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זמני השבת בפינסק:
הדלקת נרות18:18 :
שחרית9:15 :
תהלים16:00 :
מנחה16:40 :
צאת השבת19:38 :

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

אבות ובנים19:50 :
המספר שמונה הוא מספר שמעל לטבע
בידוע הוא שהמספר שבע הוא המספר

הכרח קבלת עול מצוות
ראש הישיבה הרב אלחנן רוזנפלד

המסמל את הטבע .כלומר .מאחר והשם ברא
את העולם בשבעה ימים הרי כל המספרים

השבוע אנחנו קוראים בתורה את פרשת שמיני .בפרשת שמיני נקרא על חנוכת המשכן ,מיתת בני אהרון ,איסור עבודת
הכוהנים בשכרות או במצב של מיתת קרוב שטרם נקבר )אונן( ,סימני כשרות בעלי החיים הטהורים והטמאים וטומאת בעלי
החיים הטמאים במותם.
פרשה זו ,כמו הרבה מפרשיות התורה ,כוללת נושאים שונים כנ"ל הנראים ,לכאורה ,שאינם שייכים זה לזה ,וללא כל קשר
ביניהם .אך ,לאמיתו של דבר ,מכיוון שהתורה כללה נושאים אלו בפרשת אחת ,משמע שיש גם יש ,קשר בניהם ועלינו להבינו.
אך בפרשתנו נראה שהקושי לקשר בין נושאי הפרשה הוא קשה ביותר ואף מתמיה.
פרשתנו מתחילה במעמד מיוחד ,חנוכת המשכן  -לאחר שתמו שבעת ימי המילואים ,במהלכם עבד משה במשכן ולימד את
הכוהנים את עבודות הקודש ,הגיע היום השמיני ,הוא ראש חודש ניסן ,היום הראשון לחנוכת המזבח על-ידי אהרון ובניו
הכוהנים .באותו יום הקריב אהרון קורבנות המיוחדים לו ,וקורבנות עבור העם .בהמשך ,משה לימד את אהרון אחיו את סדר
הקטרת הקטורת והשניים מבקשים מה' שישרה שכינתו על המשכן .הקב"ה מקבל את התפילה וכפי שמתאר הכתוב "וירא
כבוד ה' אל כל העם .ותצא אש מלפני ה' ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים ,וירא כל העם וירונו ויפלו על פניהם".
מעמד נשגב מאין כמוהו של השראת השכינה במשכן.
מנגד ,מסיימת פרשתנו בעניין שונה לחלוטין מן הקצה אל הקצה :איסור אכילת שקצים ורמשים ,שנפשו של אדם קצה בהם...
איך וכיצד ניתן לקשר בין נושאים הרחוקים זה מזה כרחוק מזרח ממערב ?! ומדוע נכללו שניהם בפרשת אחת ?
נקדים ונספר אודות אחד מאדמור"י בית גור ,בעל ספר "חידושי הרי"ם" זצ"ל שהייתה אצלו הרגשה וחוש מיוחד לכל מאכל
שהייתה בו אפי' חשש של בעיה כשרותית.
פעם אחת ישב האדמו"ר מגור ,בעל חידושי הרי"ם ,בסעודה והגישו לפניו בשר בקר ,אולם הצדיק סירב לנגוע בבשר,
וכששאלוהו לפשר הדבר השיב" :ליבי אינו מניח לי לאכול זאת".
מיד הלכו לבדוק את כשרותו של הבשר ומצאו שאכן היה בו חשש כשרות .חזרו וסיפרו זאת בהתפעלות לפני הצדיק .הגיב
האדמו"ר" :אתם ודאי חושבים שאני רבי ויודע נסתרות .דעו ,שלאמיתו של דבר כל אדם יכול לדעת זאת ,כשהוא מרגיש שליבו
אינו מניח לו לאכול דבר-מה".
והוסיף הצדיק :בתורה נאמר ,שיש להבדיל 'בין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תיאכל' .מה פירוש 'הנאכלת'?  -שהלב מניח
לאוכלה ,ומהו 'אשר לא תיאכל'  -שהלב אינו מניח לאוכלה .לב של יהודי מרגיש דחייה מדבר שאינו כשר וטהור.
בנוגע לענייננו ,בסיום הפרשה ,לאחר שהתורה מצווה אותנו על איסור אכילת שקצים ורמשים ,נאמר בפסוק" :כי אני ה'
המעלה
אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוקים והייתם קדושים כי קדוש אני" .רש"י מפרש" :על מנת שתקבלו מצוותי העליתי אתכם"
 שהקב"ה הוציא אותנו ממצרים בתנאי שאנחנו נקיים את מצוותיו באופן של 'קבלת עול'  -ללא התערבות השכל.רש"י כאן ,למעשה ,ענה לשאלתנו וקישר בין שני העניינים הרחוקים זה מזה ,חנוכת המשכן ואיסור אכילת שקצים ורמשים.
רש"י אומר לנו ,כי הדרך האחת והיחידה בה יהודי יכול לקיים את ציווי ה' באמת ,ללא כישלונות ,זה דווקא על ידי 'קבלת עול'.
ללא קבלת עול ,יהודי אמנם יכול להגיע למעלות גבוהות ונעלות ביותר )כמו מעמד השראת השכינה במשכן( וחלילה ,להיכשל
בעבירות נחותות כמו אכילת שקצים ורמשים שנפשו של אדם קצה בהן...

