
ספר התהלים היה בכל הדורות לחם חוקו של 
יהודי. יהודים בכל הדורות - אף הפשוטים שבהם 
וגם בשעה  - היו פרקי תהלים שגורים על פיהם, 
לפרק  פרק  בין  היו  בפרנסתם,  עסוקים  שהיו 

אומרים פרקי תהלים ברגש.
ר'  הרבי  כתב  עולם  של  מכבשונו  דברים 
אלימלך מליז'ענסק זי"ע בספרו "ליקוטי שושנה": 

אין  "לפעמים 
לו  מועילה 
יש  כי  תפילה, 
קטרוג  עליו 
ואז  חלילה, 
לקשר  צריך 
העולם  אל  אותו 
הנקרא  הנשגב 
שם  כי  'תהילה', 
רחמים  הוא 
ושם  גמורים 
ולכך  הכל.  נמתק 
נקראים שירי דוד 
'תהלים',  מלכנו 
לפעול  שיכולים 
על ידם הכל, ואין 
פגע  ואין  שטן 

רע". 
ק  " ה ר ה
ישראל"  ה"ישמח 
כתב  מאלכסנדר 
עקב(:  )בפרשת 
היה  המלך  דוד 
כידוע נשמת כלל 
ומובא  ישראל, 
ע"ה  המלך  שדוד 
עשה ספר תהלים 
סוגי  כל  עבור 
וכולם  אדם,  בני 
למצוא  יכולים 
בספר  עצמם  את 

תהלים, עד ביאת הגואל במהרה בימינו אמן. וזה 
שאמר: ויברך "כל בשר" שם קדשו לעולם ועד - 

בכל מצב שיהיה.
משלו  נשא  מויזניץ  ישראל"  ה"אהבת  הרה"ק 
רבים  קרונות  אחריו  מושך  הרכבת,  קטר  ויאמר: 
המחוברים אליו. לכל מקום אליו מגיע הקטר - גם 
הם מגיעים איתו, על-אף שאין להם את היכולת 
לנסוע בפני עצמם. כך אנחנו קרוצי חומר, מעוטי 
באומרנו  אולם  כוחנו?...  ומה  אנו  מה  יכולת, 

מזמורי תהלים, עולות תפילותינו עם תהילות דוד 
לפתוח  תפילותינו  בכוח  היה  לא  אם  וגם  ישי,  בן 
הרכבת"  ל"קטר  בהתחברותנו  הרי  שמים,  שערי 
כסא  לפני  תפילותינו  עולים  משיחנו,  דוד  הוא 

הכבוד!
להביא מדברי  נכון  כל הספר,  ובמעלת אמירת 
זי"ע  מזידיטשוב  צבי'  'עטרת  בעל  הקדוש  רבנו 
בספרו  ועכ"י 
לזוה"ק  הקדוש 
ויחי:  פרשת 
קיבלתי  "מרבותי 
הפסוק  פירוש 
היינו  ימלל'  'מי 
למלל  שרוצה  מי 
הדינים,  ולשבר 
'כל  ישמיע  אז 
יקרא  תהלתו', 
תהלים  ספר 
סוף  ועד  מראש 
מבלי הפסק, ובזה 
ממתיק וממלל כל 
אחד  וכל  הדינים, 
תבונתו  כוח  לפי 
מחשבתו  ועומק 
לבו  וקירות 
והכנתו בכל אבריו 
ימתקו  וחושיו... 
הדינים  כל  מעליו 
המקטרגים  וכל 
למליצי  ויהפכו 
וישיג  יושר 
במהרה  מבוקשיו 
אמת  טוב  לכל 

ואמן", עכלה"ק.
הרה"ק רבי צבי 
מליסקא  הירש 
"אך  בעל  זי"ע 
תבואה",  פרי 
יפלא  אל  תהלים:  לספר  פירושו  בהקדמת  כתב 
בעיני הקורא למה הוצאתי לאור בראשונה פירוש 
והתפללתי  הייתי,  צרה  בעת  כי  תהלים,  ספר  על 
באמירת ספר תהלים, וכשסיימתי הפסוק האחרון 
"כל הנשמה תהלל י-ה הללוי-ה" נפתחו לי שערי 
בעז"ה  לעשות  בלבי  גמרתי  אז  וחסדים.  רחמים 
קראתי  הטעם  ומזה  תהלים.  ספר  על  פירוש 
לי  נפתחו  אז  כי  הישר",  "שערי  בשם  הפירוש 

השערים של חסד.

