דף ניחוח לפרשת ויקרא

 ביה"ס ממ"ד

הלכות ר"ח ניסן  -ברכת האילנות:
א .חכמים תקנו לברך "ברכת האילנות" בימי חודש ניסן,
כדי להודות ולשבח את ה' על שברא בעולם "בריות טובות,
ואילנות טובות ,ליהנות בהם בני אדם".
ב .זריזים מקדימים לברך החל מיום ראש חודש ניסן,
ומותר לברך את הברכה בכל ימי חודש ניסן  -בימי החול
ולא ביום שבת ולא ביום טוב .מי שאיחר ולא ברך בניסן,
צריך לברך לאחר חודש ניסן בלי להזכיר שם ה' ומלכות
בנוסח הברכה.
ג .מברכים את הברכה על  2אילנות מאכל  -לפחות  -כשהם
מלבלבים ,והפריחה קיימת בענפיהם .אין לברך על אילנות
סרק שאינם לאכילה.
ד .אם רוצים לברך על עצים פרטיים ,חובה לבקש רשות
מבעל העצים ואסור לברך שלא בהסכמתו.
ה .נוסח הברכה מפורסם בדרך כלל בסידורים.

חמץ .למה אסור חמץ?  -חכמים מפרשים ,כי התורה מדריכה את
האדם לעבודה עצמית על היצר הרע ,כדי להיות ראוי להיגאל ,בימים
ההם ממצרים ובזמן הזה בגאולה השלימה .ה"חמץ" הוא בצק ששוהה
זמן ותופח  -ובזה הוא רומז לגאווה ,שהיא מידה רעה של יצר הרע.
ביעור החמץ של פירורי הלחם ,יעורר את לבנו גם לעבודה
עצמית ,להתגבר על נטייה לא טובה ולהיגאל.
ֵהי,

סוד האל"ף הקטנה" :ויקרא"

האם יש לך מצות?
הרב מרדכי אליהו זצ"ל היה רגיל בכל שנה בערב חג
הפסח לאפות מצות-יד .לכולם היה ידוע כי יש
למצות של הרב טעם ג-עדן ,וגם סגולה לברכה ,ולכן
הרבה רצו לקבל .הנהג של הרב ,רוני ,מספר :פעם
ביקשתי מצות של הרב כדי להביאם להורי ,אבל
האחראי בקושי הסכים לתת לי רק  3מצות .בערב
פסח באו בנות משפחה לעזור לנו ,ראו במקרר את
המצות הללו שהיו עבות מהרגיל ,חשבו שזה מאפה
חמץ וזרקו אותן לפח .עד ששמתי לב ,כבר היה
מאוחר ,לא היו לנו מצות לחג בכלל ומאוד
הצטערתי .לפני כניסת החג באתי לקבל ברכה מהרב,
ורגע לפני שיצאתי ,הרב קרא לי ושאל :יש לך מצות
לחג? גמגמתי ,והרב ביקש שאמתין ,וחזר עם  1קילו
מצות אפיית-יד .שמחנו מאוד.
ומאותה שנה ,היו רושמים עבורי  3ק"ג ,והרב עוד
היה שואל אותי :האם יש לך מספיק מצות ,האם
אתה מרוצה? ומברך אותי עם כל המשפחה בברכת
חג פסח כשר ושמח.
שלום חברים ,יש לי
מושג בפרשה  -והוא
יכול להיות גם שלך!
אם רק תצליח לפענח

למה קוראים
לקרבן שמקריבים
"ק ְר ָבן"
במקדש בשם ָ
?
{והתשובה משבוע שעבר}

למה הא' קטנה במלה "ויקרא" ,הראשונה בפרשה?
כי בשעה שהקב"ה היה מכתיב למשה את התורה ,ומשה
היה צריך לכתוב על עצמו" :ויקרא אל משה" ,זה היה נראה
למשה כאלו הוא משבח את עצמו ,כמי שמתגאה שה' בכבודו ובעצמו
קרא לו .ומשה לא יכול לכתוב כך על עצמו .לכן הצטמצמה האות א',
לרמוז על הענווה של משה .אבל למדונו חכמים :כי מי שבורח מהכבוד
 הכבוד רודף אחריו להעניק לו כבוד .וכך היה במשה :כשהאות א'התקטנה ,שמח הקב"ה לקרוא בקול את שאר האותיות" :ו-י-ק-ר",
להראות כמה יקר משה בעיני ה' ,ודווקא מתוך הענווה והצניעות הוא
זוכה לכבוד של אמת ...........................כך לומדים תורה  -מתוך ענווה!

את הסיפור
שמאחורי
התמונה..
בסיפור
הפרשה.

עדכונים משטח ביה"ס * בתוכנית החברתית:
ַהכֹל לטוֹ ָבה ...בשמחה תמיד!
מה שהיה ומה שיהיה ...יהיה טוב.

