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זמני השבת בפינסק:
הדלקת נרות15:47 :
מנחה ע"ש15:45 :
שחרית9:15 :
מנחה15:35 :

יוצא לאור ע"י תלמידי ישיבת "פאר ישראל" פינסק ,בלרוס

יציאת השבת17:04 :

חדש בפינסק
• היום )ח' כסלו( מתחילים לומר "ותן טל ומטר".
• כדי להבין מהי שמחה צריך להיות נוכח בשמחה .אי אפשר
לתאר במילים את השמחה שהייתה בחתונתם של רפאל
ומלכי .בסידור הקידושין שהתקיים בבית הכנסת ,התכבד הרב
משה ליטקה שליט"א שהגיע אלינו ממנצ'סטר שבאנגליה .כמו
כן נכחו בחתונה הרה"ג ר' משה פימה שליט"א – רב העיר
פינסק ,הרה"ג ר' יצחק ברבר שליט"א – ראש החבורה
בפינסק ,הרה"ג ר' דוד דאנקונה שליט"א – ראש הישיבה בה
למד רפאל במונטריאול שבקנדה ,הרב אלימלך שוחט שליט"א
 רב בלבוב שבאוקראינה ,הרב עקיבא ברוידא הי"ו – שליחבעיר הבירה מינסק ועוד רבים וחשובים.
• לאחר החופה נסעו כל הנוכחים לאולם החתונות בפינסק
לסעודת החתונה .שם שימח בעל המנגן ר' נחמן יפת הי"ו
שהגיע מארץ ישראל וזכה לקיים "כל המשמח חתן וכלה"
ויהר"צ שיקויים בו "זוכה לחמשה קולות".

• שיא הערב היה כשהגארמער ר' שלומי פילטשיק נ"י ריגש את
כל הנוכחים בזמן שהזמין את הרבנים החשובים לרקוד את
ריקוד המצוה טאנץ.
• ישר כח לבה"ח אליהו ראקוב נ"י שהביא תוספת שמחה.
• בעזהשי"ת ביום שני הקרוב תתקיים חתונתם של בוגר בית
הספר "בית אהרן – בנים" ,אלכסנדר פינסקי נ"י ,עם בוגרת
בית הספר "בית אהרן – בנות" ,מיכל דמידוביץ תחי' .החופה
תתקיים בבית הכנסת בפינסק והסעודה באולם החתונות.
להלן התוכנית לימי השבע ברכות :ביום שלישי בבית הכנסת
בהשתתפות תלמידי בית הספר "בית אהרן – בנים" .ביום
רביעי בבית משפחת פימה בהשתתפות כל משפחות הקהילה.
ביום חמישי בבית משפחת ליטקה .שאר ימי השבע ברכות
יהיו בעיר הבירה קייב שבאוקראינה ,שם יתגורר הזוג הצעיר.
• ברוכים הבאים לכל האורחים היקרים שמגיעים מרחבי תבל
לרגל חתונתם של אלכסנדר פינסקי נ"י ומיכל דמידוביץ תחי'.

