
והפעם לשבוע פרשת ויקרא מיום א' ניסן )14.03.21( ועד יום ז' ניסן )20.03.21(

ארושן ויקאר א' ניסן תשפ"א

מהיום מברכים ברכת האילנות, ומפתיע 
מאד מדוע

שלום וברכה מורי ורבותי!

חודש טוב ומבורך, והיום ראש חודש ניסן.

אשרינו שזכינו!

איזו שמחה, איזו התלהבות!

ולהיום ישנה מצווה מיוחדת שמתחילה מכאן ואילך,

מצוות ברכת האילנות.

יוצאים, מחפשים את העצים שמתחילים להנץ, מתחילים את 
הפרח ראשון שאיתו אנחנו מתקדמים לכיוון הפרי, ושם כולנו 
עומדים ומברכים את הקדוש ברוך הוא על כך ש" ברא בו בריות 

טובות ואילנות טובות ליהנות בהם בני אדם".
ואמר: "אני  העולם  בבריאת  הוא  ברוך  הקדוש  ישב  כלומר, 

רוצה שתהנו מהחיים,

אני רוצה שיהיה לכם טוב,

אני רוצה שכל רגע בעולם שלי, לא רק יהיה רגע איכותי שבו 
אתם עושים את מה שמוטל עליכם, אלא שגם האווירה תהיה 

טובה, גם הרקע יהיה יפה".

ולשם כך יצר הקדוש ברוך הוא את האילנות היפהפיים הללו.

וזהו היום בשנה שבו אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא תודה 
רבה.

זהו היום בשנה שבו אנחנו אומרים לו: "אנחנו מספיק ערניים 
לראות את מה שסביבנו, להנות וגם לומר תודה רבה".

סובל,  הזה  בעולם  כאן  אותך  רוצה  לא  הוא  ברוך  הקדוש  כי 
מיוסר ועצוב,

הוא רוצה אותך שמח ומאושר!

והוא דאג לך אפילו לאווירה סביבתית טובה, לנוף יפה, למשהו 
שיהיה לך תענוג להסתכל עליו.

וזוהי ההזדמנות שלנו להבין יותר מתמיד עד כמה הקדוש ברוך 
הוא אוהב אותנו,

עד כמה הוא שם לב לפרטים הקטנים,

ד  כמה אפילו הסלט שנמצא לנו בתוך ע
הצלחת, הוא מגוון מכל כך הרבה 

סוגים וצבעים.

היה  לא  הוא  ברוך  לקדוש 
קשה לעשות את הכל בצבע 

אחד.

שתהנה  רוצה  הוא   אבל 

אפילו מהצבע,

הוא רוצה שיהיה לכולנו טוב ונחמד.

השם  של  דרכו  פי  על  שעה  ושעה  יום  יום  נהנים  יחד  וכולנו 
יתברך, ומודים לו על כך.

וזוכים לרב טוב כל הימים.

ברוכים תהיו!

שני ויקאר ב' ניסן תשפ"א

זהירות! גדולי ישראל לפניך!
שלום וברכה מורי ורבותי!

המקדש  לבית  להיכנס  זכה  קטן,  ילד  בתור  הנביא,  שמואל 
עקרותה  בשנות  אמו  כי  כד(,  א,  א  )שמואל  שם  ולהישאר 
הבטיחה לקדוש ברוך הוא שאם יפקוד אותה בילדים, את הבן 

הראשון היא תעניק לו במתנה )שם שם, יא(.

ואכן זה מה שקרה.

המקדש  בית  במבוא  ישב  לוי,  שהיה  ושמואל  הנס,  התרחש 
באחד החדרים היותר חיצוניים, כאשר עלי הכהן הגדול ישב 

בחדר פנימי יותר.

ואז, לילה אחד, שמואל הקטן שומע קריאה: "שמואל!".

מסתובב שמואל ימינה, מסתובב שמאלה ומשער שעלי הישיש 
קורא לו.

הוא ניגש לעלי הכהן ואומר לו: "כן אדוני!".

עלי אומר לו: "לא קראתי לך".

שמואל חוזר למקומו, וכך חזר ונשנה הדבר שוב.

בפעם השלישית אומר עלי לשמואל הנביא: "כנראה שהקדוש 
ברוך הוא קורא לך.

תאמר לו 'הנני ה', כי שומע עבדך'".

ואכן, הקדוש ברוך הוא נגלה לשמואל.

שמואל עדיין חשש שאולי זה לא הקדוש ברוך הוא, והוא לא 
הזכיר את שם ה'.

הוא אמר רק "הנני".

