
 
 

 זאת תהיה תורת המצורע.

צריך להבין למה נקרא מצורע, הרי היה צריך להיקרא 

כי מנוגע נקרא בעת שהוא משוקע  ומרלראה מנוגע. ונ

בטומאה ועדיין עומד ברשעו מבלי להרגיש כלל בנפשו כי 

מצורע הוא אז נקרא מנוגע. אבל כשמתחיל לשוב בתשובה 

וצא רע", היינו "מ ריקוןאז נקרא מצורע, כי מצורע נוט

ל שמוצא הרע בנפשו ומרגיש כי מצורע הוא וכי חטא, וע

שמרגיש בנפשו כי  הזל ידי הוא גם מוציא רע, כי ע הז ייד

חוטא הוא הרי הוא שב בתשובה ומוציא הרע מקרבו. וזה 

שאמר "ביום טהרתו", כי אימתי נקרא מצורע שהוא מוציא 

בתשובה בעת שמתחיל לשוב  –רע כנ"ל, "ביום טהרתו" 

 ולהטהר דאז הוא מוציא הרע מקרבו כנ"ל.

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(  

 

 ביום טהרתו והובא אל הכהן.

כי כהן רומז נשא קמה:(  'קר ה)זוההידוע  יפל ע ומרלראה נ

אם איש ישראל  –על מדת החסד. וזהו "ביום טהרתו" 

מרגיש בנפשו איזה רוח טהרה, אזי ידע בנפשו כי מחסד 

לו הרוח טהרה, כי לולא הקב"ה עוזרו אינו יכול השי"ת בא 

. וזה "והובא אל הכהן", כהן רומז על מדת )קידושין ל:(לו 

שידע שהרוח טהרה  –חסד השי"ת. וזהו "והובא"  –החסד 

 רק בחסד השי"ת. –שנתחבר בו הוא "אל הכהן" 

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע( 

 

 והובא אל הכהן ויצא הכהן אל מחוץ למחנה.

כי כשהצדיק  'קרים ההמבואר בספ יפל ע ומרלאה רנ

צריך לעשות טובה לאיש ישראל ברוחניות אזי צריך לירד 

י זה שיעלה ל ידממדרגתו, וירידה זו הוא צורך עליה, כי ע

וישוב בתשובה יעלה עמו גם את האנשים הפשוטים כמבואר 

כהן רומז  –באריכות. וזהו "והובא אל הכהן"  'קרים הבספ

אם החוטא יובא אל הצדיק, אז  –והובא אל הכהן" לצדיק. "

כי הצדיק  –הצדיק, "אל מחוץ למחנה"  –"ויצא הכהן" 

יוכרח להשפיל עצמו ממדרגתו כדי להעלות את הבעל 

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(    תשובה איתו עמו.

 והנה נרפא נגע הצרעת מן הצרוע. 

 פעמים שהאדם מתעורר לחזור בתשובה אבל הוא חושב

מה נחשבת  ןכם בדעתו כי מאחר שהכל הוא מאת ה' א

עבודתו הלא הוא עצמו אינו עושה מאומה. אבל האמת היא 

שאף שהשי"ת הוא העושה, אבל כלפי האדם הדבר נחשב 

: "והנה נרפא נגע תובאמר הכ הזל כאילו הוא פעל זאת. וע

 -"הצרוע"  הז הרי קוםמכל הצרעת", ואף שהוא מהשי"ת, מ

 לו כאילו הוא תיקן וטיהר עצמו. היינו שנחשב

 (בדרך שב"ק פ' מצורע תשס"ג)מרן אדמו"ר שליט"א 

 

 אם דל הוא ואין ידו משגת.

ידוע אשר היד הגשמי הנותנת צדקה נעשית בשעת 

מעשה מרכבה למידת החסד העליון, ונעשה ידו ארוכה 

 .ומשגת דבר גבוה מאד. אבל אם דל הוא אין ידו משגת

 זי"ע( )מרן אדמו"ר מוהר"א

 

 והנה נרפא נגע הצרעת מן הצרוע.

