
ישראל,  מנהגי  של  חשיבותם  על  כי  ידוע 
הלשון  מטבע  את  כמלאכים  ראשונים  קבעו 
המפורסם: "מנהג ישראל - תורה". וכן כתב רבנו 
תם בספר הישר )תשו' מ"ה, אות ו'(: "ומנהגם של 
הקדמונים תורה הוא, שלא הכל נכתב בתלמוד, 

שהרי כמה דברים קבלה בידינו".
וכך כתב הרמ"א בשו"ע או"ח )סימן תר"צ סי"ז(: 

"ואין לבטל מנהג או 
לא  כי  עליו,  ללעוג 
הוקבעו".  לחינם 
הרשב"א  בשו"ת 
שאין  כתב,  ט(  )סי' 

מנהג,  בשום  לזלזל 
בקבלה  ואפילו 
שביד זקנים וזקנות. 
והרה"ק בעל "ישמח 
מאיהעל  משה" 
זצ"ל בשו"ת "השיב 
י"ג(  )שאלה  משה" 
בלשון  דבריו  הזכיר 
מה  ידעת  וכבר  זו: 
הרשב"א  שכתב 
שאין  בתשובותיו, 
הקבלה  לדחות 
נשים  ביד  שיש 
עמנו  מבני  הזקנות 

סתירה  המראים  מופתים  ריבוא  שישים  מפני 
מהטבע  למעלה  הוא  הישראלי  חוק  כי  לזה, 

והשכל.
גדולי  שחשו  וההתבטלות  ההערכה  יחס  על 
והשתרשו  שהתקבלו  מנהגים  כלפי  ישראל 
מהר"ם  מדברי  ללמוד  ניתן  ישראל,  בבית 
להישען  הדרך  זו  לא  שכתב:  עח(,  )סי'  פאדווה 
לבקש  צריך  אך  קדום,  מנהג  ולבטל  בינתנו  על 
בכל עוז למצוא סמך ליישב אותו, וכך עשו כל 

קדמונינו כאשר מצאו מנהג של תימהון, עכ"ל.
דברים נמרצים אודות חשיבות מנהגי ישראל 
מצינו בתשובות חת"ם סופר )חלק או"ח תשו' נא(: 
כי  ישראל,  יד במנהגי  ידין לעצמו לפשוט  "לא 
ֵארות  בֶּ הם   - ּבוֹרּות  מנהג  חושב  שהוא  אותם 
לבנון".  מן  נוזלים  חיים  מים  ממקור  חצובים 
מגולה  בתוכחת  כתב שם החת"ס  דברים אלה 

"ידענא  וסיים:  ישראל,  מקהילות  באחת  לרב 
מנהגי  על  עוד  ילעג  לא  תורתו  כבוד  שמעלת 
מים  ממקור  כי  ממנו,  טעמם  שנעלם  ישראל 
כל המפקפק  ורגיל אני לומר:  נובעים.  חיים הם 
על נימוסינו ומנהגנו, צריך בדיקה אחריו... והכל 
לה'  אקוה  בידינו.  אבותינו  במנהג  לזלזל  שלא 

שישמע ויקבל דברי אלו".
ביותר  ומעניינים 
שהביא  הדברים 
"ספרא  בספר 
דישראל"  רבא 
שסיפר  קמא(,  )דף 

בעל  הגאון  תלמיד 
זצ"ל  יהושע"  ה"פני 
החת"ם  להגאון 
שרבו  סופר, 
החל  יהושע  הפני 
על  חיבור  לחבר 
להראות  התורה, 
ישראל  שמנהגי 
בהררי  יסודתם 
ומרומזים  קודש 
התורה,  בפסוקי 
שמשמים  והגיד 
אותו  מניחים  אין 
היה  ואם  לחברו, 

