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 קדושים תשס"א –רעוא דרעוין פ' אחרי 
 

והשעיר אשר עלה עליו הגורל לעזאזל יעמד חי לפני ה' לכפר 

 עליו לשלח אותו לעזאזל המדברה.

 

עזרא: ואם יכולת להבין הסוד שהוא אחר מילת  ובאבן

עזאזל תדע סודו וסוד שמו, כי יש לו חברים במקרא. ואני אגלה 

 עכ"ל. ך בו שלושים ושלש תדענו.לך קצת הסוד ברמז, בהיות

 והרבה פירושים נאמרו ע"ז.

 

: ת"ר ואספת דגנך מה ת"ל, לפי )ברכות לה:(דאי' בגמ'  ואפ"ל,

שנאמר לא ימוש ספר התורה הזה מפיך יכול דברים ככתבם 

ת"ל ואספת דגנך וגו' הנהג בהם מידת דרך ארץ דברי ר' 

 ישמעאל. רשב"י אומר אפשר אדם חורש בשעת חרישה וזורע

בשעת זריעה וכו' תורה מה תהא עליה, אלא בזמן שישראל 

עושים רצונו של מקום מלאכתן נעשית ע"י אחרים שנאמר 

ועמדו זרים ורעו את צאנכם וכו'. וצריך להבין דברי רשב"י, 

דלכאו' אדם יכול לחלק יומו ולקבוע עתים לתורה גם אם הוא 

 עובד בשדהו.

 

ין, וכדי להמשיך דאי' דאלקים מרמז על מידת הד ואפ"ל,

הגבורות בשרשם צריכים לקחת את האותיות שלפני א'ל'ק'י'ם' 

שהם אותיות א'כ'ד'ט'מ' ובזה ממתיקים הדינים. ואי' במאור 

ושמש דעיקר ההמתקה היא ע"י אותיות כ'ד'ט' שהם אותיות 

המשתנות מאותיות אלוקים, דאותיות א' ומ' נשארות ואינן 

הדינים צריכים לצרף למנין  מתחלפות, וכדי להמתיק ביותר את

ל"ג, ושם זה א'כ'ד'ט'מ' הוא שם ע"ד המרומז בפסוק ,בטחו בה' 

 עדי ע"ד', דע"י ביטחון ממתיקים הדינים. 

 

בספה"ק דיש ה' גבורות וה' חסדים, והקשה שבגבורות  ואי'

הוא הוד, ולכן ביום ל"ג בעומר שהוא הוד שבהוד ממתיקים כל 

עושים בו יו"ט. ועדיין צ"ב מה הה' גבורות בה' חסדים ולכן 

 הקשר להילולא דרשב"י.

 

דהנה ענין המתקת הדינים הוא ע"י שאדם בוטח בה'  ונראה,

ויודע שבתוך כל הגבורות טמונים חסדים ובוטח בה' שיראה לו 

חסדים נגלים, ועי"ז ממתיק הדינים לחסדים. אבל אי' בחובות 

ת, כאדם הלבבות דבטחון אפשר רק ע"י שמבטל רצונו להשי"

הבוטח בחבירו וכי יעלה על הדעת שיכול לבטוח בו אם אינו 

מבטל אליו רצונו, וכמו"כ בבוטח בחי העולמים רק כשמבטל 

רצונו כליל להשי"ת יכול לבטוח בלב שלם לה' שמזמין ויזמן לו 

: ,בטח )תהלים לז, ג(רק חסדים, ועי"ז ממתיק החסדים. וזה הפי' 

וב ומבטל רצונו לה' יכול להגיע בה' ועשה טוב', דע"י שעושה ט

,צמאה  )תהלים מב, ג(לבטחון אמיתי בה'. ובספה"ק פירשו הפסוק 

נפשי לאלוקים לקל חי מתי אבוא ואראה פני אלוקים', דהוא 

מנין מ"ט המרמז לימי הספירה, ,מתי אבוא ואראה פני אלוקים', 

את הפנימיות שבהמתקת שם אלוקים, שהם אותיות כ'ד'ט' 