המתייחסים לעולם הזה הם שבע או כפולות
השבע .כגון שבעת ימי השבוע,
)בכל העולם השבוע הוא בן שבעת ימים
)אפילו האתאיסתים אינם מכחישים זאת(.
מחזור של שבע שנים כולל שש שנות עבודת
השדה ולאחר מכן שנת שבתון .שבעה
מחזורים של שבע שנים אשר לאחריהם מגיע
שנת היובל )היא שנה נוספת לאחר השמיטה
השביעית( שש שנים שבהן עבד עברי עובד
את אדוניו ולאחר מכן בשנה השביעית יוצא
לחופשי .וכן עוד הרבה דוגמאות בתורה אשר
אין מקום למנות את כולם).אף איש המדע
הרוסי מנדלייב עשה מפה של היסודות
בטבע ,אשר אף היא מבוססת על
שביעיות(דהיינו כל המצוות שאנחנו מקיימים
הקשורות אל הטבע הן שביעיות .אמנם
קיימות מצוות הקשורות למספר של אחרי
השבע כלומר שבע ועוד אחד אשר הוא
שמונה .המספר שמונה הוא מספר שמעל
לטבע כדוגמת ברית מילה אשר בה נחתם
היהודי בחותם ברית קודש מתבצעת ביום
השמיני כי עם ישראל הוא עם המתקיים מעל
לטבע ,כאשר הוא קשור להשם ולא לחוקי
הטבע .לכן גם יום שמיני עצרת הוא ביום
השמיני של סוכות לאחר שהקריבו בבית
המקדש שבעים פרים כנגד שבעים אומות

זו ההוראה מחיבור עניינים אלו בפרשתנו :חנוכת המשכן ,מעמד נשגב מאין כמוהו של השראת השכינה מחד ,ואיסור אכילת

העולם ,מקריבים בבית המקדש ביום השמיני
פר אחד וכו' שהוא כנגד עם ישראל הקיים

בעבודת ה' ,הכרחי הדבר ,שלימוד התורה וקיום המצוות אצלו יהיו מתוך קבלת עול דווקא) ,על מנת שתקבלו מצוותי( ,כי

מעל לטבע .כמו כן המשכן לאחר שמשה
רבינו הקים אותו במשך שבעה ימים הרי

שקצים ורמשים ,שנפשו של אדם קצה בהם ...מאידך .לומר לךַ ,אפילו אדם הנמצא ואוחז במעמד ומצב נשגב מאין כמוהו
לימוד תורה וקיום מצוות ללא קבלת עול ,עלולים חלילה להביאו אפילו למצב של אכילת שקצים ורמשים ,רחמנא ליצלן.
קיום רצונו של ה' מתוך קבלת עול היא הערבות הטובה ביותר לבל ניכשל חלילה .וכפי שאמרנו ,שאדם יכול להרגיש שליבו לא
נותן לו לאכול דבר שאינו כשר ,האדם חש זאת מעצמו כאשר קיום המצוות בא מתוך קבלת עול  -על מנת שתקבלו מצוותי.
נסיים ,בשעות אלו אנחנו שומעים על המתרחש בדרום הארץ ,על הפיגוע שהיה בירושלים ה"י ,אני מקווה ומתפלל שלעם
ישראל לא יקרה שום דבר" .עוצו עצה ותופר דברו דבר ולא יקום כי עימנו א-ל .הקב"ה ישמיד את כל אויבינו הקמים עלינו
ותהיה להם מפלה גדולה במהירה בימינו ממש וזו תהיה עוד סיבה לחגוג עוד חג לעם ישראל.

