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אין הלימוד מתקיים אלא במי שמקטין את עצמו                 
  אלחנן רוזנפלד 'ראש הישיבה הרב ר                     

 .עשר פרשיות   סך הכול ישנם, הפותחת את חומש ויקרא   אשונהפרשת ויקרא היא הר

  לפי -תורת כוהנים: התורה והוא נקרא גם בשם   חומש ויקרא הוא השלישי מבין חומשי

  .היות ועוסק בתורת הקורבנות ובענייני כהונה    ל"דברי חז

ישראל  אליו מאוהל מועד לאמור אל בני' ויקרא אל משה וידבר ה:"פותחת במילים   הפרשה
  ]ב- א, פרק א..." [ואמרת אליהם

מעניין מהי המשמעות , "ויקרא" :הקורא פסוק זה מבחין מייד באות אלף הקטנה במילה
  ?המיוחדת לכך

תורה דווקא בחומש    היה נהוג בדורות רבים שמלמדי תינוקות פותחים בלימוד: לפי מדרש רבה
מה מתחילין לתינוקות בתורת  מפני:"אשי' ר כדברי האמורא -בראשית   לא בחומשויקרא ו
שלא חטאו [ה הואיל והתינוקות טהורים "אמר הקב?  "בבראשית ואין מתחילין] ויקרא[ כוהנים
  "והקורבנות טהורים יבואו טהורים ויתעסקו בטהורים] עדיין

אבל אין הכוונה ששניהם , יש כאן מטרה להשוות את נבואת משה לנבואת בלעם :לפי הכלי יקר
דברים [ לגבי משה נאמר] ד,ג"במדבר כ" [ויקר" :אצל בלעם נאמר, וצמת הנבואההיו שווים בע

אבל אין משתווה בלעם , אבל באומות כן קם נביא והוא בלעם, "לא קם כמשה עוד" ]י,ד"ל
אשר ידעו " ]דברים:" [פ הכנתו כמו שנאמר"ע כי משה השיג יותר ממה שהיה ראוי - למשה

  .זכות ישראלנתן למשה תוספות שפע ב' ה -"שםה

אבל באומות העולם קם אחד שהשיג , הכנתם   ישראל שלא השיגו יותר מכדי לעומת נביאי 
נבואה זו  - אבל ידוע שכל מה שהשיג במידת הכנתו, יותר ממה שהיה ראוי להשיג על פי הכנתו

אבל אם הוא השיג יותר מכדי הכנתו זהו אצלו במקרה וזה בגדר מתנת , דבוקה בו   הייתה
כדי להוכיח שהיו  -עם אלף קטנה -"ויקרא" :ואצל משה" ויקר" :ם לכן על בלעם נאמראלוקי
  .להם בהשגה מקרית בנוסף לכמות הראויה שווים

ויקר אלוקים אל " :כמו שנאמר, לשון ארעי ולשון טומאה -בלעם אצל" ויקר:"המילה :י אומר"רש
  "בלעם

" ואאלפך חכמה] "ג"ל, ג"איוב ל[ :מרכמו שנא, לשון לימוד -אלף: ועוד מביא הכלי יקר הסבר
הוא , דכמו שהלימוד מתקיים רק במי שמקטין את עצמו וכאן יש רמז למשה שהיה עניו מא

סרב לכך משה ניסה ל, להטיל עליו מנהיגות אלוקים רצה כאשר, הקטין עצמו וברח מן השררה
  ".לא איש דברים אנוכי: "בדבריו

היא מרמזת  - האות אלף הקטנה אצל משה: ומרא מפשיסחאר רבי שמחה בונים "וגם האדמ
את שכינתו והוא הגיע לדרגה רוחנית   ה קרא לו והשרה עליו"למרות שהקב, על הענווה שבו

  ,צנוע וענו  נשאר בכל זאת , כה גבוהה

   כמו שישנו אדם עולה לפסגת ההר ומשם הוא מצליח להשקיף: והוא מסביר זאת על ידי משל
אך , מפאת חוכמתו וגדלותו  נובע -הוא עלול לטעות שכל אשר ראה  הרי, לכל הנוף ולמרחקים

  .על הר גבוה וכתוצאה מעמידת -  במידה והוא חכם יבין שכל המראות שראה

  "שםויקרא בשם ה:"הראשון שנאמר עליו הוא היה". אברהם אבינו: אבגימטריי" ויקרא:"המילה

. לעלות בסולם   וא חייב לשאוףעלינו להסיק שבכל יהודי נמצא ניצוץ של משה וה: לסכום
על , רו ועם זאת לשמור על מידת הענווהשמירת מצוות בין אדם למקום ובין אדם לחב -הרוחני

ומתוך השראת " שכנתי בתוכםועשו לי מקדש ו" :ידי כך תשרה השכינה עליו כמו שנאמר
 .במהרה על כל עם ישראל כאיש אחד בלב אחד אמן ואמן בוא תבוא הגאולה השינה

  גוט שבת א

  

 :זמני השבת בפינסק

  17:54: הדלקת נרות

  9:15: שחרית

  20:30: עונג שבת

  16:30: תהילים

  17:20: מנחה

  19:27: השבת צאת

 
  

  הכמות פני על הרוחנית השלמות עדיפה תמיד

 התמים הקרבן עדיף מדוע להבין ויש -שלם- תמים היותו הוא הקרבן מתנאי אחד
 אשר קטנטן מום בו יב כאשר והשמן הגדול הקרבן פני על ורזה קטן שהוא אף על

