
ההכרה ש"צריך להיות במעשיו של כל יהודי 

למעשה  ונגיעה  התקשרות  דבקות,  רציפות, 

תורה  עול  לקבלת  קודם  תנאי  היא  האבות", 

ומצוות.

אנו  זה,  את  זה  שמברכים  יהודים  מפי 

הילד  את  לגדל  שתזכה  רצון,  "יהי  שומעים: 

בדרכי אבות"; "יהי רצון שיגדל הילד לתפארת 

בדרך  יהודי  ילד  כל  הליכת  כי  ומורים",  הורים 

אבות היא מטרת החינוך שמעניקים לו )בהיפוך 
לתפיסה  מוחלט 

הרואה  הזרה, 

של  במהפכנות 

ובמרדנותם  צעירים 

לחינוך  ביטוי 

 ' ם ד ק ת מ ' ה

שקיבלו...(.

מצינו  בחז"ל 

בני ביישן  נ:(  )פסחים 

אזלין  הוו  דלא  נהוג 

במעלי  לצידן  מצור 

בנייהו  אתו  שבתא, 

יוחנן  דרבי  קמיה 

אמרו לו... אמר להו: 

כבר קיבלו אבותיכם עליהם, שנאמר 'שמע בני 

מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך!

הורים,  לדרך  וההערכה  הכבוד  יחס  את 

לבית  האישי  ביחסם  ישראל  גדולי  השרישו 

עדתם.  לקהל  שהנהיגו  ובהנהגות  הוריהם, 

פעם אחת שאלו חסידים את הרה"ק רבי אהרן 

שום  אוכל  אינו  מה  שום  על  זי"ע,  מבעלזא 

]קנָאּביל[ בפסח, והרי לכאורה אין שום סיבה 

שאין  כשם  ממש  בפסח,  מאכילתו  להימנע 

והשיב  בפסח.  בצל  מאכילת  להימנע  סיבה 

"ואל  משום  בפסח  שום  אוכל  "אינני  הרבי: 

לא  ע"ה  אימי  בבית  גם  אמך".  תורת  תיטוש 

אכלו שום בפסח!"

 - ישראל  "מנהג  לדורות:  נקבע  זו  מסיבה 

'קרעּפלעך'  אוכלים  נאמנים  יהודים  הוא!"  דין 

דווקא ביום-טוב זה ולא אחר, אחרים מקפידים 

בשבוע,  מסוים  ביום  בניהם  את  להשיא  שלא 

ועוד  בפסח,  דגים  לאכול  שלא  מקפידים  ויש 

ועוד הנהגות רבות, דקות ומפורטות, אשר להם 

מקור אחד משותף: "ואל תיטוש תורת אימך!"

בחיי  רבנו  דברי  על  מצביעים  היו  צדיקים 

בפירושו לפרשת תולדות, על הפסוק )בראשית 

המים  בארות  את  ויחפור  יצחק  "וישב  יח(  כו, 

להם  ויקרא  אביו...  אברהם  בימי  חפרו  אשר 

אביו",  אברהם  להן  קרא  אשר  כשמות  שמות 

וזה לשונו: ועשה כן 

וממה  אביו.  לכבוד 

הודיעה  שהתורה 

שנחשב  נראה  זאת, 

בזה  ויש  לזכות,  לו 

וקל  התעוררות 

ישנה  שלא  וחומר, 

אבותיו,  מדרכי  אדם 

אפילו  יצחק  שהרי 

השמות של הבארות 

אביו  אותן  שקרא 

לשנותם,  רצה  לא 

וזה קל וחומר לדרכי 

האבות ומנהגיהם, ומוסר שלהם. ואולי מפני זה 

לא נשתנה שמו של יצחק כשמותיהם של שאר 

האבות, והוא מידה כנגד מידה!

מצאנז- יהודה  יקותיאל  רבי  הרה"ק 

קלויזנבורג זצ"ל, בעל "שפע חיים", ביאר בדרך 

"וישב יעקב בארץ מגורי אביו",  זו את הכתוב 

מגוריו  מקום  את  לקבוע  ביקש  אבינו  יעקב 

כדי  השי"ת,  את  אביו  עבד  בו  מקום  באותו 

שיהיה לו קשר לדרכי אביו יצחק בעבודת השם.

