
ידוע שגלות מצרים היתה בגין לשון הרע, כפי 
שרש"י כתב בפרשת שמות על הכתוב "אכן נודע 

הדבר", שהיה בהם דילטורין.
בספר "אהבת שלום" בפר' אמור, עה"פ "ביום 
מבאר  היא",  עצרת  וגו'  קודש  מקרא  השמיני 
"עצרתי  המדרש:  דברי  בשם  רש"י  דברי  את 

כמלך  אצלי,  אתכם 
בניו  את  שזימן 
לכמה  לסעודה 
שהגיע  כיון  ימים. 
אמר:  להיפטר,  זמנן 
מכם,  בבקשה  ַני!  בָּ
יום  עוד  עמי  עכבו 
עלי  קשה  אחד, 
ומבאר  פרידתכם". 
שלום"  ה"אהבת 
היא:  שהכוונה 
נוצרת  לפעמים 
בני  בין  מחלוקת 
מפני  ולמה?  אדם, 
בטוח  אחד  שכל 
דרך  היא  שדרכו 
מזהיר  כך  על  ה', 
שהקב"ה  המדרש 
עלי  "קשה  אומר: 
כאשר  פרידתכם", 
"עלי",  הוא  הפירוד 
שהוא נוגע להשי"ת, 

כי אז קשה ומכאיבה המחלוקת לקב"ה כביכול.
מאידך, בזכות מניעת המחלוקת תבוא הגאולה, 
דברים  )פר'  מדז'יקוב  נועם"  ה"אמרי  שכתב  כפי 
הכתוב  את  לפרש  ספרים(  בשם  איכה,  א"י  ד"ה 
)בראשית מט, א( "האספו ואגידה לכם את אשר 
לבניו  ציוה  יעקב  הימים",  באחרית  אתכם  יקרא 
באסיפה  באחדות,  להיות  רק  מוטל  שעליהם 
הגאולה  את  להם  ימשיך  ואז  אחת,  ובאגודה 
העתידה, שעיקרה תלוי באחדות ובאהבת ישראל.

"איכה  יב(  א,  )דברים  הכתוב  את  מפרש  ובזה 
אשא לבדי טרחכם ומשאכם וריבכם", משה רבינו 
אמר לישראל, את ה"איכה" - תיקון החורבן וקירוב 
ועליכם  לתקן,  עלי  זאת  לבדי",  "אשא   - הגאולה 
אין מוטל כי אם לתקן את המחלוקת ושנאת חינם 

שבכם, "טרחכם ומשאכם וריבכם".
מנחם"  "שארית  בעל  פעם  דרש  נאה  אימרה 
אם   - ורחץ"  "קדש  הסדר:  ליל  סימני  על  זצ"ל 

רצונך להתקדש ולטהר עצמך, אזי "כרפס" - ר"ת 
שאתה  מה   - מגיד"  "יחץ  סתום.  פה  ראשון  כלל 
ממה  החצי  את  רק  ואמור  חלוק  להגיד,  רוצה 
תחסוך  ממילא   - מצה"  "מוציא  לומר.  שרצית 
מעצמך מחלוקת, ריב ומצה. "מרור כורך" - משום 
שבכל מחלוקת, יהיה באיזה אופן שיהיה, כרוך שם 
ביטערקייט.   - מרור 
 - עורך"  "שולחן 
לפרנסה,  תזכה  ואז 
לזהב  וגם   - "צפון" 
ב'צפון'  ]שמרומז 
"מצפון  שכתוב  כמו 
כי  יאתה"[,  זהב 
אחת  מחלוקת  הרי 
פרנסות,  מאה  דוחה 
עצמך  תמנע  ואם 
תזכה  ממחלוקת 
ואם  ולזהב.  לפרנסה 
פרנסה  לך  תהיה 
 - מחלוקת  ומניעת 
 - נרצה"  הלל  "ברך 
אזי תהיה לך הרחבת 
לברך  ותוכל  הדעת, 
להשי"ת  ולהודות 
ותהיה מרוצה אצלו.

