
ביותר  המסוגל  הלילה  הוא  הסדר,  ליל 
להתחזק באמונת ד' אלקי ישראל. מהחג הזה 
שואבים יהודים נחלי אמונה, וממנו הם יוצאים 

באמונה עשירה ומחוזקת בבורא-עולם.
זוהי חשיבותו הגדולה ותפקידו העיקרי של 
חג הפסח: "בחר הוא יתברך בליל פסח להודיע 

עולם,  לבאי  מעשיו 
שמו  את  להכיר 
בהוציאו  בעולמו 
ממצרים.  עמו  את 
ראינו  זה  וענין 
את  התורה  ששָָׂמה 
יציאת מצרים כיסוד 
ושורש  היסודות 
יציאת  כי  הכל... 
מצרים עצמה - חוץ 
ד'  שעשה  מהניסים 
יסוד  היא   - ביציאה 
האמונה שעליו נבנה 
שהקב"ה  אף  הכל. 
ישראל  עם  עשה 
מספר,  אין  ניסים 
התורה  ציוותה  לא 
לעשות להם זכר, כי 
אם ליציאת מצרים. 
השגת  שלפי  ואף 
קצרי  אדם  בני 
שיש  נראה  השכל 

יותר  גדול  ופלא  ונס  טבע  שינוי  בו  שיש  דבר 
מיציאת מצרים, אין הדבר כן לדעת התורה, כי 
מצרים  יציאת  את  שעשתה  התורה  מן  נראה 
ה'  גבורות  מפראג,  )מהר"ל  האמונה"  ויסוד  עיקר 

פ"ג(.

יכול  ישראל",  ה"אוהב  מבאר  הזה,  בלילה 
ביציאת  האמונה  את  בבנו  להחדיר  יהודי  כל 
הפשוטה  האמונה  את   - זה  ידי  ועל  מצרים, 
עליה  אמונה  העולמים,  כל  בבורא  והתמימה 

מסרו אבותינו את נפשם בכל הדורות.
חוגגים  אנו  אותו  הפסח  ובחג  הסדר  בליל 
על האמונה לה זכינו ביציאתנו ממצרים, ניתנה 
לנו מתנה טובה, שסגולתה להחדיר ולהשריש 
 - דמהימנותא'  'מיכלא   - המצה  היא  אמונה, 
ההם  בימים  אבותינו  "הנה  האמונה:  מאכל 
ואמונות  כוזבות  אמונות  בתוך  משוקעים  היו 

מצרים במזל טלה בכור המזלות, באמרם שהכל 
מתנהג ע"פ המזלות. והשי"ת הודיע לבני האדם 
גבורותיו ושינה את סדרי הבריאה בעבור אהבת 
ישראל עם קרובו, ובזמן חוזק וממשלת המזל 
טלה,  שמזלו  ניסן  בחודש  דהיינו  מצרים,  של 
בתכלית  הוא  כשהמזל  לחודש  בט"ו  ודווקא 
 - והגבורה  התוקף 
את  הש"י  שינה  אז 
והוציא  המערכות 
מתחת  ישראל  את 
העובדים  מצרים  יד 
במסות  ההוא,  למזל 
ובמופתים.  באותות 
באי  כל  הכירו  אז 
גבוה  יש  כי  עולם 
שומר,  גבוה  מעל 
ההנהגה  ואפילו 
הכל  הטבעית 

בהשגחתו ית"ש.
המשכיל  האיש 
ויידע  בזה,  יתבונן 
תנועותיו  שכל 
בחפץ  הכל  ומעשיו 
יהבו  וישליך  הבורא, 
על ה', ולא יאבד זמנו 
אסיפת  בהשתדלות 
המדומים,  קניינים 
יוסיף  שלא  ביודעו 
ולא יגרע בעולם שום דבר, רק כפי אשר יגזור 

