

עובד  כשהחבר  חברו  את  לאהוב  הדבר  קשה 

ולהיזהר  גדולה  התאמצות  צריכים  כמוהו.  ה' 

אלא  חברו,  על  בליבו  קנאה  שום  שלא תעלה 

שאמר  כענין  ומאודו,  נפשו  בכל  אותו  לאהוב 

משה רבנו ע"ה )במדבר יא, כט( 'ומי יתן כל עם 

ד' נביאים'. וזהו 'ואהבת 

ה'',  אני  כמוך  לרעך 

אפילו בענייני עבדות ד' 

ולאהוב  כוח  צריך לאזור 

את חברו בלב שלם.

קלה,  עבודה  זו  אין 

עם  להילחם  יש  ורבות 

להגיע  כדאי  הרע  יצר 

ישראל  אהבת  לדרגת 

בירושלים  נפגשו  שפעם  מסופר,  אמיתית. 

הגאון מטשעבין זצ"ל עם הגאון ר' איסר זלמן 

לרב  זצ"ל  זלמן  איסר  רבי  ואמר  זצ"ל,  מלצר 

על  מקבל  הריני  רב,  טשעבינער  מטשעבין: 

עצמי לפתור כל השאלות ההלכתיות שאפשר 

שיתעוררו בעת קבלת פני משיח צדקנו, כגון: 

דיני  המקדש,  במקום  וטהרה  טומאה  הלכות 

הקרבנות והכהונה וכו' וכו', הכל אני מקבל עלי 

בעזהשי"ת לפסוק ע"פ ההלכה, ואתם תקבלו 

שיוכלו  ישראל  כלל  את  לאחד  עצמכם  על 

ענהו הרב מטשעבין:  פני משיח צדקנו.  לקבל 

מר הוא חכם גדול, את הדבר הקל לקח לעצמו, 

והדבר הקשה ביותר השאיר לי...

זי"ע,  אמת'  ה'שפת  כתב  כך  על  אולם 

תשתוקק  כאשר  ליהודי:  מבטיח  שהשי"ת 

אזי  כמוך',  לרעך  'ואהבת  של  זו  מצוה  לקיים 

שתגיע  לך  ואסייע  לעזרתך  אעמוד  ה''  'אני 

למדרגה זו.

לפני ד' תטהרו )ויקרא טז, ל(.
כשיהודי יודע שהוא עומד "לפני ה'", והכל הוא ממנו יתברך 
אזי  הזה",  החיל  את  לי  עשה  ידי  ועוצם  "כוחי  חלילה  ולא 

מובטחת טהרתו - "תטהרו".
הרה"ק רבי שמואל צבי מאלכסנדר זי"ע 
]"תפארת שמואל"[

וחי בהם אני ד' )יח, ה(.
'ישראל מפרנסין לאביהן שבשמים', כך שבאמצעות המצוות 

נותנים עוז וכוח לאלקים, 'וחי בהם אני ד''.
הרה"ק רבי משה חיים אפרים מסדילקוב זי"ע 
]"דגל מחנה אפרים"[

ובמדרש:  ב(.  )יט,  אלקיכם  ד'  אני  קדוש  כי  תהיו  קדושים 
למעלה  קדושתי   - אני'  קדוש  'כי  לומר  תלמוד  כמוני?  יכול 

מקדושתכם.
כוחות  באדם  שיש  מינה  שמע  כמוני',  'יכול  אומרים  אם 
'יכול  לחשוב  הוה-אמינא  שהיתה  עד  גבול,  בלי  להתעלות 
הכוונה  אני',  קדוש  כי  לומר  'תלמוד  משיבים  ואם  כמוני'. 
למעלה  ש'קדושתי  לפי  יותר,  עוד  להתקדש  כוחות  לנו  שיש 

מקדושתכם' - אין לה סוף, ואתם חלק ממני.
הג"ר גדלי' שָארר זצ"ל ראש ישיבת 'תורה ודעת' 
ובית מדרש עליון

ואהבת לרעך כמוך )יט, יח(. וברש"י: אמר רבי עקיבא זה כלל 
גדול בתורה.

הוכחה  זו  ישראל,  לאהבת  גורם  התורה  כשלימוד  רק 
שלימודו הוא כראוי - 'זה כלל גדול בתורה'.

הרה"ק רבי יחזקאל מקָאזמיר זי"ע ]"דברי ישראל"[

ולא תעוננו )יט, כו(.
אל תאמר על עיתים וזמנים שונים, היום אין העת וה'עונה' 
להתפלל וללמוד בבהירות ובחשק, אלא התחזק בכל עת ובכל 

כוחך לתורה ולתפילה.
הרה"ק רבי יצחק אייזיק מקָאמַארנא זי"ע ]"אוצר החיים"[

ממעיינות החסידות

ונכתב בספר
ואהבת לרעך כמוך )ויקרא יט, יח(.

