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פרשת קרח מסתיימת 
ולא תחללו ולא "במילים 
ואילו פרשתנו " תמותו

זאת "מתחילה במילים 
 "חוקת התורה

שעל ידי לימוד , ללמדנו
התורה ניתן להמלט 
 .. אפילו ממלאך המוות

 

 ‘ציצים ופרחים' ה
 

 82:91: הדלקת הנר
 92:92: יציאת השבת

אלעזר '  כאשר נפטר ריש לקיש התמנה ר
על .  יוחנן'  בן פדת להיות החברותא של ר

ר'  כל קושיה של ר נותן  אלעזר '  יוחנן היה 
צודק שהוא  הוכחות  פדת  ר..  בן  לו  ' אמר 

שלי :  יוחנן חברותא  להיות  התמנית  לא 
בשביל  אלא  איתי  להסכים  בשביל 

 (מ פד"ב.. )כמו ריש לקיש.. להקשות עלי
בו  פרדס  לו  שהיה  אחד  באדם  מעשה 

טובים אילנות  סוגי  לא .  גדלו  אזור  באותו 
את השדות  להשקות  מי הגשמים  הצליחו 
מוליך  היה  לעיר  בסמוך  נהר  אלא  מספיק 

ע שנחפרו  מים  לתעלות  בעלי "מימיו  י 
השדות השקו  אלו  ותעלות  ... השדות 

הימים הקיץ,  ברבות  עפר ,  בימי  נכנסו 
לתעלות מגיע ,  ואבנים  היה  לא  ומים 

את ..  לשדות לנקות  היה  בעלי השדות  על 
לשדותיהם  מים  שיגיע  מנת  על  התעלות 
עושים בעלי השדות כדי להשקות  וכך היו 

שדותיהם השדה ..  את  ובעל  השנים  עברו 
ואמר ,  הרגיש שימיו ספורים בניו  אסף את 

“ ...הטמנתי אוצר יקר בתעלות המים”:  להם
בניו בדיוק”:  שאלוהו  באותן ”:  ענה“  ?...היכן 

לשדות המים  את  שמוליכות  . “תעלות 
 ..ונפטר האיש לבית עולמו

המטמון,  ילדיו היכן  בדיוק  היכן  ידעו  , שלא 
אורך התעלות ולא ,  חפרו לכל  העמיקו בהן 

כעסו הבנים על האב ..  מצאו כל זכר למטמון
 “ ..אבינו היתל בנו”: ואמרו

בשדות  הילדים  הביטו  הקיץ  הגיע  כאשר 
עשרת  צמחו  ששדותיהם  להפתעתם  וגילו 

אחרים משדות  יותר  הדבר ...  מונים  סיבת 
את  לנקות  התעצלו  שכניהם  כי  היתה 
מהנחל  זרמו  לא  והמים  המים  תעלות 

העמיקו ...  לשדותיהם לשדותיהם שבהם  אך 
 ...לחפש את האוצר נכנסו המים בשפע

איזה   הבנים  הבינו  אז  הטמין '  אוצר'או 
עצם החפירה היא האוצר ..  אביהם בתעלות

והשדה  במים  השדות  הושפעו  ידה  שעל 
 .נתנה יבולה

לעומק  לחפור  עלינו  כי  מלמדנו  זה  משל 
ע התורה  שאלות "לימוד  שאילת  י 

ע כי  תורה  בשיעורי  שמבינים "והשתתפות  י 
יותר  נעשית  היא  אזי  ההלכה  נובעת  מהיכן 

"בשמחה ה..  לאמר'  וידבר  משה  -"  אל 
 .המצוות לא יהיו מרות לנו. מר-לא' לאמר'
 

 ‘פניני הבן איש חי'מתוך 

 

 ו "זכות הלימוד בעלון לרפואת יואב בן סוניה הי

 

ככל שאדם גדול 
יותר בתורה כך 

ענוותנותו רבה יותר 
וככל שענוותנותו 

גדולה יותר                  
כך הוא גדול יותר 

 .בתורה

 "אדומה תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה עול.. ויקחו אליך"

