זמני השבת בפינסק:
הדלקת נרות19:20 :
שחרית9:30 :

בס"ד ,ג' אלול תשע"א ,ערש"ק שופטים ,גיליון מס' 161

סדר הלכה17:45 :
יוצא לאור ע"י ישיבת "פאר ישראל" פינסק ,בלרוס ,בראשות הרב משה פימה.

תהלים19:30 :
מנחה21:00 :
צאת השבת21:32 :

ראש הישיבה ,הרב משה פימה

לא בכדי 'נפלה' פרשת שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך עם תחילת
הזמן הקדוש "אלול",
מספרים שפעם הגיע תלמיד לרבו וביקש את המלצת הרב איך להתגבר על
היצרים שלו כי רבים מהם ?
אמר לו הרבי לך לבקר יום אחד אצל אחד התלמידים שלי וממנו תלמד דרך
איך להתגבר על היצרים.
כך עשה התלמיד .שמע בקול רבו והלך לבקר אצל התלמיד של הרב.
כשהגיע לבית התלמיד ,זה היה בשעת לילה מאוחרת ,דפק על הדלת ולא
היה מענה .החליט להישאר עד שבעל הבית יועיל בטובו לפתוח את הדלת.
בבוקר כשפתח את הדלת שאל אותו בעל הבית מה מעשיך כאן ,ענה לו
התלמיד ,שהוא בא בהמלצת הרב ללמוד ממנו איך להתגבר על היצרים.
ענה לו בעל הבית ,אתה רואה את ביתי .כאן אני בעל הבית .ברשותי
להחליט מתי להכניס אותך ומתי לא .אתה לא יכול להיכנס בכוח ובאם לא
אסכים לך להיכנס ,תצטרך להישאר בחוץ.
בעצם ,זה המסר שהרב רצה ללמד אותו .בסופו של דבר אין דבר העומד
בפני הרצון .כל אחד הוא בעל הבית על ביתו שזה גם הבית שהוא גר בו
אבל גם הבית האישי שלו שזה הגוף שלו והוא היחידי שיכול להחליט מי
יוכל להיכנס לביתו ,כלומר לגוף שלו ומי לא.
הפרשה
מפרשת השבוע,
שלומדים
הדברים
אחד
וזה
מתחילה שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך .
במובן הפשוט התורה מצווה אותנו למנות שופטים ושוטרים כלומר בית דין
שאחראי על חוק וסדר ,כדי לא להגיע למצב שלית דין ולית דיין.
בחסידות מוסבר שהתורה מתכוונת לשערים הפנימיים שזה חלקי הגוף
שלנו ,לפעמים זה פרוץ ומכניסים כל דבר שבא ובכל מקום בראש או בלב
או בשאר חלקי הגוף וזה התורה אומרת עצור תמנה שוטרים ,תציב
גבולות ,מה מותר ומה אסור .אחרת מה ההבדל בין האדם לבהמה ,שניהם
אין להם גבולות ,אוכל כל מה שבא ,דורס כל דבר ואין סנטימנטים לשום
דבר.
תלמידים יקרים ,זה המסר מהפרשה .במיוחד שאנחנו עומדים פחות
משלושים יום לפני ר"ה  -יום המשפט.
זהו דבר מעניין שאלוקים נתן לנו מתנה מה שלא נתן לאומה אחרת .זה
הזמן להתכונן נכון למשפט ,להכין עו"ד טוב ומליצי יושר ולהחליט החלטות
טובות .ללמוד יותר ולקיים יותר מצוות .להוסיף באהבת ישראל ואז בטוח
שנצא זכאים בדין.
א גוטן שאבעס