במדב"ר ג, ד(  ין)עיבמדרש  תאמה שאי רךדל ע ומרלראה נ

: "הנה יד( )שמות ד, תובכמר האין "הנה" אלא לשון שמחה כמא

אהרן אחיך וגו' וראך ושמח בלבו", וזה הנה רומז לשמחה, 

נרפא נגע הצרעת מן הצרוע,  הז יל ידשמחה של מצוה, וע

רים שמחה של מצוה זוכה לתשובה כמבואר בספי ל ידכי ע

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(   ודו"ק. 'קה

 

 והנה נרפא נגע הצרעת מן הצרוע.

כי חומר החטא הוא אם  'קרים ההמבואר בספ יפל ע

: "הננו )ירמיה ב, לה( תובכמר ההחוטא אינו מכיר בחטאו וכמא

טא נשפט אתך וגו' על אומרך לא חטאתי", כי אם יכיר החו

כידוע.  וביםטים בחטאו אז יתאמץ לתקנו בתשובה ומעש

מזה שהכיר  –וזהו "נרפא נגע הצרעת", ממה "מן הצרוע" 

נרפא  הז יל ידשהכיר בחטאו, ע רושוידע שצרוע הוא, פי

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(   נגע הצרעת ממנו.

 

  



 

 

 

 שבת הגדול

 

 –)מלאכי ג, ד  וערבה וכו' הנה אנוכי שלח לכם את אליהו הנביא וכו'

 .הפטרה לשבת הגדול(

צריך לידע למה נקרא שבת זו שבת הגדול, ואף שיש  

על זה כמה טעמים, דברי תורה כפטיש יפוצץ סלע, ויש 

לבאר כי הנה גלות מצרים היה ראש לכל הגליות וגאולת 

מצרים הוא ראש לכל הגאולות, וכל נשמות ישראל עד סוף 

אמר המגיד "אלמלא לא כל הדורות היו בגלות מצרים, כמ

הוציא הקב"ה את אבותינו ממצרים הרי אנו ובנינו ובני 

בנינו משועבדים" וכו', ובגאולת מצרים נגאלו כל הנשמות, 

והנה בימים האלו הוציא השי"ת את ישראל ממ"ט שערי 

)זוהר חדש יתרו טומאה למ"ט שערי קדושה כנודע מספרים הק' 

בכל שנה ושנה, שבימים , והימים האלו נזכרים ונעשים לט.(

האלו משפיע הקב"ה שפע אור גדול מלמעלה על כל 

 ישראל.

ולזה אנו מקוים בביאת משיח צדקנו שיעורר השי"ת את 

ישראל באתערותא דלעילא, וכמבואר בספרים הק' דביאת 

אליהו קודם משיח צדקינו יהיה להכניס הרהורי תשובה 

אליהו יתקע בליבות עם בני ישראל, וזהו שאיתא במדרש כי 

בשופר גדול, כי שופר מעורר על תשובה כמבואר בספרי 

יראים וגם שופר הוא מלשון "שפרו מעשיכם" כי יכניס 

הרהורי תשובה בליבות עם בני ישראל, וגם כל ההרהורי 

תשובה שיש לכל אחד מישראל בכל יום הוא בחינת אליהו, 

לו "וכל אשר יקרא  )בראשית ב, יט(ומרומז דבר זה בהפסוק 

האדם נפש חיה" וגו', דהראשי תיבות מהתיבות וכל אשר 

נפש  –יקרא לו האדם הוא אליהו, ומה הוא בחינת אליהו 

חיה, היינו הדבר אשר יש להנפש חיות מזה, והוא ההרהורי 

תשובה שיש לכל אחד מעם בני ישראל בכל יום זהו בחינת 

אליהו, וזה שכתוב "הנה אנוכי שולח לכם את אליהו", לכם 

 היינו לצרכיכם שיכניס בכם הרהורי תשובה.