ההמתקה, שימי הספירה מסוגלים לזה להמתיק  שהוא עיקר

)תהלים כה, א( הדינים ע"י ביטחון. וכדאי' במדרש שוח"ט  עה"פ 

,בך ה' בטחתי אל אבושה' משל למה הדבר דומה לאדם 

שנתפס בעבירה למלך ותפסו שוטר, אמר לו האיש הוציאני 

לחופשי שאוהבו של  מלך אני, הוליכו השוטר אל המלך ושאל 

ם מכירו, אמר לו המלך איני מכירו אבל הואיל ובי את המלך א

בטח הוציאנו לחופשי, וכמו"כ דוד המלך ע"ה אמר ,בך ה' 

בטחתי', בך אני בוטח, וכיון שאדם סמוך ובטוח בה' ממילא ה' 

מצילו מכל צרה וצוקה, כיון ששם מבטחו במלך מלכי המלכים 

 ב. ויודע בבירור שמאיתו לא תצא הרעות והקב"ה עושה רק טו

 

,זאת עולת חודש  )במדבר כח יד(מהמגיד זי"ע עה"פ  ואי'

בחודשו', דרומז על ב' הנהגות שמנהיג בהן השי"ת את העולם, 

 

  



 

הנהגה עפ"י הטבע, וא"ת  -ז' רומז להנהגת שבעת ימי הבנין 

רומז לאותיות התורה היינו הנהגה עפ"י התורה. וכשאדם 

"ת ומשבר מתנהג עפ"י תורה ומבטל רצונו מפני רצון השי

רצונותיו וטבעיו ועובד את ה' שלא כדרך הטבע, אזי גם ההנהגה 

 הנהגה ע"פ התורה. -עמו היא שלא כדרך הטבע 

 

אפשר לפרש דברי הגמ', דר"י אומר שצריך להתנהג  ובזה

הנהג בהם מידת דרך ארץ, אמר רשב"י יכול אדם  -בדרך הטבע 

עליה,  חורש בשעת חרישה וזורע בשעת זריעה תורה מה תהא

ההנהגה ע"פ תורה,  -דהיינו מה יהיה עם ההנהגה של א"ת 

דההנהגה בדרך הטבע תלויה אם שולטת באותו זמן מידת 

הרחמים או מידת הדין אבל מי שבוטח בה' ומתנהג עפ"י תורה 

פי התורה בהמתקת כל הדינים ל אזי גם ההנהגה עמו היא ע

ח בבנ"י לחסדים גלויים. וזה היה הכח של רשב"י, שהכניס כ

להתנהג עפ"י התורה ולבטוח בבטחון גמור בה' ועי"ז להמתיק 

הדינים לחסדים. ולזה אומרים ,בר יוחאי נאזרת בגבורה 

ובמלחמת אש דת השערה', שע"י שמתנהג עפ"י התורה 

מתגבר כנגד כל הדינים הקשים להמתיקם לחסדים. וכן ,קולו 

ם, ועי"ז זימר עריצים והכרית את הקוצים', פי' את כל הדיני

 ,הציל הלחוצים'. 

 

הפי' באב"ע שענין שעיר לעזאזאל הוא המתקת הדינים,  וזה

מ הם ימי -והמילה שאחר מילת עזאזאל היא תיבת ,יעמד', י

הספירה, וע"ד הוא שם המתקת הדינים ע"י ביטחון. וזה מרומז 

בשם ,עזאזל', כדאי' במהרש"א דעזאזל מרמז על עז עזל, 

ר קשה, ואפ"ל בדרך רמז ,עז אזל', שמוליכין את השעיר לה

שהדינים הקשים הולכים ונמתקים לחסדים. והכל ע"י ביטחון 

 )בלתי מוגה כלל(                אמיתי וע"י ביטול הרצון באמת לבוי"ת.
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 בינו נא זאת