  ?נראה בקושי

 הכל בסך זה הרי" הנקרא דבר שאין שלימות למדנול התורה רצתה זאת אלא
 אם אפילו בשלמות להיעשות חייב' ה בעבודת דבר כל אלא מרגש ולא קטן חיסרון

  .מזעריות הן התוצאות

 הוא שבהגדה התם הן שאלות ללא כקבלה מופיעה גם תמימות המילה נוסף דבר
 וללא ימותבתמ יוצרנו בעבודת להתנהג צריכים אנחנו כן חכמתו השלמה שלא

  .יתברך רצונו את לקבל אלא שאלות

  'ה אל קירבה

  .קרבן המילה של מהותה היאה מ להבין יש
 ורואה לירושלים מגיע מאדם כאשר -' ה אל קירבה - קירבה מלשון הוא קרבן 

 הקרבנות עבודת בשינון העוסקים כוהנים מהם, רוחניים בעניינים העוסקים אנשים
 מקלות הנזהרים נזירים מהם הדוכן על לשירה עצמם את המכינים לויים מהם
 הקרבן את לחפש הוא הולך ומשם) ראש לקלות מגיעים יין שתיית ידי על( ראש

 מקדושת ומורא בפחד לעזרה ניכנס ואז, השם את ולהלל להודות  לו המתאים
 לפי והעני, עשרו כפי העשיר הסולת או העוף או הבהמה את ומגיש, המקום

, הכוהנים הדרכת פי על אלא, רצונותיו פי על פועל הוא איןש וכמובן. אפשרותו
  .יתברך להשם הוא מתקרב שבכך הרי

 אשר על בבכי ומירר שהצטער לאחר הרי, חטאיו על יביא אשר בקרבנות גם 
 את מקריבים הכוהנים שבו בדרך ומתבונן, קרבנו את והביא', ה רצון את הימרה
 כאשר הרי בוראי רצון את המראתי ךאי אנחה פורצת השבור מליבו ואז. הבהמה

 וחטאתך עוונך סר" ו הכהן לו יאמר אז או, לי לעשות ראוי היה לבהמה עשו
 את ורק אך לעשות ימיו כל וישתדל כשלג צח לבו יהיה זאת שלאחר כמובן" תכופר
  .הבורא רצון

  'ה אל לקרבה ביותר המתאים הוא הקרבן ששם הרי 
  שבת שלום
 הרב גרשון רוזנפלד

פותחת חומש אחד ועוסקת בעיקר בדיני הקורבנות  יקראפרשת ו
המשכן . הפרשה פותחת מיד במקום בו הסתיים ספר שמות. השונים

- וְֹלא: "בסוף פרשת פקודי מסופר כי. והענן שורה על המשכן, כבר עומד
" ויקרא"לכן פתיחת החומש במילה , ..."אֶֹהל מֹוֵעד-יָכֹל מֶׁשה ָלבֹוא ֶאל

וגם ) וו החיבור(לה נסמכת למה שהיה לפניה מציינת גם כי הפעו
התורה פותחת בתיאור קורבן . להיכנס פנימה' שמשה הוזמן על ידי ה

ומציינת את הפעולות השונות בהתאם לסוג הקורבן ) של יחיד(עולה 
איכות הקורבן היא זהה והאפשרויות הן בהתאם ). בקר צאן או עוף(

התורה מאפשרת אף הבאת לעניים . ליכולתו הכספית של מביא הקורבן
) מעט סולת ושמן(שעלותה אפסית ) במקום עולה(מנחה מן הצומח 

ונפש כי "ואפילו על מנחה כזאת מתארת התורה את נותנה במילים 
אדם כל כך עני הבא להקריב קורבן הרי הוא כאילו מוסר את ...". תקריב

 לאחר קורבן העולה והמנחות. נפשו על אף עלותה הנמוכה של המנחה
קורבן נדבה שאת עיקרו , התורה מתארת את קורבן זבח השלמים

לעומת העולה הנשרפת כליל והמנחה הניתנת (אוכלים מביאי הקרבן 
, החלב(גם בקרבן שלמים יש חלקים מסוימים שאינם נאכלים ). לכהן

) אותם חלקים אחוריים שאסורים באכילה אף כיום ודורשים ניקור
לאחר תיאור קורבנות אלו מתארת . וחלקים הניתנים לכהן במתנה

לפני . קורבן המיועד לכפר על חטא בשגגה, התורה את קורבן החטאת
. תיאור חטא היחיד התורה מתארת מצב שבו דווקא גדולי העם חוטאים

רק . ואפילו הנשיא) הסנהדרין(כל עדת ישראל , הכהן הגדול בעצמו
י האומה לאחר שהתורה דנה בפרטים אלו כמו גם מדגישה שאף גדול

ולא יכולים להסתתר מאחורי מעמדם היא דנה !) בשגגה(חוטאים 
נֶֶפׁש ַאַחת ֶּתֱחָטא - וְִאם): "כז' ד(בחטאו ובקורבנו של האדם הפשוט 

. לסיום מתארת התורה סוג מיוחד של קורבן..." ִבְׁשָגָגה ֵמַעם ָהָאֶרץ
עבירות , עבירות גזל, קורבן אשם הבא על עבירות מסוימות בלבד

 ).ועוד כמה מקרים(ילה ועל ספק עבירות חטאת מע



 פרשת ויקרא

כ מדוע נענשו "ק כיפרה על כל עוונותינו א"עבודת בהמ, נשאלת השאלה
  ?י בחורבן וגלות הרי הכול נמחל בהבאת הקורבנות"בנ