ואכן באותו רגע הוא פצח וקיבל את הנבואה הראשונה שלו.

והקדוש ברוך הוא דיבר איתו על שני בני עלי, חופני ופנחס, 
בכך  עלי  את  לעדכן  ממנו  וביקש  ישרה  בדרך  הולכים  שלא 

שאסונות גדולים הולכים להגיע למשפחתם בעקבות זאת.

בבוקר שואל עלי הכהן את שמואל: "מה דיבר איתך הקדוש 
ברוך הוא?".

שמואל חשש להכעיס או להכאיב לעלי, ולכן לא הסכים לומר 
לו את המילים הללו.

אבל עלי אמר לו: "אם לא תאמר לי, יהיו לך בנים כמו שלי".



את  לעלי  אמר  ומיד  חשש  שמואל 
גזר  את  עליו  קיבל  ועלי  ה',  דבר 

הדין באהבה.

הכל,  למרות  שמואל,  אבל 
לא נוקה מאותה קללה, ובניו 
בדרכיו  הלכו  לא  הם,   גם 

)שם ח, ג(.
מדוע?

בגלל שקללתו של צדיק, אפילו על 
תנאי, מתקיימת )מכות י"א ע"א(.

מנסה  מאיתנו  ומישהו  משהו,  אומרים  ישראל  גדולי  כאשר 
להתחכם יותר, מנסה להבין טוב יותר מהם, הוא נוטל על עצמו 
סיכון גבוה מידי, ובפרט בתקופה שכזו, ובפרט בהנחיות שכאלו.

ללכת  צריכים  כולנו  ישראל,  לגדולי  לשמוע  צריכים  כולנו 
לאורם, ולזכות להצלחה ולשמחה, ולרב טוב כל הימים.

ברוכים תהיו!

לשייש ויקאר ג' ניסן תשפ"א

גם לך היתה פעם פגישה עם מלאך! הרב 
עורך ביניכם היכרות...

שלום וברכה מורי ורבותי!

בתפילת העמידה אנחנו מתפללים: "השיבנו אבינו לתורתך".

אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שישיב אותנו לתורתו.

אבל לכאורה לא מובן.

האם כולנו באמת היינו שם, פרקנו עול, ואנחנו רוצים לחזור?

האם כולנו באמת למדנו זאת פעם, ועכשיו חוזרים ולומדים 
שוב?

התשובה היא חד משמעית: "כן!".

הגמרא הקדושה )נדה ל' ע"א( מעדכנת אותנו, שכל אדם ברחם 
אמו זוכה למלאך אישי, מורה פרטי, כשנר דלוק על ראשו ולומד 

יחד עם הקטון, עם הזאטוט, את כל התורה כולה.

בטרם הוא יוצא, סוטר לו המלאך על פניו ומשכיח ממנו את כל 
התורה כולה.

ה  ברוך מ מהקדוש  מבקשים  שאנחנו 
לאותה  אותנו  להשיב   – הוא 
בטרם  בזמנו  שלמדנו  תורה 

באנו לעולם.

ברוך  הקדוש  מבצע  מדוע 
המורכב  התהליך  את  הוא 

הזה?

ולחזור  להשכיח,  ללמד,  למה 
וללמוד שוב?

ודם,  בשר  של  גוף  אתה  "יקירי!  הוא:  ברוך  הקדוש  לך  אומר 
והתורה היא רוחנית מידאי.

לקשר בין גוף כמו שלך לרוחניות שכזו, זה יהיה מורכב וקשה 
מאוד.

בכדי שיהיה לך קל קצת יותר, אני מוכן ללמד אותך את הכל 
ברחם אמך, כך שכל מה שאתה עושה בעולם הזה, במהלך שנות 

חייך, יהיה בעצם חזרה על מה שלמדת בעבר".

היו מקרים של כאלה שנולדו ועדיין זכרו את מה שהיה שם.

המדובר הוא ככל הנראה במקרה שהמלאך פספס את פניו של 
הקטן, ולא חבט בו...

התהליך  כל  את  הוא  ברוך  הקדוש  עושה  למה  עדיין,  אבל 
המורכב הזה?

האם לא היה עדיף שנוולד ונזכור את כל התורה כולה?

אומר לך הקדוש ברוך הוא: "יקירי! ודאי שלא!

אתה יודע למה?

כי אני רוצה שתעמול על התורה הקדושה, שלא תקבל את זה 
בכפית של זהב לפיך, כי אז גם לא יגיע לך שכר.

תזכך את עצמך, תעלה את הגוף שלך, תרומם אותו.