כי  לומר  יש  שמיני,  לפרשת  הנגעים  פרשת  סמיכת  על 
באכילה,  האסורות  טמאות  בהמות  נזכרו  שמיני  בפר' 
בעוון  האדם  על  באים  שהנגעים  טז.(  )ערכין  אמרו  וחז"ל 
לשון הרע, לכך בא הכתוב לומר שהאיסור להרע לחבירו 
בדיבור, חמור יותר ממאכל אסור, כי על זה השי"ת מעניש 

תיכף ומיד בצרעת, ולא כן על מאכלות האסורות. 
הגאון רבי ישראל מסלנט זצ"ל

זאת תורת היולדת לזכר או לנקבה: ואם לא תמצא ידה 
די שה וגו' )ויקרא יב, ז-ח(.

היולדת"  תורת  "זאת  לומר  צריך  היה  שהרי  להבין,  יש 
לא  "ואם  הפסוק  ולמה  עניה,  יולדת  קרבן  סיום  לאחר 

תמצא" כתוב אח"כ?
ברם אמרו חז"ל )ברכות יט.( 'לעולם אל יפתח אדם פיו 
קרבן  על  היולדת'  תורת  'זאת  התורה  כתבה  לכן  לשטן', 
קרבן  להביא  ישראל  שיזכו  ה'  רצון  כי  מעשירות,  הבא 

יולדת מתוך עשירות.
הרה"ק רבי שלום מבעלזא זי"ע ]"דובר שלום"[

אדם כי יהיה בעור בשרו שאת או ספחת או בהרת )יג, ב(.
שורש החטא היא הגאווה וההתנשאות - 'שאת', ומקורה 
הוא 'או ספחת' - היותו נספח ונלווה לריקים ופוחזים, 'או 
אל  'והובא  היא  ותקנתו  ובהיר.  זך  עצמו  שרואה  בהרת' 
אהרן הכהן' - התקשרות לצדיק שהוא מתלמידיו של אהרן, 

בכך יירפא מצרעת הגאווה.
הרה"ק רבי אלימלך מליזענסק זי"ע ]"נועם אלימלך"[

נגע צרעת בבגד צמר או בבגד פשתים )יג, מז(, זאת תורת 
נגע צרעת בגד הצמר או הפשתים... או כלי עור )יג, נט(.

לא נזכר בגד משי, משמע שבבגדי משי אין מצוי נגעים, 
ועיין ב"כלי יקר" שעמד על כך. וזהו הענין הנהוג בישראל 
שלובשים בשבת בגדי משי, שאין בו שום נגע וטומאה כלל. 
והפלא הוא שלא מצינו באומות בכל העולם כולו שילבשו 

בגדי משי, רק ישראל לבושים בו, והוא מיוחד לשבת.
הרה"ק רבי ישראל ממאדז'יץ זי"ע ]"דברי ישראל"[

ליקוטים יקריםממעיינות החסידות

ונכתב בספר
מבניו  אחד  אל  או  הכהן  אהרן  אל  "והובא 

הכהנים" )ויקרא יג, ב(.
א(  )ג,  נגעים  במס'  המוזכר  הדין  את  למדו  מכאן 
שהטומאה  אלא  הנגעים,  את  לראות  כשרים  "הכל 
והטהרה בידי כהן. אומרים לו: אמור טמא, והוא אומר 
טמא. אמור טהור, והוא אומר טהור". וכן דרשו בתורת 
טומאה  שאין  זה,  מפסוק  דנגעים(  פ"א  )סוף  כהנים 
שבישראל  חכם  כיצד?  הא  כהן.  מפי  אלא  וטהרה 
רואה את הנגעים, ואומר לכהן: אמור טמא, והוא אומר 