זוכה לגמרו היה קץ הגאולה!
בהגדה של פסח "באר החסידות" מהגה"צ רבי 
הרה"ק  על  מסופר  שליט"א,  בידרמאן  אלימלך 
ה"דברי חיים" מצאנז זי"ע, שבשנתו האחרונה - 
תרל"ו, בליל הסדר כשבועיים לפני הסתלקותו, 
כאשר שכב על ערש דווי, מסר נפשו ואכל כזית 
מצה כשיעור, על אף מחלתו וחולשתו, באומרו 
שמוסר נפשו על כך כדי שיידעו הדורות אחריו 
אכל  אח"כ  הנפש!  את  למסור  יש  מצוה  שעל 
כזית מרור במסירות נפש, בהסבירו שעושה כן 
כדי שיידעו הדורות אחריו שגם על מצוה דרבנן 
והתגבר  הוסיף  ואח"כ  הנפש!  את  למסור  יש 
ואמר  ביחד,  ומרור  מצה  כזית  ב'כורך'  לאכול 
שכעת רוצה ללמד את הדורות אחריו, שגם על 

כל מנהג ישראל יש למסור את הנפש!

איש אמו ואביו תיראו )ויקרא יט, ג(.
הוא  שיפרנסוהו  להוריו  זקוק  שאדם  בזמן  רק  לא 
העומד  איש  כבר  בהיותו  אפילו  אלא  לכבדם,  מחויב 
הוא  מחויב  אז  גם  כלל,  להם  זקוק  ואינו  עצמו,  בפני 

לכבדם.
כתב סופר

לא תשנא את אחיך בלבבך הוכיח תוכיח את עמיתך 
ולא תשא עליו חטא... ואהבת לרעך כמוך )יט, יז-יח(.

בטרם יבוא להוכיח את רעהו ולייסרו, עליו לבדוק 
בנפשו אם זה מרוב אהבה לחברו באמת ובתמים, או 
אולי מפני שאין לבו שלם עמו כראוי, לכן הוא רואה בו 
את  איש  ייסר  כאשר  ולדוגמא,  להוכיחו.  ורוצה  חטא 
לו, אלא להדריכו  אין רצון האב להכאיב  בוודאי  בנו, 
ענין האהבה למצות  בדרך הישר. לכך סמכה התורה 
שלפי  ולשקול,  לשער  אחד  כל  שידע  כדי  התוכחה, 
ואהבת  בלבבך,  אחיך  את  תשנא  'לא  בקיום  מדרגתו 
את  תוכיח  'הוכח  יקיים  מידה  באותו  כמוך',  לרעך 

עמיתך ולא תשא עליו חטא'.

הרבי ר' זושא מאניפאלי זי"ע ]"מנורת זהב"[

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

הוכחה  זו  ישראל,  לאהבת  מביא  התורה  כשלימוד 
שהלימוד הוא כראוי - 'זה כלל גדול בתורה'.

הרה"ק רבי יחזקאל מקָאזמיר זצוק"ל

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

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

ליקוטים יקריםממעיינות החסידות

ונכתב בספר
ושמרתם את חוקותי ועשיתם אותם אני ה' מקדשכם. 
אביו  יומת  מות  אמו  ואת  אביו  את  יקלל  אשר  איש  כי 

ואמו קילל דמיו בו )ויקרא כ, ח-ט(.
התורה  מצוות  שמירת  סמיכות  בכוונת  להסביר  יש 
ממנהגי  הפורש  שכל  ללמד  ואם,  אב  קללת  לאיסור 
אבותינו וזקנינו עלול לעבור על כל התורה. וכמו שדרשו 
הצאן",  בעקבי  לך  "צאי  השירים  בשיר  הכתוב  על 
כך  קיבלו  שמסתמא  האבות  מנהגי  על  לשמור  שיש 

מאבותיהם.
בהם  שנהגו  ה'  חובות   - חוקותי'  את  'ושמרתם  וזהו 
 - יקלל'  אשר  'איש  מעולם,  ואבות-אבותינו  אבותינו 
מלשון הקלה וזלזול, 'את אביו ואת אמו' - אם יקל ויזלזל 
במוסר אביו ותורת אמו, 'מות יומת' - חייב מיתה, 'אביו 
גרם לעצמו לעבור על הכל,  - הוא  בו'  ואמו קילל דמיו 

