זמני השבת בפינסק:
הדלקת נרות20:14 :
שחרית9:30 :

בס"ד ,י"ט אב תשע"א ,ערש"ק עקב ,גיליון מס' 159

סדר הלכה17:45 :
תהלים19:30 :

יוצא לאור ע"י ישיבת "פאר ישראל" פינסק ,בלרוס ,בראשות הרב רוזנפלד.

מנחה21:00 :
צאת השבת21:27 :
ראש הישיבה ,הרב אלחנן רוזנפלד
בסוף פרשת ואתחנן דברה התורה על השכר הנצחי השמור למקיימי התורה ,שנאמר) :פרק ז' פסוק י''א(
"ושמרת את המצווה ואת החקים ואת המשפטים אשר אנכי מצווך היום לעשותם ".וברש''י –
"לעשותם בעולם הזה ,ולמחר ,לעולם הבא ליטול שכרם".
השכר ניתן בעולם הבא ,מאחר וכל מצווה היא רוחנית ,וככל דבר רוחני ,הרי המצווה היא בלתי מגבלת
וכן גם שכרה הוא בלתי מגבל .אם כן לא ניתן לשלם שכר מצווה בעולם הזה ,הגשמי ומגבל ,תמורת
מעשה בלתי מגבל) .מלבד שאין בכך יושר ולשלם שכר מצווה בעולם הזה הוא כלשלם בחרוזי זכוכית
תמורת יהלומים נדירים ,יקרי ערך (.ידוע הוא המעשה אשר יהודי הדחוק בפרנסה אמר לחפץ חיים זצ''ל
כי בכדי להקל על פרנסתו הוא רוצה את שכר מצוות הנחת תפילין של יום אחד בלבד לקבל תמורתו
פרנסה .ענה לו החפץ חיים אתה מציע מדי הרבה תמורת הפרנסה .וכל שכן ,לא ניתן לשלם עבור קיום
כל התורה כולה.
אך כאשר הצבור כולו ,מקיים את התורה כולה ,אפילו מצוות הנראות לכאורה קלות .קלות ,מאחר ובני
אדם מקילים בהם ללא שימת לב כלל .כפי שאדם איננו נותן את לבו לדברים שהוא דורך עליהם בעקביו.
זלזול זה במצוות ,אם כי נראה כקל ערך חס ושלום ,למעשה הוא הרה אסון ,לחוטא בפרט ,ולכל הצבור
ככלל).שני בתי המקדש חרבו בגלל זלזול במצוות .אם בבית ראשון אשר חטאם היה גלוי עריות ,עבודה
זרה ושפיכות דמים .ואם בבית שני בגלל שנאת חנם(.
כאשר נקיים את המצוות הללו ,שלא על מנת לקבל שכר ,אלא מאהבת ה' .הרי השכר ,לכלל האומה,
יהיה בעולם הזה .כפי שנאמר )פסוק י''ג( ואהבך וברכך וכו' .כלומר ,השכר אשר נקבל ,יהי' אהבת ה'
אשר יאהב את עם ישראל .תוצאות האהבה תהיינה ,ברכת שמים וארץ ,בבית ובשדה ובמדיניות פנים.
כמו כן תהא לעם ישראל הצלחה במדיניות חוץ ,ביחס לעמים אחרים .אכן ,זה היה המצב בעם ישראל
בתקופת מלכותם של דוד המלך ושלמה בנו.
לכאורה ,הדברים שאמרנו לעיל אינם מובנים .הן לעיל נאמר; "כאשר אדם יקיים גם את המצוות אשר
אדם דש בעקביו" כלומר ,מצוות קלות,אם כן כיצד עם ישראל חטא בעבירות חמורות שבחמורות .יש
לבאר ,כי השומר תורה ומצוות ,לא בן לילה יהפך לחוטא .מתחילה מזלזל הוא בדברים קלים לכאורה,
ולאחר מכן הולך הוא מדחי אל דחי ,עד אשר חטאיו הופכים להיות" ,כעבות העגלה החטאה ".כלומר,
כאשר מזלזלים בעבירה אשר היא כחוט השערה ,הרי זלזול זה יביאנו לזלזול אחר ,חמור יותר .עד אשר
כל עבירותיו ה"קלות לכאורה ,יגרמו לו לעבור על עבירות חמורות שבחמורות .לעומת זאת ,כאשר יקפיד
לקיים אף מצוות קלות ,אשר אין לנו כל מושג ,מה היא גדלם ועד כמה היא חומרתן ,נעלה ונתקדם מעלה,
מעלה במדרגות אהבת ה' ויראתו.
אי ידיעת מתן שכרן של מצוות יובן על פי משל אשר חז''ל משלו במדרש .משל למלך אשר היה לו
פרדס ,של עצי פרי שונים .כאשר רצה לשכור פועלים שיעדרו לו את הפרדס ,לא הודיע להם מהו השכר
שמקבלים תמורת כל מין ומין וזאת בכדי שהפועלים לא יחשבו חשבונות ,ויעדרו רק מתחת לעצים
שהתשלום עליהם גבוה ,ומתחת לשאר העצים לא יעדרו כלל .כאשר מטרת המלך היא ,לעדור מתחת
לכל עצי הפרדס.
כמו כן הקב''ה לא גילה לנו מתן שכרן של מצוות  ,מלבד שתיים מהן .זאת בכדי שנשמור ונקיים את כל
מצוות התורה.