פניני הפרשה
הרה"ג ר' יצחק ברבר שליט"א
"ויחר אף יעקב ברחל ויאמר התחת אלקים אני" )בראשית ל ,ב(
מביא הרמב"ן :והנה הצדקת בראותה שלא תוכל לסמוך על תפילת יעקב ,שבה להתפלל על עצמה ,אל שומע תפילה.
מעשה בכפרי ואשתו שבאו אל המגיד מקוז'ניץ שיברכם בזרע של קיימא .דרש מהם המגיד נ"ב זהובים כמניין ב"ן ,אמר הכפרי
שהוא מוכן לתת עשרה זהובים .הלך לשוק והביא עשרים מטבעות נחושת ושפכם על שולחנו של המגיד ואמר 'ראה רבי ,כל
השולחן מלא בכסף' ,אולם המגיד לא הסכים לוותר על הסכום שדרש .כעס הכפרי ואמר לאשתו 'קחי את הכסף ,השי"ת יעזור לנו
בלי המגיד' .נענה מיד המגיד ואמר 'עתה יושע בבן זכר ,דבריו נשמעו בשמים כיון שסמך על השי"ת בכל ליבו'.
מעשה ברבי מסוכצ'וב בעל האבני נזר שהלך להשתתף בשמחת ברית של יהודי פשוט שהזמינו וכיבדו בסנדקאות .לפליאת
החסידים מה ראה להגיע לשמחה ,השיב הרבי 'יהודי זה קידש שם שמים בדבריו .הוא הגיע ואמר לי ,כבר עברו חמש עשרה שנים
מחתונתי והשי"ת הושיעני ונולד לי בן זכר ואני מבקש מהרבי שיואיל לכבדני בסנדקאות .כבר זמן רב' הוסיף הרבי 'שלא שמעתי
אפילו מחסידים ובני תורה שנושעו שיאמרו כך .כל פעם אני שומע משהו אחר ,זה נושע מברכתו של זה וזה מברכתו של זה .אבל
שהשי"ת הוא המושיע ,כבר זמן רב לא שמעתי .והיום בא יהודי פשוט ואמר שהשי"ת הושיעו .יהודי שמקדש שם שמים אני חייב
ללכת'.
ומעשה באדם שחל ל"ע במחלה קשה ובא לצדיק רבי יצחק מנשכיז וביקש ממנו הבטחה שיתרפא והצדיק סירב להבטיחו .הפציר
בו החולה מאד ,השיב לו הרבי 'אפשר שתתרפא ,אך להבטיח איני יכול והחיסרון הוא בעצמך כי שמעת ממרחקים שיש רב בנשכיז
הפועל ישועות ושמת ביטחונך בו ושכחת לבטוח בהשי"ת שהוא לבדו המושיע ,כשתשוב לבטוח בו תבוא ישועתך'.
מי לא רוצה להיות מאושר? אמר לנו דוד המלך ע"ה "אשרי אדם בוטח בך" מאושר הוא האדם שיודע לבטוח באמת בבורא כל
עולמים מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.
ה ע ל ו ן מוקדש לרפואת אלי הו יעקב בן אסתר ב רכ ה ו א סת ר בת פאינה
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בס"ד

סיפור לשבת
שמעו של היהודי 'בעל הביטחון' הגיע גם לאוזניו של רבי ישראל
הבעל שם טוב הקדוש .היה זה יהודי פשוט ,תושב אחד הכפרים,
שליבו היה תמיד מלא ביטחון בה 'ולעולם לא נתפס לדאגה
כלשהי .החליט הבעש"ט לתהות על קנקנו של יהודי זה ונסע אליו.
משהגיע הבעש"ט הקדוש אל ביתו של 'בעל הביטחון' ,קיבל האיש
את אורחו ,מבלי שידע את זהותו ,בסבר פנים יפות .בתוך כך החל
הבעש"ט לחקור את האיש על חייו ומעשיו .התברר כי הלה חוכר
אחוזה מאדון המחוז .באחוזה זו הוא מפעיל פונדק דרכים ומגדל
גידולים חקלאיים.
"כמה אתה משלם דמי חכירה?" ,התעניין הבעש"ט.
"שלושת אלפים זהובים לשנה" ,השיב האיש.
"ובכמה תשלומים עליך לשלם את הכסף?" ,שאל הבעש"ט.
"אני משלם הכל בבת אחת ,בסוף שנת החכירה" ,השיב הלה.
מהמשך השיחה התברר לבעש"ט ,כי שנת החכירה הנוכחית
עומדת לחלוף בתוך כמה ימים" .האם כבר השגת את מלוא
הסכום ,או לפחות את רובו?" ,שאל את מארחו" .עוד לא" ,השיב.
"שמא סומך אתה על חובות שאחרים חייבים לך?" ,הוסיף
הבעש"ט לחקור" .לא ולא" ,אמר האיש בשלווה" ,אין איש חייב לי
פרוטה ואני סומך אך ורק על הקב"ה".
הבעש"ט הקדוש לא הרפה והמשיך לשאול" .מדוע אינך מנסה
להשיג את הכסף? אולי תלווה מידידים"!?
"פסוק מפורש הוא בתהילים' ,טוב לחסות בה' מבטוח באדם'",
אמר האיש בפשטות" .אדם ,היום הוא כאן ומחר שם ,ואילו
הקב"ה לא יעזוב עני ביום צרה".
התפעל הבעש"ט ממידת הביטחון שהפגין החוכר הכפרי ,וביקש
רשות להישאר בביתו עוד כמה ימים ,לראות איך וכיצד ייפול דבר.
הסכים הכפרי בחפץ לב" .הכנסת אורחים מצווה חשובה היא",
הפטיר והוסיף לשרת את הבעש"ט גם בימים הבאים.
***
דפיקות גסות נשמעו על דלת ביתו של החוכר היהודי יומיים לפני
מועד תום השנה .היו אלה שליחי הפריץ ,אשר באו לתבוע
מהיהודי לסלק את חובו.
"אמרו לאדון כי עדיין לא הגיע מועד הפירעון" ,ענה החוכר
בשלווה .למחרת עם שחר ,שוב חזרו ובאו אנשי הפריץ לתבוע את
דמי החכירה" .עוד היום גדול" ,השיב להם החוכר ,כנקדימון בן
גוריון בשעתו ,כשליבו סמוך ובטוח על בוראו בלבד.
***
עגלה רתומה לסוסים נעצרה בפתח ביתו של החוכר היהודי לעת
צהריים .מהעגלה ירדו שלושה סוחרי תבואה.
"רצוננו לקנות מהאדון הפריץ כך וכך כורים של חיטה ,כך וכך
שעורה ,כך וכך שיבולת שועל" ,אמרו.
"שמענו כי האדון איש קשה ולא קל לעשות עמו עסקים .נודע לנו

