זמני השבת בפינסק:
בס"ד ,ד' ניסן תשע"א ערש"ק פרשת מצורע ,גיליון מס' 139

הדלקת נרות19:42 :
שחרית9:30 :
תהלים19:00 :
מנחה19:30 :

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

צאת השבת21:06 :

צרעת בתים
גודל חומר איסור לשון הרע בימינו
ראש הישיבה הרב אלחנן רוזנפלד
ַ
ּתֹורת הַ ּמְ צ ָֹרע,
פרשתנו ,פרשת מצורע ,נקראת בשם הזה מאחר והיא מתחילה בעניין טהרת המצורע" .ז ֹאת ּתִ הְ י ֶה
ּבְיֹום טָ הֳ ָרתֹו וְהּובָא ,אֶ ל-הַ ּכ ֹהֵ ן".
שם הפרשה "מצורע" הינו שם שלילי כפי שחז"ל אמרו ש'מצורע חשוב כמַ ת' שהרי משה אמר על מרים כשנצטרעה:
"אל נא תהי כמת ,"...וא"כ מדוע נבחר שם שלילי כל-כך לפרשתנו? יתרה מכך ,מצאנו שפרשתנו מכונה בפי ספרים
וסופרים בשם פרשת "טהרה" ע"ש טהרת המצורע וזאת על מנת לתת לה שם חיובי ...דבר שני ,הרי תורה היא
מלשון הוראה .מה מלמדת אותנו פרשתנו כיום שאין קיימים דיני מצורע ?
אפתח בסיפור שהתרחש בזמן האדמו"ר החמישי לבית חב"ד ,האדמו"ר הרש"ב.
בתחילת הנהגתו של האדמו"ר הרש"ב נכנס אליו לפגישה ביחידות יהודי שהיה זקוק לרחמי שמים רבים ,בשל
מצבו הקשה .וביקש את ברכת האדמו"ר .הרב ענה לו :אני לא יכול לעשות כלום בעניינך ,אינני יכול לעזור לך...
היהודי יצא מחדרו של הרב ופרץ בבכי מר .פנה אל היהודי אחיו המבוגר של הרב ,רבי זלמן אהרון ,ושאלו לפשר
הבכי .סיפר לו היהודי אודות מצבו הנורא ואודות תשובת האדמו"ר לבקשתו ,שאינו יכול לעזור לו....
נכנס רבי זלמן אהרון לאחיו ר' שלום בער ושאלו :וכי כך צריך להיות? ליהודי הזקוק לברכה עונה הרב כי אינו יכול
לעזור לו? היהודי הולך ובוכה בדמעות שליש מרוב צער...
הרב קשר שוב את אבנטו ואמר להכניס את היהודי שנית אליו .נכנס היהודי והרב ברכו .ומובן שהברכה נתקיימה
והיהודי נושע מצרתו הקשה.
נכנס שוב רבי זלמן אהרון לאחיו ר' שלום בער ושאלו :אני לא מבין :אחי ,אם יכולת לעזור לו מדוע לא עזרת מיד
בתחילה ואם לא יכולת לעזור לו מה נשתנה כעת?!
ענה לו אחיו הרב :בתחילה לא היה ראוי היהודי לברכה כה גדולה ולכן עניתי לו שאיני יכול לעזור לו .תשובתי,
המשיך הרב ,גרמה לאותו יהודי לשברון לבב וצער ,עד שבכה ושפך לבו בפני ה' ,ובכך נעשה ראוי לברכת ה' ,ואז,
ברכתיהו בשנית והיהודי נושע מצרתו...
חזרה לפרשתנו ,עונש הצרעת ,בא כידוע כעונש על חטא לשון הרע ,עונש קשה מנשוא ולא רק בשל עניין הצרעת
כשלעצמה ,אלא גם הבושה בעניין גילוח כל גופו כולל גבות עיניו וכו' ,יציאתו מחוץ למחנה ,ויותר מכך מחוץ
לשלושה מחנות ואף גם שם "בדד ישב" ...גם לא ביחד עם מצורעים אחרים ...בדד ...עונש חמור מאין כמוהו וזאת,
על עוון לשון הרע.