 ימודל בנושא אנשים פעם פנו ל"זצוק הדור מגדולי אחד אל

 טענו הללו. קטנים לילדים' וכדו העולם כבריאת האמונה יסודות

 ילדותית ותפיסה, הקט שכלם לפי הדברים את תופסים שהילדים

 גדול בגיל זאת ללמד מוטב. החיים לכל אותם ללוות ממשיכה זו

 .בוגרת בצורה הדברים את לתפוס בשלים כבר הם בו יותר

 השקפת את להם ירוהסב דבריהם את דחה כמובן גדול אותו

 קודם עוד הילד את ללמד יש האמונה יסודות שאת, התורה

 שגם כך הקט במוחו הדברים את לחרוט בכדי, דעתו על עמדו

 ללא קיימת כמציאות אצלו ברורים ה"בעז יהיו הדברים יזקין כי

 .ספק כל

 – הצדק מן הרבה בטענתם יש ענין של שלגופו האמת אולם

 כבר אותם הדברים כל שאת, תהלבבו חובות בעל כותב כך

 ושאר אמונה עניני, הבריאה נפלאות – מצעירותנו והכרנו שמענו

 נודענו עכשיו רק כאילו מחדש בהם להתבונן עלינו, היהדות עניני

 כפי ילדותית בתפיסה אצלנו נותרים רבים דברים אכן כי, לכך

 .ילד של בשכל והבנו שקלטנו

 – ושוחחנו אברכיםה חבורת ד"בס ישבנו השבוע: לעניננו

. זו בתקופה ותפקידנו הימים של מהותם – הספירה ימי על כמובן

 עליהם שגדלנו הדברים שבעצם לב שמים אנו דיבור כדי תוך

 חדשה התסכלות מקבלים אנו, מחודשת התבוננות טעונים

 .וידועים פשוטים כה שלכאורה ענינים על יותר ואמיתית

 את יש הלא ירההספ בימי: מחדש שהתלבנה אחת נקודה

 עיון טעון זה נושא גם אגב] הנפש ותכונות מידות תיקון עבודת

?[, בנפשנו תיקון הדרוש כל מתוך למעשה עושים מה – מחודש

 מצות את גם ישנה למעשה העבודה חלק שמלבד ודאי אולם

 צויתנו אתה" – נפשותינו את מטהרת אשר עצמה הספירה

", ומטומאותינו תינומקליפו לטהרנו כדי העומר ספירת לספור

 תגדל כך יותר גדולה המצוה השפעת בכח שאמונתנו וככל

 .ולקדשנו לטהרנו המצוה השפעת

 הבסיסי התנאי, ט"הבעל השבועות חג לגבי: ענין ובאותו

 בכח שאכן ברורה אמונה הוא במשהו אותנו להזיז יצליח שהחג

 לשנות שיכול משהו – בנפשנו אמיתי רושם לעשות החג קדושת

 יותר גבוה במקום אותנו ולהעמיד הקיימת המציאות את

 .שהוא תחום בכל – בעבודתנו

 ספק אין אבל, נדושים אפילו ואולי וידועים פשוטים הדברים

 עניני בכל האמיתית ההבנה טמונה וכאלו אלו בדברים שדוקא

 .מחדש אותם לשמוע רק עלינו – יהדותנו

 זמנים לל"ג בעומר:

 ההדלקה בליל ל"ג בעומר מיד לאחר הבדלה.

 סעודת הילולא ועריכת השולחן מיד לאחר ההדלקה.

 ,6..5תפלת שחרית יום ל"ג בעומר בשעה 

 פת שחרית בחדר אוכל דישיבתנו הק'.