שיש  אף  עצמך  את  אוהב  שאתה  כמו 
בך חסרונות, במידה זו אהוב את רעך מבלי 

להביט על חסרונותיו.
רבנו ישראל הבעל שם טוב הק' זי"ע

אהבת ישראל
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7:35  ............ הנרות:  הדלקת 

7:54 ......................... שקיעה: 

5:40  ................... החמה:  נץ 

8:38  .............. מג"א:  סזק"ש 

9:14  ............... גר"א:  סזק"ש 

סוף זמן תפילה: ........... 10:25

1:23  .............. גדולה:  מנחה 

7:55  ...................... שקיעה: 

מוצאי ש"ק '50 דקות': ..... 8:45

מוצש"ק זמן רבנו תם: .... 9:07

זמנים לשב"ק פרשת אחרי וקדושים

ליקוטים יקרים



קהל  רבנו  אל  הגיע  השנה  ראש  בערב  פעם 

פרנסה  של  שונות  ובקשות  קוויטלעך  עם  גדול, 

והוא  לרבנו,  הפריע  הדבר  גשמיות.  עניני  ושאר 

אמר: הרי בערב ר"ה צריך להיות אימת הדין, ואיך 

ציווה  ופרנסה?  גשמיות  עניינים של  עם  מטרידים 

יניחו אנשים להיכנס  ולא  רבנו שיסגרו את הדלת 

אליו. כעבור זמן מה הורה לפתוח בחזרה את הדלת 

לעצמו,  שחשב  מכיון  וזאת  להיכנס,  שוב  ושיניחו 

שבר"ה אומרים בתפילה 'קדוש אתה ונורא שמך', 

אם כן איך יכולים לבקש על ענייני גשמיות? אלא 

ממשיכים ואומרים "ואין אלוק' מבלעדיך" - שבכל 

מלכות יש שר ממונה על כל דבר, וכשצריכים דבר 

והוא  זה  דבר  על  הממונה  השר  אל  פונים  מסוים 

בתפקידו לעזור. אבל במלכותו יתברך רבש"ע נותן 

יכולים  ואין  הפחותים,  הדברים  את  אף  הכל,  את 

לבקש ממישהו אחר! לכן הורה לפתוח את הדלת 

ולתת להיכנס ]"מעיין הברכה"[.

השנה  לראש  לטאלנא  רבנו  אל  הגיע  פעם 

קהל גדול מאד, ומאחר שבביהמ"ד לא היה מקום 

ידיים.  רחב  במגרש  אהל  הקימו  גדול,  כה  לציבור 

אלי  הגיעו  מטאלנא:  הרה"ק  נענה  התקיעות  לפני 

לשלוח  צריך  שהיה  אחד  סוג  אנשים,  סוגי  שלוש 

נמצאים  כבר  הם  שאם  כאלה  ויש  פניהם,  לקבל 

כאן אפשר לסובלם, אך ישנם כאלה "שומר נפשות 

חסידיו מיד רשעים יצילם"! וגעו כל העם בבכיה...

הוציא רבנו את השעון והביט עליו במשך עשר 

וניגש  די!  נענה:  ואח"כ  דקות,  עשרה  חמש  או 

לתקיעות.

והפלא היה, שכל אחד חשב שרבנו מתכוון אליו 

השלישית.  מהמדרגה  הוא-הוא  כי  זולתו,  אל  ולא 

כך הכניס בכולם הרהור תשובה.

בשיר  הפסוק  על  חז"ל  דברי  את  הביא  רבנו 

השירים "וביום חתונתו וביום שמחת לבו" - וביום 

חתונתו זו מתן תורה וביום שמחת לבו אלו הדגלים.

את  ישראל  בני  קיבלו  אייר  בחודש  ואמר: 

אז  כי  מאד,  גדולה  זה  חודש  ומעלת  הדגלים, 

נעשו ישראל מרכבה לשכינה והתדבקו אל ה'. אם 

כדבעי,  ללמוד  הפה  את  לנצל  יש  זה  בחודש  כן 

את  זה  ע"פ  ומפרש  דליבא.  מעומקא  ולהתפלל 

הכתוב )תהלים כ( "ובשם אלוקינו 'נדגול' ימלא ה' 

כל משאלותיך", שכל תפילות ישראל בחודש זה - 

מתקבלות!

כשנפגש רבנו עם אחיו הקדושים, שהיו מגדולי 

מה  "הנה  יחד:  כשהסבו  להם  אמר  הדור,  צדיקי 

טוב ומה נעים 'שבת' אחים"... - מה טוב ומה נעים 

כשאחים שבים יחדיו בתשובה!

רבנו פירש את הכתוב בפרשתנו )יט, לב( "מפני 

שיבה תקום" - אל תמתין עד שהיצר יקנה שביתה 

בליבך, אלא 'מפני שיבה תקום' ]"ברכת דוד"[.