רק לאחר עמל ויגיעה, תהיה לך את הזכות לקבל את השכר, 
גם בעולם הזה וגם בעולם הבא.

אבל לפני הכל, אלמלא זה שלימדתי אותך את זה בהתחלה 
בצורה ברורה וקלה יותר, לא היית יכול לזכך את נפשך לרמה 

של התורה הקדושה".

כל אחד נוטל על עצמו תוספת של לימוד תורה, תוספת של 
עמל תורה, תוספת של קביעות עיתים לתורה, וזוכה לזכך את 

גופו ולעלות מעלה מעלה, ולזכות לרב טוב כל הימים.

ברוכים תהיו!

רביעי ויקאר ד' ניסן תשפ"א

יש רק מישהו אחד שמשכנע אותך עד כמה 
אתה "אפס" - נעים להכיר!

שלום וברכה מורי ורבותי!

והנה שאלה שלכם.

איך ניתן להינצל מה'אבק' שלאחר העבירה?

כלומר, העבירה כבר בוצעה, עכשיו ישנה נפילה שאומרת: "מי 
אתה? אתה לא שווה כלום!

למה מה קרה שמישהו משמים יסתכל לכיוון שלך?!".

ומכאן מתחיל הדרדור הגדול, האיום והנורא.

אומר הפסוק: "ֶשַׁבע ִיּפֹול ַצִדּיק ָוָקם" )משלי כד, טז(.

הוא נקרא צדיק למרות הנפילות שלו, כי הוא יודע לקום.

אבל מהיכן ניתן לאגור את אותן כחות בהן אתה משתמש בכדי 
לצאת מעמק הבכא?

שימו לב טוב מורי ורבותי!

ישנה ישות אחת בלבד שמגיעה לכל אדם לאחר עבירה שהוא 
עושה ואומרת לו: "אתה לא שווה כלום".

אותה ישות משכנעת אותו עד כמה הוא ביטול גמור, כעפרא 
דארעא, עד כמה אין לו סיכוי ועד כמה מכאן ואילך, לא משנה מה 

שהוא יעשה, לא תהיה לו מחילה, סליחה וכפרה.

לישות הזו קוראים 'יצר הרע'.

אחד  כל  של  בליבו  שמקנן  היצר 
שמח  מאוד  והוא  מאתנו,  ואחת 

באותה נפילה.

והוא רוצה להנציח אותה, הוא לא 
רוצה שזו תהיה נפילה חד פעמית.

לעוד  ראשונה  תהיה  שזו  רוצה  הוא 
הרבה מאוד נפילות והדרדרויות.

איך ניצלים מכך?



מסתכלים ימינה לכיוון היצר הטוב, בוטחים בקדוש ברוך הוא 
ואומרים: "ִעּמֹו ָאֹנִכי ְבָצָרה" )תהלים צא, טו(.

זה אומר, שגם בצרה רוחנית הקדוש ברוך הוא נמצא איתי.

לעולם לא אומרים זאת לפני העבירה, זהירות!

אבל לאחר העבירה אנחנו אומרים: "אבא יקר ואוהב! חטאתי, 
עוויתי פשעתי.

מכאן והלאה חושבנא טבא, אני מתחיל איתך דף חדש, ואני 
מבקש ממך, תעזור לי לצאת מהתחושה הקשה והרעה הזו.

התחושה הקשה והרעה גורמת לעבירות נוספות, גורמת להבנה 
שמי אני ומה אני, עפר ואפר רימה ותולעה, ומי מפמליא של 

מעלה בכלל מתייחס אלי?".

וזה ממש לא נכון!

מעלה  של  פמליא  וכל  הוא  ברוך  הקדוש  הללו,  בדקות  כי 
מתפנים מהכל ומסתכלים רק עליך, ורוצים לראות איך אתה 
יוצא, איך אתה קופץ, איך אתה גדל, איך אתה גובה, ואיך אתה 

פותח דף חדש של הצלחה אדירה.

בהצלחה רבה לך ולכולנו,

וברוכים תהיו!

חמייש ויקאר ה' ניסן תשפ"א

חושב שאולי רעייתך לא באמת מתאימה 
לך? חושב שיותר מדאי מבדיל ביניכם? 

ממתינה לך כאן הפתעה!
שלום וברכה מורי ורבותי!

יום חמישי, היום של שלום הבית שלנו.

פסח מתקרב!

וישנם את אלו שמתלוננים על האשה שיותר מידי עובדת קשה 
לפסח.

"אל תהפכי את בעלך לקרבן פסח", הם נוזפים!

