
והפעם לשבוע תזריע מצורע מיום כ"ט ניסן )11.04.21( ועד יום ה' אייר )17.04.21(

ארושן תזריע מצורע כ"ט ניסן תשפ"א

יש לכבוד הרב תורה 
ומצוות? לא מספיק! 

מחשבים מסלול מחדש...
שלום וברכה מורי ורבותי!

ידי  על  התבשר  המלך  שלמה 
הקדוש ברוך הוא בבשורה כואבת: 
"המלכות שלך הולכת להיפסק! לא 
מחית בנשותיך שעבדו עבודה זרה, 
אתה  כאילו  עליך  מעלה  והכתוב 

בעצמך עבדת עבודה זרה".
"אבל", המשיך ה' יתברך, "לכבודו 
נאמן  עבד  שהיה  אביך,  דוד  של 
המלכות  את  אקרע  לא  אני  כלפי, 
א'  )מלכים  בנך"  בימי  אלא  בימיך, 

יא יא-יב(.
ואכן, לאחר מותו של שלמה, כאשר 
מלכות  נקרעה  מלך,  בנו  רחבעם 
ישראל ועשרה שבטים עברו למלך 

ירבעם.
ירבעם היה תלמיד 
אחד  גדול,  חכם 
ישראל,  מגדולי 
עצום,  גאון 
בכל  בקיא 

התורה כולה.
חשש  הוא  אבל 

מדבר אחד,
הוא חשש מה יקרה כאשר בחגים, 
עם  כאשר  וסוכות,  שבועות  פסח 
ישראל יעלו לבית המקדש, הם יראו 
את רחבעם בנו של שלמה יושב על 
כסאו ההדור בעזרה, וירבעם המלך 

שלהם עומד לידו.
למלכי  אלא  בעזרה  ישיבה  אין  כי 

בית דוד בלבד )יומא כ"ה ע"א(.
עגלי  שני  הקים  הוא  הזה,  מהפחד 
זהב ואמר לכל העם: "בואו ותשתחוו 
לעגלים האלה, אלו האלוהים החדש 

שלנו" )מלכים א' יב, כו-ל(.
זכרונם  רבותינו  אומרים  כך  ועל 

שלא  ע"א(  צ'  )סנהדרין  לברכה 
היה מי ש"זכה", במרכאות, לחטוא 
להחטיא את ישראל כמו ירבעם בן 

נבט.
הפסוק מעיד עליו )שם יד, טז(,

אחד  היה  שהוא  מגלים  ורבותינו 
זכה  שלא  הנדירים  מהאנשים 
שלכל  למרות  עדן  לגן  להיכנס 
הבא  לעולם  חלק  יש  ישראל 

)סנהדרין שם(.
מספרת  ע"א(  ק"ב  )שם  הגמרא 
ימיו, פנה הקדוש ברוך  לנו שבסוף 
הוא ואמר לו: "בוא ותחזור בך, ואני 
ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן", אמר 
לו ירבעם: "מי בראש? מי ילך אחריך 

ראשון?".
אמר לו הקדוש ברוך הוא: "בן ישי 
בראש! דוד המלך הוא יהיה ראשון, 

ואתה תלך אחריו".
ירבעם לא הסכים, והמשיך לחטוא 
לסוף  עד  ישראל  את  ולהחטיא 

הנורא.
כאשר יש תורה, כאשר יש מצוות, 

כאשר יש הכל, זה לא מספיק!
קודם כל דרושה לכל אדם הנהגה 

נכונה במידות טובות.
ענוותן  להיות  יודע  אתה  כאשר 
ושפל- ברך, כאשר אתה יודע לראות 
בכבודו של האחר ולא לקנא בו, יש 

לך סיכוי לגדול,
מי  ולכל  לך  ואבוי  אוי  לא,  ואם 

שנמצא ב"מפלגת הרשע" שלך.