כי מנוסה אתה בקשריך עמו .בקשתנו ,אפוא ,ממך כי תואיל לתווך
בינינו לבין האדון ,ואנו נשלם לך דמי תיווך בעין יפה".
הקשיב היהודי לדבריהם ,שמע את הסכום שהם מוכנים להוציא
על הקנייה ,ואמר" :התשלום שבכוונתכם לשלם על התבואה הוא
להערכתי גבוה מדי ,ואני משער כי האדון יסכים לעסקה גם
במחיר נמוך מזה .לעומת זאת ,בעבור התיווך מבקש אני שלושת
אלפים זהובים".
הביטו בו הסוחרים כפי שמביטים על אדם תאב בצע או שאינו
יודע להעריך שכר עבודה בהיגיון.
"תפסת מרובה לא תפסת" ,אמרו לו" .מוכנים אנו לשלם לך חמש
מאות זהובים ,אך לא יותר מכך".
סירב האיש להתמקח איתם" .גם אם תציעו לי שלושת אלפים
זהובים פחות אחד ,לא אסכים" ,הודיע בנימה נטולת תרעומת,
ומיד הוסיף" :בבקשה ,רשאים אתם לפנות אל האדון בעצמכם או
להשיג לכם מתווך אחר".
"נלך לדרכנו ונקווה להשיג מתווך נוח יותר" ,אמרו הסוחרים
המאוכזבים ונפנו לדרכם" .לכו וה' יהיה בעזרכם" ,בירכם האיש.
הלכו הסוחרים והחוכר היהודי שב לענייניו בשלוות נפש מפליאה.
בעוד כמה שעות יפקע מועד התשלום שעליו התחייב לבעל
האחוזה ,והנה הוא מוכן להחמיץ עסקה שהייתה מכניסה לו נתח
נכבד מחובו לאדון.
ישב היהודי ועיין בספר .לאחר מכן הגיעה שעת מנחה ,הוא עמד
להתפלל בנחת ובכוונה .היום פנה ,והשמש כבר עמדה לשקוע.
שליחי האדון התייצבו בשלישית בביתו ותבעו ממנו ,הפעם
בתקיפות יתירה ,את התשלום" .אל תעשה מאיתנו צחוק" ,כעסו.
"שק התירוצים שלך התרוקן"!
"עמדו כאן ואביא לכם את הכסף" ,אמר להם היהודי ויצא מביתו.
התייצב בפתח והביט אל האופק .הבעש"ט עקב אחריו בעניין רב.
לפתע נראתה עגלת הסוחרים שבה לעבר הבית .עצרו הסוסים
בצניפה ורגליהם העלו ענן אבק" .מסכימים אנו ,מסכימים
לעסקה!" ,קראו השלושה לעבר החוכר .הם סיפרו לו כי כל הצעות
המחיר שקיבלו בשעות האחרונות היו גבוהות בהרבה מההצעה
שקיבלו ממנו ,ובכלל זה דמי התיווך הגבוהים .מיד פנה החוכר אל
הפריץ ,ביצע את תיווך העסקה בהצלחה ,קיבל את דמי התיווך
ופרע את חובו לפריץ עד הזהוב האחרון.
***
לימים ,כשסיפר הבעש"ט לתלמידיו על אותו חוכר ,סיים ואמר:
"בזכות מידת הביטחון שלה זכה יהודי זה ,שכל מי שבאו עמו
במגע  -יצאו מרוצים .האדון והסוחרים יצאו מרוצים מהעסקה
המוצלחת שעשו זה עם זה ,החוכר עצמו בא על שכרו ביד נדיבה
ופרע את חובו ,הקב"ה מרוצה מהאמונה התמה שהפגין הכפרי
הפשוט ,וגם אני יצאתי נשכר ,שכן הייתי עד לגילוי מופלא של
ביטחון בה' ,שכן הבוטח בה' חסד יסובבנו".