כששמע , משל לאיכר שבטעות רעו פרותיו בשדות המלך
עיני האיכר חשכו . זאת המלך הורה להחרים את הפרות

התייעץ אם . כושוהרי הפרות הם כל אוצרו וכמעט כל ר
מכריו ואחד מהם נזכר שבעבר כבר קרתה כזה מקרה 
ואותו אדם עלה לארמון הביא דורון למלך טנא מלא 

  .   פירות והמלך נתרצה והחזיר לו את פרותיו

אורו פני האיכר מיהר ונטל טנא מלא תפוחים ורץ 
איך שהמשרת פתח את הדלת נכנס ואמר הנה . לארמון

משם רץ הישר , יח הסל ויצאהנ, חבילה בשביל המלך
הממונה שראה שבא . למכלאות הבקר ודרש את פרותיו

מכיוון הארמון חשב שבודאי הסדיר את כל העניין 
לקחם האיכר , אז החזיר לו את פרותיו, והמלך נתרצה

  .וחזר לביתו בשמחה

למראה , כעבור שעה קלה ירד המלך מחדרו ופניו קדרו
? הניח את זה פה מי? מה זה, סל הפירות ושאל בכעס

ענה לו המשרת שפלוני הגיע והניח את הסל ונטל את 
רתח המלך חוצפה . פרותיו המוחרמות והלך לביתו

מהרו קחו את הטנא ולכו לביתו החרימו ! שכזאת צעק
כשהגיעו משרתי . את כל אשר לו ורגמוהו בפירותיו

המלך לביתו של האיכר והתחילו להחרים מכל הבא 
בטוענה שטעות קרתה ושאם רק ניסה לעוצרם , ליד

נבוכו , יסכימו לקחתו ליפני המלך ייווכחו שהכול טעות 
, חזרו למלך, המשרתים והחליטו לבדוק את טענותיו

ואיך שרק ראה אותו המלך צעק למה הבאתם אותו 
צעק האיכר בקולו , זרקו אותו לבור בית האסורים

אבל מדוע כבודו מפלה אותי לרעה הרי בעבר , הבוכה
ה מקרה דומה ובו המלך סלח לאותו איכר איפה הי

  ?איפה היושר? הצדק

הרי , הפרות הוחרמו כדין? איך לא תבין, ענה המלך
בא והתחנן , חברך הבין את גודל אשמתו, רעו בשדותיי

ביקש סליחה ועוד הביא , והבטיח להיזהר פעם הבאה
לא רק שלא ? אבל אתה. אז נתרציתי וסלחתי לו, מתנה

רת מעשיך הנחת לי על ריצפת ביתי סל מבין את חומ
כאילו  רותךיפדרשת את " בעל הבית"פירות כאילו אתה 

ובכן עכשיו תבין אחת ולתמיד מי " בעל הבית"היית 
  !!!הוא פה בעל הבית

סליחה וקבלה , חרטה, הקורבנות גם כן באים לבטא הכנעה וכפיפות קומה
ויש לו , מגיע לו אבל אם אדם יחשוב שהביא קורבן כבר הכול. על העתיד

" למה לי רוב זבחיכם וכן) "בישעיה א יא(כמו שאומר הנביא , היתר לחטוא
  .אדרבה כאלו קורבנות מעוררות יותר חרון אף

שעת התפילה צריכה להיות שעת , בזמננו תפילות הם במקום קורבנות
ה שמאזין ומקשיב ועוזר לכול מי "הכרה בגדלות הקב, הכנעה

  .מקי לבושמתפלל אליו באמת מעו

  !שבת שלום.  ר שיתקבלו כל תפילותינו ברחמים וברצון לטובה"יה

  ברוך שאפנס, שלכם

  םכוהניתורת 

' א, קטנה' א, יתחיל ויקרא, ספר ויקרא תורת כוהנים

  .זעירא

ה קורא למשה "הקב, י בורא עולם"משה רבנו נקרא ע

מנסה , משה שהוא העניו מכל אדם, "ויקרא אל משה"

' וכותב את האות א, להקטין את חשיבות הקריאה הזו

  .קטנה' שבויקרא בא

' ויקר בלי א, "ויקר אלוקים אל בלעם"אצל בלעם נאמר 

  .בכלל

  .ל"אבל נביא אמת כך מובא בחז, בלעם היה נביא לגויים

בכל זאת צריך היה הבדל בין קריאה למשה לבין קריאה 

' אבל כאמור משה הוסיף א', צריך להוסיף א, לבלעם

  .קטנה

לנביא , אפשר אולי כדי להבדיל בין קריאה לנביא גוי

אבל . במיוחדגדולה ' צריך אולי א, שר התורה משה, אמת

הוא לא ראה את , ו מכל אדםילא כך משה רבנו הענ

  .ולכן הוא סימן הבדל אבל הבדל קטן, גדלותו

  

  "זכר תמים יקריבנו"