שביום השמיני ,התחיל שירות מיוחד של
הכוהנים מאחר שהמשכן הוא מקום על -
טבעי הנועד לעם ישראל .ולכן היום השמיני
היה יום חנוכת המשכן.

א גוטן שאבעס
גוט שאבעס
הרב גרשון רוזנפלד

ביום ראשון יד אדר שני "פורים" התקיים הקונצרט השנתי
המסורתי בהיכל לנין במרכז העיר ,את תחילת הקונצרט פתח
נשיא המוסדות מורנו הרב משה פימה שליט"א המשמש בין
יתר תפקידיו כרב המוסמך הבלתי מהורהר של כל קהילת
פינסק וסביבותיה ,לאחר משא דברים קצר על גודל היום הוא
קרא את המגילה למאות יהודי העיר שהתאספו במיוחד לשם
כך,
עם סיום קריאת המגילה עלתה אל הבמה לקול תשואות הקהל
"מקהלת החזנות הפינסקאית חסד" המאגדת בתוכה את כל
חזני העיר הותיקים ,אשר שרו את שירי המסורת בחן המיוחד
השמור להם.
או אז צעדו בסך זה אחר זה "מקהלת החיידר דפינסק" ילדי
חמד עם ציציותיהם המתבדרים ברוח ושרו מספר שירים
באידיש עסיסית לרגל היום.
עת ירדו ציפה הקהל במתח לראות מי יפתח הפעם את החלק
המשתנה של האירוע ,ולקול תרועת הקהל הזמין המנחה את
יוני רוזנפלד נ"י שעוד לפני שפתח בשירו ביקש להקדישו לאביה
של הרבנית ריקי פימה תליט"א אשר בדיוק מלאו שלושים
לפטירתו ,ומיד פצח בשיר "אבא ,חבר אמר לי לכתוב שיר
עליך" עם קריאתו העזה "אבא" יצא אביו של יוני ה"ה ראש
ישיבתנו הנערץ הר' אלחנן רוזנפלד שליט"א מאורי הפרגוד
ונהנה לראות את בנו והפעם מהצד השני של הבמה ,עת הגיע
יוני אל הפזמון בשיר סימן בעיניו לאביו שהחליט להצטרף אליו
בשירת פזמון השיר.
עתה הגענו אל החלק המרכזי של אירוע פורים כאשר הראו לנו
תלמידי בית הספר בית אהרון בנים את כל סיפור המגילה
בכישרון רב ,שנמשך למעלה מחצי שעה ,מדהים היה לראות
את הקהל שהינו רחוק משמירת המצוות עוצר נשמתו ברגעים
המרגשים ובהבנתו את סיפור המגילה והאסון שכמעט נחת על
העם היהודי ואיך ניצל ממנו עת קבלו עליהם קיום מצוות
מאהבה.
עוד יושב הקהל המום ומוחא כפיים נרגשות הזמין המנחה את
תלמיד ישיבת פאר ישראל נתן לוינסון לעלות לשירת סולו
בשירו "שמע ישראל" באנגלית.
עם סיום השיר הראשון הזמין נתן את חבריו אשר ומנחם מנדל
שני תלמידים מבית הספר בית אהרון הלומדים עמו בחברותא
מידי ערב לשיר עמו שיר המשלב רוסית ואנגלית יחדיו.
לסיום עלה הרב אברהם גבירצמן בניתורים עליזים לבמה יחד
עם שני תלמידים לשיר קופצני ועליה "פסו בודיט חרשו" הכל
יהיה בסדר.
ובנימה אופטימית זו התפזר הקהל לדרכו לא לפני ההגרלה
הקבועה על עשרות מוצרים יקר ערך וחלוקת משלוח מנות לכל
אחד ממאות המשתתפים בקונצרט.
השבת משפחת המשגיח קטן הרב יוסף גולדבלט שליט"א

