בס"ד ,כ"ו אלול תשע"א ,ערש"ק נצבים וילך ,גיליון מס' 164

זמני השבת בפינסק:
הדלקת נרות18:55 :
שחרית9:30 :
סדר הלכה17:00 :

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

תהלים17:15 :
מנחה17:30 :
צאת השבת20:04 :

ראש הישיבה ,הרב משה פימה
עת פטירתו של המנהיג הגדול והמסור לעם ישראל,משה רבנו,
הגיע .המנהיג אשר מסר את נפשו במשך ארבעים שנה ,למען העם.
מסירות זו הייתה מבלי אשר תהא לו כל טובת הנאה מהם) .גם
כאשר יצא ממדין למצרים ,בשליחות הקב''ה" ,כדי להוציא את בני
ישראל ממצרים ,החמור אשר רכב עליו היה משלו ולא משל העם(.
גם מצבה על קברו ,כדי לבוא אל מקום מנוחתו ולהשתטח על קברו,
אין).כדי שלא יהפך מקום קבורתו במרוצת הדורות לעבודה-זרה (.כי
הרי" ,ולא ידע איש את קבורתו ".אך המסורת והתורה שהנחיל
לעמנו ,זו היא המצבה המעולה ביותר ,כדי לבוא ולהתחנן לקב''ה
למלא את בקשתנו בזכות התורה ,תורת משה ,שאנחנו לומדים .כי
הרי המסורת שהנחיל לאבותינו לפני כשלושת אלפים שנה קיימת עד
היום הזה ,וספר התורה אשר הוריש לנו) ,לכל שבט ספר תורה
אחד( לא השתנה כמלוא הנימה במשך כל אותן אלפי שנות אור
וחושך אשר עברו על עם ישראל .והעם לכל אורך ההיסטוריה
המשיך לשמור על מסורת זו.
ביום פטירתו ,לא הקהיל את העם על ידי החצוצרות שבהם הקהיל
את העם במשך כל השנים אשר שהו במדבר ,משום" ,אין שלטון
ביום המוות" ,לכן חצוצרות אלו נגנזו טרם מותו.
ביום זה לאחר שכתב שלוש עשרה ספרי תורה ,ספר אחד לכל
שבט) .כתיבה זו היתה בדרך נס( ולאחר שחיזק את יהושע בן-נון,
ממשיך דרכו .נצטווה על ידי הקב''ה להזהיר את עם ישראל ,לבלתי
יחטאו בעבודה זרה ,ולבלתי יעזבו את הקב''ה .אך הקב''ה ,יודע
העתידות אמר למשה רבנו "הנך שוכב עם אבותיך וקם העם הזה
וזנה אחרי אלוהי נכר הארץ ".כלומר יודעני שאין האזהרות
מספיקות כדי למנוע את העם מלחטוא ,אך מכל מקום תזהירם על
ידי שירת האזינו ,כי הקב''ה יסתיר את פניו מהם .כלומר ,למרות
החטאים ,ימשיך להיות אלוקי ישראל .לא יעזבם ,ולא יטשם .אך כפי
שאמר הפסוק" ,אסתיר פני מהם" .כלומר ,אעשה את עצמי כאילו
אינני רואם ואינני יודע בצרתם .ואז כאשר יאמרו "הלא על כי אין
אלוקי בקרבי מצאונו הרעות האלה ".ישוב השם לגאלם ולראות
בצרתם.
כלומר ,מטרת שירת האזינו היא ,כדי שלא יהיה לעם פתחון פה
ולומר "לא ידענו עד כמה חמור הדבר לעזוב את הקב''ה" .לכן
נכתבה השירה הזאת כדי שתהיה לעד בבני ישראל.
לאחר שמשה רבנו הזהיר את העם ,לבל ישכחו
השלים את כתיבת ספר התורה ,וצווה להניחו בצד
בקדש הקדשים .כאילו אמר ,זה ספר התורה ,עליו
וממנו אין לגרוע ,ואותה תורישו לבניכם אחריכם,
הדורות.

את התורה,
ארון הברית
אין להוסיף
עד סוף כל

למרות הידיעה כי עם ישראל יחטא בעתיד ,בישר להם הקב''ה
את הבשורה "כי לא תישכח מפי זרעו".
יעזור ה' שנעסוק בתורה המסורה לנו ,ובזכות שמירת התורה
אמן.
בימינו,
במהרה
צדק
גואל
לביאת
נזכה

מצוות התורה ניתנו לזכות בהם את ישראל

לאורך פרשת ניצבים אנחנו רואים את אזהרת ה' את
עם ישראל על שמירת המצוות ואם כן אפוא מה היא
כוונת המשנה "רצה הקב''ה לזכות את ישראל לפיכך
הרבה להם תורה ומצוות" והרי יש כאן הרבה עונשים
ואם כן מה היא הזכות אשר בהם זיכה ה' את
ישראל!?
אלא ניקח לדוגמה מצווה ידועה והיא סדר נעילת
הנעליים וקשירתם .הרי כל אדם בעולם נועל את
מנעליו ואם כן כאשר יעשה זאת לפי הסדר שחכמינו
קבעו תתווסף לו זכות למניין זכויותיו.
כן הדבר גם בפרשתנו ,התורה מצווה אותנו על הגעה
לבית המקדש למצוות הקהל ולקיום מצווה זו צריכים
לבוא כולם ושואלים חז"ל מילא אנשים באים ללמוד
נשים באות לישועה אלא הטף למה בא? אלא ליתן
שכר למביאיהם .וצריך להבין באם הגברים והנשים
כולם מגיעים עם מי יישארו ילדים הקטנים? )הטף(
אלא זה מה שהתורה חידשה לנו אף כאשר עושים
אנחנו דבר מסוים בגלל אי אלו סיבות ,מכל מקום
נכווין בהם לשם שמים ונזכה לחיי העולם הבא.

א גוטן שאבעס

מדריך חתנים מוסמך ,הרב אלחנן רוזנפלד מקבל בשעות הערב בטלפון 0526443400

בברכת שבת שלום
הרב גרשון רוזנפלד

