בס"ד ,י"ג תמוז תשע"א ,ערש"ק פנחס ,גיליון מס' 154

זמני השבת בפינסק:
הדלקת נרות21:12 :
שחרית9:30 :
סדר הלכה17:45 :

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

תהלים19:30 :
מנחה21:00 :
צאת השבת22:40 :

ראש הישיבה ,הרב אלחנן רוזנפלד

העלון השבוע מוקדש לרפואת דליה בת אסתר
לרפואת הר"ר ירוחם דוד בן רות מרגרת' לאוי"ט

השבוע אנחנו קוראים בתורה פרשת פנחס.
בפרשתנו מסופר על מעשה הקנאות של פנחס .הפרשה היא המשך לפרשה אחרונה שהוזכר בה המעשה בסיום הפרשה.
ישנם הרבה מפרשי המקרא וגדולי התורה שדנים בסיפור הקנאות .בפרשתנו כתוב שהקב"ה נתן לו שכר גדול על כך .הוא
קיבל את הכהונה ,גם לבניו עד עולם!
ישנו רעיון מעניין שראיתי על הפרשה ורציתי לשתף אתכם בו .בפרשה כתוב שמשה רבנו פנה להקב"ה ואמר לו שהגיע הזמן
למנות נשיא ומנהיג לעם היהודי .ענה לו הקב"ה  -תמנה את יהושע .איש אשר רוח אלוקים בו.
שואל הרבה מקוצק שאלה מעניינת .מדוע משה חיכה עד עכשיו? הרי הוא כבר הבין אחרי הסיפור של מי מריבה שהוא לא
מעלה את העם לארץ ישראל .למה אז הוא לא ביקש מהקב"ה למנות מנהיג ?
עונה הרבה מקוצק :למשה רבנו היה ברור מתחילה שפינחס הוא זה שראוי להנהיג את עם ישראל .אך אחרי שהוא ראה את
מעשה הקנאות שלו ,הוא אמר ,הכל טוב ויפה .כן צודק או לא צודק ,כאדם פרטי אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה ,אבל
כמנהיג בשום פנים ואופן אתה לא יכול להיות קנאי! אלא חייב להיות סבלן .איש אשר רוח אלוקים בו .הוא צריך לשמוע את
כל אחד .לא תמיד יש סבלנות לשמוע את הצרות והבלבול מוח של כל אחד ואחד .לכן אחרי פרשת הקנאות ,פונה משה רבנו
לקב"ה ואומר לו מי הוא זה שיכול להיות המנהיג של עם ישראל? אומר לו הקב"ה ,ליהושע יש את התכונה של סבלן .רוח
אלוקים בו .הוא רואה את הטוב שבכל אחד ואחד ואת הפוטנציאל.
זהו המסר החשוב מפרשתנו .מנהיג  -כלל ראשון ,חייב להיות לא אינטרסנט .בפרשה הקודמת אומר רש"י :משה הוא ישראל
וישראל הם משה .כלומר שכל כולו יחשוב על העם ,איך הוא עוזר להם ,איך הוא ממשיך ומגלה את האמונה שבתוכם ,איך
הוא גורם שמחה ליהודי .זאת רק אם הוא כל כולו בטל לקדוש ברוך הוא .הוא לא חושב על עצמו ומסור לעם.
בעז"ה כאשר כל אחד מכן יתחתן בעתו ובזמנו ובע"ה יהיה לכל אחד מכם תינוק שבשלב מסוים יגדלו לו שיניים ,הוא יבכה
ואתם גם תבכו איתו יחד ,למרות שזה הכאב שלו ולא שלכם ...זהו מנהיג אמיתי ,שרואה רק את הטוב של השני והצער של
השני הוא שלו .אני חושב שהמסר הזה הוא לא רק למנהיגים .זהו מסר לכולנו! אנחנו צריכים להשתדל להיות יותר סבלנים
לשני ,לשמוע את הדעה של השני ולפעמים יכול להיות שהשני צודק ואני לא צודק .אם כל אחד ואחת מאיתנו קצת יחשוב
יותר על השני לטובה ויראה גם את טובת השני ולא רק את החיסרון ,נהיה מאוחדים יותר ונהנה מאחוות אחים .במיוחד
בימים אלו .שלפני שלושת השבועות ,ימי בין המצרים ,שצריכים להרבות באהבת ישראל ובמעשים טובים .כיוון שבית
המקדש נחרב משנאת חינם ובעז"ה יבנה ע"י אהבת ישראל! יה"ר שנזכה במהירה בימינו ממש לגאולה שלימה ולבנין בית
המקדש.
אמן!
א גוטן שאבעס

לטובת אלו השוהים במחנה ה"לאגער"
– שע"י מוסדות "יד – ישראל" -
בבריסק זמן הדלקת נרות  9:16שקיעה
 9:34צאת השבת .10:54
בברכת המשך הצלחה וקידוש ה'
בעבודת הקודש.
ברכת מזל טוב חמה ולבבית לחברנו
היקר – תלמיד ישיבת פאר ישראל -
הבה"ח חיים גרוס נ"י מאנטוורפן אשר
בבלגיה לרגל נישואיו בשטו"מ.