: "בניסן נגאלו ובניסן עתידין )ראש השנה יא.(ומצינו בחז"ל 

: )אסתר ח, יג(ליגאל", ולשון עתידין רצה לומר מוכנים כמו 

"ולהיות היהודים עתידים", רומז כי הקב"ה מכין את ישראל 

שיהיו ראויים לגאולה כמבואר למעלה, והאור שנשפע בפסח 

א הכנה לגאולה, והנה אנו מצפים שהגאולה תהיה אי"ה הו

בפסח, ושבת היא תחילה למקראי קודש היינו שהוא ראש 

לכל הימים טובים, כי כל הימים טובים מקבלים קדושה 

משבת, ולזה נקרא שבת שקודם הפסח שבת הגדול כי מאחר 

ואנו מייחלים שתהיה אי"ה הגאולה בפסח, ויום הפסח נקרא 

ל והנורא, וכיון ששבת הוא תחילה למקראי יום ה' הגדו

קודש, נמצא כי גם יום הגאולה שיהיה אי"ה בחג הפסח 

מקבל גם כן קדושות משבת שקודם זה, לזה נקרא השבת 

הזה שבת הגדול לרמז על יום הגאולה שנקרא יום ה' הגדול 

 שיהיה במהרה בימינו אמן כן יהי רצון.

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע(  

 

 .)שם פסוק ו(לא שניתי ואתם בני יעקב לא כליתם אני ה' 

רחמי הקב"ה אין לו שום השתנות ח"ו. וזהו "אני ה'", 

שהוא שם הוי"ה ב"ה המורה על הרחמים אין בו שום 

השתנות ח"ו, וחסדי ה' כי לא תמנו כי לא כלו רחמיו. רק 

המניעה מצד המקבל שאינו כלי קבלה לקבל חסדיו ית'. וזהו 

קב לא כליתם", לשון כלי, כלומר שאין אתם "ואתם בני יע

 כלי קבלה ואין ביכלתכם לקבל טובו.

 )מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע(

 

 .)שם(ואתם בני יעקב לא כליתם 

, שאין אתם )תהלים פד, ג(לא כליתם לשון "כלתה נפשי" 

משתוקקים ומתאוים אליו ית', ועל כן רחק ה' מהם, 

 הס"ק מלעכוויטש זי"ע( )מרן       והמניעה היא מצד האדם.

 

והמנהג לומר במנחה ההגדה מתחילת עבדים היינו עד לכפר על 

 .)רמ"א אורח חיים תל(כל עונותינו 

ואפשר לומר בדרך צחות דהכונה שצריכים לומר ההגדה 

עד שיתכפרו לו כל עוונותיו, וכפי שאמרו חז"ל במדרש 

דוע : "כל מי שנעשה לו נס ואומר שירה בי)שוחר טוב יח, א(

שמוחלין לו כל עונותיו", ובכל דור ודור חייב אדם לראות 

עצמו כאילו הוא יצא ממצרים ועל כן יאמר שירה על זה 

 )מרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע( ובוודאי ימחלו לו כל עונותיו.

 

ענין שבת הגדול על דרך משל לאדם שפגש  לבאריש 

מוכר כעכים והתאונן המוכר בפניו שאינו מצליח למכור 

עכים ולהתפרנס, וכששאלו לפשר הדבר השיב המוכר כי הכ

זאת עקב שאינו מצליח למכור את כל סחורתו באותו יום 

ומותיר למחר ולמחרת הסחורה איננה טריה ואנשים לא 

רוצים לקנות ונשאר לו יותר וחוזר חלילה, עד שנודע שמו 

שאינו מוכר סחורה טריה. ענה לו אותו ידיד: אם לעצתי 

עתה את כל הכעכים שברשותך ולך אפה תשמע, השלך 

כעכים חדשים ותציעם למכירה וכבר תראה שרבים ירצו 

 לקנות.

והנמשל הוא לענין שבת הגדול, בה מקבל כל איש 

ישראל גדלות, וזה הזמן להשליך מעצמו את כל עניני 

הקטנות וההבלים ששקוע בהם ולעורר בקרבו כוחות 

 חין.מחודשים לעבודת השי"ת מתוך גדלות המו

)מרן אדמו"ר שליט"א(



 

 

 גתשס"שבת הגדול  –מצורע רעוא דרעוין פ' 
 

 ובא אשר לו הבית והגיד לכהן לאמר כנגע נראה לי בבית.