המשגיח הכל-יכול )'בני יששכר' ניסן מאמר ד'(.
דבר  כל  מנהיג  שהשי"ת  המציאות  את 
בעולם מנסה היצר-הרע להסתיר מעיני האדם, 
הוא  שהטבע  שונות  במחשבות  מבלבלו  הוא 
השולט בעולם, אבל בליל הסדר "יוצאים כולנו 
המצות  ושלוש  כוסות  ארבע  בכוח  ממצרים", 
'לחם  בפרט  דקדושה,  דעת  בנו  שמכניסים 
עוני', שעל ידו נפתח הלב ומתחיל 'לענות עליו 
דברים הרבה' בהלל וזמרה, אזי הדעת השלימה 
ממלאת את כל חדרי הלב במחשבה אלוקית, 
שמאירה לו בזכות המצות שהם בבחינת 'דעת', 
התינוק  שאין  מ'(  )ברכות  אומרים  שחז"ל  וכמו 
'יודע' לקרות אבא ואמא עד שיטעום טעם דגן.
זהו הזמן הראוי ביותר להחדיר בעצמו ובזרעו 

את האמונה השלימה באבינו האב הרחמן.

צו את אהרן )ויקרא ו, ב(. וברש"י: אין צו אלא לשון זירוז מיד 

ולדורות.

כשהבן רואה שאביו מקיים את המצוות בשמחה ובזריזות, 

לא כמצות אנשים מלומדה, אלא בחשק ברצון ובזריזות, נחרת 

המצוה  תתקיים  עי"ז  המצוה.  לקיום  ההשתוקקות  הבן  בלב 

מיד, וגם לדורות.

הגאון רבי נתן געשטעטנער זצ"ל ]"להורות נתן"[

זאת תורת העולה היא העולה על מוקדה )ו, ב(.

איזו היא תורה שלומדים ועולה לשמים כהוגן? 'על מוקדה' 

- כשלומדים אותה עם החיּות של אש של מעלה.

הרה"ק רבי שלמה מקארלין זי"ע ]"ברכת אהרן"[

ובשר זבח תודת שלמיו ביום קרבנו יאכל )ז, טו(.

הטעם שקרבן תודה נאכל רק ליום אחד, כי קרבן תודה בא 

על נס, ובכל יום ויום יש נסים חדשים, "ועל נסיך שבכל יום 

עמנו", לכן כל יום וניסו, כל יום וקרבנו.

הרה"ק רבי אברהם מרדכי מגור זי"ע ]"אמרי אמת"[

חכם מה הוא אומר - מה העדות והחוקים... ואף אתה אמור 

לו כהלכות הפסח אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן )הגדה של 

פסח(.

ולחגיגה  לפסח  זכר  עושים  אנו  צורך  לאיזה  שואל:  החכם 

בגלות? ומשיבין לו: אצל השי"ת חשוב הדבר 'כהלכות הפסח' 

- כאילו הקרבנו הפסח בבית המקדש. לכן 'אין מפטירין אחר 

הפסח אפיקומן' - כמו שנאסר לאכול אחר הפסח, כן עתה, כי 

האפיקומן חשוב לפניו כאלו הקרבנו פסח.

הרה"ק רבי נפתלי צבי מראפשיץ זי"ע ]"זרע קודש"[

זי"ע  מליסקא  הירש  צבי  רבי  הרה"ק  כשהגיע  הסדר  בליל 

ואמר:  בבכי  פרץ  הוא'[,  'אדיר  ]שבפזמון  הוא'  'חסיד  למלים 

'ויצמח  אומר  אינו  למה  חסיד,  הוא  עולם  של  ריבונו  "אם 

פורקניה ויקרב משיחיה'?"...

]"עולמו של אבא"[

ממעיינות החסידות

ונכתב בספר
בשעה  זה...  בעבור  ת"ל  חודש...  מראש  יכול 

שיש מצה ומרור מונחים לפניך )הגדה של פסח(.
האב  את  שואל  התינוק  אם  אף  באמת  הנה 
ג"כ  האב  יכול  השנה,  ימות  בשאר  זו  שאלה 
להשיב לבן כפי הכתוב בתורה. אך התוה"ק מורה 
לנו, שבכל ימות השנה, אף אם יספר לבן סיפור 
יציאת מצרים, לא יהיו הדברים מתיישבים בלבו 
ולא  הלב  באמונת  תלוי  זה  כי  באזניו,  יכנסו  ולא 
כל מוח יכול להבין. זהו שאמר בעל ההגדה 'לא 
שבליל  ומרור'  מצה  שיש  בשעה  אלא  אמרתי 
אור  מתגלה  שאז  ומרור,  מצה  אכילת  זמן  פסח 
השכל והאמת והאמונה וחופף על כל זרע ישראל, 
כל  לפניו  ותגיד  זו  תשובה  לבנך  כשתשיב  אז 
ויאמין  הבן  באזני  האב  דברי  יכנסו  ודאי  הסיפור, 