"באר  בספר 
להרה"ק  משה" 
יחיאל  משה  רבי 
מאוז'ורוב זצ"ל הרחיב לבאר: "ואהבת לרעך כמוך 
ה'  את  "ואהבת  כמנין  בגימטריא  עולה  ה'"  אני 
אלקיך", ללמדנו, שלא יתכן אהבת ה' ללא אהבת 

ישראל.
יעמוד  פנים  באיזה  כי  מאד,  חמורים  והדברים 
וישפוך שיח לפני אביו שבשמים כשהוא במחלוקת 
להדבק  ירצה  איך  הקב"ה?  של  אהוביו  בניו  עם 
שרצים  של  כשקופה  ובהשי"ת  התורה  בדביקות 
לכן  מאחוריו?  לו  תלויה   - ומחלוקת  שנאה   - זו 
להגיע  לזכות  ישראל  כשרצו  התורה,  קבלת  לפני 
למעמד הנבחר בו יתגלו האהבה מהשי"ת אליהם, 
ומהם אל השי"ת, התנאי הראשון והעיקרי היה - 
ישראל כאיש אחד בלב אחד", אחדות  "ויחן שם 
ומפירוד  ממחלוקת  התרחקות  ישראל,  ואהבת 
לבבות, כאשר בזאת יסכים הקב"ה לאהוב אותנו, 
ישראל  באהבת  תלויה  אותנו  השי"ת  אהבת  כי 

שלנו.

בקרבתם לפני ה' )ויקרא טז, א(.
ה' בזכות  יכולים הם להתקרב אל  כי  מאחר שסברו, 
הדור,   צדיקי  ואהרן,  ממשה  וסיוע  עזרה  וללא  עצמם 

"בקרבתם לפני ה'" - לפיכך אירע להם מה שאירע.
הרה"ק רבי מנחם מנדל מקאסוב זי"ע ]"אהבת שלום"[

ולקח את שני השעירים והעמיד אותם לפני ד' )טז, ז(. 
מובא בחז"ל, בשעה שלקח אליהו הנביא בהר הכרמל 
הפר  מיאן  הבעל,  לנביאי  אחד  ומסר  הפרים  שני  את 
עליו  מדוע  בטענה:  שלהם,  המזבח  על  ליקרב  ללכת 
ליקרב לעבודה זרה, ופייסו אליהו שגם על ידו יתקדש 
והנה  מהשמים.  אש  עליו  ירד  שלא  ע"י  שמים,  שם 
לעזאזל,  והשני  לה'  אחד  שעירים  שני  לוקח  כשהכהן 
נאמר  ולכן  ברצונו,  שלא  היה  שלעזאזל  זה  בוודאי 
אותם  "והעמיד  וריצוי  פיוס  בדברי  שייקחנו  "ולקח", 
ידו נעשה רצון ה' לכפר על עוונות  לפני ה'", שגם על 

בני ישראל.
"שבט מוסר"

לפני ד' תטהרו )טז, ל(.
 - ה'"  "לפני   - עומד  ישראל, שהוא  איש  יודע  כאשר 
והכל הוא ממנו יתברך ולא חלילה "כוחי ועוצם ידי עשה 

לי את החיל הזה", אזי מובטחת טהרתו - "תטהרו".
הרה"ק רבי שמואל צבי מאלכסנדר זי"ע

לא  ארץ-כנען...  וכמעשה  מצרים...  ארץ  כמעשה 
תעשו )יח, ג(.

שעליהם  ואסורים,  מגונים  למעשים  הכוונה  אין 
היא להנהגות המותרות,  ישראל להלן. הכוונה  הוזהרו 
ובהן יהיו זהירים שלא ללכת בדרכי המצרים והכנענים, 
כגוי.  יתנהגו  ולא  כגוי  ישתו  לא  כגוי,  יאכלו  לא  היינו: 
ובצרכים ההכרחיים לא יעשו דברים אלה לשם תאוה, 

אלא אך ורק לרצונו יתברך.
הרה"ק רבי יהודה אריה לייב מגור זי"ע
 ]"שפת אמת"[

ליקוטים יקריםממעיינות החסידות

ונכתב בספר

אחרי מות שני אהרן בקרבם לפני ד' וימותו
)ויקרא טז, א(.