. צריך להבין למה התורה מקפידה שהקרבן יהיה תמים

ושופכים דמו על , שוחטים אותו, הרי מעלים אותו קרבן

  .למה צריך שהקרבן הנשחט יהיה תמים, המזבח

וזה , כפרה, חרטה, הקרבן מבטא תשובה, אולי אפשר

  .צריך להיות בתמימות

  . בלי כפרה, בלי חרטה, בקרבן בלי תשובה ןעניימה 

, כפרתו, לכן כמו שמקריב הקרבן צריך להביא קרבנו

כך הקרבן עצמו צריך להיות , בלי נגיעות, בתמימות

  .תמים

  שבת שלום

  הרב משה חיים שינפלד

זאבי של שינפלדסבא

  ה ולבביתברכת מזל טוב חמ
  "ישראל –אר פ"נו היקר תלמיד ישיבת נשגר קמיה דחבר

  י"נ כמר חיים גרוס
  עם בואו בקשרי השידוכין

  מאנטוורפן' מרת הלה כהן תחיובה ג הכל החש"עב

 ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל



  או טבע –נס גלוי   
 של פרס נוסח'' הסופי הפיתרון'' מפני היהודי העם של הסופית להצלה שגרם משעשע מקרים צירוף מן איזה של תמונה עולה המגילה בעלילת עיון מתוך, הפורים חג של הנס הוא מוזר קצת

 ידותיולמ המתאים עץ אחר שתר בעת האגגי בהמן ישירה פגיעה שפגעה ברק מכת לא, וורוששאח של ארמונו תוך אל היישר ממרום שנפל מטאור איזה לא, הספירה שלפני הרביעית המאה
  . הפרסי'' האוצר משרד'' שבלשכת המפוארת כורסתו תוך אל מרדכי ואת העץ מרומי אל היישר המן את הוביל שבתזמון מקרים של רצף רק'' ממש'' של נס לא, מרדכי של

 זה מאורע. פורים ששמו המשכר התבשיל את רקח אחת דירהלק החלקים כלל צירוף רק. כלל משמעותי נראה אינו לעצמושכ אחד שכל אירועים עשרות כמה של מרצף בנויה אסתר מגילת
 לה שאין לעצמהשכ מופלאה תופעה, הנבואה באלמנט שימוש וכן, כל לעיני גלויים בנסים שימוש תוך' ה מאת גלויה השגחה הייתה עתה עד, העולם במת גבי על שירד נס של חדש סוג היווה
  . בעולם אחר מקום בשום ורע אח
 על שרמזה הראשונה הסנונית רק היה זה מקרה. מקובעים טבע חוקי של מסווה ותחת השטח לפני מתחת נעשים ההשגחה תהליכי בו'' פנים הסתר'' של חדש עידן החל תהבי חורבן עם אך
 שהם רק, רבים נסים מתחוללים כיום גם שכן, יום היום שבחיי'' ההסתר גילוי'' - היא כן כשמה'' אסתר מגילת'' זו מגילה נקראה לחינם ולא, בעולם מעתה שתהיה האלוקית ההתערבות אופן

 וליצור פעם מידי להתרחש המותרת'' תקן סטיית'' בקרבם המכילים אפורים נתונים מין, העולם ברחבי להתרחש מוזרים למקרים המאפשרת יבשה סטטיסטיקה של מסווה תחת נעשים
  .הרגילה מבינתו הנשגבים דברים בראותו גם האדם של שיתהחופ הבחירה את לאפשר מנת על זאת כל, שגרתיים לא אירועים
 בדרכו היה המטוס: ממרומים הכל על המשגיח מישהו, פה התערבה מישהו של יד שמא או מקרים צירוף רק אומנם הוא האם השאלה את מעלה ספק שללא ימינו בן סיפור למשל והנה

 שומרי יהודים עוד היו לא מלבדם, ר"האדמו מחסידי אחד של בנו לחתונת בדרכם היו הם מתלמידיו שמונה עוד עם, ל"זצ בורגמפיטס הרבי היה ביניהם אנשים כמאה ישבו בקרבו לאנטוורפן
  . המטוס גבי על מצוות

 מהם הפנימיים התעופה שדי גמסו, ונידח שומם היה התעופה שדה. לעיר מחוץ קטן תעופה בשדה ולתדלק לנחות ועליהם במטוס דלק שחסר בפתאומיות הטייס מודיע הטיסה באמצע
   .המנחה תפילת את הפרעה וללא בנחת להתפלל יוכלו בו שקט מקום אחר לתור והחלו הם אף ירדו ותלמידיו הרבי, המטוס מן ירדו הנוסעים כל. בלבד פנימיות טיסות יוצאות
, דיבר עימו שהאיש בכך הרבי הבחין לפתע. הפרעה ללא להתפלל ופמלייתו הוא יוכלו בו צדדי חדר איזה להם לפתוח יוכל הוא האם אותו ושאל התעופה שדה מעובדי אחד לעבר התקרב הרב

  .דומה משהו או ברק בו שפגע אחד כמו נראה והיה לחלוטין החוויר
 הנהן האיש. הרבי אותו שאל? יהודי אתה'' !אבי כרלז קדיש להגיד לי שתיתן בתנאי -!אחד בתנאי אבל בקשתך את למלא מוכן אני'': לו ואומר לרבי האיש פונה התאוששות של רגע לאחר
 בדיוק אתה, ''הרבי אמר'', הזו השאלה את אותך לשאול בדיוק רציתי שאני היא האמת''? כאן מעשיכם מה לשאול מותר האם, בלגיה של זה בחלק שגרים יהודים מכיר לא אני'':והוסיף, בראשו
   !''למניין לנו המשלים עשירי