למעשה ,עונש המצורע הינו מידה נגד מידה ,הוא הרי בהבל פיו בייש ,ביזה והשפיל את הזולת ,באחת גרם לשני
שלא יוכל לבוא בין אנשים מחמת הבושה ,הרי מידה כנגד מידה ,יהיה הוא מצורע ,מנודה שלא יכול לבוא בין
אנשים ,בדד ישב מחוץ למחנה מושבו...
אמנם ,אכן כיום דיני הצרעת אינם חלים כיוון שבית המקדש לא קיים ואין שבט כוהנים פעיל .ונכון שהסימפטומים
של מחלת הצרעת כבר רחוקים מלהיות נפוצים ,אבל ,וכאן בא ה"אבל" הגדול ,הדבר הגורם לצרעת לבוא על
האדם ,נפוץ וקיים גם קיים בהחלט גם היום וביתר עוז .זה חטא הלשון הרע.
לצערנו ,כיום אנו חשופים לעניין הלשון הרע הרבה יותר מבעבר ,אם אז הסתכם העניין בדיבור בין אדם לחברו ובין
אישה לשכנתה הרי כיום ישנם כתבי עת ,ערוצי מדיה שונים הנכשלים בעוון חמור זה .עוון לשון הרע אינו רק לא
לדבר אלא אף לא לשמוע לשון הרע ...אי אפשר היום לשמוע אף לא מהדורת חדשות אחת ולא להיכשל בעניין זה...
דברים שאדם דיבר בגנות הזולת אי אפשר להחזירם .הנה השבוע שמענו על התנצלותו של מר גולדסטון על הדו"ח
המעוות שכתב על מבצע עופרת יצוקה כשאמר אילו הייתי יודע אז ,מה שאני יודע היום הדו"ח היה אחרת והתנצל
בפני ישראל ...התנצלות ,התנצלות ,אבל את הנזק הבלתי הפיך שעשה לישראל כבר לא יחזירו אלף התנצלויות...
אגב ,המילה 'מצורע' נוטריקון  -מוציא שם רע .עד כמה עלינו להיזהר בעניין זה.
בעניין טהרת המצורע ,פרשתנו משתמשת במילים "והובא אל הכהן" מיהו המחליט אם צרעת נראתה בגופו או לא?
דווקא הכהן .מדוע דווקא כהן לא חכם או אדם שמבין בנגעים? כאן יש עניין מיוחד :לקבוע שהשני אכן מצורע,
לפסול את הזולת ,להכתים את שמו ולגזור עליו כזה עונש חמור זה לא פשוט כלל ...אומרת התורה שרק הכהן הוא
הסמכות לכך .מדוע? כי כהן ,כידוע הוא איש חסד ...אצלו ההחלטה בעניין לא תבוא בפזיזות ותמיד ימצא טוב
בזולתו.
שמעתי בשם אחד מגדולי ישראל שאומר שכל יהודי הינו טוב בפנימיותו ,ורוצה לקיים מצוות ,אך לעיתים נכשל
וחוטא ואז אינו ראוי לברכת ה' .הגאווה העצמית מסתירה את פנימיותו ומשכיחה ממנו את חטאיו וחסרונותיו ומכאן
בא חטא לשון הרע .מידת הצניעות והענווה הם חומת המגן מחטא לשון הרע ,באמצעותם ,הטוב והפנימיות שביהודי
מתגלים ,וכך ראוי הוא להיות כלי לברכה.

א גוטן שאבעס

חז''ל מונים שלוש סיבות לצרעת בתים.
הסיבה הראשונה היא שהצרעת המופיעה
בבית היא כעין נורה אדומה הנדלקת לאות
אזהרה .מטרת אזהרה זו היא שהאדם
יפנים כי הקב''ה אינו מוותר על חטאי
הלשון )לשון הרע  ,רכילות וכו'( אלא ברוב
רחמיו שולח ה' איתות כביכול ,האומר
היזהר בני חזור בך לבל תפגע הצרעת
בגופך .אך כאשר האדם לא ישית לבו,
)כפרעה אשר לא שת לבו לאזהרות של
משה רבינו( הרי תפגע הצרעת בבגדיו,
אשר הוא לובש כי הם קרובים לגופו ,זה
אמור לשמש כאזהרה נוספת טרם תפגע
הצרעת בגופו שאז יצטרך לצאת מן העיר,
להיות מפרש מבני אדם ,וטמא טמא יקרא,
כלומר יזהיר בני אדם מלהתקרב אליו לבל
דהיינו הוא יכריז
יטמאו בטומאתו.