ספירת  של  בימים  נמצאים  אנחנו 
אחד  כל  שבהם  בימים  העומר, 
מאתנו משתדל להתחזק בבין אדם 

לחברו,
בימים שבהם אנחנו נמצאים באבל 
תלמידי  אלף  וארבעה  עשרים  על 
גאונים  עולם,  גדולי  עקיבא,  רבי 
עצומים, שהחטא היחיד שהיה להם, 
על פי עדות רבותינו בגמרא )יבמות 
ס"ב ע"ב(, היא אך ורק שלא נהגו זה 

בזה.
גדלות בתורה לא מחפה על גבהות 

הלב או על מידות מושחתות.
קודם כל "דרך ארץ", ורק לאחר מכן 
"תורה", כי "דרך ארץ קדמה לתורה" 
ג',  סי'  ט  פרשה  רבה  ויקרא  )עפ"י 

ילקו"ש בראשית פ"ג רמז ל"ד(.
ברוכים תהיו!

שני תזריע מצורע ל' ניסן תשפ"א

ביטוח אלוקי לחיים בריאים
שלום וברכה מורי ורבותי!

וחודש טוב ומבורך!
ראש חודש אייר.

אייר בראשי תיבות: "אני ה' רופאך".
מהיכן לקוח הפסוק הזה?

ְלקֹול  ִתְּשַׁמע  ָשׁמֹוַע  ִאם  "ַויֹּאֶמר 
ַתֲּעֶשׂה,  ְבֵּעיָניו  ְוַהָיָּשׁר  ֱאֹלֶהיָך  ה' 
ֻחָקּיו,  ָכּל  ְוָשַׁמְרָתּ  ְלִמְצו ָֹתיו  ְוַהֲאַזְנָתּ 
ָכּל ַהַמֲּחָלה ֲאֶשׁר ַשְׂמִתּי ְבִמְצַרִים ֹלא 
ָאִשׂים ָעֶליָך ִכּי ֲאִני ה' ֹרְפֶאָך" )שמות 

טו, כו(.
"יקירי!  הוא:  ברוך  הקדוש  אומר 
לך בדרך שלי ויש לך ביטוח רפואי 

אמיתי,
לא ביטוח לקרותה של מחלה,

לא ביטוח למקרה שתצטרך ניתוח,
אלא ביטוח "שלא" תצטרך ניתוח,

ביטוח שתהיה בריא ושלם".
האם מספיק לקחת 

את הפסוק הזה, 
אותו  לרשום 
או  קלף  על 
של  טס  על 
וזהב  כסף 

כנגד  ולהניח 
הלב?

ממש לא!
אל תחפש קיצורי דרך,

אל תחפש סגולות.



לך בדרך הנכונה והאמיתית, תידבק 
שלו,  לעצה  תשמע  יתברך,  בה' 

תיישר קו.
כך  כל  זקוקים  כשכולנו  והיום, 

לרפואה שלמה,
ישנן  כמה  עד  מבינים  כשכולנו 
מחלות שלא רק שלא רואים, אלא 

שאפילו לא ניתן להישמר מהן.
כולנו מתחזקים יותר,
כולנו מתקרבים יותר,

הסודי  המתכון  את  שומעים  כולנו 
של רופא כל בשר ומפליא לעשות,

"לכו  מאיתנו:  אחד  כל  שמלמד 
בדרך שלי, ואני אחראי שלא תהיה 
וחס  ושלום  שחס  בעולם  מחלה 

וחלילה תתקרב לאי- מי מכם".
ברכת חודש טוב ומבורך,

וברוכים תהיו!

לשייש תזריע מצורע א' אייר תשפ"א

הלקח שלנו מיום הזיכרון 
לחללי מערכות ישראל 

ונפגעי פעולות האיבה
שלום וברכה מורי ורבותי!

חודש טוב ומבורך.
לחללי  הזיכרון  יום  ערב  והיום 
פעולות  ונפגעי  ישראל  מערכות 

האיבה.
הרגשות מעורבים.

מצד אחד ראש חודש,
דברים  לנו  שמזכיר  יום  שני  ומצד 
לא כל כך משמחים, בלשון המעטה.

ושימו לב טוב!
כל אדם שלוקח על עצמו משימה 
בטחונית, הוא לוקח בחשבון גם את 
ביותר,  הקטנים  ולו  אחוזים  אותם 
מאותה  חוזר  לא  שהוא  סיכוי  שיש 

משימה.
אחד  כל  ישראל,  מחיילי  אחד  כל 
הוא  יהודי,  היותו  עצם  על  שנהרג 

בעצם מת על קידוש ה'.