 .0.88נסיעה למירון בשעה 

 ןעל הזמנים ומיקום ההדלקה במירו
 הודעה נפרדת.תבוא בעז"ה 

* * * 

 להעמדת יין והשתתפות בהוצאות ל"ג בעומר
 22.0..8609ל זילברפרב הי"ו הרב יואניתן לפנות ל

 



 

 מ
 פרשת אחרי

 

כשהיה והרא"ש מסטולין זי"ע( אאמו"ר זצוקלל"ה )רביה"ק מ

קורא בשבת זה פרשת יום הכפורים היו לו געגועין גדולים 

על יום הכפורים כמעט עד כלות הנפש. והיה אומר משל 

כשרוקחים מרקחת קודם נשואין בשביל הנישואין טועמים מן 

המרקחת גם בשעה ההיא, וכן בשבת זו צריך להתעורר 

 )בית אהרן(        בהתעוררות קדושת יום הכפורים.

 

 ושלח ביד איש עתי המדברה.

עת"י בגימטריא ת"פ והוא שם הטומאה, וכשהאדם רוצה 

להשליך ממנו זאת, העצה לכך "המדברה" שישפיל עצמו 

ויעשה עצמו כהפקר, והוא תיקון גדול להסיר הקליפה, 

וכדאיתא בספרים הק' שעמל"ק בגימטריא ר"ם. והנה עמל"ק 

וציא ק'רי ל'בטלה, והעיקר שמביא לכך ראשי תיבות ע'ון מ'

הגאות שבאדם, והעצה שישפיל עצמו במאוד  –הוא "רם" 

 )מרן אדמו"ר מוהרחה"ד זי"ע(          מאוד.

 

 והיתה זאת לכם לכפר על בני ישראל מכל חטאתם.

לכ"ם ראשי תיבות ל'ב כ'בד מ'וח, זא"ת בגימטריא ת"ח. 

ה צדקה גם כן והנה צום קול ממון שמורים על תשובה תפל

בגימטריא ת"ח. וזה בא הכתוב לרמז, שהדרך לזכות לכפר 

על בני ישראל מכל חטאתם היא שהתשובה תהיה בלב כבד 

 )מרן אדמו"ר מוהרחה"ד זי"ע(          מוח.

 

 תי ואת משפטי.וושמרתם אתם את חק

הנה תיבת אתם לכאורה מיותר. והביאור דהנה "אתם" 

"ה הוא "אמת", ולכן על ידי אותיות "אמת", וחותמו של הקב

"ושמרתם" שתשמרו מאד שבפיכם תמיד "אמת" יהיה, אז 

אפשר להגיע גם לשמירת חוקי ומשפטי ועל ידי כך ולא 

 )מרן אדמו"ר מוהרחה"ד זי"ע(     תעשו את כל התועבות האל.

 

 

 פרשת קדושים
 

 דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אליהם קדשים תהיו.

ה ואמירה הוא לשון רכה כידוע. דיבור הוא לשון קש

ואמרת וכו' קדושים תהיו,  –ולזה נכפל כאן בפסוק: דבר 

לרמז שכשהאדם נמצא במצב של קרבת אלקים יכול להתגבר 

על יצרו ולהתקדש אף באופן של אמירה רכה, כאשר יתבונן 

האדם שמה לו להתגשם בהנאה חולפת זו וכו'. אך יש שכדי 

אדם להתנהג בתקיפות ובאופן לזכות לקדושים תהיו צריך ה

של דיבור קשה להתגבר על יצרו, כאשר הוא במצב של 

 חשכות ח"ו ואין לו הדעת להתבונן כראוי.

 )מרן אדמו"ר שליט"א(

 קדשים תהיו כי קדוש אני.

: יכול כמוני תלמוד לומר כי )רבה פרשה כד, ט(ובמדרש 

שכאשר האדם מקדש עצמו  –קדוש אני. היינו "יכול כמוני" 

יכול כביכול להידמות בקדושתו לקדושת השי"ת, והדרך 

היינו שילמד עצמו  –לבוא לזה הוא על ידי "תלמוד לומר" 

 )מרן הגה"ק מטופרוב זי"ע(  לומר ולשנן תמיד "כי קדוש אני".

 

 איש אמו ואביו תיראו.