 :שלושה תנאים לקיום המצוות
 ..על המצוות להעשות בלב שלם ובתמימות ללא חקירות והתחכמויות" " תמימהתמימה""
 ..על המצווה להיות שלימה ואין לקיימה לחצאים ולרבעים על ידי חסרונות " " אשר אין בה מוםאשר אין בה מום""
שלא תהיה כמעמסה על האדם ולא יקיימה כמצוות אנשים "  "  אשר לא עלה עליה עול אשר לא עלה עליה עול “ “ 

 שמלת בנימין                     ..מלומדה אלא בנפש חפצה ובשמחה מחודשת

80-0088088 

ניין וקרמיקה
חומרי ב

 

 “זאת חוקת התורה”
ל היו לומדים "ע ורבי פינחס בעל ההפלאה זצ'רבי שמעלק, שני האחים הקדושים

אלא לומדים , "הולכים לישון"לא ... הם למדו ללא הגבלת זמן, שלא כהיום. בחברותא
 . ספר ולא שב פינחס להביא  הלך רבי, פעם באמצע לימודם... ולומדים עד שנופלים

והנה הוא מוצא את אחיו שרוע על . הלך לחפשו, ע שאחיו מתמהמה'כשראה רבי שמעלק
וראה כי ידו , ע באחיו'הביט רבי שמעלק. הנראה הוא נפל מרוב עייפות  כפי. וישן  הרצפה

אם היה לך , אתה ישן  למה: "תמה רבי שמעלקא וקרה לאחיו. מונחת ככר מתחת לראשו
 “!?מה תעשה בקבר,  אם תישן עכשיו! יכול היית ללמוד עוד קצת, הכח להרים את ידך



 שיהיו ד 
 

 

מתי חלה חובת 
 ? כיבוד אב ואם

, גם כשההורים הם קשים   . א 
, מצערים ומטריחים את ילדיהם בכל מיני טענות ותביעות 

, חייבים הילדים בכבודם ובמוראם ,  ובפרט לעת זקנתם 
 . ואסור לבזותם ולנהוג בהם בזלזול

וכגון שהם ,  אם התנהגות ההורים היא בלתי נסבלת   . ב 
או שהם רגזנים וכעסנים ,  בעלי מידות רעות ומושחתות 

 . יכולים הילדים להניחם ולא לבוא אליהם, גדולים
צריכים ,  גם כשההורים אינם שומרים תורה ומצוות   . ג 

( הנכדים ) ומכל מקום לא ירגילו את ילדיהם  ) הבנים לנהוג בהם כבוד ומורא  

 . (כדי שלא יזיקו לחינוכם, לבקר אצלם לעיתים תכופות
מפריעים ,  שאינם שומרים תורה ומצוות ,  אם ההורים   . ד 

בגלל שנאתם ,  לבניהם שזכו לשוב בתשובה ועוינים אותם
וידור בעיר ,  עדיף שהבן ייפרד לגמרי מהורים אלה ,  לדת 

 . אחרת
מבקשים ,  שאינם שומרים תורה ומצוות ,  אם ההורים   . ה 

ואינו יכול לשכנעם ,  מילדיהם דבר מאכל או משקה 
יאכל עמהם ויכוון לפוטרם ,  ואם יש באפשרותו ) רשאי להגיש לפניהם  ,  לברך 

ויש לקוות שעל ידי התנהגותו עמם בדרך ארץ .  ( בברכתו 
 . אולי במשך הזמן יתקרבו לתורה ולמצוות, ובנימוס

מבקשים ,  שאינם שומרים תורה ומצוות ,  אם ההורים   . ו 
אין ,  מילדיהם דבר מאכל או משקה האסורים באכילה 

 . אף שההורים יכולים לקחתו ללא סיוע, לתת להם
אין ,  אם ההורים מבקשים מילדיהם דבר שמזיק להם   . ז 

 .וישתדל לשכנעם להימנע מכך, לשמוע להם
', סיגריות ' אם ההורים מבקשים מילדיהם שיקנו להם    . ח 

יקנה ,  ואם אי אפשר להתחמק ,  עדיף להתחמק מכך 
אך אם הרופא קבע באופן מיוחד שהעישון מסוכן .  להם 