 שאני אף על, הזו הקטנה לעיר וברחתי רבות שנים לפני ממשפחתי נפרדתי'' ''.לאמיתה אמת שזו הרב כבוד לך מבטיח אני אבל, ''לספר האיש התחיל, ''שלי לסיפור אמיןשת חושב לא אני''
  .''בינתיים נפטרש אבי לזכר קדיש אמרתי לא אף הזה הזמן כל, שנים עשרות כמה כבר מצוות מקיים אינני, ביותר אורתודוקסית ממשפחה מגיע

 היחידי היהודי ואני, מניין צריך קדיש לומר בשביל, ''בפניו מחיתי'', אבא אבל'' ''!לזכרי קדיש שתגיד רוצה ואני, למותי השנה יום יחול מחר, יענקל'': לי ואמר בחלום אבי הופיע בלילה אתמול''
 רעדתי, ''ומספר האיש מוסיף'' מהחלום שהתעוררתי לאחר'' ''!מניין לך שאביא מבטיח אני, ''אבי לי ענה'', יענקל תדאג אל''! ''הקרוב ברדיוס מניין למצוא שאצליח סיכוי שום אין, העיירה בכל
 נידחת חקלאות יירתלע יגיע מנין, באמת נו, מגוחך ממש הרי זה, לכך מעבר משמעות כל לו ואין, חלום רק שזה לעצמי אמרתי, התאוששות של דקות כמה לאחר אולם, המום והייתי רב זמן
  ....... ?''יהודים אנשים מניין שכזו
 לאור ויצא לעברית תורגם('' קטנים נסים'' בספר כדוגמתו סיפורים עשרות ועוד אותו רסמהפ וזו, מנדלבאום -הלברשטאם איטה' הגב לאחייניתו ל''זצ מפיטסבורג הרבי סיפר הזה הסיפור את

 יד שמא או מדהים מקרים צירוף. ב"ארה של המכר רבי ברשימת רב זמן עמד והוא, שפות 12 -ב עותקים ממיליון למעלה ממנו נמכרו, הברית ארצותב גלים הכה הספר, )' מודן' י''ע בישראל
 את יזמן ומתמיה מוזר מקרים שצירוף להאמין מקום יש אופן בכל אך - הסבירה הסטטיסטיקה מתחום מאוד רחוק אומנם -סטטיסטי להסבר ניתנים נוספים סיפורים וכמוהו זה סיפור? מכוונת
  . אחד לפונדק הכל

: שנים מספר לפני הישראלית בעיתונות שהתפרסם סיפור, הבא הסיפור על דעתכם ומה. שכזו אמונה בעלי אנשים יש בדורנו אך, בכך להאמין מנת על איתנה אמונה בעלי להיות צריך אומנם
 להיות אמורה הייתה זו ואף, למשנהו אחד מקום בין רבות שעות לנסוע ניתן כידוע ב"בארה, בעיניו נראה מאוד מוזר ומשהו נוסע הואש משעה למעלה כבר, הראשית באוטוסטראדה נסע משה
  .  יודע לא שהוא משהו יש שמא בליבו עלה מה שחשד עד דלילה כך כל, מאוד דלילה הייתה התנועה הפעם מתמיד בשונה אך, ארוכה די נסיעה
 יחידי כמעט הוא דקות מספר שכבר כשהבחין והתגבר הלך החשש, לרכב נכנס מאז לרדיו משה האזין לא, הנסיעה בזמן תורה דברי עם קלטות לשמיעת זמנו את לנצל רמכב זה מנהגו עקב

 הוא. ימים מספר למשך הדרכים כל להיחסם יםאמור בה סופה, זורלא רבה במהירות מתקרבת עזה שלגים סופת, התאמת חששו ואכן הרדיו את פתח הוא. רכב מכלי הומה כ"שבד בכביש
 הכביש מן הקרובה ביציאה לצאת עדיף שמא או, במשימתו שיצליח בתקווה הלאה להמשיך האם התלבט והוא, חפצו למקום שיגיע עד לפחות שעתיים עוד לו יש, הרכב מהירות את האיץ

  .  הבאים היומיים את יעביר בו קטן מלון בית ולחפש המהיר
 בתוך עמוק רכבו עם תקוע עצמו את יימצא הוא אחרת, ללון יוכל בו מקום מיידית למצוא עליו, ידע הוא, ראשונים שלג פתיתי לרדת החלו דקות מספר לאחר ואכן להתחזק החלו הרוחות
 הראיה, שהוא כל מיושב מקום לחפש והחל פנה הוא יולפנ שנקרתה הראשונה ביציאה. לרגע מרגע קשה נעשתה והנסיעה שלג של דקה שכבה להיערם החלה משה של רכבו על, השלג

   .המכונית זגוגיות את וכיסה, בחוץ שהשתולל והלובן לכפור מבעד משהו לראות במטרה עיניו את אימץ הוא הראות על והקשה בעוז ניתח השלג, קשה היא גם נעשתה
 השלג גבי על ולהתקדם להמשיך בכוחו היה לא, נעצר ואז מטרים כמה התקדם הרכב. למבנה המוליך שבילה לעבר רכבו את הפנה הוא, הדרך בצד הניצב ובודד גדול במבנה הבחין לפתע
 דקות כמה לאחר. לקפוא עלול מה זמן ועוד לצנוח מתחיל גופו שחום הרגיש הוא, קפואים שלג פתיתי פניו על שהטיחה העזה הרוח מול ללכת והחל הכפור אל יצא הוא ברירה בלית, הכבד
  . לדלת שמעבר זה שאל?'' שם מי''. לקריאתו יענה שמישהו וקיווה, בחזקה הדלת על הקיש הוא, צנוע שלט גבי על רשום היה'' אבות בית, ''הבניין אל סוף סוף הגיע ארוכות הליכה