יש לבאר בדרך צחות בלשון אשכנז: אמו ואביו פירוש 

יראו פאר'ן מותר און מוטער און פאטער, ורצה לומר שתת

 )מרן אדמו"ר מוהר"נ מלעכוויטש זי"ע(        פאר'ן פטור, וד"ל.

 

 לא תשנא את אחיך בלבבך.

פירוש בגלל הלב טוב שיש לך. לא תשנא בגללו את 

 אחיך, כאשר תראה שהוא לקוי בזה.

 )מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע(       

 

 ואהבת לרעך כמוך.

שען ליב האבן דעם אמר: איך וואלט מיר געווינט

גרעסטן צדיק שבישראל, ווי השי"ת האט ליב דעם גרעסטן 

 )מרן אדמו"ר הק' מקרלין זי"ע(       רשע שבישראל.

 

 ואהבת לרעך כמוך.

אמר: הסגולה לאהבת חברים היא, שהנה לאדם יש ב' 

עינים, בעינו הימנית מביט חזק יותר ובעינו השמאלית 

יט בחוזק על עצמו בנבכי פחות. ולכן בעין ימין צריך להב

נפשו ואז יראה את כל חסרונותיו, ומאידך בעינו השמאלית 

יביט בשטחיות בחברו ואז יראה בו רק מעלות. והא בהא 

שאם רואה על חבירו חסרונות אזי רואה בעצמו רק  –תליא 

)שמואל מעלות, וזה רצון הנחש, כמו שכתוב בנחש מלך עמון 

ין ושמתיה חרפה על כל : "בנקור לכם כל עין ימא, יא(

שיראו בעצמם כל המעלות וממילא יראו באחרים  –ישראל" 

 )מרן אדמו"ר הק' מקרלין זי"ע(         חסרונות.

 

 ואהבת לרעך כמוך.

רצה לומר אף על פי שהרע לך ועשה נגד רצונך, אף 

רצה לומר כמו שהשי"ת  –על פי כן תאהבהו כמוך אני ה' 

טאו נגדו ועשו נגד רצונו, אוהב עמו ישראל אף על פי שח

 )מרן אדמוה"ז זי"ע(         כן גם אתה תאהב לרעך.

 

 ואהבת לרעך כמוך.

פעם נכנס אליו פרוש אחד ושאלו: יסביר לי על פי דרך 

החסידות, מה פירוש "ואהבת לרעך כמוך" אצל פרוש כמוני, 

סגפן ותעניתן, שמתנזר מהבלי העולם הזה, ושונא את גופו 

 ום גם את גופו של הזולת אשנא.שנאת אמת, כל



 

והשיב לו: אתה שונא את גופך, יען שפרוש הנך, סגפן 

ותענתן, נמצא שלולא היית סגפן ותענתן, כי אז היית אוהב 

את גופך אהבת אמת, לך איפה ואהוב את הזולת אהבת אמת 

לפי שאין הוא לא סגפן ולא תעניתן ואינו פרוש מדרכי 

 ז זי"ע()מרן אדמוה"         העולם.

 

 ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי.

 מרן הס"ק מלעכוויטש זי"עבעל הבית אחד התאונן לפני 

כי עד עתה היה האדון שלו אוהבו ומקרבו ועכשיו סרה 

אהבתו ממנו. והשיבו, כי הסיבה לזה היא מפני שכתוב: 

"ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי", היינו שמוכרח להיות 

י. ועד עכשיו שאתה לא אהבת אותו, הבדל בין יהודי לגו

היה הוא אוהב אותך, מה שאין כן עתה שגם אתה רוחש 

אהבה אליו, על כן הוא נאלץ לשנוא אותך, כי מוכרח 

 להיות הבדל בינכם ובין העמים. 