באמת ביציאת מצרים.
"אוהב ישראל"
 להרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא זי"ע

חג האמונה
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7:05  ............ הנרות:  הדלקת 

7:23 ......................... שקיעה: 

6:21  ................... החמה:  נץ 

9:01  .............. מג"א:  סזק"ש 

9:37  ............... גר"א:  סזק"ש 

סוף זמן תפילה: ........... 10:42

1:26  .............. גדולה:  מנחה 

7:25  ...................... שקיעה: 

מוצאי ש"ק '50 דקות': ..... 8:15

מוצש"ק זמן רבנו תם: .... 8:37

זמנים לשב"ק פרשת צו

הנהלת הכולל מברכת את כל ידידנו ותומכנו ואת כל בית ישראל בברכת פסח כשר ושמח, ושנזכה במהרה לגאולה השלימה בביאת משיח צדקנו 

ליקוטים יקרים



גדולה היתה שפלות רוחו של רבנו, וכפי שסיפר 

אחד מנכדיו, שפעם דיבר עמו מענין הענווה, ואמר 

שמי שהוא שפל בעיניו, אין דינים וקטרוגים שורים 

עליו, כי מכיוון שהוא משים עצמו כעפר, הוא דומה 

"והארץ  כן  פי  על  ואף  עליו.  דורכים  לעפר שהכל 

לעולם עומדת"! )קהלת א, ד(. וגם כיוון שהוא בעיניו 

קדשו:  ובלשון  ממנו,  מדובר  אין  הרי  ואין,  אפס 

גָאר נישט רֶעדט מֶען נישט, אבער אז מען  "וועגן 

רבנו:  וסיים  ווָאס".  מיט  מען  פרֶעגט  זיך,  הייבט 

וזוהי דרכי תמיד, לייגע את עצמי על שפלות, ועל-

כן הארכתי ימים ברוך השם.

רבי  והרה"ק  רבנו,  אל  אחד  חסיד  בא  פעם 

שמואל מליובאוויטש בן רבנו, הבחין שרבנו מקרבו 

מאוד. כששאל למה רבנו מקרבו כל כך, השיב לו: 

פי  על  ואף  למצוא,  קשה  שכמותו  יסורים  בעל 

ובאמונה  גמורה  במנוחה  הכל  את  מקבל  הוא  כן 

שלימה, וזה מה שאמרו חז"ל )ברכות ס:( "לקבולי 

בשמחה", כי 'בשמחה' אין הכוונה לצאת בריקודים. 

וגם מבין בחסידות,  הוא תלמיד חכם,  לכך  בנוסף 

ועם כל זה לא ניכר עליו שום גאווה. כולם מבטלים 

אותו ולו - לא איכפת כלום.

בכל  שיתברך  ראוי  שכמותו  אדם  רבנו:  וסיים 

טוב!

החסיד  את  ראו  ולא  מסוים  זמן  עבר 

עם  שוב,  בא  שנים  שלוש  כעבור  בליובאוויטש. 

מנין חסידים, שהוא הביאם אל הרבי על חשבונו. 

התקיימה בו ברכת הרבי ונתעשר.

אצלו  התאספו  שכאשר  היתה,  רבנו  של  דרכו 

בעל  זקנו  היה  בלימודו,  וספיקות  קושיות  כמה 

והיה  בהקיץ,  וכן  משמים,  אליו  מתגלה  ה'תניא' 

מתרץ לו את הספיקות. פעם אחת היו לרבנו כמה 

קושיות וספיקות. עברה תקופה והוא המתין שזקנו 

בעל ה'תניא' יתגלה אליו, אך זקנו לא בא. ולא ידע 

רבנו מהי סיבת הדבר.