טמא. אמור טהור, והוא אומר טהור.
א'(  )תהלים  במדרש  שכתוב  מה  בזה  ליישב  ויש 
שדוד המלך ע"ה ביקש שכל העוסק בתהלים ייחשב 
אלא  בזה?  הכוונה  מה  ואהלות.  בנגעים  עוסק  כאילו 
שדוד המלך ביקש, שאף אמירת תהלים של האנשים 
המילות,  בפירוש  מושג  שום  להם  שאין  הפשוטים, 
ובחשיבות אמירת תהלים - עצם אמירת התהלים יעזור 
להם. וכשם שבדיני נגעים, אף כהן עם הארץ שאין לו 
מושג בהלכות נגעים, כאשר הוא פוסק בנגעים 'טהור' 
כל  כך  טמא,  נעשה  'טמא'  וכשאומר  טהור,  נעשה 

אמירת תהלים תהיה מקובלת לפני השי"ת.

הרה"ק רבי דוד מטָאלנא זי"ע

מעלת אמירת תהלים
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7:05  ............ הנרות  הדלקת 
7:25  ........................ שקיעה 
6:19  ................... החמה  נץ 
9:00  .............. מג"א  סזק"ש 
9:36  ................ גר"א  סזק"ש 

10:41  ........ תפילה  זמן  סוף 
מנחה  גדולה  .................  1:25
7:26  ........................... שקיעה 
מוצאי  ש"ק '50 דקות' ..... 8:16
8:38.............. ר"ת  זמן  מוצש"ק 

זמנים לשב"ק פרשת תזריע



פעם הגיע אל רבנו אחד מחסידיו, וביקש 
ברכו  רבנו  בפרנסה.  להצלחה  ברכתו  את 
והלה הצליח. כששמע זאת בן עירו של אותו 
 - אפטא  חסידי  על  נמנה  לא  אשר   - חסיד 
הלך גם הוא לבקש את ברכת רבנו, אולם לא 

נענה.
יברכו,  לא  מדוע  רבנו  את  שאל  כאשר 
לו  השיב  עירו,  בן  החסיד  את  שבירך  אחר 
ולא  סחורה,  קנה  אחד  יהודי  במשל:  הרבי 
לו  נתן  הסחורה.  את  לקשור  במה  לו  היה 
אדם  לשם  בא  לאחר-מכן  חבלים.  המוכר 
אחר, וביקש לקנות אצל המוכר רק חבלים. 
הנני?  חבלים  מוכר  וכי  המוכר:  עליו  תמה 
שאלו הקונה: והרי ראיתי שלפלוני כן מכרת? 
השיב לו המוכר: הלה קנה סחורה רבה, לכן 

הענקתי לו גם חבלים.
כן הוא הדבר עימך - הפטיר רבנו - חסיד 
תורה,  דהיינו  'סחורה',  הרבה  אצלי  שקונה 
להשפיע  אני  מוכרח  וחסידות,  יראת-שמים 
לו הצלחה בפרנסתו כדי שיוכל לחיות בעולם 
הזה מתוך הרחבת הדעת, שהרי העוה"ז הוא 
 – הטרקלין  אל  דרכו  להיכנס  פרוזדור  רק 
אצלי  קונה  אינך  אתה  אולם  הבא.  העולם 
)"שרפי  'פרנסה'...  מוכר  אינני  ואני  מאומה, 

קודש"(.