יצאו  "הראשונים  ד:(  פאה  )ירושלמי  חז"ל  אמרו 
משום  ונופלין  יורדין  ועכשיו  ומנצחין,  למלחמה 
'אחרי  וזהו  שביניהם".  הרע[  ]לשון  דילטורין 
תלמידיו  נקראים  אהרן  בני  אהרן',  בני  שני  מות 
של אהרן, שהם אוהבי שלום ורודפי שלום כמו 
המידות  מתבטלים  חלילה  ואם  חז"ל,  שאמרו 
הללו ונכשלים במחלוקת, אזי "בקרבתם לפני ה' 
וימותו", כשעושים מלחמה עם הסטרא אחרא או 
במלחמת היצר, נופלים חלילה בגין המחלוקת, כי 

יש להיות אוהב שלום ורודף שלום.

"דמשק אליעזר" פרשת אחרי

מעלת ההתרחקות ממחלוקת

בס"ד. גליון ל"א • פרשת אחרי תשע"ו ]פר' קדושים באר"י[ • אבות פרק א' • דף היומי: קידושין נ"ז • מברכין חודש אייר, המולד ליל שבת 10:59, 17 חלקים

7:35  ............ הנרות  הדלקת 
7:55  ........................ שקיעה 
5:38  ................... החמה  נץ 
8:24  .............. מג"א  סזק"ש 
9:13  ................ גר"א  סזק"ש 

10:24  ........ תפילה  זמן  סוף 
מנחה  גדולה  .................  1:24
7:56  ........................... שקיעה 
מוצאי  ש"ק '50 דקות' ..... 8:46
9:10.............. ר"ת  זמן  מוצש"ק 

זמנים לשב"ק פרשת אחרי



הגדול  הבית  נעשה  רבנו  הנהגת  תחת 
בקרעסטיר פתוח לרווחה לכל עובר ושב, כשרבנו 
ברוחניות  טוב  כל  הבאים  המוני  על  משפיע 
מופלאות  ישועות  ומזוני,  חיי  בני  בגשמיות, 

ורפואות פלאיות.
מאכלים  ונותן  מחלק  היה  בעצמו  רבנו 
שכל  רבנו,  בבית  ראו  פלא  דבר  האורחים.  לפני 
המאכלים שנתנו שם, היה להם טעם טוב. אפילו 
מין  איזה  לאכול  יכול  היה  לא  שלו  שבביתו  מי 
מאכל, הרי בביתו של רבנו היה תאב לאכול מהם 
מברכת  זה  לדבר  שזכה  פעם  גילה  רבנו  הרבה. 

אליהו הנביא שפקד פעם את ביתו בצעירותו.
שלפני  בהפסקה  השנה  שבראש  מסופר 
'לעקאך'  בעצמו  חותך  רבנו  היה  שופר,  תקיעת 
בצל  להסתופף  שבא  הגדול  לציבור  ]מזונות[ 
זו  בשעה  מכוונים  הצדיקים  שכל  ואמר  קדשו, 

רזין דרזין, ואני מכוון 'לשובע ולא לרזון'...
סיפר הגה"צ רבי שלמה זלמן פרידמאן זצ"ל 
אב"ד טענקא, שפעם כשבא להסתופף אצל רבנו, 
בלילה  בביתו.  ולהתאכסן  לבוא  רבנו  הזמינו 
זכה רבי שלמה זלמן ללון בחדרו של רבנו, הוא 
שרצה  מפני  ישן,  הוא  כאילו  עצמו  את  עשה 
לדעת ולראות את עבודתו של רבנו. ויהי כאשר 
ישן,  אורחו  אם  הביט  ממנוחתו,  רבנו  התעורר 
ואח"כ החל לדבר לעצמו בגודל מידת ענוותנותו: 
לישון,  הלכת  אכלת,  גס!  אדם  הנך  "ישעיה, 
לעסוק  כדי  ממיטתם  משכימים  אחרים  יהודים 
ולהשתכר".  יי"ש  לשתות  כדי  קם  ואתה  בתורה, 
וחזור  הלוך  בחדרו  והתהלך  ממיטתו,  קם  רבנו 
כששפתותיו מרחשות. לאחר זמן מה ישב ושתה, 
ואני  אברך,  כאן  יש  הרי  ואמר:  המשיך  ואח"כ 
תהילים  לומר  והחל  למיטתי,  לחזור  מתבייש 
סיפר  זלמן  רבי שלמה  רב...  זמן  במשך  בבכיות 
ששכב אז במיטתו מתוך פחד גדול בראותו את 

עבודתו הגדולה של רבנו.