פרשת השבוע בהקשר לשבע שבועות דנחמתא

והיה עקב תשמעון  -אלה המצוות שאדם
דש בעקביו )רש''י(
יש לומר שאין זו אזהרה למצווה קבועה
שאדם מישראל חייב לקימה אלא בכל דור
ודור קיימות מצוות אשר מרוב שקיעה
בתאוות חומריות נשכח מלב בני אדם כי
אכן מצוות אלו חמורות .ואם ניקח לדוגמה
את סוף תקופת בית ראשון הרי שעברו על
עבודה זרה בשאט נפש כנראה לכל מי
שמתבונן בספרי הנביאים של סוף ימי בית
ראשון )ישעיהו ,ירמיהו יחזקאל(
כמו כן בסוף תקופת בית שני היה הדור
פרוץ בשנאת חינם כנראה לכל המתבונן
בספרי יוסיפון.
על כן בא הקב''ה לנחמנו אמת כי עזבתי
אתכם לחרב לרעב ולדבר רח''ל אך באם
תתחזקו בקיום המצוות אשר בני דורכם
מזלזלים בם הרי ושמר ה' לך את הברית
והאת החסד וכו'
בברכת שבת שלום
הרב גרשון רוזנפלד

שתי מצוות אלו הן ,כבוד אב ואם אשר היא קשה מאד לקיום עליה נאמר " :כבד את אביך ואת אימך ,למען יאריכון ימיך ".מצווה שניה ,אשר שכרה מזכר בתורה,
הינה מצווה קלה מאד לקיום והיא מצוות שילוח הקן .מצווה זו היא קלה מאד לקיום .את קיום מצווה זו מקיימים כאשר מוצאים קן צפור טהורה ,והאם יושבת על
האפרוחים או על הביצים .אם הוא מעוניין באפרוחים או בביצים ,הרי עליו מתחילה לגרש את האם ,ורק אחר כך לקחת את האפרוחים או הביצים .גם על מצווה זו
נאמר ":למען ייטב לך והארכת ימים".
השכר השווה לשתי המצוות הללו נועד ,כדי למנוע מאיתנו זלזול במצוות ,אלא נקיים את כל המצוות בשלמות ,מתוך אהבת ה' ויראתו ,ולא על מנת לקבל פרס.
כאשר נקיים את המצוות בשלמות ,גם הקב''ה יקיים בנו את הבטחתו "ואהבך וברכך והרבך וברך פרי בטנך ופרי אדמתך) "...פסוקים י''ג -י''ז(
אמן וכן יהי רצון במהרה בימנו.