כביכול ,אין אני ראוי להתקבל בחברה ,כי
אינני יודע לחסום פי מלפגוע ולהפריד בין
רעים אוהבים .לפיכך אני כעת יושב בדד.
ואם ישאל השואל והרי כיום אין
טומאה וטהרה .על כך עונה החפץ חיים
בספרו שמירת הלשון כי העניות היא
במקום צרעת.
ומה שלנו יש לעשות הוא להיזהר
מדבורים האסורים ,ולפקוח עינינו על כל
הקורות עמנו כי הכל הן אזהרות מה'
יתברך כדי שניטיב דרכנו.
סיבה נוספת לצרעת בתים היא
הקמצנות המוטבעת בטבעו של אדם.
הרי טרם בא הכהן לראות את הבית הרי
הוא מצווה לפנות את הבית ,ועתה נשער
נא בנפשנו את גודל הביזיון ,כאשר בא
שכן לשאול מבעל הבית כלי הצריך לו,
והתשובה שיקבל היא "אין לי" .כשיצטרך
לפנות את ביתו יראו כולם את כל
החפצים אשר בקשו לשאול ממנו וטענתו
הייתה אין לי .הרי כולם ייראו כי אך שקרן
וקמצן הוא  ,ה' ירחם.
סיבה שלישית והיא ה' חפץ להעשירו על
ידי מציאת אוצר .ונדמה לעצמנו ,אדם
שהגיע לארץ ישראל לאחר נדודיו במדבר
ארבעים שנה ומצא בית חדש שבנו אותו
הכנענים שהיו בארץ קודם .לאחר שטרח
בכניסתו לבית החדש ,נראה לו כמראה
נגע בבית .וידוע באם הנגע נשאר והכהן
מטמא את הבית הרי שצריך לנתץ את
הבית .יתכן וצערו של בעל הבית באותה
השעה מרקיע שחקים .אך כאשר יקיים את
מצוות הכהן וינתץ את הבית ,ימצא שם
מטמון אשר מעולם לא חשב עליו ,ולעולם
לא היה זוכה בו אם לא היה צריך לנתץ
את הבית .כלומר מה שחשב לצרה הרי
היה זה מקור ברכה.
כן גם אנו צריכים לדעת כי הקב''ה ברוב
רחמיו מונע מאיתנו דברים פעוטים ,כדי
שנזכה לאוצרות הגדולים.
שבת שלום
הרב גרשון רוזנפלד

ביום שישי שעבר יצאה לדרכה "סמינר הצעירים  "2011במסגרת התוכנית
"משפחה כהלכה" בניהולו של מנהל ביה"ס ומנכ"ל ארגון משפחה כהלכה
הרב אברהם גבירצמן שליט"א .במסגרת הסמינר התארחו בבנין בית הספר
"בית אהרון" לבנות עשרות בנים ובנות מכל רחבי בלרוס והגלילות.
מיד לאחר פתיחת הסמינר הרצה הרה"ג ר' צבי קפלן שליט"א בנושא "כאן
ועכשיו".
עם סיום ההרצאה הוקרן בפני האורחים הסרט ברוסית "זר בתוכנו" ומיד
לאחר מכן פנו האורחים למנוחה והכנות לשבת.
לאחר הדה"נ הרצתה הגב' אסתר אופנגנדן תליט"א בנושא "מפגש עם
עצמי".
לאחר תפילת מנחה וקבלת שבת התקיימה סעודת שבת חגיגית ברוב עם
כשמיד לאחר הסעודה התקיים "עונג שבת" לתוך הלילה עם סיפורים אישיים
של המשתתפים על -מפגשים,שידוכים וזוגיות ,בהנחיית הרב צבי קפלן הי"ו,
גב' אסתר אופנגנדן תחי' ,וגב' צנציפר תחי'.
ביום השבת מייד לאחר תפילת שחרית התקיים קידוש בחדר האוכל ומייד
לאחר מכן הרצה הרב צבי קפלן שליט"א בנושא "למה רווק לא יכול להיות
נשיא ארה"ב" ,והגב' אסתר אופנגנדן תחי' בנושא "נישואים מה ,איפה
ומתי?".