מופת הדור

מסופר כי אחד מחסידיו של רבנו פתח חנות 

צום  ]קוילען  לתנורים  להסקה  פחמים  למכירת 

כזאת.  חנות  לו  בסמוך  ופתח  גוי  בא  הייצען[. 

חשש היהודי שיאבד את מקור פרנסתו, כי הגוי 

מכר מאוד בזול, ובא ותינה צרתו לפני רבנו. אמר 

ּבַאלַאנגט  קוילען   - יעקב  קול  "הקול  רבינו:  לו 

לבני  שייכים  ]הפחמים  קינדער"  אידישע  פאר 

החנות  את  לפתע  סגר  הגוי  הוה,  וכך  ישראל[, 

ועזב העיר.

של  דיוקנו  ודמות  שהצורה  ומפורסם  ידוע 

רבנו היא סגולה נגד עכברים בכל מקום. גם כיום 

תמונתו נחשבת לסגולה לשמירה מפני עכברים. 

שסבלו  לכמה  וציוה  רבינו,  אמר  שכך  אומרים 

את  בביתם  ויתלו  שישימו  מעכברים,  בביתם 

תמונתו הק' ושוב לא יבואו עוד עכברי רשיעי.

מפתח  פעם:  אמר  זי"ע  מבעלזא  הרה"ק 

קרעסטירער!  ישעי'לע  רבי  בידי  נמצא  הפרנסה 

והרה"ק ר' ברוך מגארליץ בן הרה"ק מצאנז זי"ע 

אמר: "לפני מעשי הצדקה של רבי ישעי' יש 'דרך 

ארץ' בשמים!"

ונחלש  רבנו  חלה  תרפ"ה  הפסח  חג  לאחר 

יום  לרפואתו.  להתפלל  התקבצו  המונים  מאוד, 

ואף  כל הבאים,  רבנו את  בירך  לפני הסתלקותו 

הורה להכין הרבה מאכלים לכל היהודים שיגיעו 

ג'  ביום  רעבים.  שיישארו  רצונו  אין  כי  מרחוק 

באייר תרפ"ה נצחו אראלים את המצוקים ויצאה 

נשמתו בטהרה, במעמד קהל גדול שעמד סביב 

הגיעו  ומרחוק  מקרוב  אלפים  השלימה.  מיטתו 

ביכו  הנכרים  ואף  להלוויה,  ובעגלות  במרכבות 

מפורסם  רבנו  היה  ביניהם  גם  כי  פטירתו,  את 

כצדיק ופועל ישועות. 

מהווה  שבהונגריה  בקרעסטיר  מנוחתו  אהל 

עד היום מקום תפילה לרבים מכל רחבי העולם 

היהודי.

לזכר עולם יהיה צדיק

מנהג ה"מפתח" על החלות
את  לנקוב  פסח  שלאחר  בשבת  תורה  ישראל  מנהג 
החלות במפתחות, ונעשה על החלה צורת מפתח. הרה"ק 
ה"אוהב ישראל" מאפטא כתב טעם לדבר, כי בימים אלה 
הפסיקו בני ישראל לאכול מן, והיו זקוקים לפרנסה, לכן 
נהגו לעשות צורת מפתח על החלות, לרמז שיפתח לנו 

השי"ת שערי פרנסה.
לרמז  הוא  פנחס מקאריץ אמר, שהטעם  רבי  הרה"ק 
ששערי ההשפעות שנפתחו לנו בפסח, נשארים פתוחים 

]'תרעין פתיחין'[ עד פסח שני )'אמרי פנחס'(.
'רב  בספרו  הביא  מסיגעט  לב"  "ייטב  בעל  הרה"ק 
טוב' טעם, כי בפרשה זו - פרשת אחרי, קוראים בתורה 
שזה  בקדושה,  ולהישמר  אסורות  ממאכלות  להישמר 
מפתח של הלב להוציא אותנו מידי היצר הרע והסטרא-
נוהגים לעשות החלות במפתח, לרמז שמה  אחרא, לכן 
הלב  את  לפתוח  המפתח  הם  הללו  בפרשיות  שנאמר 
הגשמיים  הדברים  כל  את  שעושים  ע"י  השם,  לעבודת 

לשם ה'.