אף אחד מהם לא צריך אותנו.
לעילוי  ללמוד  אמורים  לא  אנחנו 
נשמתם, כי נשמתם נמצאת במקום 
כי  להיות,  שיכול  ביותר  הגבוה 
שיכולה  בריה  אין  מלכות  "הרוגי 

לעמוד בפניהם" )ב"ב י' ע"ב(.

אלא מה?
אנחנו  שבו  מיוחד  יום  לנו  יש 
ובשביל  מדרכם,  ללמוד  אמורים 
ללמוד מדרכם, אין צורך ללמוד איך 

למות על קידוש ה',
אלא איך לחיות על קידוש ה'.

של  פירושו  ה',  קידוש  על  לחיות 
דבר, להיות אותו אחד ששם שמים 

מתאהב על ידו,
יאמרו:  שכולם  אחד  אותו  להיות 
"אשרי הקדוש ברוך הוא, אשרי האל 
הגדול הגיבור והנורא שזכה לבן כזה 
שעובד אותו בצורה נעימה ומיוחדת 

כל כך".
לא משנה היכן אתה נמצא,
לא משנה מי הסביבה שלך,

יכול להיות אותו אחד  תמיד אתה 
שמקדש שם שמים,

יכול להיות אותו אחד  תמיד אתה 
ששם שמים מתאהב על ידו.

מסתכלים  יום,  ובכל  הזה,  ביום 
ימינה, ומסתכלים שמאלה,

אנשים  אותם  הם  מי  בודקים 
שמסתכלים עלינו ולמה הם זקוקים 
כעם  אנחנו,  כמה  עד  להבין  בכדי 
הקדוש  של  נאמנים  כבנים  נבחר, 
ברוך הוא שהולכים בדרכו, מייצגים 

אותו, ונותנים לו את הכבוד הראוי.

זוכה  מאיתנו  אחד  כל  כזו,  בצורה 
העצומה  לזכות 

של  ביותר 
על  לחיות 

קידוש ה'.

ד  ו ע ב ו
על  שלמות 

ניתן  ה'  קידוש 
רק פעם אחת,

על  ושוב  שוב  לחיות  שניתם  הרי 
קידוש ה' מבלי להגביל לא בימים, 

לא בחודשים, ולא בשנים.

מאיתנו  אחד  כל  יתברך  ה'  יזכה 
לאריכות ימים ושנים,

הנופלים,  של  לזכרם  יחד  ונזכה 
בארץ  כאן  ה'  קידוש  על  לחיות 

הקודש מתוך נחת ושלווה,
וכן יהי רצון ונאמר אמן.

רביעי תזריע מצורע ב' אייר תשפ"א

אם זהו היום והמקום אותו 
הועיד לך ה' יתברך, אז גם 

היום חג
יום  את  חוגגים  בו  היום  והיום, 

עצמאותה של מדינת ישראל.
העצמאות”,  "חג  העצמאות",  "יום 
מתייחסים אל זה בכל גווני הקשת 
הקצה  ועד  ביותר  הימני  מהקצה 

השמאלי.
מה זה נוגע לגבינו?

ביום  היום  מדובר  מבחינתנו  האם 
חג או בעוד יום רגיל?

כלל  הזו  היא, שהשאלה  התשובה 
וכלל לא נכונה, ולא אמורה להישאל.
משום שמבחינתנו, כל יום הוא יום 

חג.

אותך  שם  הוא  ברוך  הקדוש  אם 
היום במקום הזה, במדינה הזו – ולא 
משנה אם אתה גר בארץ ישראל או 

במקום אחר, ובמקום 
ועם  הזה,  העבודה 

והילדים  האשה 
עם  או  הללו, 
והנכדים  הבעל 

הללו,
הטוב  המקום  זהו 

ביותר בשביל כל אחד 
ואחד מאיתנו.