והרה"ק רבי חיים מאיר מוויזניץ זי"ע פירש 

בכך את הכתוב בפרשתנו )יז, יז( 'מטה לבית אב' 

- צריך שיטה אדם את עצמו לדרך האבות. וכן 

 - בית אבותם'  לראש  'מטה אחד  יח(  )יז,  להלן 

אם רצונך להטות עצמך אל האחד יחיד ומיוחד 

- 'לראש בית אבותם', תלך בדרכי אבות.

ויקח קורח )במדבר טז, א(.
לא  ולכן  ושררה,  גדולה  לעצמו  לקחת  ביקש  קורח 
היתה גישתו כשירה. טובה גדּולה, רק אם נותנים אותה 

מן השמים. בכוחות עצמו אין אדם יכול לקחתה.
הרה"ק רבי שמחה בונם מפשיסחא זי"ע 
]"קול שמחה"[

שכולן  טליתות  הלבישם  וברש"י:  א(.  )טז,  קורח  ויקח 
תכלת.

גם זה היה מתכסיסיו של קרח להצדיק את טענותיו. 
אמר: כשם שטלית, שכולה תכלת, פטורה מן הציצית, כך 
השיב  ומשה  מנהיג.  צריכה  אינה  קדושה,  שכולה  עדה, 

להם, שלא כן הוא, ועדה קדושה צריכה מנהיג.
חתם סופר

ואהרן מה הוא כי תלינו עליו )טז, יא(.
'ואהרון מה הוא' - אם תירצו לדעת טיבו של אהרן, 'כי 
תלינו עליו' - נסו נא להכעיסו, ואעפ"כ לא יכעוס, מזה 

תדעו שהוא קדוש השם.
הגאון רבי מאיר אריק זצ"ל מטָארנא

וישלח משה לקרא לדתן ואבירם )טז, יב(. וברש"י: מכאן 
שאין מחזיקין במחלוקת.

שניסיתי  מאחר  לומר  חזקה,  ענין  במחלוקת  אין 
בידי, חזקה  ולא עלתה  יריבי  כמה פעמים להשלים עם 
שלא אצליח עוד. אלא צריך לנסות עוד ועוד להשקיט 
להשלים  אחריהם  מחזר  היה  שמשה  כמו  המחלוקת, 

איתם.
הרה"ק רבי יצחק מווארקא זי"ע ]"שיח שרפי קודש"[

ובלעה  פיה  את  האדמה  ופצתה  ה'  יברא  בריאה  ואם 
אותם וגו' וירדו חיים שאולה )טז, ל(.

למה היה צריך לברוא בריאה מיוחדת שיירדו שאולה? 
רוח  תישאר  שעדיין  משום  הרשעים,  באיבוד  די  אין  כי 
לכך  לאחרים.  ח"ו  להפריע  ויכול  בעולם,  המחלוקת 
נענשו באופן שייבלעו הם עם כל רוח המחלוקת, מבלי 

שיישאר מזה מאומה בעולם.
הרה"ק רבי מנחם נחום מראחמיסטריווקא זי"ע 
]"מאורי אור"[

ממעיינות החסידות

ונכתב בספר
קרח".  "ואתפלג  אונקלוס  תירגם  קרח"  "ויקח 
מובא בחז"ל )תנא דבי אליהו רבה פרק כה( "חייב 
אבותי".  למעשי  מעשי  יגיעו  מתי  לומר:  אדם 
פירש,  זי"ע  מפשיסחא  בונים  שמחה  רבי  הרה"ק 
רציפות,  יהודי  כל  של  במעשיו  להיות  שצריך 
היינו  האבות,  למעשי  ונגיעה  התקשרות  דבקות, 
של המעשים המפוארים שבהשתלשלות הדורות. 
לקח  ואתפלג,  קרח,  ויקח   - היה  קרח  של  וחטאו 
לו דרך אחרת שאין לה קשר עם העבר, ניתק את 