למען דעת

הרה"ק רבי ישעי' מקערעסטיר זי"ע 
ג' באייר תרפ"ה, 91 שנה להסתלקותו

מופת הדור כביתו של אברהם אבינו

שלמה  החל  זה  ביום  תתקכ"ט:  אלפים  ב'  באייר  א' 
המלך לבנות את בית המקדש הראשון, אשר עמד 410 
שנים ונחרב בתשעה באב ג' של"ח. בלוח "דבר בעיתו" 
נא"(  "רחם  )בברכת  לכוון  טוב  המזון  שבברכת  הביא 
את  כשבנה  ע"ה  המלך  שלמה  בידי  שנוספה  בהוספה 

ביהמ"ק הראשון "ועל הבית הגדול והקדוש..."

ג' באייר: ביום זה מציינים את יומא דהילולא של חוני 
המעגל אשר קברו מצוי על פי המסורת ממערב לחצור 
הגלילית בארץ ישראל. על חוני המעגל מסופר, שבזמן 
ורעב  בצורת  עברו שלוש שנים של  בית המקדש השני 
בתוכו  ועמד  עיגול  עג  המעגל?  חוני  עשה  מה  גדול, 
והתפלל לקב"ה, עד שהחלו לרדת גשמים. תחילה ירדו 
ובכל  חביות  פי  כמלוא  גשמים  הרבה  מכן  לאחר  טיפין, 

טיפה לוג מים, ולבסוף גשמי ברכה.

קורא הדורות

הרה"ק ר' ישעי'לע זי"ע נולד בשנת תרי"א בכפר זבארעוו, לאביו רבי משה 
שלוש התייתם מאביו ועול חינוכו וגידולו היה על שכם  שטיינער ז"ל. בגיל  
אמו. משהגיע לגיל 12 לקחתו אמו במסירות נפש מהלך רב עד להרה"ק ר' 
זי"ע בעל "אך פרי תבואה", שיחסה בצל כנפיו לשאוב  צבי הירש מליסקא 
מבאר מים חיים. הרה"ק מליסקא ראה כי אור גדול הוא הנער, קירבו אליו 
כשהוא  רבו,  יד  מתוך  ידו  זזה  לא  מאז  בקודש,  לשמשו  על שכמו  והעמיס 

עוקב אחר כל מעשי רבו הק'.
לימים נסע להסתופף בצל הרה"ק ה"דברי חיים" מצאנז, אשר קירבו מאוד 
ואמר עליו: "טוב עין הוא יבורך - ישעיה יברך"... ובשעה שחילק הרה"ק מצאנז שיריים, קרא 
לרבנו ונתן לו קערה עם חתיכת "קוגעל" גדולה, באומרו: "ישעיה, קח לך, ושתוכל לחלק ליהודים 
בהרחבה גדולה!" רבינו ראה זאת כ"סמיכה" לברך יהודים ולהשפיע להם בני חיי ומזוני וכל טוב. 
לפני נישואיו, כשנסע ל"שבת העלייה לתורה" אל הרה"ק רבי מרדכי מנאדווערנא, אמר לו 
הרבי מנדבורנא: "יש לך מי שיעשה את ה'בארווארפען'? ]זריקת הממתקים כנהוג[, אם לא, 'וועל 
איך דיך באווארפען מיט חסידים' ]אני 'אזרוק' ואשפיע לך חסידים[. ונתקיימו דברי קדשו, כי אל 
רבנו נהרו חסידים למאות ולאלפים. לאחר הסתלקות הרה"ק מליסקא, הכריז הרה"ק מנדבורנא 

שבשמים הכריזו כי רבנו ימלא את מקום רבו.
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