 כאן להישאר יכול אתה רוצה אתה אם, ''ענה הוא'', בשבילך מקום לנו אין אך לי צר, ''מולו עמד מזג קר איש, נפתחה הדלת. ''הדלת את בבקשה לי פיתחו בשלג נתקעתי, טובה לי תעשו'' 
  . משמע תרתי, צמרמורת בו העבירה הבאים היומיים את הזה בקור להעביר עליו שיהיה המחשבה, מאוד קר היה הכניסה חדר'' הספה על ולישון בלובי

 רב כסף לכם לשלם מוכן אני, ''שאל''? פנוי חדר איזה לכם יש אולי''. בפתח עמד הסבר חמור והאיש נפתחה הדלת, הדלת על קלות והקיש למשרד ניגש הוא, המצמרר בקור כשעה לאחר 
 על לישון יכול אתה רוצה אתה אם, מחפציו פונה לא עדיין שחדרו היא והאמת, ערירי היה הוא, מהדיירים אחד אצלנו נפטר אתמול, ''האיש השיב'', תראה''. ''במצבי תתחשב אנא, כך עבור
  . בקרירות הפטיר'', מיטתו

 שהניח חטוף במבט, האיש של ספריו עדיין מונחים היו הקטנה השידה על, הטובה להרגשתו הוסיפה לא אמש שמת אדם של במיטה לישון נכנס שהוא המחשבה ,בחשש לחדר נכנס משה 
   .''מייד זאת לברר חייב אני, אותו יטמנו הם היכן יודע מי, ''בליבו הרהר'' יהודי ההי המסתורי הדייר, ''משניות ספר הינו הספרים מן שאחד לתדהמתו הבחין הוא עליהם
 כבר אמש שמת הדייר האם'' שאל''? עכשיו רצונך מה''. סבלנות איבוד של סימנים עליו נראה והיה הדלת את בזעף פתח הסבר חמור האיש, הדלת על שוב והקיש המשרד אל שב משה
 להם שאין העריריים כל בקבורת - החוק י"עפ מטפלים שם, הקרובה הכנסייה לרשות גופתו את נעביר האוויר מזג השתפרות עם, ''האיש השיב'', לא עדיין''. מההקד ללא משה שאל''? נקבר

  .קרובים
 הפתיע'', לקבורתו אדאג אני'' ''זו מטרה למען לכאן התגלגלתי לא אם יודע מי, לקרות לזה לתת לי אסור, ''בקרבו חשב'', וחלילה חס נוצרית בקבורה להיקבר עומד יהודי'' ,התחלחל משה
  .בנחרצות סיים'' !יהודית בקבורה להיקבר צריך והוא יהודי היה האיש, ''מולו העומד האיש את משה

 עם יומיים לאחר ואכן. ''הקרובה הכנסייה לרשות אוטומטית ברעו כזה מצב, שאמרתי כפי, החוק י"עפ שכן, זה באזור החוק רשויות עם להתמודד עליך, איתו תעשה מה לי אכפת לא מבחינתי''
   .במעשיו לו יעזור' ה, העניין הצלחת שלמען בליבו התפלל הוא אך לעשות אמור הוא אותו הבא הצעד מה מושג לו היה לא, האלמוני של בקבורתו לטפל משה פנה, בסערה הראשונה ההפוגה

 קצר ברור, חלקה עבורו שיקנה מי שאין ערירי אדם לקבור אפשרות להם יש האם ושאל העלמין בית הנהלת עם קשר יצר מכן לאחר, ביותר הקרוב ודיהיה העלמין בית היכן ידידו אצל בירר הוא
   .כאלו מקרים עבור בדיוק המיועדת קטנה חלקה ישנה זה הקברות שבבית העלה
 שהיה העלמין בית לעבר ונסע מכוניתו של האחורי במושב הארון את העמיס משה. הגופה שחרור את לאשר ניאותו ,כוונתו כנות את שהוכיח ולאחר המקומית לכנסייה פנה הוא כך אחרי
  . שמאחוריו במושב הנמצא שגרתי הלא המטען על לחשוב הפסיק לא הדרך כל, נסיעה שעות כמה מרוחק
 תעודת ואת הנפטר של המסמכים את ממנו ביקש המנהל. ביותר הטובה בצורה הקבורה את ארגןשי מנת על המקום למנהל ופנה הראשי למשרד משה ניגש, הקברות בית לפתח בהגיעו
  .תדהמה אחוז שהוא ניכר והיה ממנו נעתקה לשונו, לרווחה נפער ופיו הנפטר ובשם בתמונה הלה הביט, אותם לו הגיש שמשה לאחר, שלו הזהות
 עימי שעשה ולאחר ומכובד נאה היה מראהו, לכן קודם הכרתי שלא אדם העלמין בית למשרדי הגיע שנים מספר לפני'': פרלס והתחיל העלמין בית מנהל התעשת התאוששות של רגע לאחר
 חלקה תייחדו זה שבכסף רוצה אני, שגרתי כך כל לא מה דבר עימו לעשות מעוניין ואני נאה כסף סכום בידי יש אדוני תראה'': לי ואמר רב כסף סכום לפתע שלף הוא דקות מספר של הכרות
   .''קבורה למקום וכן שלהם הלוויה צרכי לכל זה כסף בסכום תדאגו אתם, וגואל מכר ללא שנפטרו וגלמודים ערירים אנשים עבור מיועדת היהשת