שרשרת האבות.
"שפת אמת" להרה"ק רבי יהודה לייב מגור זי"ע

אל תיטוש תורת אימך

בס"ד. גליון פ"ח • פרשת קרח • אבות פרק ד' • דף היומי: בבא בתרא קנ"ג •

8:10  ............ הנרות:  הדלקת 

8:30 ......................... שקיעה: 

5:16  ................... החמה:  נץ 

8:29  .............. מג"א:  סזק"ש 

9:05  ............... גר"א:  סזק"ש 

סוף זמן תפילה: ........... 10:21

9:31  .............. גדולה:  מנחה 

8:30  ...................... שקיעה: 

מוצאי ש"ק '50 דקות': ..... 9:20

מוצש"ק זמן רבנו תם: .... 9:42

זמנים לשב"ק פרשת קרח

ליקוטים יקרים



על הכתוב בפרשתנו )טז, כב( "האיש אחד יחטא ועל 

המחלוקת,  כשפרצה  הרבי:  הקשה  תקצוף",  העדה  כל 

ראשי  וחמישים  מאתיים  של  חבורה  מול  משה  עמד 

לפני  התפלל  למה  כן,  אם  קשה  רבים.  ועוד  סנהדרין, 

הקב"ה בלשון "האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף"?

אלא שמשה רבנו ביקש ללמד זכות על עם ישראל. 

משה ניסה להפריד בין מחולל המחלוקת, לכל מי שנגררו 

קורח   - יחטא"  אחד  "האיש  הקב"ה:  לפני  וטען  אחריו, 

לבדו הוא שחטא, והוא שהסית את האחרים וגרר אותם 

לתוך המחלוקת.

זו,  בטענה  להתכסות  רשאי  אינו  עצמו  האדם  אמנם 

מישהו  שכן  שלילי  דבר  שעשה  אשם  הוא  שאין  ולומר 

וגם  הרשע  מן  להתרחק  נדרש  יהודי  לכך.  הסיתו  אחר 

להיות חזק בדעתו שלא להיגרר אחר פיתוי והסתה. אבל 

זו,  בעובדה  נאחז משה  עם-ישראל  על  זכות  ללמד  כדי 

שהיה מי שחולל את המחלוקת, והיו מי שנגררו אחריו.

את  בנפשו  להשריש  יש  כמה  עד  למדים  אנו  מכאן 

כשהזולת  גם  שני.  יהודי  על  זכות  לימוד  של  המידה 

מתנהג בדרך ששוללת לכאורה כל לימוד זכות, בכל-זאת 

כל  את  יעשה  גם  ואז  זכות,  עליו  ללמד  להתאמץ  צריך 

התלוי בו כדי להחזירו למוטב ולהעמידו על הדרך הישרה 

)'לקוטי שיחות' כרך יג(.

סיפר הרבי: היה מעשה ביום הכיפורים, שזקני הרבי 
בבית- התפילה  באמצע  הפסיק  ה"תניא",  בעל  הזקן 
ליולדת  לעזור  העיר  לקצה  והלך  טליתו  פשט  הכנסת, 
שכל בני הבית עזבוה והלכו לבית-הכנסת, והוא עזר לה 

בכל העניינים שפיקוח-נפש מתיר.
התפילה,  בעבודת  עסק  הזקן  רבנו  להתבונן:  עלינו 
ופעם  בתפילה,  נפשו  מוסר  היה  הזקן  שרבנו  וידוע 
בדביקותו בתפילה הכריז: "אינני רוצה שום דבר, לא גן-
עדן ולא עולם-הבא, איני רוצה אלא אותך בלבד!"... וידוע 
שהיה מתגלגל על הארץ בשעת התפילה. ודאי רבה היתה 
בדבר  עיסוקו  ובאמצע  הקדוש!  היום  בתפילת  עבודתו 
נעלה כל-כך - היה לו פנאי להרגיש, להתבונן ולהתמסר 