 

דהנה השי"ת מנהיג את העולם כולו במדת  בארלש וי

הרחמים, ותכלית כל הנהגת השי"ת בעולמו היא להיטיב 

ע עליהם מטובו, אמנם פעמים שנראית הנהגה ילברואיו ולהשפ

זו בגלוי ורואים הכל את החסד אשר משפיע השי"ת, ויש אשר 

' באבל באמת  ן,ח"ו החסדים הינם מוסתרים בהנהגת הדי

 .ההנהגות שרשם אחת מדת החסד רק זו בגלוי וזו בהסתר

 

האדם דבוק בהשי"ת במעשיו ומחשבותיו הרי לא  וכאשר

בואר ברמב"ם ז"ל דרק בעונו נפרד חסר לו שום דבר וכמ

מדביקות בה' ואז ימשלו בו ח"ו היפך החסדים אבל מי שדבוק 

מאן  )תקונים ה:( 'קר הבזוה תאשיחסר לו כלל וכדאי פשראי בה' א

 .דאית ליה יראה לית ביה חוסר כלל

 

מבין האדם חובתו בעולמו הרי הוא משגיח על  וכאשר

כראוי, ויודע נאמנה כי מעשיו ונזהר בדיבורו ומשמר מחשבתו 

אין שום הפרש בין מעשה למחשבה, כי גם מחשבה היא קומה 

שעיקר האדם הוא  )פ' מטות מסעי(בפרי הארץ  תאשלימה וכדאי

המחשבה, אמנם כאשר אין האדם מטהר מחשבתו כראוי 

ומפריד המחשבה הפנימית מן המעשה שבחצוניות, אזי 

יתעורר לבו  הז יל ידנמשכים עליו ח"ו היפך החסדים וע

להתבונן בפנימיות הענין שבא עליו כי בשרשו ופנימיותו הוא 

טוב וחסד, ובזה יפשפש במעשיו אשר צריך להתבונן בפנימיות 

בשלימות  ןכם המעשה שהיא המחשבה שצריכה להיות ג

 .יתמתקו הדינים ויתגלו החסדים הגמורים הז יל ידהראוי וע

 

כי  'ע נראה לי בביתוהגיד לכהן לאמר כנג, תובהכ אמרש הוז

שבא עליו הנגע ואומר  'ובא אשר לו הבית,כהן הוא איש החסד, 

כי יודע אני כי באמת הכל חסדים וכל מה שבא נגעים לביתו 

 העלי לטהר את מחשבותי שיהי ןכם הוא רק נראה לי כנגע וא

תוכי כברי ואז יוכל להתגלות פנימיות הענין שהוא מדת החסד, 

את הבית, ומרומז זאת במה דאיתא  ואז יבוא הכהן ויטהר

, בשורה היא 'ונתתי נגע צרעת, כתובהל ע )רבה פרשה יז, ו( שבמדר

להם שהנגעים באים עליהם לפי שהטמינו אמוריים מטמוניות 

של זהב בקירות בתיהם כל ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר 

שיטהר  דייל י הנגע נותץ הבית ומוצאן, והיינו שעל ידוע

נראה כנגע באמת כולו  הרר לו כי כל מה שהימחשבתו יתב

 .נתגלה החסד הטמון הז יל ידחסדים וע

 

הבעל"ט  גההכנה לקראת הזמן הגדול ליל התקדש ח וזו

י שישמר מחשבותיו בקדושה כדבעי יזכה שיומשך ל ידשע

 .עליו דעת עליון במצוות ליל הפסח

 

זאת תהיה תורת המצורע ביום , תובשמרומז בהכ ואפשר

הוא ליל הסדר אשר בו כל אחד יוצא מחזקת טומאה  'טהרתו

לחזקת טהרה והוא נקרא יום אשר בו לילה כיום יאיר, ומכאן 

חושבנא לדכיותא והובא אל הכהן הוא השי"ת  לואילך מתחי

 אשר מטהרו ומקדשו ומשפיע עליו חסדים ורחמים נגלים.