 . לא ישמע להם, להוריו

 פינת ההלכה 
,א“הרב דב ניסים שליט  

 "פורת יוסף"ראש כולל  

 “על כן יאמרו המושלים בואו חשבון”
             -" באו חשבון"אלו המושלים ביצרם " המושלים"ל "דרשו חז

ביאר בדרך " עוד יוסף חי"בספר : חשבונו של עולם באו ונחשב
המושלים ביצרם יכולים ללמוד חיזוק -" באו חשבון"הרמז 

 ? הכיצד, בעבודתם אף ממלאכת החשבון
יהיה זה המספר " אחת"ולידה עוד " אחת"אם נכתוב את הספרה 

. יהיה זה מאה ואחת עשרה" אחת"נוסיף לידו עוד  "אחת עשרה"
זו ליד זו יהיה בידנו " אחת"פעמים את הספרה  אם נכתוב עשר

נכתוב את עשרת המספרים הללו  אבל אם. למעלה ממליארד
 .עשר יחידות בעשרה דפים נפרדים לא יהיו בידנו אלא

שכאשר נצבים יחדיו , יש לנו ללמוד מכאן את מעלת האחדות
 .מוכפל עשרת מונים מאשר כל אחד פועל בנפרד הכח

 

 ומתוק האור

 

 

 “מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה”

,  אם נכנסת לליבו של אדם מחשבה טובה לקיים מצווה
,                              ימהר לעשותה שמא ימהר גם היצר הרע

       ... ויקדימנו ויפריע לו לקיים
 

 'ומתוק האור'מתוך 

 'ומתוק האור'  ..סופו שבא לידי עניות -החושש כל העת על ממונו 

 “יען לא האמנתם בי”

, כאשר האדם מתחזק להאמין שהכל לטובה 
 .באמת יהיה לו הכל טוב

הכל שומעים בקול  אם היו ,  כי באמת : " כמובא 
יתברך שהכל '  הצדיקים להאמין תמיד בה 

יתברך בין '  ולתן שבח והודיה תמיד לה ,  לטובה 
בודאי היו מתבטלים כל הצרות ,  בטוב בין ברע 

י  ר מ ג ל ת  ו י ו ל ג ה ל  כ ה ,  ו ת י ה ר  ב כ ו
 (.ליקוטי הלכות)" שלמה גאולה

 'השם רפאך'מתוך  
 “שבע יפול צדיק וקם'”

הטיפשים חושבים שמעלת הצדיק היא שאף שהוא 
הינו קם וזו מעלתו על פני הרשע שאינו קם ,  נופל 

ואינם מבינים שבעצם הנפילות והמעידות ,  מנפילתו
של הצדיק הם הם שעשאוהו לצדיק ובזכותם זכה 

 .הוא לתואר צדיק
 ל''י הוטנר זצ''הגר

,             כשטורח אדם ויגע לדבר מצווה: יוחנן' ר
י זה "ינכו לו ע, או שמתבזה בשבילה

 ... מטורח ובזיון במקום אחר

 “כל בית ישראל... ויבכו את אהרון”
 

 (י"רש)לפי שהיה אהרון מטיל שלום בין איש לאשתו 
ומברכים בחפץ , אנשים מבקשים ברכה לשלום בית

, כמה הם מתחשבים? אבל מה הם עושים עבור זה.. לב
  !מה ערך לברכות, ובלא זה! ?וכמה הם מוותרים

 

 א"י גלינסקי שליט"להגר' והגדת'מתוך 

 "זאת חוקת התורה”

בכל ליבו ,  אילו היה האדם רוצה באמת ובתמים 
אין ספק בכך   -לעלות ולהתעלות בתורה  ,  ומאודו 

אם הוא היה רוצה ללמוד !  שהיה הדבר עולה בידו 
אין ספק בכך   -תורה כמו שהוא רוצה לזכות בלוטו  
  ! שהוא היה מצליח לעשות זאת היטב

 

 ‘נתיבי אור’מתוך 

,                 ככל שהאישה תביע יותר את שביעות רצונה

  ...ובשמחה, כן יגבר החשק של הבעל לעשות יותר
 

 קונטרס הנהגות הבית

ורוגזו אמיץ                               מי שכעסו: אמר החכם

 .אינו רחוק מן המשוגעים
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