לעומתם, ישנם את האחרים שאומרים בדיוק להיפך: "האשה 
הזו, לא אכפת לה מפסח, לא התחילה אפילו להתארגן, היא 

דבר  ושום  האחרון  הרגע  של  ה האשה  ל צ א
לא מסודר ולא נקי באמת".

שימו לב טוב רבותי!

הוא  זיווגים  שמזווג  היחיד 
הקדוש ברוך הוא.

והיחיד שמחליט מי מתאימה 
לך, הוא ה' יתברך.

הזו  שהאשה  החליט  הוא  ואם 
מתאימה  האחרון"  הרגע  "של 

לא  אחרת  אשה  ששום  אומר  זה  ה לך,  ת י ה
מתאימה לך.

בני  כל  את  שההיא ש'צולה'  החליט  הוא  אם  מידה,  באותה 
משפחתה לקרבן פסח, תהיה רעייתך, זה אומר שבלעדיה שום 

דבר לא היה זז.

אין רע באישיותו של אדם.

כל נקודה באישיות מתפרשת גם לטובה וגם לרעה.

גם אותו אחד שזוכה באשה שבקפיצות הרעות שלה מגיעה 
לארבעים אחוזים, הוא יודע שבקפיצות הטובות שלה היא גם 

מגיעה לארבעים אחוזים.

העשרה  טווח  על  עומדת  תמיד  שרעייתו  האחר,  לעומתו, 
אחוזים – אלו עשרה אחוזי טוב, ועשרה אחוזי רע.

מאה האחוזים הטובים ומאה האחוזים הרעים הם מאוד מאוד 
נדירים.

אבל הם שייכים לאנשים שרק זה מה שמתאים להם.

כי לכל אחד הקדוש ברוך הוא מתאים את מה שהוא זקוק לו 
באמת.

מה עושה הקדוש ברוך הוא בעולמו מבריאת העולם? שאלה 
אותה מטרוניתא.

ענה לה התנא: "בונה סולמות, ומזווג זיווגים" )בראשית רבה 
ס"ח ד'( מוריש ומעשיר, ומחתן.

היה  לא  ביותר  הטוב  השדכן  פשוט.  לא  מאוד  זה   – לחתן  כי 
מצליח לעשות זאת ללא עזרתו של הקדוש ברוך הוא.

או ליתר דיוק, הקדוש ברוך הוא עושה זאת, והשדכן אולי 'עוזר' 
במקצת.

תאמין שזה מה שמגיע לך, תאמין שזה מה שמתאים לך.

תשמח ותאכל את החיים הללו באהבה,

ותזכה לשלום בית אמיתי.

ברוכים תהיו!

ישיש ויקאר ו' ניסן תשפ"א

חוששת לוותר כי זה יגרום שיטפסו עלייך? 
החיזוק הזה בשבילך!

שלום וברכה מורי ורבותי!

ערב שבת שלום, שבת פרשת ויקרא.

ולחלק מהדעות המדובר הוא גם בשבת הגדול, כי הלא בשבת 
בדברים  בה  לדרוש  ניתן  לא  פסח,  ערב  ממש  שהיא  הבאה, 
מכיון  מכן,  לאחר  לבצע  זמן  יהיה  לא  כי  לפסח,  השייכים 

שבסופה של השבת מיד מתחיל חג הפסח.

ושימו לב טוב!

בתורה 'ַוִיְּקָרא ֶאל  "תכתוב  למשה:  הוא  ברוך  הקדוש  אומר 
ֹמֶשׁה' )ויקרא א, א(".

ה  ש רבנו מרגיש שלא בנוח: "מי אני ומה מ
אני שהקדוש ברוך הוא קורא לי 
ומדבר איתי, כדבר האחד אל 

רעהו?".

מיוזמתו,  רבנו,  משה  לכן 
דברי  על  לעבור  לא  בכדי 
מקטין  הוא,  ברוך  הקדוש 
את האות א', שכביכול במבט 
"ויקר",  שכתוב  יראה  ראשון 

זה קרה בדרך מקרה, וזו לא דרכו של כביכול 
הקדוש ברוך הוא לקרוא למשה רבנו.

מה קרה בעקבות כך?

הלוא כאשר הקדוש ברוך הוא מילא למשה את קסת הדיו, הוא 
ספר  לכתיבת  הדרושות  המדויקות  הדיו  טיפות  את  בה  הניח 

התורה.

בעקבות הקטנתה של האות א', נשאר טיפה קטנטנה בקסת.



לקח אותה הקדוש ברוך הוא וסכסך בשערו של משה, ומזה 
"ָקַרן עֹור ָפָּניו" )שמות לד, כט(.