 )בלתי מוגה(                    

 
 זמנים לערב פסח:

 

 זמני מכירת חמץ בבית המדרש:
 בימים א', ד', ה' לאחר תפלת שחרית
 ובימים ב', ג', ד' בין מנחה למעריב

 

 03.6מנחה ביום א' בשעה 
 ולאחמ"כ שאיבת מים שלנו

 

 03.6בשעה  שחרית ערב פסח
 

 פ "אפיית מצות מצוה ערפרטים בענין 
 בואו בעז"ה בשבוע הבאי

 

 זמנים לימי הפסח הבעל"ט:
 

 :של פסחטוב ראשון יום 
 0366   שחרית

 

 :חול המועד
 03.6  סדר לפני התפלה

 03.6   שחרית
 סדר לימוד ישיבת בין הזמנים לאחר התפלה למשך שעה

 03.6 – 0366      ישיבת בין הזמנים
 0366   מנחה

 אבות ובנים בין מנחה למעריב
 03.6 מי חול המועדמעריב בי

 

 ד' דחול המועד -יום ד' י"ט ניסן 
 יו"ד מרן אדמו"ר מוהר"א הגדול מקרלין זי"ע:

 03.6  סעודת הילולא 
 03.6  תפלת מנחה

 ומיד לאחר מכן עריכת השולחן
 

 :שביעי של פסח
 3.6.. עריכת השולחן ליל יו"ט

 0366   שחרית



 

 

 
 וינתן לעם לב חדש

 

נקיון  -זו המילה בתקופה זו, ההכנות לא נגמרות  -"הכנה" 

 קניות וכו', את החלק הטכני אמנם עושים כולנו, אולם מה עם הלב?

כך הלא  אומרים כי בקיום המצוות מבחינה מעשית עולה דורנו 

 על הדורות לפנינו, חומרות רבות, דקדוקי הלכה, הידורים מיוחדים

וכו', אולם מבחינת נקודת הלב שבדברים התרחקנו רבות מהדור 

 הקודם.

רצ"מ זילברברג שנוהג  צה"גלאחרונה מאחי בשם ה יוכפי ששמעת

לספר בכל שנה קודם חג הפסח, מה ששמע מאדם שסיפר לו על אביו 

שבכל שנה בליל הסדר מתחילת הסדר באמירת "קדש" עד לסיום 

רצ"מ כי בכל שנה גדמעות. ומדגיש ה "נרצה" היו זולגות מעיניו נחלי

מהדר הוא לשמוע שוב את המעשה מפי המספר, בכדי לשמוע ממנו גם 

פשוט  -את ההקדמה שמקדים הוא לסיפור: "אבי היה אדם פשוט 

 מאד..."

 אלו היו השגותיו של יהודי "פשוט" מהדור הקודם!

בדים ומתאמצים, אז מדוע שלא נצרף מעט וכולנו טורחים ע

ין, כך הלא מלמדים אותנו חז"ל שהכל כפי הכונה, "שנים מחשבה לענ

 תומת ישרים תנחם מרשאכלו פסחיהם זה אכלו לשם מצוה עליו נא

וסלף בוגדים ישדם", ודאי כולנו  מרוזה אכלו לשם אכילה גסה עליו נא

חפצים לקיים מצות ה' אולם מדוע שלא נעשה זאת בשמחה בחשק 

 וברצון.

שע הוא זה ששואל מה העבודה בירושלמי שהר מרכך הלא נא  

הזאת לכם כמה טורח לפסח, ובלשוננו: אוף כמה עבודה... אמנם 

אומרים הפוסקים שבזמננו שמנקים ומבריקים הרבה מעבר לדרישת 

ההלכה הבסיסית אין איסור לומר כך, אולם ודאי שיהודי העוסק 

בדבר מה אינו עושה זאת כלאחר יד, מבין הוא כי זהו כעת רצונו ית' 

 ממנו וא"כ יש לעשות זאת מכל הלב.

