
בכל מקטקסט יבת 

                                 

 קרחפרשת                                  
 

"ואון בן פלת ויקהלו על משה... ויקח קרח"   

                                                                                      , הוא היה יהודי חכם מאוד". היה פקח"על קורח מעידים חכמים ש

 .פיקח ונבון עשיר וחגכם

אבל לא היה מפורסם כמיוחד  -ראובן שאמנם היה מנכבדי שבט און פלט השתתף גם, במחלוקתו

 .ויוצא דופן

עד _________, -_______המשיך ללחום נגד, למרות חכמתו ופיקחותו –דווקא קורח , והנה

 !פרש מן המחלוקת ובסופו של דבר לא נענש כלל, ואילו און בן פלת שרק נגרר אחר קורח. שנענש

 .______כל אחד מהם שמע לעצת. זהה -שהסיבה להתנהגותם של שני אנשים אלו, מסופר במדרש

וכך המשיך במעשיו , היא דרבנה אותו להמשיך במלחמתו. מריבההסיתה אותו ל________, אשת

בעצות ותחבולות עזרה לו : נהגה בדיוק להפך_______________ אולם אשתו של .  הרעים

 .מחלוקתלהתחמק מקורח ולצאת מה

 "זו אשת און בן פלת -חכמת נשים בנתה ביתה: "ל"על כך אמרו חז

 :וצריך לדעת כיצד להשתמש בו, שפעה מיוחדה נטע בנו כח ה"שהקב, עלינו ללמוד מכך

 דרך, תורהבדרך ה, כראוי___ ______-אנו יכולות במעשינו לשכנע ולעודד את כל הסובבים אותנו 

 .חסידותוה  המצווה 

 .לעודד את הסובבים אותנו להתנהגות בלתי ראויה -במעשינו, חלילה, ובאותה מידה אנו יכולות

כל אחת היא . גם אם איננו מבחינים בכך. על הסביבה משפיעה חשוב שנדע כי כל  אחת

 !בלבד ________ולנצל את כוחנו לעניינים , תפקידנו לזכור זאת. של הרבי_______

התמימה האמונה  בזכות כוח, "נגאלו ממצרים ובזכותן עתידין להיגאלזכות נשים צדקניות ב"

 בגאולה השלימה, לויינזכה עוד לפני חודש תמוז לראות את הרבי בג של נשות ישראל  ההחזקו

  !בבית המקדש

 

 

 

 :מענייני הפרשה

 ה__ _ __ ִאּסּור  ֲח  ה__ _ __ ִאּסּור  ֲח  ה__ _ __ ִאּסּור  ֲח  ה__ _ __ ִאּסּור  ֲח  ה__ _ __ ִאּסּור  ֲח  ה__ _ __ ִאּסּור  ֲח 

 ! !ֲחָכִמים –ָאסּור ִמִדְבֵרי

 מברכים תמוזשבת  –קרח פרשת 

 

: רעי     י י  פרשה

 



 _________:  הדלקת נרות בשעה -

 _________:  צאת השבת בשעה   -     

 

       

 חי  

 

 

 

 

 

 הרב 

גם אתה . מצרימה אותי מכרתם אשר כשעה ושפלות בענוה הנני – למלך כמשנה בכהנתי אתה גם

 . הנני בענוה ושפלות כשעה אשר מכרתם אותי מצרימה –בכהנתי כמשנה למלך 

 _________הנושא .1

 דיני

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 םדומ  צומח               

 סלעים של פדיון הבן 5                          מעשרות       תרומות          מן הקרבנות זרוע לחיים וקיבה

 גזל הגר                                                                                 בכור בהמה טהורה

 

 

 

 

 

 

 חדרו של הרבי מלא אבנים שירדו מלבם של יהודים

 :גרונרסיפר הרב 

וכשנכנס , יום אחד שוב הגיע לרבי. הפסיק להגיע במשך כמה שנים, חסיד שהיה מגיע לרבי מדי שנה בשנה
 .החסיד השיב לרבי כי ביקש לחסוך לו דאגות. התעניין אצל הרבי אם קרה משהו" יחידות"ל

יהודים שדיברו  החדר מלא אבנים שירדו מלבם של. "שאלו הרבי והצביע סביב!" ?אתה רואה את החדר הזה"
 ".בחדר הזה נמצאות אלפי אבנים והחדר הזה יכול להחזיק את הצרות של כל עם ישראל. על מצבם

בחדרו יכולות להיכנס כל הצרות של כל , אשר על כן, הרבי הוא למעלה מכל ההגבלות ולכן אין דבר כבד בעבורו
 .עם ישראל

 הזמן שהקדיש הרבי בעבורנו

אלא לדברים , לא נתייחס לעניינים שהרבי עשה בחדרו. הבה נחשוב כמה שעות ביום הקדיש הרבי בעבורנו
עשרות שנים היה הרבי מקבל אנשים ליחידות שלוש . 'יחידות'ניקח לדוגמה את עניין ה. שכולם ראו בגלוי

 .בוקרוהיה יושב משמונה בערב עד חמש ב, פעמים בשבוע

בלילה ! ארבע עשרה שעות וחצי –פעם אחת קיבל הרבי ליחידות משמונה בערב עד עשר וחצי בבוקר ברציפות 
וביקשתי את רשותו לדחות את היחידות לליל המחרת כדי , הבא הייתה אמורה להתקיים שוב קבלה ליחידות

 .בתוראבל הוא סירב בנימוק שאיננו רוצה לעכב את הממתינים , שהרבי יוכל לנוח

 ...עשרה שעות ברציפות-חמש –עשרה בבוקר -באותו הלילה החלה היחידות בשמונה בערב והסתיימה באחת

כך . חמש שעות לאחר התוועדות שארכה אף היא שעות ארוכות-גם מעמד חלוקת כוס של ברכה היה נמשך ארבע
 .וכל יתר העניינים שהרבי עסק בהם" לעקאח"חלוקת ה, גם מעמד חלוקת הדולרים

אדם בגיל תשעים עומד שעות ארוכות על רגליו מבלי לזוז ממקומו ומוזג יין לכוסות של : נעשה חשבון פשוט
 ?כמה זמן אדם רגיל יכול לעשות זאת –האנשים העוברים לפניו 

ולכל היותר ימסור לקהל הוראות , הרבי התבטא פעמים מספר כי הוא כשלעצמו יכול להסתגר כל העת בחדרו
היה זה רק , כשהוא מוותר על כל ענייניו הפרטיים, אם הרבי יצא אל הקהל שעות ארוכות. מדי פעם בפעם

 ?מה אנו מצדנו מחזירים לרבי כהכרת תודה: נשאלת השאלה הפשוטה. בשבילנו

  

 

 שולח לך אנשים' ה

 

 ______________הנלמד  שולחן שבת את סיפרה ב________________ תי ב   -

 ____________________________תי אמרה תהילים לכבוד שבת מברכיםבי -

 ________________חתימת הורים                 ' ______גקראה פרקי אבות פרק  -

 :פרשעש ע

 

 .השלימי בכל מלבן  דוגמאות למתנות כהונה



 