רק מבט החכמים נושאי דגל
התורה הוא המבט האמתי
על פי התורה וכו' לא תסור ממנו
ימין ושמאל וברש''י אפילו אומר
לך על ימין שהוא שמאל  .ויש
להבין מדוע אנחנו צריכים לשמוע
בקול חכמי התורה אפילו כאשר
אנחנו בטוחים כי הצדק הוא איתנו
והטעות היא אצלם? ויש להמשיל
זאת לטייס אשר נכנס לוורטיגו
)נדמה לו שהוא נוסק אל על בעוד
שלמעשה הוא צולל עם מטוסו
כלפי מטה (.הרי בעינו הפשוטה
של הטייס הוא בטוח ומשוכנע
שהוא נוסק ומגביה לשחקים בעוד
שלמעשה הוא צולל כלפי מטה אל
התרסקותו הבטוחה אל הקרקע,
הדבר היחיד אשר יוכל להצילו
מההתרסקות היא אך ורק
היצמדותו למכשירים ולא לסמוך
על דעתו ההולכת שולל על פי
ראות עיניו .כן הם חיינו  .הרי
אנחנו משפעים ממראה עינינו
המטעות אותנו ,ואילו רק עיני
הבדולח של מנהיגי הדור
המונחים על ידי התורה הקדושה
שהיא בבחינת המכשירים ,יכולות
להצילנו מצלילה אשר התרסקות
ואבדון בסופה.
כמו כן ניתן להמשיל מצב זה
לאדם המסתכל בראי ובטוח כי
הוא רואה את צד ימינו כאשר
למעשה אין צד זה צד ימין ני אם
צד שמאל .כן הוא ההבדל בין
המבט שלנו למבט החכמים בעוד
שין אנחנו חשים בראי המשנה לנו
את הצדדים הרי שחכמי התורה
עומדים ומשילים מעלינו את
הטעות האופטית אשר מקורה
בראי ומראים לנו כי הימין שנראה
לנו בראי הרי למעשה היא שמאל
בברכת שבת שלום
הרב גרשון רוזנפלד

בצער רב וביגון קודר קבלנו השבוע ביום שני
את הידיעה המצערת בדבר פטירתו בטרם עת
של האי גברא רבא הרב ר' דוד בן שמעון
ספייער זצ"ל אביו של חברנו היקר אליהו
ספייער נ"י אשר היה דבוק בבוראו ביראה
טהורה ובבטחון חזק ,יגע בתורה יום וליל
במסירות נפש הרביץ תורה לתלמידיו הרבים,
רבות בשנים ורבים השיב מעוון ,איש אמת
בכל מאודו ,האיר פנים לכל אחד ואחד ולא
החזיק טיבותא לנפשיה ,נזדכך בייסורים קשים
ומרים והצדיק עליו את הדין באהבה השיב
את נשמתו הטהורה לבוראו ביום שני כ"ט
מנחם אב תשע"א ,הלוויתו התקיימה בלילה
אור ליום שלישי ל' מנחם אב א' דראש חודש
אלול ,ההלוויה יצאה מבית הכנסת בשכונת
קמניץ שבנווה יעקב בשעה  ,21:30הספידו
אותו רב השכונה הרב וובר שליט"א שעמד
בדברים על תרומתו הגדולה לשכונה ,הרב
וינבך שליט"א שהיה עובד איתו בהרבצת
תורה בישיבה ,הזכיר את ה"כלי יקר" שמקשר
בין הנשמה לדמעות שהציבור הקדוש מוריד
על הקושי בפרידה מאדם גדול ,ובנו הבכור
שסיפר בדמעות שליש על יום חמישי האחרון
שהוא ביקר אצל אבא ואבא ביקש ממנו
ללמוד איתו בחברותא את ההלכות היומיות
שהוא חייב להספיק לפי סדר הלימוד הקבוע,
הוא הוסיף וסיפר שלפתע הוא הרגיש שהוא
לא מצליח לנשום אז הוא צעק לרופא שיבוא
מהר לעזור ולאחר שהתייצב מצבו מעט טרח
וביקש סליחה מהרופא שמרוב לחץ הוא צעק
עליו ולא דיבר כראוי – גדולה של בן אדם.
עם סיום ההספד ביקש הבן את סליחת האב
בשם כל המשפחה.
ביום ראשון פחות מיממה לפני פטירתו הוא
הספיק לפני שאיבד את הכרתו לברך את
אליהו שיצליח בלימודיו בישיבה החדשה
"מבקשי ה' " ומיד לאחר מכן איבד את הכרתו
ואלו היו למעשה מילותיו האחרונות.
כמנהג ירושלים הילדים לא ליוו את הנפטר
לבית החיים ואף לא פסעו פסיעה אחת ליד
המיטה ומיד לאחר הקריעה יצא קהל האלפים
ללוותו לדרכו האחרונה ,כאשר תלמידי
הישיבה נשארים לצידו של אליהו לעודדו
ולנחמו בשעתו הקשה.
לאחר חצות הלילה נטמן ב – "הר – הזיתים".
יושבים שבעה בביתו :כפר עברי  5נווה יעקב
ירושלים.
זמני ניחום אבלים :לפנה"צ עד השעה 14:00
אחה"צ מהשעה .16:00
זמני התפילות :שחרית 7:00 :מנחה 1:15
ערבית .7:40
קמים מה'שבעה' :ביום שני בבוקר.