וגם ביום הזה, כולנו נושאים עיניים 
לבורא עולם ומודים לו על מה שהוא 

עשה.
גם אם ישנם דברים שצריכים לתקן,
עולים  שלא  דברים  ישנם  אם  גם 
הבורא  של  רצונו  עם  אחד  בקנה 
אחד  לאף  חסר  לא  עדיין,  יתברך, 

מאיתנו על מה להודות.
בכל  מאיתנו,  אחד  לאף  חסר  לא 
הדרכים  ובכל  החיים  מישורי 
את  התוצאות,  לכל  שמובילות 
האפשרות ואת הזכות לומר לקדוש 
ברוך הוא: "תודה רבה על המקום בו 

אני נמצא",
שהענקת  הסביבה  על  רבה  "תודה 

לי",
המדינה  על  אפילו  רבה  ו"תודה 
בין אם היא מדינת  בה אני שוהה", 

ישראל, ובין אם היא מדינה אחרת.



נושאים  יום,  בכל  כמו  הזה,  ביום 
עיניים למרום, מודים לקדוש ברוך 
יום החג הפרטי שנתן לכל  הוא על 
מתפללים  מאיתנו,  ואחד  אחד 
מצב,  בכל  יום  יום  לחגוג  שנמשיך 

בכל אפשרות,
וגם בימים כאלו, בהם אנחנו כואבים 
על תלמידי רבי עקיבא ומצטרפים 
אלף  וארבעה  עשרים  על  לאבל 
הפטירה  שמשמעות  ישראל  גדולי 
שלהם מחלחלת עד היום הזה, עדיין, 
יש לנו על מה לשמוח, יש לנו על מה 

להודות ויש לנו על מה להתפלל.
את  בנחת  להרוות  ונזכה  שנמשיך 
הקדוש ברוך הוא, ולקבל ממנו בכפל 
ומאושרים  שמחים  ימים  כפליים 

עוד כאן בעולם הזה.
ברוכים תהיו!

חמייש תזריע מצורע ג' אייר תשפ"א

הטיפוסים הללו שמצותתים 
לבני זוגם בסתר
שלום וברכה מורי ורבותי!

הבית  שלום  של  היום  חמישי,  יום 
שלנו.

והיום, יחד אתכם, אני רוצה לשכוח 
על  ולדבר  שאופף אותנו,  מה  מכל 
ומתעצמת  שחוזרת  קשה  שאלה 

מידי שנה.

ושימו לב טוב!

היום,  של  הטכנולוגיים  באמצעים 
היה אחד  שכאשר  פעם  לא כמו  זה 
ולהקליט את  לרעהו  לצותת  רוצה 
הוא היה אמור  האישיות,  שיחותיו 

להגיע לחברת חקירות פרטית.

היום לכל אחד יכול להיות איזשהו 
להשליך  שהוא יכול  קטן  צעצוע 
רגע  ומאותו  פינה,  באיזושהי 

הוא יודע, רואה ושומע הכל.

ואז מתחילות להגיע התלונות.

לבעלה את  ששמה  האשה 
לאשתו,  ששם  הבעל  המעקב, או 
והיא שמעה איך הוא מתלונן באוזני 

חבריו על רעייתו המעצבנת.

היא שומעת כמה הוא מדבר עליה 
ועל האוכל שלה.

היא מדברת  כנגד איך  והוא שומע 
על  עם אחיותיה  עם אמא שלה או 

ממש  ממש אבל  שכבר  הזה  הבעל 
נמאס לה ממנו.

וכאן מגיעות הבעיות הגדולות,

כאן מגיעים האסונות הגדולים.

הגדולה  ההשקעה  כל  "אני, אחרי 
שלי, אמור, או אמורה,  והעצומה 

לשמוע מילים כאלו?".

שימו לב טוב מורי ורבותי!

לאמא שלה,  שאשתך אומרת  מה 
חושבת  שהיא באמת  לא מה  זה 

עליך.

מה שבעלך אומר לחברים שלו, זה 
לא מה שבאמת הוא חושב עלייך.

ישנו מושג תלמודי שנקרא "פטומי 
ע"א(,  ס"ו  )ב"מ  בעלמא"  מילי 

לפטם את הפה בדברים, ותו לא.