אחר שעבר על המנהג.
"מעגלי צדק" להרה"ק רבי מנחם מנדל מדעעש זצ"ל

מנהג אבותינו בידינו 

בס"ד. גליון ל"ב • פרשת קדושים תשע"ו ]פר' אמור באר"י[ • אבות פרק ב' • דף היומי: קידושין ס"ד •

7:43  ............ הנרות  הדלקת 
8:03  ........................ שקיעה 
5:31  ................... החמה  נץ 
8:33  .............. מג"א  סזק"ש 
9:09  ................ גר"א  סזק"ש 

10:22  ........ תפילה  זמן  סוף 
מנחה  גדולה  .................  1:24
שקיעה ........................... 8:04
מוצאי  ש"ק '50 דקות' ..... 8:54
מוצש"ק זמן ר"ת ..............9:16

זמנים לשב"ק פרשת קדושים



מליזענסק  אלימלך  ר'  שהרבי  שהיה  מעשה 

ביקש לערוך תיקון-חצות, כדרכו, אולם הדבר לא 

עלה בידו. לא ידע הרבי ר' אלימלך מהי המניעה, 

בעיר,  הנעשה  את  לבדוק  משמשו  את  ושלח 

שמא ימצא דבר בלתי הגון שבגינו הוא מתבלבל 

מעבודתו.

מתנוצץ  אור  שראה  עד  וחיפש,  הלך  הגבאי 

מצא  כשהתקרב,  העיר.  בקצה  הבתים  מאחד 

שמחה וריקודין, חתונה של בני עניים, ורבנו עמד 

והשמיע מילתא דבדיחותא בחרוזים )'גראמען'(, 

כשהמשתתפים שוחקים ונהנים מדבריו.

חרה הדבר לגבאי, על שתלמיד של הרבי עומד 

הקדוש.  הרבי  של  לכבודו  שאינו  דבר   - ומבדח 

ר' אלימלך בתרעומת, שרבי  כששב, סיפר לרבי 

נפתלי עומד ומשמיע דברי בדחנות. הגיב הרבי 

ר' אלימלך: "אם כן, מובן הדבר למה לא יכולתי 

לערוך תיקון-חצות; כל הפמליא של מעלה ירדה 

מלאה  רבה  ושמחה  שלו,  הבדחנות  את  לשמוע 

עד  הקדושים,  דיבוריו  לשמע  העולמות  בכל 

שלא נזקקו ל'חצות' שלי!" )"שרפי קודש - אמרי 

חיים"(.

לעת זקנותו פסק רבנו מלדבר, נכנס אליו בנו 

"אבי  לו:  ואמר  מלינסק  חיים  ר' אברהם  הרה"ק 

רוצה;  אינך  רק  לדבר,  יכול  הנך  לדעתי  יקירי, 

אמור לי מפני מה אינך רוצה לדבר". השיבו רבנו 

ואמר: "בני, מיום עמדי על דעתי לא דברתי שום 

זקנתי  לעת  עתה  יחוד,  בלי  גדול  או  קטן  דבר 

מלדבר  פי  לבלום  לי  טוב  אמרתי:  מוחי,  נחלש 

בלי יחודים".

לא  "והם  צחות:  בדרך  רבנו  התבטא  פעם 
בביתו,  שיושב  זה   - י(  צה,  )תהלים  דרכי"  ידעו 
לצדיקים  נוסע  ואינו  באידיש(,  )-בית  ב"היים" 
רבנו,  אמר  כן  ה'.  דרך  את  יודע  אינו  זה  איש   -
שהנוסע לצדיק, גם אם חטא ולאחר מותו יורש 
גיהנם, הרי בשבת קודש בעת המנוחה יכול הוא 
רבו  ישתדל  ובוודאי  לרבו,  שיובילוהו  לבקש 
לתקן נשמתו ולהשאירו אצלו, ולא יצטרך לשוב 

לגיהנם.