לזכר עולם יהיה צדיק

"למנצח בנגינות" בימי העומר
הקפיד  הק'  שהאר"י  הכוונות"  ב"שער  מובא 

ספירת  לאחר  בנגינות"  "למנצח  מזמור  לומר 

העומר.

ישראל  ארץ  ובמנהגי  עמיקתא"  "גלא  בס' 

אמירת  שבזכות  מובא  ז"ל,  גאלאנטי  למהר"א 

מזמור זה בכוונה, יתברכו מזונותיו של אדם, וכל 

בבית  המנורה  הדליק  כאילו  זה  מזמור  השונה 

ניזוק  ואינו  וכאילו מקבל פני השכינה,  המקדש, 

באותו היום.

ומביא עוד, כי מסורת היא שכל הקורא מזמור 

ניזוק  שאינו  מובטח  העומר,  בימי  בכוונה  זה 

מאומות העולם כל אותה שנה, ויהא נשמר מהם.

במיוחד מובא שסגולה לומר מזמור זה בצורת 

תרומה  פר'  לשמים"  "אור  ובספה"ק  המנורה, 

אתה  אשר  בתבניתם  ועשה  "וראה  עה"כ  כתב 

מראה בהר" )שמות כה, מ(, שאמירת למנצח בציור 

המנורה היא תיקון גדול לטהר את המחשבה.

הרה"ק רבי דוד מטאלנא זי"ע
בעל "מגן דוד" • י' באייר תרמ"ב, 135 שנים להסתלקותו

הזן ומפרנס לכל

שבת אחים

מעלת חודש אייר

מעורר לתשובה

זריזות למלחמה

שנה   190 לפני  זה  ביום  תקפ"ז:  באייר  י"א 

זי"ע,  מרָאּפשיץ  צבי  נפתלי  רבי  הרה"ק  נסתלק 

ומנוחתו כבוד בעיר לאנצהוט - פולין.

בשעת ההלוויה, רמז הרה"ק רבי צבי אלימלך 

הנפטר:  על  ואמר  בידו,  יששכר"  ה"בני  מדינוב 

למעלה[,  רחוק  כבר  ]הוא  ווייט"!  שוין  איז  "ער 

וכוונתו היתה שהוא כבר בגן-עדן. הקשה על כך 

]אנטווערפן[,  מפשעווארסק  יעקב  רבי  הרה"ק 

שאפילו  כתוב  ויקהל(  )פר'  הק'  בזוהר  שהרי 

צדיקים אינם נכנסים לגן עדן לפני שלושים יום 

מראפשיץ  הרה"ק  שעל  ותירץ,  מהסתלקותם. 

אמר תלמידו הרה"ק ה'דברי חיים' מצאנז שהוא 

וצדיק  החטא,  לפני  הראשון  אדם  בבחינת  היה 

כזה נכנס לגן-עדן מיד! )"י"ג אורות" ח"ב(.

באו  זה  ביום  תמ"ט:  אלפים  ב'  באייר  ט"ו 

החררות  כלו  ערב  לעת  סין.  למדבר  ישראל  בני 

ס"א  בצקם  משיירי  שאכלו  ממצרים,  שהוציאו 

יום א'  סעודות, והתחיל המן לרדת להם בבוקר 

ט"ז באייר. אז קבע להם משה רבנו זמן סעודה 

)יומא עה:( ותיקן את ברכת "הזן".

קורא הדורות

רבנו נולד בשנת תקס"ח לאביו המגיד הק' רבי מרדכי מטשערנאביל זי"ע, ולאמו הרבנית בת הרה"ק רבי 

דוד לייקעס תלמיד הבעש"ט הק' זי"ע. בהגיעו לפרקו הקים את ביתו עם הרבנית בת הרה"ק רבי ישראל 

אברהם מטשארני-אוסטרהא, בן הרבי ר' זושא מאניפולי וחתן הרבי ר' וועלוועלע מטשארני-אוסטרהא זי"ע.

לאחר הסתלקות אביו נתקבל כמגיד-מישרים בקהילת וואסילקוב, ואח"כ עבר לטָאלנא, שם הוקמה חצרו 

בהדר מלכות. אלפי ישראל שיחרו לפתחו וחסו בצילו. רבנו היה מפורסם מאד בפרט בענין רפואת הנפש, 

ורבות מסופר על חולי הנפשות רח"ל שנושעו על ידי תפילותיו. בש"ק פרשת אחרי-קדושים י' באייר תרמ"ב 

ספירת "נצח שבנצח", נקרא לישיבה של מעלה, ומנוחתו כבוד בטאלנא. מדברי תורתו נדפסו בחייו הספרים 

"מגן דוד", "ברכת דוד" ו"קהלת דוד".

מתולדותיו

למען דעת