עם אמא שלה  היא מדברת  כאשר 
היא רוצה  שלה,  ועם האחיות 
להישמע האשה החזקה הזו ש"בעלי 

לא יגיד לי מה לעשות",

בעוד הוא, כאשר מדבר עם חבריו, 
לחוש את אותו אחד  הוא אוהב 
שמוסר נפש למען האשה, שפשוט 
ת  ע ג ש מ "
ת  א ו  ל

המח".

זו  אבל 
לא האמת, 
לא מה  זה 
שהם חושבים 
ולא ניתן  באמת, 

לדון אותם לכף חובה.

של  המהות  שכל  הסיבה  גם  זו 
ההקלטה וההאזנה הזו היא מיותרת 

והורסת לחלוטין.

ומה  לך,  שאשתך אומרת  מה 
הדברים  לרעייתך, אלו  שאתה אומר 
רוצים  האמיתיים אותם אתם 
ועליהם אתם  העולם,  להוציא לאור 

מדברים לאחר מחשבה אמיתית.

מפסיקים עם השטויות,
מפסיקים לחפש צרות,

ואז גם לא מוצאים אותם,
שלום  ואחווה,  לאהבה  וזוכים 

וריעות.

ברוכים תהיו!

ישיש תזריע מצורע ד' אייר תשפ"א

מרגיש שהכל שחור ולא 
ניתן להתקדם? הפתעה!

שלום וברכה מורי ורבותי!
שבת  שלום,  שבת  ערב 

פרשיות תזריע ומצורע.
ובפרשיותינו ישנה הלכה מדהימה.
גופו  על  שיש  שאדם  למרות 
צרעת  שאותה  פוסק  והכהן  צרעת 
היא צרעת של טומאה, מאותו רגע 
הוא אמור לצאת מחוץ לעיר ולשבת 
המילים: "טמא!  ולצעוק את  בדד 
טמא!", לבל יתקרבו אליו )ויקרא יג, 

מה-מו(,
הפך  גופו  כל  זאת, אם  למרות 
ָהַפְך  ש"ֻכּּלֹו  הרי  שלם,  לנגע אחד 

ָלָבן ָטהֹור הּוא" )שם יג, יג(.
סנטימטרים  במספר  מדובר  אם 
בודדים של טומאה, הרי שהוא טמא,
להיות מצורע,  הופך  גופו  כל  ואם 

הרי שהוא טהור.
מה ההגיון בכך?

לך  אומר 
הקדוש ברוך 

הוא: "יקירי! 
ישנה  כאשר 

בעיה קלה, כאשר 
בא לרמז  קטנה, אני  טומאה  ישנה 
לך משהו, אני מבקש ממך! תשתנה, 
תשנה את הדרך, תפתח משהו חדש, 
החדשים  החיים  נתחיל את  ויחד 

והטובים.
כאשר  קורה  מה  יודע  אבל אתה 

"הכל" לא הולך?
"הכל"  כאשר  קורה  מה  יודע  אתה 

נראה טמא?
כאשר  קורה  מה  יודע  אתה 
במימדים  הצרות אופפות אותך 
לך את  שכבר אין  מאמין  שאתה 

הכחות להתקדם הלאה?
שם אני כבר נמצא איתך ואומר לך: 

יקירי! במקרה הכי גרוע אני איתך.
אתה טהור ואתה מוצלח, ואין כמוך 
נצא מזה  ה'  בעזרת  ויחד  בעולם, 
ונתחיל דרך חדשה מבלי שתצטרך 

לסבול".
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ביותר  הגדולים  במשברים  כלומר, 
הנמוכות  בנקודות  החיים,  של 
במקומות  האחריות,  של  ביותר 
בהם אנחנו מרגישים שכבר אין לנו 
שנדרש  משהו  לנו  לעשות, אין  מה 

מאיתנו,
אומר לנו הקדוש ברוך הוא: "אתם 

צודקים במאת האחוזים.
כי כאשר אתה לא יכול לשנות את 
המצב לטובה, תפקידי הוא לעשות 

זאת.
מן  לצאת  לא יכול  כאשר אתה 

המיצר, תפקידי הוא להוציא אותך.

החומות  כל  רואה את  שאתה  זה 
לא אומר  מסביבך,  נסגרות 
שהמצב אבוד, אלא להיפך, אומר 
ממך  לא נדרש  שמעתה 
ואני  לי,  מאומה אלא להמתין 
וארומם אותך  אקדש  כבר אגדל, 
ברוחניות  גבוהות  טהרה  לדרגות 

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

לא?...
וברוכים תהיו!