מלמד אותך הקדוש ברוך הוא, כאשר אתה מקטין את עצמך, 
זה  שאולי  תחשוש  אל  יותר,  ענוותן  להיות  הופך  אתה  כאשר 

באמת יפגע בך.

כי להיפך, זה מה שיגדל וירומם אותך.

שתנסה  ככל  האחרים,  בפני  ברך  ושפל  ענוותן  שתהיה  ככל 
שירומם  זה  הוא  ברוך  והקדוש  תזכה  ופחות,  פחות  להתבלט 

את קרנך.

עירובין )עפ"י  אחריו"  רודף  הכבוד  מהכבוד,  הבורח   ו"כל 
 י"ג ע"ב(.

היומי  החיזוק  צוות  ומכל  ממני  ומבורך  שלום  שבת  ברכת 
העולמי האוהב, מעריך, מוקיר, מעריץ ומה לא...

וברוכים תהיו!

מוצ"ש ויקאר ז' ניסן תשפ"א

העזרה הכי גדולה שלך היא שלא תפריע! 
מכירים? זוה! הסתיים!

שלום וברכה מורי ורבותי!

ה'  בעזרת  שיחד,  שלנו,  הילדים  חינוך  של  היפהפיות  הדקות 
בזכותם נהיה אנשים מחונכים יותר, ונוכל לחנך את ילדינו.

מכירים את הסיפור הזה בבעל שפנה לאשתו בערב פסח ושאל 
אותה: "במה אני אוכל לעזור לך?",

והיא אמרה לו: "העזרה הכי גדולה שלך, שתלך לבית המדרש 
ותלמד תורה".

כעבור חצי שעה הוא חזר הביתה.

אומרת לו רעייתו: "מה קרה שחזרת הביתה?".

אומר לה הבעל: "כמה כבר אפשר לעזור?"...

מה המקור של העזרה הגדולה שלך שתשב בשקט?

זה לא הבעל, אלו הילדים.

ילד שאמא שלו אומרת לו: "העזרה הכי גדולה שלך, שתכנס 
לחדר", או "שתצא מהבית", או "שלא תסתובב לי בין הרגלים", זו 

אמא שפוגעת ומעליבה את בנה.

כל  במהלך  אלא  בשנה,  פעם  קורה  לא  זה  כלל,   בדרך 
השנה כולה.

"ֲחֹנְך ַלַנַּער ַעל ִפּי ַדְרּכֹו" )משלי כב, ו(.

אתה אמור להסתכל בעינים של הנער ולהבין האם זה אמור 
לפגוע בו או לא.

כקטנצ'יק,  הזה  הילד  את  רואה  גדול,  כהורה  אתה  אם 
ך  ת נ י ח ב מ זה משהו שהוא בסך הכל סוג של הפרעה, ו

שאתה מסלק לעצמך מבין הרגלים, 
באחד  חלילה,  עלול,  שלך  הבן 
ולקבל  זאת  לקלוט  הימים  מן 
סתם  באמת  שהוא  החלטה 
להסיר  שצריכים  מטרד 

מהדרך.

שהוא  להתפלל  אמור  אתה 
השטויות  לכל  ישתכנע  לא 
בשנה  לראש  לו  שהכנסת 

האחרונה.

ולהיפך, דווקא בערב פסח, תנקה את החמץ מהמוח, ותפסיק 
לא  ואפילו  כלום  מבין  שלא  "אפס"  כאל  בנך  אל   להתייחס 

יודע להפגע.

חלק  זה  להפגע,  שיודעים  רק  ולא  להפגע,  יודעים  ילדים 
יכולים  והם  העולם,  עם  שלהם  ההיכרות  זו  שלהם,  מהגדילה 
לסחוב את זה איתם יחד אל כל שנות הדור העתידיים שלהם.

והרסת במו ידיך את חייו של בנך.

גם אם הוא ממש מפריע לך, גם אם הוא ממש מסתובב לך בין 
הרגליים באמצע הנקיונות, תמצאי את כל הניסוחים העדינים 

והטובים ביותר או לשתף אותו או לשלח אותו מעל פנייך.

אבל לא בצורה בוטה,

לא בצורה מעליבה.

בצורה שלהיפך, תרומם ותגדל אותו, ובזכות זה, באמת תזכו 
לילד שלעולם לא יהיה מטרד.

ברוכים תהיו!

e@10001000.co.il להקדשת העלון לע"נ יקיריכם, או להבדיל לרפואה, להצלחה, לישועה ולכל עניין אחר, כתבו לנו