ויהי היום ורבנו הלך להתפלל בביהמ"ד, ובדרך 

מצא יהודי אחד. אותו יהודי ביקש ממנו הלוואה, 

רבנו,  לו  אמר  ביריד.  לסחור  ללכת  שיוכל  כדי 

שכעת הולך הוא להתפלל, וכאשר ישוב מביהמ"ד 

יבוא אליו ואז יתן לו הלוואה. רבנו המשיך בדרכו 

כתפו,  על  והניחה  טליתו  הוציא  נכנס,  לביהמ"ד, 

ואז נמלך בדעתו: מה זאת עשיתי שלא הלוויתי לו 

לשם  זאת  צריך  הוא  והרי  הדבר,  טוב  לא   - מיד? 

מסחר ביריד, ושמא עד שיקבל ממני את ההלוואה 

יפסיד הרבה?

שב רבנו לביתו, לקח עמו את הכסף והלך לשוק, 

שם היו אנשים רבים, נדחק ביניהם וחיפש את אותו 

יהודי, עד שמצאו ונתן לו את ההלוואה. לאחר-מכן 

שב לביהמ"ד להתפלל. בהגיעו, התגלה אליו זקנו 

בעל ה'תניא' ועמד לקראתו בפנים שוחקות, ותירץ 

לו את כל ספיקותיו.

שאל רבנו את זקנו למה לא בא עד עתה? השיב 

אך  אליך,  לבוא  יכול  הייתי  לא  מתחילה  זקנו:  לו 

בלב  חברו  עם  גמילות-חסד  עושה  יהודי  כאשר 

כל  לפניו  נפתחים  ובשמחה,  פניות  בלי  שלם, 

עשית  אתה  כאשר  היה  וכן  העליונים,  ההיכלות 

היום חסד - לכן יכולתי לבוא אליך!

לזכר עולם יהיה צדיק

נפלאות כימי צאתנו מארץ מצרים
על הפסוק )דברים ז, יט( "המסות הגדולות אשר 

ראו עיניך והאותות והמופתים והיד החזקה והזרוע 

הנטויה אשר הוציאך ד' אלוקיך, כן יעשה"... כתב 

הפסוק,  בזה  יש  האל"ף-בי"ת  כל  הטורים:  בעל 

חוץ מאות בי"ת, ומרומז בזה שד' עוד יעשה פעם 

שנית נפלאות כימי צאתנו מארץ מצרים.

יששכר  ר'  הרה"ק  כתב  אלה  דברים  פי  על 

זי"ע בספרו "מלבוש לשבת  בעריש מזידיטשוב 

"מלחמה  זה  בפסוק  נאמר  לא  למה  טוב",  ויום 

"או  לד(  )ד,  לעיל  שנאמר  כמו  גדולים"  ומוראים 

הנסה אלקים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסות 

באותות ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע 

הרה"ק  שזקנו  אלא  גדולים",  ובמוראים  נטויה 

הרבי  בשם  אמר  מזידיטשוב  אייזיק  יצחק  רבי 

ר' אלימלך מליזענסק זי"ע, שבפסוקים נאמר כי 

לפני ביאת משיח יהיו מלחמות גדולות ומלחמות 

בתפילתו  פעל  אלימלך  ר'  הרבי  אבל  ומגוג,  גוג 

שלא יהיו עוד מלחמות, אלא מוכר הקמח יעמוד 

ופתאום  וימדוד,  יעמוד  הבדים  ומוכר  וימכור, 

יבוא אליהו ויבשר שמשיח בא!

ולפי דברי בעל הטורים מבואר למה לא נאמר 

הפסוק  כי  גדולים",  ובמוראים  "במלחמה  כאן 

והיא  לבוא,  העתידה  הגאולה  על  מדבר  הזה 

תהיה בלא מלחמה. ויהי רצון שנזכה לכך במהרה 

בימינו.

הרה"ק רבי מנחם מנדל מליובאוויטש זי"ע
בעל "צמח צדק" • י"ג בניסן תרכ"ו, 151 שנים להסתלקותו

מעלת גמילות חסדיםמעלת הענווה

פסח תרי"א: גזירת הלבוש שזעזעה את יהדות 
פולין התבטלה.