לאחר מכן התקיימה סעודת השבת ברוב עם ,ולאורחים ניתן הזמן למנוחה
ולשיחות אישיות עם המרצים למעוניינים.
בשעות אחר הצהרים התקיימו הרצאות נוספות מפי הגב' אסתר אופנגנדן
תחי' בנושא "איך לדעת שזה זה" ומפי הרב צבי קפלן שליט"א שהרצה
בנושא "תקשורת" לציבור הוגש כיבוד קל.
לאחר ההרצאות התקיימה תפילת מנחה ולאחר מכן חולקו האורחים לשני
קבוצות ,הבנות נשארו בבניין בית הספר עם המרצות הרבניות לסעודה
שלישית ושירה בציבור .הבנות שזו להן לראשונה להתוודע לשירי נשמה ושירי
קודש התרגשו מאוד למשמע השירה ובעיקר מעוצמת הרגש הטמונה בשירה
היהודית.
הגברים יצאו לתפילת מנחה בהיכל ישיבת פאר ישראל דפינסק ומיד לאחר
מכן ישבו לסעוד סעודה שלישית יחד עם כל בחורי הישיבה ,בו נשא דברים
הרה"ג ר' משה פימה שליט"א והקביל בברכה את פני האורחים הרבים
שהגיעו ממרחקים לסמינר .מייד לאחר נאומו פצחו בחורי הישיבה בשיר הידוע
"קה אכסוף נועם שבת" אשר כידוע הולחן ע"י ר' אהרון הגדול מקארלין .גם
כאן הופעמו האורחים מעוצמת הרגש שבשיר זה ובשירה היהודית בכלל אשר
כידוע שהיכל הנגינה הוא ההיכל הסמוך להיכל התשובה ויש בכוחו לפעול
רבות בליבו של כל אדם להחזירו בתשובה שלמה לפני בוראו.
במוצ"ש התקיים "ערב מוזיקלי" -תגובות ורשמים לשיחות ושאלות
המשתתפים.
ביום ראשון לאחר תפילת שחרית וארוחת בוקר מזינה חולקו האורחים לשני
קבוצות ,כשלקבוצה אחת הרצה צבי קפלן בנושא "הבנה עצמית" ולקבוצה
השנייה הרצה הרב משה פימה שליט"א בנושא "אקטואליה".
לאחר ההרצאות קיימו האורחים שיחות אישיות עם הרב צבי קפלן שליט"א
ולאחר ארוחת הצהרים נערך "סימפוזיון" בבית הכנסת המרכזי של הקהילה.
מייד לאחר מכן נערך טקס הסיום ונעילת הסמינר והאורחים פנו איש איש
לדרכו.
ברכת צאתכם לשלום לכל האורחים והצלחה רבה בכל אשר תפנו.
בשבוע שעבר חגגו תלמידות כיתה ג'  1דבית הספר "בית אהרון בנות" יחד
עם המחנכת ברכי וייספיש תחי' מסיבת "שמונה  -עשרה"
כאשר לכיתה ג'  2המסיבה תיערך רק אחר הפסח מסיבות טכניות.
ברכת מזל טוב למשפחת הרב משה פובולקוב הי"ו לרגל הולדת האחיין בן
לאחיו מקייב אשר גם הוא הינו בוגר בית ספרנו.
ביום רביעי הקרוב מתוכננת ביקורת של משרד החינוך הישראלי כאשר
במסגרת הביקורת יצפו המבקרים בכמה מהשיעורים שיימסרו ע"י המורות
לעברית ה"ה הרבנית אודל גבירצמן והרבנית אסתי }דסי{ רוזנפלד באותו
יום ובתוכניות הלימוד בבית הספר.
ברכת מזל טוב להבה"ח זאבי שיינפלד ולסביו הרב משה חיים שינפלד הי"ו
לרגל הולדת הבן דוד\ הנין.

כמו"כ ברכת החלמה מהירה לסבא הרב משה חיים שעבר ניתוח ביום שני,
בשם כל קהילת פינסק נאחל לו רפו"ש ובריאות איתנה.
ברכת מזל טוב להבה"ח אלי שרייער נ"י לרגל יום הולדתו ,יאריך השם ימיך
בטוב ובנעימים.
ברכת צאתכם לשלום להבה"ח נתן לוינסון הי"ו שנסע לביתו אשר באנגליה
לחופשת פסח קצרה.