הצנע לכת
לא היתה דעתו של רבינו נוחה מכך שיספרו 
סמוך  לעיירה  רבינו  בא  פעם  מופתים.  עליו 
ליערסלאוו, והיה שם יהודי שחלה בשיתוק ולא 
היה יכול לזוז ממקומו, לפי עצת ידידיו השכיבוהו 
לעבור  צריך  היה  שרבינו  מקום  קטן,  גשר  על 
רבינו  רחמי  שיכמרו  בתקוה  לביהמ"ד,  בדרכו 
עליו ותהיה לו ישועה. כשהגיע רבינו לשם ורצה 
לעבור את הגשר, ראה איש שוכב, וחשב שרוצה 
להפריע לו מלעבור. הרים רבינו את מקלו לעברו, 
ואמר לו: "קום, כי אחרת אכבדך במקל שבידי". 

והנה לפלא, שתיכף ומיד קם האיש ורץ לביתו.
כשנודע לרבינו שאותו אדם היה חולה ונושע 
על ידו, נשאר בביתו שלשה ימים מרוב בושה, כי 
כוחו  נודע  וכעת  מעשיו  את  מסתיר  היה  תמיד 

הגדול לכל )"י"ג אורות" ח"ב(.
היה רבנו אומר, שבכל יום הוא משכים בבוקר 
ומתפלל על כלל ישראל שלא יאונה להם כל רע 
ח"ו, כדי שלא יצטרכו לבוא אצלו שיתפלל בעדם, 
ואם ח"ו יארע להם דבר, ירחם ד' עליהם ויוציאם 

מכל צרה עוד בטרם יבואו אליו.

לזכר עולם יהיה צדיק

ימים מסוגלים לרפואה
בספרו  כתב  זי"ע  מדינוב  אלימלך  צבי  רבי  הרה"ק 
"בני יששכר" )מאמרי חודש אייר(, שבחכמת הרפואה נבחן 
המעיים  לרפואת  מסוגל  אייר  שחודש  ומנוסה  הדבר 
והאיצטומכה, כי כל החולשות והמחלות באים ע"פ רוב 
ממאכלים שאינם בריאים לאדם לפי טבעו, אולם בחודש 
"לחם  הוא  והמן  ישראל,  לבני  לרדת  המן  החל  אייר 
לשום  גורם  ואינו  עה:(,  )יומא  באיברים  שנבלע  אבירים" 
חולי, נמצא שבחודש זה התרפאו כל החולים, לכן נשאר 

קיים בטבע בחודש אייר שיש בו סגולה לרפואה.
זי"ע:  מקאריץ  פנחס  רבי  הרה"ק  אמר  זו  בדרך 
לכל  גדולה  רפואה  הם  עצרת,  עד  שמפסח  "הגשמים 
המחלות, שאין לך רפואה כמוה בכל חנויות הרפואות. וכן 
מעצרת והלאה אם יורדים גשמים כשהארץ צריכה להם, 

הם טובים" )"נופת צופים"(.

למען דעת

הרה"ק רבי נפתלי צבי מרָאּפשיץ זי"ע 
בעל "זרע קודש". י"א באייר תקפ"ז, 189 שנה להסתלקותו

נסיעה לצדיק

הצנע לכת

שרפים עומדים ממעל לו

נהרגו  שבצרפת  שפייר  בעיר  תתנ"ו:  ד'  באייר  ח' 
ביום זה על קידוש השם קדושי ישראל, כפי שאומרים 
בתשעה באב בקינת "מי יתן ראשי מים" "בשני בשמונה 
להבעירה.  הוחלפו  לרגוע  מרגוע  הוקרה,  מרגוע  ביום  בו, 
נפשם  יחד;  נאספו  הדרה,  וישישי  בחורי-חמד  נהרגו 
בגבורה,  יחדו  השם-המיוחד  יחוד  על  במורא,  השלימו 
גבורי-כח עושי-דברו למהרה, וכהני ועלמי נגוועו כולהם 

עשרה".
בנוסף על מנהגי האבילות שנהגו בישראל בימי העומר 
גדולי  עליהם  קיבלו  עקיבא,  רבי  תלמידי  מיתת  מזמן 
העומר,  בימי  נוספים  אבילות  מנהגי  לדורותיהם  אשכנז 
לזכר הרוגי גזירות תתנ"ו, כאשר עשרות קהילות יהודיות 
במסלול מסעם של נוסעי הצלב נחרבו על ידיהם, ואלפי 
הרוצחים  ע"י  ונהרגו  נטבחו  וטף  נשים  אנשים  יהודים, 