 

 קדושים. –אחרי מות 

יש לבאר על פי מאמר חז"ל: אין התורה נקנית אלא 

לאחר שממית  –במי שממית עצמו עליה. וזהו אחרי מות 

 זוכה לתורה הקדושה. –עצמו, קדושים 

 (בדרך פ' אח"ק תשס"ב)מרן אדמו"ר שליט"א 

 

 

 פרק ג –מסכת אבות 
 

 .)מ"ט(כל שמעשיו מרובין מחכמתו וכו' 

אמר הרה"ק מקוברין זי"ע שאם היה בידו היה גונז כל 

ספרי הצדיקים, כי על ידי שיודעים הרבה חסידות נעשה 

מרן אדמו"ר הק' מקרלין יו. וסיפר כי חכמתו מרובה ממעש

עשה פעם אחת מצוה קטנה וקלה, ואמר שלא היה זי"ע 

 עושה אותה רק שיהיו מעשיו מרובין מחכמתו.

 )שמועות טובות(

 

תן לו משלו שאתה ושלך שלו וכן בדוד הוא אומר כי ממך הכל 

 .)מ"ח(ומידך נתנו לך 

ואין זה של  –רצה לומר האמת היא כי "ממך הכל" 

פירוש מרשותך, "נתנו לך", הקב"ה  –האדם. רק "מידך" 

נתן רשות לבשר ודם שיאמר שהוא נותן צדקה כך וכך 

 )מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע(         כאילו היו המעות שלו.

 

 
 

 
 כב' מערכת נחלי אורה

ראיתי את המאמר המאלף במדור אספקלריא גליון רצ"ג בו 

זה הדבר אשר צוה ה' "בא מאמר בשם החידושי הרי"ם עה"פ מו

שלא להשאר בתשוקה לבד אלא להביא את התשוקה לידי  ",תעשו

וירא "אין ביאור לסיפיה דקרא  ,ואם כי הוא מאמר נפלא .עשיה

דברי החידושי הרי"ם הוא באופן "ד ביאור נלע ".אליכם כבוד ה'

דבר ואמר זה ה :וז"ל (שמיני תרל"א)וכמו שכתב השפ"א  ,אחר

שלהתגלות הפנימיות צריך להיות ע"י עבודתינו  ,אשר צוה ה' תעשו

ולכן עתה שנגמר המשכן ובני ישראל ראו שאין השכינה שורה  ,וכו'

ויעמדו לפני ה' כו', והשיב להם משה רבינו כי הם צריכין לעורר 

ולפי"ז כן הוא ביאור  .עכ"ל .התגלות כבודו יתברך במעשיהם

מדו לפני ה' ויאמר משה אליהם זה ויקרבו כל העדה ויע" :המקרא

ות כבוד ה' תהיה ע"י והיינו שהתגל ",הדבר אשר צוה ה' תעשו

 ודו"ק בכל זה. .מעשיכם

ואיך שנפרש הדברים ברורים דהעיקר הוא הקיום למעשה 

 ובאפס עצים תכבה אש.

במאמרו של אדמו"ר שליט"א בדרך שבת קדש פרשת מצורע 

ש כאן ט"ס וצריך לומר וי ,הרי זה "הצרוע" :תשס"ג בסוף דבריו

 והרי זה "מן הצרוע" ופשוט.

 ,בברכת יגדיל תורה ויאדיר

 יצחק שלמה פייגנבוים

 

 
 

 

 הגליון נדבת

 הי"ו ברוך אריה פרוכטרהרה"ח 
 ע"ה אליעזרבהרה"ח ר' חנה רת לע"נ אמו מ

 נלב''ע ט' אייר תשמ"ט

 

 ברכת מזל טוב לאנ"ש ותומכי מוסדותנו היקרים 

 שהשמחה במעונם
 

 הי"ושלמה ולדמן הרה"ח 
 הי"ומרדכי זאב הרש הרה"ח 

 להולדת הנינים
 שליט"אמיכאל ולדמן הרה"ג 

 דת הנכדלהול

 

 מ"ב ח"ב במס' ב"   

 חזרה ו.-ד  ט ו

 קדושים –אחרי מות  י ש
 בבא מציעא

 קיג-קיא:
 חזרה

 :דנ ט.  יא א

 ה.נ ט:  יב ב

 ה:נ י.  יג ג
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