שחפצו  מתבוללים,  יהודים  יזמו  הגזירה  את 
בפולין,  אז  ששלט  הרוסי  הצאר  מלכות  בעזרת 
דיברו  הם  היהודי.  והפרט  הכלל  פני  את  לשנות 
על לב אנשי השלטון הרוסי, שכדאי לשנות את 
דמותו של היהודי, כך לא תהיה יותר שנאה בין 
הפולנים ליהודים. המלכות קיבלה את דבריהם, 
ללבוש  ופיאות,  זקן  לגדל  איסור  גזירת  והוציאו 
אבנט,  לחגור  ארוכים,  ומעילים  שטריימלאך 
רובל,   3 לקנס של  צפוי  הגזירה  על  ומי שיעבור 

והשוטרים יגלחו לו בכוח את הזקן והפאות.
ה"חידושי  זי"ע  מגור  מאיר  יצחק  רבי  הרה"ק 
גדולי  עם  יחד  הלוחמים,  בראש  עמד  הרי"ם", 
את  למסור  שצריך  פסק  הוציא  הדור  ופוסקי 

הנפש ולא לשנות מאומה, "ייהרג ואל יעבור".
אנשי השלטון אסרו את הרי"ם בבית הסוהר, 
תגובה  עורר  המאסר  אבל  הגזירה,  נגד  כמסית 
ברחובות.  יהודים התקהלו  המוני  ביותר,  חריפה 
ליהודים  יתחברו  שהפולנים  שחששו  הרוסים 
ויעשו מהפכה נגד השלטון, נבהלו. המושל הרוסי 
כל  ללא  הרי"ם  שוחרר  ולמחרת  לוותר,  החליט 
והרי"ם  נתבטלה,  לא  עדיין  הלבוש  גזירת  תנאי. 
שהגזירה  עד  פשרה,  לכל  יסכימו  שלא  פסק 
התבטלה  תרי"א  פסח  של  בשבוע  תתבטל. 

הגזירה לגמרי.

קורא הדורות

רבנו נולד בשנת תק"נ לאביו הרה"צ רבי שלום שכנא, חתן הרה"ק רבי שניאור 
זלמן מליאדי בעל ה"תניא" ו'שולחן ערוך הרב'. הוא נקרא על שם הרה"ק רבי מנחם 

מנדל מוויטעפסק זי"ע.
אמו נפטרה בצעירותה, והשאירה את בנה ילד קטן כבן שנתיים. זקנו הגדול בעל ה'תניא'" לקחו וגידלו 
על ברכיו. עד גיל הבר-מצוה למד בעיקר בתורת הנגלה, והיה עילוי מופלג. מאז הבר-מצוה החל זקנו ללמוד 
עמו ומסר לו את חכמת הקבלה והחסידות, סתרי חכמתו ודרכי העבודה. בהגיעו לפרקו, שידכו עם נכדתו, 
בת בנו הרה"ק ר' דב בער האדמו"ר האמצעי מליובאוויטש. חותנו לקחו לביתו והחזיקו על שולחנו, וגם הוא 

הוסיף לו חכמה, עד כי גדל מאוד.
מיום הסתלקות זקנו הגדול בשנת תקע"ג, תחת הנהגת דודו וחותנו הרבי האמצעי, נעשה כמעיין המתגבר. 

ישב ספון בחדרו בקדושה ובטהרה, והוסיף שקידה על שקידתו.
עם הסתלקות חותנו בשנת תקפ"ח, הוכתר כמנהיגם של המוני חסידי חב"ד, ואלפים הלכו לאורו. נודע 
כגאון עצום וחיבר ספרים רבים בנגלה ובחסידות. עבודתו היתה בדבקות נפלאה. כשירד לפני התיבה היו 

המוני החסידים מתעוררים מקולו הנעים החודר למעמקי לבב.
ובי"ג בניסן תרכ"ו  כשש שנים לפני פטירתו חלה, עוד בחייו הסמיך את ששת בניו להנהיג את העדה, 
רבי  לייב מקאפוסט,  יהודא  רבי  שלום,  ברוך  רבי  הרה"ק  בניו  את  אחריו  השאיר  השמימה.  נשמתו  עלתה 
יוסף יצחק מאוורוטש, רבי שמואל ממלא מקומו  חיים שניאור זלמן מליאדי, רבי ישראל נח מניעזין, רבי 

בליובאוויטש, ובן שביעי - רבי יעקב שנפטר בצעירותו.

מתולדותיו

למען דעת