אחרית ימיו
רעווא  בשעת  לחייו  האחרונה  בשבת 
העולם  מן  הצדיק  פטירת  אמר:  דרעווין, 
בגדי  ולובש  חול  בגדי  כפושט  אם  כי  אינה 

אלא  לחלות?  צריך  הוא  זה  ולמה  מועד, 
במיטה,  קצת  הצדיק  נשכב  שנפטר  מקודם 
בכדי שלא יאמרו עליו הבריות שמת מיתה 

חטופה...
לפני פטירתו  רבנו, שקצת  היה אצל  וכן 
נפל למשכב, כולם זעקו בתפילות לרפואתו, 
קם  הנשמה  יציאת  שעת  שהגיעה  ולפני 
בדברי  ביתו  מאנשי  נפרד  כבריא,  ממיטתו 
פטירתו  שלפני  אחד  מצדיק  ודיבר  פרידה, 
רבנו  עשה  וכן  למד,  עליו  מהשולחן  נפרד 
שירד ממיטתו, ניגש לשולחנו הטהור ונפרד 
מהארון  שנפרד  מהצדיק  עוד  וסיפר  הימנו, 
ומהספרים הקדושים שלמד בהם, וניגש גם 
וניגש  המזוזה,  על  וכן  מספריו,  ונפרד  הוא 

ונפרד הימנה.
לומר  והתחיל  מיטתו  על  ושכב  וחזר 
"האדרת והאמונה" עד "הדעה והדיבור לחי 
עולמים" ובמילים אלו עלתה נשמתו בסערה 

השמימה.
בעולם  ינוח  שלא  אמר  פטירתו  לפני 
עד  עדן,  בגן  מקומו  אל  ייכנס  ולא  העליון 
שיחיש את הגאולה. כעבור זמן מהסתלקותו 
בנו  אל  נכנסו  לישראל,  קשים  זמנים  היו 
ושאלו  מז'ינקוב,  מאיר  יצחק  רבי  הרה"ק 
אותו: הרי אביכם הבטיח שלא יכנס לגן עדן 
כל זמן שלא ניוושע? שקע רבי יצחק מאיר 
במחשבות, ואח"כ אמר: אבי הק' התגלה אלי 
 - י(  מח,  )תהלים  אלקים"  "דמינו  לי:  ואמר 
כל מה שחשבנו ודימינו בהיותנו בעולם הזה 
בקרב  "חסדך  הדין,  מידת   - 'אלקים'  שזה 
שהכל  ראינו  המלך  בהיכל  שם   - היכלך" 

חסדים!

לזכר עולם יהיה צדיק

השפעות "פרשת החודש"
הכנה  הוא  ניסן  חודש  שכל  כתבו,  הקדושים  בספרים 

לקדושת חג הפסח, כמו שאנו אומרים בפיוט למוסף של 

פרשת החודש "הינם ימים המבורכים", שכל ימי החודש 

ראויים לברכה מהשי"ת. ביוצרות לשבת החודש אומרים: 

צדיקים  ופירשו  מקיפות",  בו  ישועות  אשר  "החודש 

שהכוונה מלשון "החנווני מקיף", שכביכול הקב"ה מקיף 

וַמְלווה לבני ישראל השפעות טובות בחודש הזה בהקפה.

ביום  גנוזות  ניסן  חודש  של  וההשפעות  הברכות  וכל 

בכוח  נגנז  החודש  של  ההתחדשות  כל  החודש,  ראש 

הראש-חודש. לכן קוראים בשבת ראש חודש או בשבת 

הברכה  כי  החודש,  פרשת  של  הקריאה  את  ר"ח  שלפני 

גנוזה בשבת קודש, כמו שכתב הזוהר הקדוש "כל ברכאן 

דלעילא ותתא ביומא שביעאה תליין".

את  לעורר  כדי  היא  זו  בשבת  הקריאה  מטרת  ועיקר 

חג,  התקדש  ליל  לקראת  ולהתקדש  להתכונן  לבבנו 

כמאמרם ז"ל )ר"ה טז:( "חייב אדם לטהר עצמו ברגל", כדי 

שנוכל לזכות להרגיש את האור הגדול שיאיר על ישראל 

לפרשת  ישראל"  )"ישמח  לשלום  לקראתנו  הבא  בחג 

החודש, ועוד(.