מוצ"ש תזריע מצורע ה' אייר תשפ"א

לא מתעלמים מילד, גם אם 
הוא הרסני!

שלום וברכה מורי ורבותי!
והמיוחדות  המדהימות  ובדקות 
שבהן  ההורים,  חינוך  דקות  שלנו, 
יחד,  להיות  נזכה  ה'  בעזרת 
הטובה  בדרך  ישראל,  ילדי  מחנכי 

והמדהימה ביותר.

והיום, נדבר על משהו כואב במיוחד.
לא עלינו  מקרים,  ישנם 
ולא על אף אחד מעם ישראל, שאחד 

מהילדים סר מן הדרך,
מדרדר, והופך  מהילדים  אחד 

להיות מיום ליום פושע אמיתי.
מנסים  ההורים  רגעים  באותם 
להציל, מנסים לגרום לו לחזור, אבל 
גם באותה מידה מנסים לשמור על 
כל היתר, ולפעמים כאן מאבדים את 

השפיות.
ושימו לב טוב!

יוצא מדהים  שלך  הבן  כאשר 
כמוהו  ואין  ומוצלח 
לומר: "אין  יודע  בעולם, אתה 

כמוני! איזה אבא נפלא אני".
הוא מתחיל  כאשר  אבל 
זה  לא זה,  לזגזג אתה אומר: "זה 

לא ממני",
מסוימים אתה אפילו  ובמקרים 

מאשים את האשה.
י, א(,  )משלי  ּתּוַגת ִאּמֹו"  ְכִּסיל  "ֵבן 
למרות ש"ֵבּן ָחָכם ְיַשַׂמּח ָאב" )שם(.
משמח,  הבן  כאשר  כי 

האבא אומר: "אין כמוני בעולם!",
שהילד  הוא רואה  כאשר  אבל 
הטובה,  בדרך  לא מתנהל 

הוא מפיל את התיקים על רעייתו.
שימו לב אבא ואמא יקרים!

באחד  נמצאים  קשה, אתם  המצב 
ביותר  הגדולים  המשבר  מרגעי 
הגמרא אומרת  שעליהם  בעולם 
שזה גרוע אפילו יותר ממלחמת גוג 
זה מדוד המלך  ולומדים את  ומגוג, 

שברח מבנו אבשלום.

ביתו  בתוך  רעה  תרבות  "קשה 
גוג ומגוג"  יותר ממלחמת  של אדם 
המלחמה  שזו  ע"ב(,  ז'  )ברכות 
להיות,  שאמורה  ביותר  הגרועה 
ולפי דעת המקילים ביותר, המדובר 
עבר  הארורה אותה  הוא בשואה 

עמנו בדור החולף.
שימו לב טוב מורי ורבותי!

שלנו,  בן  הוא גם  סורר,  ילד  אותו 
והוא גם נתון לאחריותנו.

אין כזה מושג "לדאוג לאחרים על 
חשבונו".

והוא לא מתאים  יתכן  נכון,  זה 
הוא מקלקל את  כי  בבית  להישאר 

האחרים,
יתכן וצריך להרחיק אותו,

אבל אין כזה מושג להתעלם ממנו!

חילופי,  למקום  לו  לדאוג  צריכים 
וגם שם להרעיף עליו חום ואהבה.

מותרת  לא תהיה  מילד  התנערות 
ומאושרת לעולם!

גם אותו בן סורר ומורה, שייך אליכם 
והוא בנכם.

לחופה, או  תובילו אותו או 
למקום אחר,

לא לשכוח  ואופן  פנים  אבל בשום 
ממנו ולגרום לו להמשיך ולהידרדר.
ונשארת  ממשיכה  האחריות  כי 
האחרונה,  דמכם  דמו או  טיפת  עד 

המאוחר מבין השניים.
בתקווה שלא נגיע למקרים חריגים 
שכאלו, ובתפילה שאף אחד מאיתנו 
קשים  במצבים  להתמודד  לא יזכה 

וארורים כאלו,
וברוכים תהיו!