מס' הטלפון של אליהו0522340394 :
המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון
וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד.

התפילה מסר ראש הישיבה החדש הרב משה
פימה שליט"א שיעור כללי לכל הבחורים מיד
לאחר ה'שיעור כללי' חילקו צוות הישיבה את
הבחורים לחברותות לכל הסדרים ,הרב יעקב
ראבי שליט"א ר"מ עיון – סדר א' ,הרב שלמה
גולדמן שליט"א השמש כר"מ בקיאות בסדר
ב' .על סדר שלישי יהיה אחראי המשגיח קטן
הרב ר' יוסף גולדבלט שליט"א.

ברכת הצלחה לתלמידים החשובים :יהודה
ברומר ,אליעזר יוסף דייוויס ,יהושע זיידל,
מתי שינדלר ,הי"ו שהחלו בערב ראש חודש
אלול את לימודם בישיבה הקדושה "רש"י"
בראשות הרב מילצקי שליט"א.

ברכות למורנו ראש הישיבה הרב רוזנפלד
שליט"א ,עם סיום תפקידו של ראש הישיבה
היוצא בפינסק ועזיבתו את עירנו ,החל השבוע
לשמש הרב רוזנפלד כאחראי על קבלת
הבחורים החדשים לישיבה וכל תלמיד שרוצה
להתקבל לישיבת פאר ישראל יבחן אצל הרב
בארץ ,כמו כן ישמש הרב אלחנן רוזנפלד
מדריך חתנים לתלמידי הישיבה.
ברכת הצלחה לרב אלחנן רוזנפלד בתפקידו
החדש בתלמוד תורה "בית – שלום" בבית
שמש שם הוא החל לשמש כסגן המנהל
ו"מנהל חינוכי" של התלמוד תורה ,הת"ת
מיועד לבני אברכים מצוינים תושבי רמת בית
שמש למעלה מעשור ולומדים בתחומו כשלוש
מאות תלמידים ,בית שלום שייך לרשת
התתי"ם "תורת הבית" משכנות יעקב של הרב
צבי רבינסקי והרב שמואל יוליארד והרב
מלאכי כי-טוב ובנשיאותם של הגראי"ל
שטיינמן והרב טוביה דינקל שליט"א.

ברכת הצלחה לבחור החשוב זאבי שינפלד נ"י
שהחל עם תחילת זמן אלול את לימודיו
בישיבת "שערי יושר המחודשת" בראשות הרב
מרדכי גולדשטיין שליט"א.