ברכת צאתכם לשלום ומזל טוב למשפחת הרב אברהם גבירצמן שליט"א
מנהל בית הספר בית אהרון בנים שנסע לחתונת הבה"ח "אוריאל זקבך" אח
לרבנית אודל גבירצמן ובוגר ישיבת "פאר ישראל" פה קהילת קודש פינסק
בלארוס תובב"א.
ברכת ברוכים הבאים לראש קהילתנו הרה"ג ר משה פימה שליט"א ואשתו
הרבנית ריקי פימה תליט"א שיצאו לביקור בבירת צרפת פריז כנציגי קהילת
הקודש דפינסק בכינוס החשוב של צעירי "ועידת רבני אירופה" .המתקיים
מידי שנה באחת מהערים באירופה ,כצפוי גם בוועידה זו ידונו בכל העניינים
העומדים על הפרק הן בשאלות הלכתיות ואקטואליות והן בפרקטיקה בכל
הקשור למעמדנו מול השלטונות השונים די בכל אתר ואתר ,הרב משה פימה
הציג את תוכניות בניין בית הכנסת המקורי של ר' אהרון הגדול מקארלין
שנרכש ושופץ על ידו בחודשים האחרונים ובקרוב מתוכננת חגיגת חנוכתו יחד
עם חגיגות העשור למוסדות החינוך בעיר .הרבנית פימה הציגה בפני נשות
הועידה את ההתקדמות שחל בקהילה בפרט בנושא משפחה כהלכה שהיא
נושאת הדגל של התוכנית יחד עם משפחת גבירצמן ובקרוב ממש ביום בדיקת
חמץ תערוך הרבנית ריקי פימה חתונה נוספת למרות הקשיים שבדבר .נשות
הועידה מאחלות לרבנית תחי' כוחות להמשיך בפעילותה המבורכת.
ברכת ברוכים הבאים לבנות בית הספר "בית אהרון" בנות שחזרו ביום רביעי
מחופשת אביב לקראת חג הפסח בו ישהו בבתי משפחות הקהילה.
ברכת ברוכים הבאים לבני בית הספר "בית אהרון" שחזרו ביום חמישי
מחופשה קצרה בביתם לקראת חג הפסח בו הם ישהו עמנו בעיר פינסק.
ברכת "נסיעה טובה" למורנו ראש הישיבה הרב אלחנן רוזנפלד ומשפחתו
שיוצאים לעיר קייב אשר באוקראינה לרגל ה"שבת חתן" וחתונת הבה"ח
גרשון בירנבוים.
ברכת ה' תלווה את ראש הכולל הרב פסח ריינר שליט"א ומשפחתו שנוסעים
ביום ראשון לארץ }דרך קייב{ לקראת חג הפסח.
ברכת ה' תלווה את הרב משה וייספיש מחנך כיתה ה' והרבנית ברכי ויספיש
מחנכת כיתה ג' לרגל נסיעתם לארץ }דרך מוסקבה{ לחופשת הפסח.
צאתכם לשלום לבה"ח כמר אליעזר יוסף דייווס הי"ו שיצא לחופשת פסח
בארץ ישראל.
השבוע נערך המבחן הראשון בהלכה במסגרת "לימוד עמוד יומי במשנה
ברורה שע"י ארגון דרשו" השתתפו במבחן תלמידי הישיבה שהצטרפו
לתוכנית ה"ה יהודה ברומר ,יצחק מאיר סולובייציק ,מתי שינדלר ,יוני רוזנפלד,
חזקי שטרנפלד ,אליעזר יוסף דייוויס ,יהושע זיידל ,יעקב ברוך.
זה המקום לקרוא לשאר בני החבורה להצטרף ללומדים הקובעים זמן מיוחד
ללימוד הלכות שבת ,וכבר נאמר שלא יתכן שמי שלא לומד הלכות שבת
בקביעות שלא יבוא לידי חילול שבת ל"ע.
השיעור בהלכה – שולחן ערוך עם משנה ברורה  -נמסר בכל יום בשעה 6:00
בהיכל הישיבה ע"י מורנו ראש הישיבה הרב אלחנן רוזנפלד שליט"א .ימי שישי
ושבת נקבעו לחזרה עצמית על החומר הנלמד ללא שיעור.