, לפנינו פה המונח זה הוא,''ואמר המנהל הוסיף, ''הזו החלקה את שתרם ההוא האיש'' ''זו בחלקה אחד במקום שימוש נעשה כבר היום ועד קבורה מקומות עשרה הכשרנו הזה בכסף ואכן''
 ולכן, ושלום חס נוצרית בקבורה להיקבר עלול זה שאדם ידע הסיבות מסובב'' ''!הוא אכן שזה מיידי באופן ידעתי שמו את וכשראיתי פניו את זיהיתי התעודה גבי מעל תמונתו את כשראיתי מיד
 של סוג איזה מוצאים אנו זה מדהים בסיפור!! ''שכזו למטרה הכין בעצמו הוא אותו למקום אותו ותביא, מונח היה הוא בו הנידח למקום לשתתגלג מנת על דרכים לא בדרכים אותך שלח הוא
  .לו הראוי עם ייעשה והיושר שהצדק לכך לדאוג היא כשהמטרה, מדויק ובתזמון אפשרי בלתי כמעט מקרים לצירוף ודואג בחוטים המושך קוסמי כוח

 השילוב רק, במקרה לקרות היה יכול ל"הנ במאורע שלב כל, הסטטיסטיים החוקים במסגרת ייראה לושהכ כך הדברים את מסדרת היא, הטבע בחוקי שינוי שום מחייבת אינה שכזו התערבות
 של מסוים סוג בו וקבע בריאתו עם העולם את הריץ -הדתית סההתפי י"עפ כך -אלוקים. רגיל אנושי בהיגיון נתפסת לתיבוה מופלאה כה לתוצאה הביא המורכב הפאזל חלקי בין המופלא

 פעולתם את ישנו שהם לכך שתגרום לעין הנראית סיבה כל ואין היקום במרחבי היטב יםנגמעו הטבע חוקי, התוצאה אותה את תניב פעולה אותה שתמיד לכך הדואג] מוכרחות[ דטרמיניזם
   .ינוע הכל פיהם ועל בעולם הטבע כוחות לשלוט החלו הבריאה רגע מאז!! ''יעבור ולא נתן חוק'': המקרא בפסוקי מצינו כך ואכן. התמידית

 מגדולי אחד כותב כך. יום בכל מתרחשים לא שכאילו גלויים סיםינ אך, לעולם משמעות אחר התר אדם כל של בסיסי רצון הוא, עולמי משגיח של קיומו את שיוכיחו מופת או אות לראות הרצון
  ). בא פרשת סוף ן"רמב('' וכופר רשע כל לעיני דור בכל ומופת אות יעשה לא ה''הקב כי, '')ן''הרמב( נחמן בן משה' ר נייםיהב ימי של ביהדות שבההמח בעלי

 לדאוג בידו העומדות האפשרויות מן אחד קר הם הסטטיסטיקה חוקי, בעולם סדר משליט הוא ודרכו, שברא הדטרמיניסטי העולם תוך אל חודר העולם יוצר בו, נראה ואינו קטן פתח ישנו 
 לבסוף מתקיים ובתאונות במלחמות נפגעים זכרים שיותר כך עקב( נקבות 49.3%-ו זכרים 50.7% זהה כמעט הוא המינים שני בין הנולדים אחוז בה העולמית המציאות, יופר לא הזה שהסדר
  .הדורות כל לאורך זהה היא התוצאה הכולל העולמי בסך, הכול ולמרות, ונקבות זכרים של שונה אחוז ישנו משפחה בכל שכן נתפסת ובלתי פלאית היא זו מציאות) ביניהם מוחלט שוויון

 אליהו הרב. סתרנ נס לא אפילו, גלוי נס עבורו שיתרחש זכאי אחד כל לא. ''לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה'' נתוני יתר בין למכביר למצוא ניתן, הזה המופלא העולמי לסדר נוספות דוגמאות
 מכתב! (''נפש למסירות הנוכחות הוא הזה הסדק. נכנס הנס ודרכו, לעין נראה שאינו הטבע בחומת קטן סדק יש'': כותב הוא וכך, נסים לחולל המדויקת הנוסחה את לנו מביא ל"זצ דסלר

   ).267' ד חלק מאליהו
 יכול כזה אדם, במעשיו שיצליח לבורא בתפילה ליבו רחשי את שופך הוא לכך ובנוסף, שיעשה ממנו מצפה וראשהב מה את לעשות מנת על נפשו ומכוחות מעצמו להקריב המוכן אדם
 ואומר דסלר הרב מוסיף, מזו יתרה. לעין וברורה מוחשית בצורה הבורא של המופלאה בהנהגתו מסביבו להבחין יוכל שהוא כזו בתורה יתנהלו העולם שמאורעות לכף לצפות הוא אף

  .אחר דבר בשום ולא, המשפחה חיי בתכנון לא, בעסקים לא, מושלם כנוןת לתכנן אמיתית אפשרות שאין, )179' עמ' א קחל שם(
 למבוקשו םהאד שיגיע עד אמרילה יכולות מיותרות מילים והמון, בדרך להשתבש יכולים דברים ואחד אלף, העליונה להשגחה אותם להשאיר ועליו לשליטתו מחוץ שארוישי פרטים ישנם תמיד
  .העליון הרצון ידי על אלא שליטתו ללא נעשים הדברים כיצד ויבין יידע שהאדם בכדי העליונה ההשגחה ביד נתונים אלו כל, הסופי