ברכת צאתכם לשלום למשפחות ר'
משה ויספיש ור' פסח ריינר שיצאו
לארץ עם סיום עבודתם בפינסק.
ברכת צאתכם לשלום לבה"ח זאבי
שינפלד הי"ו שנאלץ לחזור לארץ לפני
סוף המחנה עקב בעיות עם אשרת
שהייה בבלארוס.
ברכת מזל טוב לתלמידנו היקר אלימלך
מנחם מנדל הי"ו ליום הולדתו

שכרו של פנחס
הנני נותן לו את בריתי שלום -וברש''י שהיו
השבטים אומרים ראיתם בן פוטי זה שפיטם
אבי אמו עגלים לע"ז ,והרג נשיא שבט
מישראל וכו'" .לכן הנני נותן לו את בריתי
שלום".
צריך להבין מה הייתה טענת השבטים
עליו?

"יפקוד ה' אלוקי הרוחות איש על העדה".
משה בקש שהקב"ה יפקוד איש על העדה ,במקומו של משה.
משה שמע שהוא לא מכניס את העם לארץ ישראל ,משה נשאר בעבר
הירדן ,ולכן כאמור הוא מבקש "איש על העדה".
משה הענו מכל אדם ,לקח על שכמו ,גם את חטאי דור המדבר.
משה אומר ומבקש מבורא עולם ,יתכן שכל חטאי הדור הם בגלל
ש"זה משה האיש לא ידענו מה היה לו".
משה נעלם ארבעים יום ,ועוד פעם ארבעים יום ,וכשהם שואלים
איפה משה הרועה שלהם ,המנהיג שלהם ,הם שומעים שהוא נקרא
לעלות לשמים.
הם גם רואים את משה יורד מהשמים .איזה איש זה ,הרי שמים הם
מקום למלאכים לא לבני אנוש.
ולכן חושב משה שאני לא התאמתי להיות המנהיג ,הם צריכים איש
כמותם ,ולא איש שעולה ויורד לשמים ,ולא איש שעליו נאמר "פה אל
פה אדבר בו ,במראה ולא בחידות".
הנהגתו של משה הייתה שמימית ,ניסית ,ומשה מבקש במקומו איש
משלהם ,ולא כמוהו.
שבת שלום
הרב משה חיים שינפלד

ויש לבאר אלעזר הרי נשא מבנות מדין
אישה )בת יתרו( טענתם על פנחס הייתה
כפולה ,א( כאשר קיים את ההלכה "הבועל
ארמית קנאים פוגעים בו" ראו סתירה
במעשיו ,הוא אשר קינא לה' ...כאשר אשתו
היא מדיינית ,הייתכן ועוד טענו לו הרי אבי
אמו היה עובד עבודה זרה .ובידוע הוא
שבעבודה זרה כלולה אכזריות נוראה) ,הרי
שחטו את בניהם לעבודה זרה ששמה
מולך( ואם כן כח האכזריות והרציחה נמצא
בדמו של פנחס ,חלילה ,ואם כן הריגת
נשיא שבט שמעון לא נבע מטוהר לב אלא
מייצר רציחה גרידא ,על כן הבטיח לו
הקב''ה ,כי לאחר המעשה ישובו לחיות אתו
בשלום.

מדה כנגד מדה
והייתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם -
יש להבין מה היא המידה כנגד מדה כאן
)הקב''ה הן משלם שכר טוב על מעשה טוב
והשכר דומה למעשה ,וכמו כן להיפך חס
ושלום(
הגמרא אומרת כי לא היה אדם לן בירושלים
כאשר חטא בידו מאחר וקרבנות התמיד
מכפרים הן על עוון של יום והן על עוון של
לילה .כפרה על חטא משמעותה הטלת
שלום כביכול בין הקב"ה ועם ישראל .ואכן
זה מה שעשה פנחס הטיל שלום בין עם
ישראל לביו הקב"ה ולפיכך שכרו היה
להמשיך ולהטיל שלום בין עם ישראל ובין
אביהם שבשמים.

בברכת שבת שלום
הרב גרשון רוזנפלד