למען דעת

הרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא זי"ע 
בעל "אוהב ישראל". ה' בניסן תקפ"ה, 191 שנה להסתלקותו

השפעות ברוחניות ובגשמיות

אחרית ימיו

מזלא טבא וגדיא יאה
ר' יעקב יוסף מארקאוויטש וב"ב לאוי"ט

 לרגל הולדת בנם
יהי רצון שיזכו לרוב עונג ונחת דקדושה

ראש חודש ניסן ב' אלפים ת"נ: ביום זה הוקם המשכן 

והיום נטל עשר עטרות, ואלו הם: ראשון למעשה בראשית, 

ראשון לנשיאים, ראשון לכהונה, ראשון לעבודה, ראשון 

לשכון  ראשון  קדשים,  לאכילת  ראשון  האש,  לירידת 

שכינה, ראשון לברך את ישראל, ראשון לאיסור הבמות, 

ראשון לחדשים )שבת פז:(.

ביום הזה נשרפו נדב ואביהוא "בהקטירם אש זרה אשר 

)שו"ע  צדיקים"  "תענית  היום  כך  ובגין  אותם",  צוה  לא 

"בן  בספרו  זי"ע  חי"  איש  ה"בן  הגה"ק  ב(.  תקפ,  או"ח 

יהוידע" על מסכת סוכה )כה.( כתב שהם נטמנו בהר ההר, 

מקום קבורתו של אהרן הכהן לאחר מכן.

לירושלמי  מציין  )ב.(  יומא  מסכת  על  הש"ס"  ב"גליוני 

שחשיבות היום הוא כמו יום הכיפורים.

הכהן(  אלעזר  )ע"י  רבנו  משה  ת"נ:  אלפים  ב'  ניסן  ב' 

הפסח  חג  לקראת  ישראל  את  לטהר  אדומה  פרה  שורף 

)ירושלמי  מגילה ג, ו. רש"י במדבר ז, א ע"פ ספרי(.

קורא הדורות

נולד בשנת תק"ה  זי"ע  טא  יהושע העשיל מַאפְּ הרה"ק רבי אברהם 
לאביו רבי שמואל זצ"ל אב"ד ניישטאט. 

רמז  ומעזיבוז. חסידים מצאו  יאס, אפטא  ברבנות קאלבסאב,  כיהן 
קאלבסוב  תיבות  ראשי  ָקִאים"  "ַמְלכּוֵתיּה  מלך:  בהן  לקהילות  בקשר 

אפטא יאסי מעזיבוז, שעל ידו נתפרסמה בהן מלכות שמים.
הק',  הבעש"ט  לדרך  התקרב  שבגאליציה  בקאלבסוב  כיהן  כאשר 
והרה"ק רבי משה לייב מסאסוב  זי"ע  בהשפעת הרה"ק מבארדיטשוב 
המגיד  אל  היתה  לרבו  כחסיד  הראשונה  נסיעתו  בעיר.  שביקרו  זי"ע 

הרה"ק רבי יחיאל מיכל מזלאטשוב זי"ע.
היה גם תלמיד מובהק של הרה"ק הרבי ר' אלימלך מליזענסק זי"ע, שהעיד עליו כי כשמו 
כן הוא - יש בו ממדת החסד של אברהם אבינו ועל כן שמו אברהם, צורתו כדמות יהושע בן 
נון כשמו יהושע, ובחריפותו הרבה הוא מזכיר את חריפות זקנו הרבי ר' העשיל זי"ע שעל שמו 

נקרא.
היה מגדולי מפיצי דרך החסידות בפולין ובאוקראינה. בשנת תקע"ה נסתלקו גדולי מנהיגי 
החסידות, והרה"ק מאפטא נותר היחיד מגדולי תלמידי הרבי ר' אלימלך זי"ע. הוא נחשב מאז 
כזקן צדיקי הדור, והיה תל תלפיות אליו פנו מכל המקומות. המוני צדיקים וחסידים הסתופפו 

בצילו.
נסתלק לשמי רום ביום ה' בניסן תקפ"ה ונטמן במעזיבוז, ע"י ציון הבעש"ט זי"ע. על מצבתו 
הקדוש  ספרו  שם  הוא  וכך  ישראל",  "אוהב  אם  כי  ושבחים  תוארים  שום  יכתבו  שלא  ציוה 

שהותיר אחריו ברכה.
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