ברכת הצלחה רבה לבה"ח שלוימי מיטלמן נ"י
שהחל את לימודיו בישיבת "תורת – בצלאל"
בבני ברק של הרב אברהם ראקוב שליט"א.
מדריך החתנים הרב אלחנן רוזנפלד שליט"א
מקבל בטלפון .0526443400
ביום ראשון התקבלה בברכה ע"י הקהילה
משפחת הרב אברהם גבירצמן שליט"א ששבו
מחופשת קיץ בארץ ישראל הרב גבירצמן
ימשיך לשמש כמנהל בית הספר בית אהרון
בנים ואשתו תמשיך לשמש כמורה בבית
הספר בית אהרון בנים כמו כן תשמש הגב'
גבירצמן כסגנית המנהל לשיעורי עברית לאחר
שעברה השתלמות בנושא בארץ ובמסגרת זו
תהיה אחראית על הקשר בין הקהילה ומשרד
החינוך בארץ ותעביר אליהם את הדיווחים
החודשיים.
ביום שני התקבלו בדירתם החדשה הרב ברוך
שאפנס שליט"א ורעייתו תחי' ששבו מחופשה
בארץ הרב שאפנס ישמש כמורה בבית הספר
בית אהרון בנים וכאברך בכולל יד ישראל
שע"י הישיבה הקדושה ואשתו הגב' חני
תשמש כגננת לילדי השליחים.
ביום שלישי הגיעו לעיר משפחת הרב יעקב
ראבי שליט"א שאמור לשמש כר"מ אחראי
בסדר א' ואשתן הגב' ראבי תשמש כמורה
בבית הספר בית אהרון בנות.
ביום רביעי נחתו בעיר משפחת הרב נחמן
קיוויתי שילמד בכולל יד ישראל שע"י הישיבה
ואשתו תשמש כגננת בגן הילדים לילדי
הקהילה.
זמן אלול נפתח השבוע בערב ראש חודש אלול
בתפילת יום כיפור קטן בהיכל הישיבה לאחר

עם סיום גאולתו שיפוצו ושחזורו של בית הכנסת של רבי אהרון הגדול מקארלין בעל הניגון "קה
אכסוף" בעיירת ממלכתו "קרלין" אשר במדינת רוסיה הלבנה ,מחפשים תורם לריהוט ולספריה
תורנית אשר ישמשו  -דבר יום ביומו  -את תלמידי הישיבה הקדושה שהוקמה על קברו ,לפרטים ניתן
לפנות לטל –  .00 375 29 671 8019זכות התורה ולומדיה ,וזכות הצדיק תעמוד לימין התורם הנכבד.

כמו כן החל הרב רוזנפלד לשמש כר"מ אחראי
על סדר שלישי בישיבת מבקשי ה'  -קובנא
בגבעת שאול שבירושלים.
עם סיום גאולתו שיפוצו ושחזורו של בית
הכנסת של רבי אהרון הגדול מקארלין בעל
הניגון "קה אכסוף" בעיירת ממלכתו "קרלין"
אשר במדינת רוסיה הלבנה ,מחפשים תורם
לריהוט ולספריה תורנית אשר ישמשו  -דבר
יום ביומו  -את תלמידי הישיבה הקדושה
שהוקמה על קברו ,לפרטים ניתן לפנות לטל –
.00 375 29 671 8019
ברכת מזל טוב חמה ולבבית לבה"ח יצחק
מאיר סולובייציק,על אירוסי אחיו בשעה
טובה ומוצלחת.
עלון "השבת – בפינסק" מוקדש השבוע -
לרפואת :דליה בת אסתר ,שרה דינה רחל בת
יהודית ,זהבה בת אסתר ,ברכה לאה בת שיינדל
המכונה יפה ,טובה בת אסתר ,מנחם בן שרה,
פנינה בת אסתר איבון ,אהרון בן חנה מלכה.
לזיווג הגון במהרה :לשלמה בן דליה ,יעקב
ישראל בן דליה ,יצחק מאיר בן יהודית.
לעילוי נשמת :הר"ר ירוחם דוד ספייער זצ"ל,
האשה הצדקנית מרת אסתר רחל בת ר' שמואל
מנחם הכהן הלפרין ,מרת שושנה רודא בת אפרים
ירחמיאל ע"ה ,הר"ר שמואל מנחם בן הר"ר
אפרים.