  פורים שמח

  
 ה"אפרים ירחמיאל וינטרוב ע' ל וזוגתו שושנה רודא בת ר"אפרים הלפרין זצ' לעילוי נשמת הרב שמואל מנחם הכהן בן ר



    

י"זאבי שינפלד נ: "בפינסק –חדש "עורך ומגיש 
הדים רחבים עם השמעת הבכורה לשיר נוסף לקראת צאת הדיסק החדש של 

בשיר זה  – "בפינסק –השבת "אשר יקרא " ישראל –פאר "תלמידי ישיבת 
איטשע מאיר י "נ נתן לוינסוןא "שליט אברהם גבירצמןשרים הרב 
היות והינו עוסק בנושא השבת והשיר  -י "ניהודה ברומר י "נ סולובייציק

טוב "מתוך התפילה להדלקת נרות השבת מצטרף לשירים " ותזכני לגדל"
  .ועוד היד נטויה" רצה השם"ו" להודות

 וויסאליעזר יוסף דייו הראשון של חברנו בשבת שעברה נערכה הברית לאחיינ
   . ר שירוו ממנו רק נחת כל הימים"יה, "משה"י ויקרא שמו בישראל "נ

מסיבת ראש חודש אדר את  "אהרון - בית "בנות בית הספר במוצאי שבת חגגו 
  .מסיבת מלווה מלכה בשילוב

 אלחנן רוזנפלדרב והוועד השבועי בבית ראש הישיבה  "דמלכא –מלווה "ה
ובו דובר רבות על עניין השמחה על סוגי א התקיים בסימן חודש אדר "שליט

, שמחה של סיפוק, שמחת התורה, על שמחה אמיתית ופנימית, השמחה
שמחת , שמחה שאיננה אמיתית, שמחה של מצווה וכדומה מול שמחה חיצונית

השיכור שרק כאשר שותה יין הוא שמח אך מיד כאשר היין פג מתפוגגת גם 
  .כל זה מול הוללות, ההשמח

דראש חודש אדר התקיימה המסיבה החודשית לזקני העיר ' ביום ראשון א
י קבוצה מתושבי העיר "ע" חסד –מקהלת "פינסק ובו הופיעה לפני הקהל 

  .וכן תלמידי בתי הספר דייםוהיה

" אהרון – בית"דראש חודש אדר שני חגגו תלמידי בית הספר ' ביום שני ב
 -מופע "והצליחו להראות שוב שניתן להרים  כבוד חודש אדרל" קרנבל" בנים
ברמה גבוהה מבלי לפגוע ברמה האומנותית ויחד עם זאת לשמור על " חינוכי

מנהל בית הספר הרב אברהם גבירצמן מבקש לנצל את , צביון יהודי מובהק
א על "שליט פנחס צינמןולרב  מישה פובלקובהמקום הזה להודות לרב 

  .ההשקעה

שלישי בערב עת חגגו כל בית ישראל בארצנו הקדושה את שמחת נישואי  ביום
ישבו מאות מתושבי העיר פינסק במספר א "ר שליט"מורנו האדמו בת

מוקדים בעיר לצפות בשידור ישיר שהועבר במעגל סגור לכאן לצפייה בכל 
א לצילומים נתן את "ר שליט"למרות התנגדותו של האדמו, מהלך החתונה
יישר כח . לא יקופחולך על מנת שכל אלו שלא יכלו לטוס לארץ הסכמתו למה

ר "יוסף גולדבלט שהצליח להשיג את אישורו של האדמו' למשגיח קטן הרב ר
  .י שהיה אחראי על החלק הארגוני"יוסי שוינגר נ ח"ולבהא "שליט

ואשתו ' מחנך בכיתה ה א"משה ויספיש שליטלהרב " הבאים -ברוכים "ברכת 
עם חזרתם לעירנו להמשך ' מחנכת כיתה ג א"תליט ויספיש הרבנית ברכי

הגיס בארץ /חתונה של האחשמחת העבודת הקודש לאחר שהשתתפו ב
  .הקודש

י שיצא לחופשה קצרה לארץ "נ אליהו ספייער"ברכת צאתכם לשלום לחברנו 
  .להסדיר את אשרת השהיה שלו בבלארוס

א ראש "שליט מהמשה פי' ברכת ברוכים הבאים למורינו המשגיח הרב ר
  .ויצליח בכל מעשה ידיו' ייתן ה, צרפתלהמוסדות שחזר מנסיעה קצרה 

 השבתת וסעודכל ב" אהרון –בית "תלמידות בית הספר השבת יסעדו עם 
 .א"שליט וסף גולדבלטיהרב המשגיח קטן משפחתו של 

" ישראל –פאר "בנים יסעדו כל בחורי ישיבת " אהרון –בית "בבית הספר 
  .בכל סעודות שבת קודש' א ומשפ"הרב משה פימה שליטובראשם המשגיח 

מסיבת לקראת באשר הם קהילה אופפת את כל חלקי הת עצומה התרגשו
י תלמידי כיתה ה עם "סיום על כל מסכתות יומא סוכה ביצה שנלמדה עה

המסיבה תתקיים בהיכל הישיבה , המלמד הרב יצחק מאיר סולובייציק
בנים תלמידי ישיבת פאר " אהרון -ית ב"בהשתתפות כל תלמידי בית הספר 

 .ישראל רבנים ואישי ציבור