סועדים בבית ספר בית אהרון בנות בליל שבת ,ובשבת בבוקר
אוכלים אתם משפחת הרב ישראל קוחס שליט"א.
עם בית הספר בית אהרון בנים יסעדו המנהל הרוחני הרב
אברהם גבירצמן ומשפחתו בליל שבת .ובסעודת השבת בבוקר
יסעדו עמם משפחתו של ראש הכולל הרב פסח זעליג ריינר
שליט"א,
עם סיום הקונצרט יצאו חלק מתלמידי הישיבה עם האחראי על
"ביקור חולים" בנימין אליהו ראקוב לבקר ולשלוח מנות לזקני
הקהילה בבתיהם לרקוד ולשמחם לכבוד החג.
כשעתיים לפני השקיעה התיישבו משפחות הקהילה יחדיו
לסעודת פורים מרכזית לכל בני העיר יחד עם תלמידי ישיבה
גדולה דפינסק ותלמידי הקירוב בעיר לקיים את מצוות היום
לסעודה שנמשכה עד השעות הקטנות של הלילה.
גם משתה הנשים בעיר עלה לכותרות עם ההשקעה של כל
נשות הקהילה מדריכות בית הספר בית אהרון בנות והמדריכה
שהגיעה במיוחד לפורים מהארץ הגב' מירי אדלר תחי'.
עם סיום סעודות היום המרכזיות התקהלו כל משפחות
השליחים בבית משפחת פימה היקרה לארוחה כיד המלך
והשתייה כדת אין אונס }אלא אם אתה אוהב בירה ומערבבים
לך בזה  70אחוז וודקה{ החגיגה הסתיימה קרוב לשעה שתיים
בלילה והקהל הרב התפזר כדי לא להפסיד שחרית למחרת
בבוקר שושן פורים.
ברכת ברוכים הבאים לגיבורי הכח תלמידי הישיבה הקדושה
דפינסק ובראשם הרבנים משה ויספיש וישראל קוחס אשר עזבו
וויתרו על ביתם משפחתם ושמחת הישיבה ויצאו למסע הצלה
למען מוסדות החינוך בעיר פינסק.
במוצאי שבת קודש עוברים לשעון קיץ וע"כ יש להזיז את מחוגי
השעון שעה אחת קימה.
ביום חמישי יצאו תלמיד הישיבה ה"ה יהושע זיידל ,אליעזר
יוסף דייוויס ,יעקב ישראל ברוך ,נתן לוינסון ,איטשע מאיר
סולובייציק  ,יהודלה ברומר ,מתתיהו שינדלר ,אברהם אלימלך
גברילובץ ובראשם רבם ראש הישיבה ר' אלחנן רוזנפלד לקברי
צדיקים בפולין ואוקראינה לרגל יום היארצייט של ר' אלימלך
מליז'נסק.
ביום חמישי שעבר עם צאת הקבוצה לאסיפת כספית הוזמנו כל
תלמידי הישיבה לבית משפחת רוזנפלד על מנת להוציא את
צום "תענית – אסתר" מוקדם ומיד לאחר מכן התקיים הוועד
הקבוע של ראש הישיבה המתקיים בימים כסדרם במוצאי שבת
והפעם בגלל החג הוקדם ליום חמישי.

לרפואת :פטר בן אירנה ,צביה בת מרים מלכה ,טובה בת גילה ,משה חיים בן רבקה ,דליה בת אסתר ,ר' גרשון בן ר' ראובן בתושח"י.
לעילוי נשמת הרב ר' ראובן בן ר' אברהם ,ר' יוסף בן מרת שושנה רודא ,ר' יצחק בן נינה ,אסתר בת ישכר ,ראובן בן משה דוד זצ"ל
להצלחת אברהם צבי בן אסתר ויחזקאל ישכר .ולזיווה"ג תמר בת חיה צפורה תחי' ,שלמה בן דליה נ"י יעקב ישראל בן דליה.