כל נקיון וכל שפשוף הלא מורים על נקיון הנשמה ומירוק הלב, כל 

בהודאה  -הכנה לחג כאשר רק עושים זאת בתשומת לב הראויה 

להשי"ת על השפע, מכשירה את הלב להיות כלי נאה לקבל בו את 

 קדושת החג הבעל"ט.

לצרף מעט דעת  הכי לחינם חסידים קרויים אנו אם לא בשביל

 ותבונה למעשינו?!

 

 

 
 לכב' מערכת גליון "נחלי אורה" הי"ו,

לפני מספר שנים הורה לי כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א שמתחזקים 

באמונה ע"י עיון והתבוננות בעקריה. בפרוס עלינו חדש הגאולה, באתי 

קר הי"ב שבסדרת "אני להעיר הערה קטנה, אבל יסודית, בפירוש העי

 מאמין" השגור בפינו מתוך שינון יומי:

"אני מאמין באמונה שלימה בביאת המשיח, ואע"פ שיתמהמה אפ"ה 

 אחכה לו בכל יום שיבוא."

מלשון החרוז אפשר לטעות שהכרזת "אחכה לו" )המיוסד עה"כ 

בחבקוק ב', ג'( אינו מעיקר חיוב האמונה בביאת משיח צדקנו, אלא כעין 

עת געגועינו לביאתו הקרובה. אמנם, מדברי הרמב"ם בריש פי"א הב

מהל' מלכים מוכח שאכן "אחכה לו" תקפו "חכה לו" בלשון ציווי, 

כלומר,תצפה ותשתוקק לביאתו, כל' חז"ל )שבת ל"א.(, "צפית לישועה," 

וז"ל הרמב"ם: "וכל מי שאינו מאמין בו או מי שאינו מחכה לביאתו, לא 

 ד הוא כופר, אלא בתורה ובמש"ר."בשאר נביאים בלב

כמובן, לא רק בשינון סדרת ה"אני מאמין," אלא בכל תפילה לגאולה 

השלימה הנאמרת בכוונת הלב, כגון "גאלנו גאולה שלימה מהרה למען 

שמך," "תקע בשופר גדול לחרותנו," וכדו', יהודי מכריז שמחזיק הוא 

ושיבוא, והריני מצפה צדדי, הריני מאמין במשיח -בעיקר אמונה זה הדו

 לביאתו.

 בברכה לבבית לחגה"פ כשר ושמח ובצפיה לביאת גוא"צ בעגלא דידן,

 בולטימור –דניאל אברהם סקלר 

 

 
 

 
 

 
 

 

 הגליון נדבת
 

 הי"ואברהם יהושע העשיל ארליך  בה"חה
 

 רגל יו"ד זקינו הרה"ק מוהראי"ה מאפטא זי"על
 
 

 יצא לאוריופיע ו
 

 קונטרס

 פסחמאמרי 

 שליט"אמכ"ק מרן אדמו"ר 
 

 בעז"ה מיום ראשון הבעל"ט  ולהשיגיהיה ניתן 
 אצל הרב צבי טייכנר הי"ו

 ברכת מזל טוב לאנ"ש ותומכי מוסדותנו היקרים
 שהשמחה במעונם

 

 הי"ואביגדור קופלוביץ הרה"ח 
 ההנכדלהולדת 

 הי"ויוסף שוורץ ב הר
 הכנס בנו לעול תורה ומצותל

 

 

 נא.-מט  ז ו

 מא.-לט יו"ד הרה"ק מוהר"מ מנשכיז זי"ע הגדול,מצורע  ח ש

 נד. בן הרב חנוך לנדאו בהיכל ישיה"קהבה"ח שלמה בר מצוה  ט א

 נד:  י ב

 נה. ברית בן הרב מרדכי רוזנברג יא ג

 נה:  יב ד

 נו.  יג ה

 יד ו
)בן מרן אדמו"ר  טש זי"עויו"ד הרה"ק מוהרש"ח מאוור

 מוהר"א זי"ע(
 נג-:נא
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