עבור יולדת 'בקצה העיר', הזקוקה לעזרה!
עמוקים  בעניינים  שקוע  שהוא  לחשוב  אדם  יכול 
ונעלים, ואפשר שהוא באמת שקוע בעניינים נעלים, אך 
עם כל זה לא ייתכן שיטעה לחשוב שהוא עומד בדרגה 
גבוהה מאדמו"ר הזקן בתפילת יום-הכיפורים! לכן עליו 
ללמוד בקל-וחומר: אם אדמו"ר הזקן עזב את התפילה 
עליו  שגם  כל-שכן   - העיר  בקצר  ליולדת  לעזור  כדי 

לעסוק בעזרה לאנשים פשוטים!
ואם יטען שאינו מגיע לדרגת אדמו"ר הזקן, יש לענות 
לו, שאדרבה, זה עוד מחזק את הטענה: מכיוון שעיסוקך 
בדברים נעלים אינו בדרגת אדמו"ר הזקן, יש ללמוד קל-
וחומר מאדמו"ר הזקן! )י"ט כסלו תשד"מ, 'תורת-מנחם'(.

לזכר עולם יהיה צדיק

סגולת הקטורת
בפרשת השבוע )יז, יב( למדים אנו על 
עצר את  סגולת הקטורת, שאהרן הכהן 

המגפה ע"י הקטורת.
בזוהר הק' ובספה"ק מובא שהקטורת 
רעות.  גזירות  ולמנוע  לבטל  בכוחה 
זי"ע  מדינוב  אלימלך  צבי  רבי  הרה"ק 
לו(:  )אות  דפרקא"  "אגרא  בספרו  כתב 
בכוונה,  הקטורת  פיטום  אומר  "אם 
ואפילו  השטן,  וחיות  כוח  את  מחליש 
נמסר ביד השטן גזר-דין עליו או על אחד 
בכוח  הגזר-דין  מתבטל  ח"ו,  ביתו  מבני 

אמירת פיטום הקטורת".
כתב:  שמיני(  )פר'  ושמש"  וה"מאור 
מענדיל  מנחם  רבי  מהרה"ק  "שמעתי 
לצדיק  היעוצה  עצה  זצ"ל,  מרימנוב 
וההרהורים  המחשבות  לו  יזיק  שלא 
שיראה  עימו,  המתפללים  ציבור  של 
שהחזן  בעת  המתפללים  כל  שיבואו 
כל  ועל  התיבה,  לפני  להתפלל  מתחיל 
פנים לא יאחרו לבוא מהשעה שמתחיל 
בקרבנות, כי בפרשת הקטורת יש סגולה 
שיוכל לקשר את המתפללים עימו יחד, 
ואז לא תזיק לו מחשבתם כלל, מחמת 

שקישר אותם באמירת הקטורת".

הרה"ק רבי מנחם מנדל מליובאוויטש זי"ע
ג' בתמוז תשנ"ד, 23 שנה להסתלקותו

לימוד מוסר השכלללמד זכות על יהודים
באיזמיר  נהגו  עולם  מימי  תמוז:  ר"ח 
הולכים  תמוז  שבר"ח  ]טורקיה[ 
בגנים,  לראות  התשב"ר  עם  המלמדים 
הגדול  בית-תלמוד-תורה  וסוגרים 
מה  על  ידענו  ולא  היום.  כל  לטייל  כדי 
הוטבעו אדני מנהג זה. ונראה לן הטעם, 
כי תקנו שהתינוקות ינוחו יום אחד בזמן 
תוקף החום, להרחיב ליבם בטיול. ובחרו 
בפרשת בלק שנאמר בו "כגנות עלי נהר, 
תמוז  ר"ח  שחל  השם",  נטע  כאהלים 
באותו שבוע. ובעל 'מנחה טהורה' ו'חוקי 
ַגנֹת,  בגימטריא  תמו"ז  בזה,  רמז  חיים' 
עם התשב"ר  המלמדים  שילכו  רמז  ובו 
לטייל בגנות. ושורש של דבר זה נמצא 
מפורש בתרגום שני של מגילת אסתר, 
שאמר המן לאחשורוש שבתמוז יוצאין 

ישראל לטייל בגנות.
 