במיתות משונות.
מעשי הרצח היו בעיקר בימי ספירת העומר, ובשבת 
פרנקפורט.  בקהילת  ההרג  בוצע  בה  שבועות  שלפני 
נשמות  הזכרת  לגבי  תצ"ג(  )סי'  הלבוש  בדברי  וראה 
הגזירות  כל  "ומזכירים  בשבתות שבימי ספירת העומר: 

שהיו באלו המדינות".

את  נצחו  הפלישתים  תתע"א:  אלפים  ב'  באייר  י' 
עלי  וישבו את ארון האלקים. בשמוע  ישראל במלחמה 
הכהן את הבשורה נפל מכסאו וימת )שמואל א' ד', י-כב(, לכן 
קבעו חז"ל את היום ל"תענית צדיקים" בגין פטירת עלי 
)זבחים  שילה  חרבה  הכהן  עלי  כשמת  תק"פ(.  )או"ח  הכהן 
קיח:(. "וזרח השמש ובא השמש", עד שלא שקעה שמשו 

של עלי זרחה שמשו של שמואל )קידושין עב:(.

קורא הדורות

הרה"ק רבי נפתלי צבי הורוויץ מראפשיץ זי"ע, נולד בחג השבעות תק"כ - יום 
הסתלקות מרן הבעש"ט זי"ע, לאביו הגה"צ רבי מנחם מענדיל מלינסק, ולאמו 

הרבנית בת הרה"ק רבי יצחק הלוי הורוויץ מהאמבורג זי"ע.
רבנו סיפר כי הרה"ק רבי יחיאל מיכל המגיד מזאלטשוב הניח לו תפילין ביום הבר מצוה 

ו"קשר אותו בעולם גבוה אשר לא יוכל להינתק ממנו לעולם".
אם  כי  'חסיד',  אינו  הקב"ה  "אבא!  לאביו:  פעם  אמר  בילדותו  בחריפותו.  הצטיין  מנעוריו 
היה חסיד, מדוע אינו אומר 'ויצמח פורקניה'?"... ]כמנהג החסידים שאומרים "ויצמח פורקניה" 

שפירושו שד' יצמיח לנו את גאולתנו[.
למד תורה מפי דודו הגאון רבי משולם איגרא רבה של טיסמניץ ופרעשבורג ומגדולי הדור 
המפורסמים. הסתופף בצל הרה"ק ה"נועם אלימלך" מליזענסק, שהעיד עליו כי הוא זוכה לגילוי 
אליהו בכל עת שרוצה, ובצל הרה"ק רבי מרדכי מנעשכיז. אח"כ הסתופף בצל שלושת יורשי 
הרבי ר' אלימלך בפולין: המגיד הק' רבי ישראל מקאזניץ, הרה"ק רבי מנחם מענדיל מרימנוב, 

והיה תלמיד מובהק להרה"ק רבי יעקב יצחק ה'חוזה' מלובלין, זי"ע.
כיהן ברבנות ראפשיץ ע"פ המלצת רבו הרה"ק מרימנוב. תלמידו הרה"ק מצאנז היה קורא 
לו "הרבי החכם". בכל דרכיו ובשיחותיו היה מייחד ייחודים בצירופי שמות וברמזים ע"פ תורת 
הסוד, ורק הנעלים שבתלמידיו שכבר עסקו בתורה זו לאחר שהשלימו עצמם בש"ס ובפוסקים, 

הבינו את עומק דיבוריו.
עוד בהיותו בלובלין, אמר לו פעם רבו ה'חוזה': הרי בתורה לא נאמר "חכם תהיה"... אלא 
"תמים תהיה עם ה' אלקיך". נענה רבינו: "אבל להיות תמים עם ה' צריכים חכמה גדולה, וכבר 

אמרו חז"ל )ברכות יז.( "לעולם יהא אדם ערום ביראה".
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