א גוטן שאבעס

ביום ראשון יצאנו עם ראש
הישיבה הרב אלחנן רוזנפלד
שליט"א ליום תפילה בשריד בית
המערבי
הכותל
מקדשנו
להצלחה וסיעתא דשמיא להינצל
מהסכנות האורבות לבחורי
הישיבות בימי בין הזמנים.
ברכת ברוכות הבאות ויישר כח
למדריכות ששבו לארץ – ביום
ראשון  -עם סיום מחנה הבנות
– שע"י מוסדות יד-ישראל  -מכל
רחבי בלארוס שהתקיים בעיר
בריסק ,יחד עם המדריכות יצאה
לארץ גם המדריכה הוותיקה ה"ה
שושנה דרזנר תחי' שיצאה
לחופשה בארץ.
ברכת ברוכים הבאים לבה"ח
ישראל ויס ,אריאל משי זהב נ"י
שהקדימו את חזרתם לישיבה
לפני ראש חודש אב ,על מנת
לשמש כמדריכים במחנה השני
המתקיים בעיר פינסק.
ברכת ברוכים הבאים למורנו
המשגיח ונשיא המוסדות הרה"ג
ר' משה פימה שליט"א ששב
לפינסק יחד עם משפחתו אחרי
חופשה קצרה בארץ הקודש.
השבוע – לפני יציאתו חזרה
לפינסק  -נפגשו הרב משה פימה
שליט"א ומשפחת הרב משה
ויספיש הי"ו לבחינת חזרת
משפחת ויספיש לשליחות בעיר
פינסק ,פגישה זאת התאפשרה

לאחר שבפגישות עם ראשי
הארגונים "שמע – ישראל"
בראשות הרב שלמה נח מנדל
וארגון "נר – לאלף" המיוצג ע"י
הרב אברהם אדלשטיין התברר
שהמאמצים האדירים לקבל את
כל התקנים של משרד החינוך
אושרו ומשפחת ויספיש יכולה
להמשיך בשליחות על תקן של
משרד החינוך.
עם סיום ההכשרה והשימוש של
ראש הישיבה בלימודי הדרכת
חתנים מפי הרב נחום דיאמנט
שליט"א ,קיבל השבוע את
ההסמכה וברכת הדרך מהרה"ג
ר' מרדכי גרוס שליט"א וממנהל
הסמינר הגדול לבנות הרב זאב
אברהם וולף שליט"א וממדריך
החתנים הוותיק הרב נתן אדלר
שליט"א ,הרב אלחנן רוזנפלד
חתנים
חתנים,
מדריך
בטלפון
יפנו
המעוניינים
.0526443400
השבוע מתחילה הקיטנה השנייה
לבנים שתתקיים בעיר פינסק
בניהולו של הבחור החשוב אלי
שרייער למחנה זה נרשמו
למעלה מ 50-ילדים שזהו מס'
שיא למחנה השני שאליו מגיעים
בעיקר תלמידים שמעוניינים
להירשם ללימודים בבית הספר
"בית – אהרון" בנים בפינסק.
בשבועות האחרונים לאחר
מאמצים אדירים של מר ארקדי

קרלינסקי והבה"ח אלי שרייער
ברישום תלמידים  -כאשר הינם
מטלטלים עצמם מעיר לעיר
ומכפר לכפר במלאכת קודש זו –
מסתמן גידול במס' התלמידים
בבתי הספק של הקהילה.
השבוע יצאו תלמידי הישיבה
למחנה בארץ בהשתתפות ראש
הישיבה הרב אלחנן רוזנפלד
שליט"א ומשפחתו.
ברכת צאתכם לשלום למשגיח
קטן של הישיבה הרב ר' יוסף
גולדבלט שליט"א ומשפחתו
שיצאו לחופשה בת שבוע
באנגליה.
השבוע הבא אמור להיות מרובה
בפעילות בעיר פינסק וברחבי
בלארוס ,ביום ראשון יגיעו
לביקור נציגי השב"ס הישראלי
האמורים להיפגש עם נשיא
קהילתנו הרב משה פימה
שליט"א ,ביום ראשון בערב
תערך חתונה יהודית להורי
תלמידה מבית הספר "בית –
אהרון" בנות שלאחר התקרבותן
לדת השפיעו אף על משפחתן
בעזרתה של הרבנית ריקי פימה
תליט"א ,ביום שלישי חופה
נוספת תתקיים ברצות ה' בעיר
הבירה מינסק בשיתוף פעולה
של ארגון "לך-לך" בראשות ר'
עקיבא ברוידא וקהילת פינסק.
לרגל התרחבות בית הספר
"בית יעקב" לילדי השליחים
בקהילתנו
דרושה מורה מחנכת לכיתה א'
קורות חיים ניתן לשלוח כמענה
באי-מייל זה ולציין עבור קו"ח.