ביום  תתקל"א:  אלפים  ד'  בתמוז  ד' 
זה נפטר רבנו יעקב תם זי"ע, ב"ר מאיר 
וממרורים  מיגון  רש"י,  חתן  מרומרוג 
בעיר  וטהורים  קדושים   31 מרציחת 
בלוייש, במסעי הצלב המאוחרים. וראה 
בשם  קג:  כתובות  מסכת  בתוספות 
אומר:  שהיה  כהן,  חיים  רבנו  תלמידו 
אילמלי הייתי כשנפטר רבנו תם, הייתי 

מטמא לו.

קורא הדורות

הרבי מליובאוויטש נולד בשנת תרס"ב, לאביו הגה"צ רבי לוי יצחק שניאורסאהן 
זצ"ל, הרב מיקטרינוסלב, שהיה מצאצאי הגה"ק ה"צמח צדיק" מליובאוויטש זי"ע.

מילדותו בלט בכשרונותיו הנפלאים, בהתמדתו בתורה, ובליבו הער למצבו של כלל ישראל והפרט. אביו נאלץ 
להעסיק מורים מיוחדים לחינוכו, ובהגיעו לגיל מצוות כבר נחשב גאון. בגיל י"ז כבר אמרו עליו שכל מרחבי התורה 

נהירים לו.
בתרפ"ט הקים את ביתו עם הרבנית ע"ה, בת הרה"ק רבי יוסף יצחק מליובאוויטש זי"ע. לאחר נישואיו המשיך 
ידיעה מקיפה במקצועות המדע, בהן השתמש לצורך עבודתו הרוחנית. שימש את  בהתמדתו בתורה ואף רכש 

חותנו הגדול בעניני הנהגת הכלל והפרט, וקיבל ממנו הדרכה רבה.
בתש"א נמלט מאירופה הבוערת, והגיע לארצות הברית, שם שהה כבר חותנו הרבי ריי"צ. חותנו מינה אותו לנהל 

את המוסדות שהקים, לחינוך ולהפצת תורה וחסידות.
תורה  ולחיזוק  להפצת  עניפה  בפעילות  החל  ומיד  חב"ד,  חסידי  את  להנהיג  החל  בתש"י,  חותנו  פטירת  עם 
ויהדות בקרב העם, ובפרט בקרב אלה שהתרחקו מיהדות. הרבי הנהיג כינוסים המוניים; תהלוכות ילדים; 'מבצעים' 
לקיום מצוות כמו תפילין, מזוזה, הדלקת נרות שבת, צדקה, שופר, ד' מינים, חלוקת מצות ומקרא מגילה; 'טנקים' 
להפצת יהדות; הדלקת נרות חנוכה במרכזים הגדולים בעולם - כל אלה הם חלק מהפעילות העניפה שעשה הרבי 
בכל  היום  עד  ויהדות ממשיכה  תורה  להפצת  השליחים  עבודת  שנים.  מיובל  למעלה  במשך  באמצעות שליחיו 

תפוצות תבל.
הרבי הקים את מוסדות התורה החינוך והקירוב של חב"ד ברחבי העולם. עודד רבות את הציפייה לגאולה וקרא 
להתכונן לביאת המשיח. הרבי פעל להנחיל לאומות העולם את קיום ז' מצוות בני נח, וראה זאת חלק מההכנה 

לגאולה.
בהתוועדויות שערך בבית מדרשו בשבתות ובמועדים, נשא דברי תורה וחסידות זמן רב, והללו הופיעו בעשרות 

כרכים. במאמריו היתה לו שיטה מיוחדת להתעמק ולבאר את פירוש רש"י ע"פ פשט. 
בשנות הנהגתו הראשונות קיבל יהודים לעצה ולהדרכה במשך שעות רבות, ברבות השנים קיבל רק מדי יום 
ראשון, כשתוך כדי חלוקת דולרים לצדקה הוסיף מילות ברכה או מענה קצר לשאלות. שיגר אלפי איגרות הדרכה 

ועידוד ליהודים ברחבי העולם. המוני יהודים נושעו מברכותיו באופן פלאי.
בשנתיים האחרונות לחייו חלה, ובג' בתמוז תשנ"ד נתבקש לישיבה של מעלה, ונטמן באהל חותנו הרבי הריי"צ 

בבית החיים בקווינס - ניו יורק. ציון קדשו מהווה תל תלפיות עד היום.
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