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

  :בפינסק זמני השבת

  21:20 :הדלקת נרות

  3:30: שחרית

  17:45: סדר הלכה

  19:30: םתהלי

  21:00: מנחה

  22:57: צאת השבת

  הרב אלחנן רוזנפלד, ראש הישיבה
               

ולא זו . הוא חטא אשר גרם לאבותינו להתעכב במדבר למשך ארבעים שנה, חטא המרגלים

אז והשלכותיו הן מצבינו העגום מ, שניבלבד אלא אף גרם לחורבן בית המקדש הראשון וה

  .מבית ומחוץ, החורבן ועד ימינו אנו

כולם אנשים ראשי ", וכפי שהתורה מעידה, הרי המרגלים אנשים גדולים היו, וצריך להבין 

אבותינו חטאו ואינם ", ומדוע? ואם כן מה גרם להם לחטא כה חמור" אלפי ישראל המה

  ?)'פסוק ז' איכה ה( ."נוסבלעוונותיהם ואנחנו 

 "שלח לנו אנשים ויתורו את ארץ כנען"כאשר עם ישראל בקשו ממשה רבנו , המדרש מביא

אך מכיוון שהבטחתי . אך באם תרצה שלח לך, וחאני אינני מצווך לשל, ה למש רבנו''ענה הקב

  .אתן להם מקום לטעות בו, ולא האמנתם בי, ארץ ישראל, להביא אתכם אל ארץ טובה ורחבה

. ישנם גויים גדולים ועצומים מהם כי בארץ ישראל וגם כל עם ישראל ,הן אמת שהמרגלים ידעו

ומה ) ב-א' דברים ט( .ורב בני ענקיםוהם עם גדול , גם ערי הגויים גדולות ובצורות בשמים

כי הרי הם  "ארץ אוכלת יושביה היא"היה באמרם ם וחטא .שלא לסמוך על נסשנשלחו כדי 

ובדברים . דברים שלא נתבקשו לומראך אמרו , נשלחו כדי לראות את טיב הארץ וכיצד לכבשה

לידי טעות זו  הדבר שהביא אותם. אללפיכך לא רצו לעלות לארץ ישר, אלו הפחידו את העם

או גם , ה יגרש את הכנעני מפניהם רק כאשר הם צדיקים יותר מהכנענים''מחשבתם כי הקב

וכפי שהיה . אם אינם טובים יותר אך מכל מקום הם אנוסים או שוגגים ומכאן נובעים חטאיהם

הן גם המצרים וגם עם ישראל עובדים , ה''כאשר מלאכי השרת טענו לקב, בקריעת ים סוף

עם ישראל , ה''על כך ענה להם הקב? ומדוע המצרים יטבעו ועם ישראל ינצלו, זרה עבודה

מה שאין כן , בגלל לחץ עבודת הפרך שהם עובדים, עובדים עבודה זרה בטעות ובאונס

  .המצרים

ים אשר הוא יושב ואת גודל המבצר, כאשר המרגלים חזרו וספרו את חוזק העם היושב בה

, אך חששם היה. הבינו שהם זקוקים למלחמה ניסית כדי לגרש את הגויים מארץ ישראל. בהן

, אינם ראויים יותר לנס כי הרי נכשלו בחטא עבודה זרה ברצון. ברצון ,מאחר וחטאו בעגל

מיד שבו , כאשר התברר להם חטאם. לכן הם בכו כל אותו הלילה. לא יעזרם' וממילא ה

ה אמר להם ''אך הייתה זו מסירות נפש מיותרת כי הקבהננו ועלינו ואמרו , שלמה בתשובה

מכיוון שטענו כלפי ). ה''פסוק מ( "וירד העמלקי ויכום ויכתום עד החרמה"לא לעלות ולכן 

 ".אם לא כאשר דברתם כן אעשה לכם"ה ''אמר להם הקב, "לו מתנו במדבר הזה", ה''הקב

, דברוביאור ה. ואכן כל הדור ההוא מת במדבר, יים בכםכלומר את שהוצאתם מפיכם יתק

שם . ין בספרו נפש החיים'חיים מוולוז 'יבואר על פי דברי ר? ה עשה את דבריהם''מדוע הקב

ב ''דברים ל" (יעקב חבל נחלתו", כפי שנאמר .הנו מבאר את העצמה הטמונה בדבורו של יהודי

למרות . פי אדם המנענע בקצהו של חבל ארוךזה כ, כאשר היהודי מוציא מפיו דבור) 'פסוק ט

מדבר בעולמנו זה , כן דבור היהודי. אך גם הקצה השני מתנועע, שהוא מנענע רק בקצה אחד

אם לא כאשר דברתם באזני כן "ה ''לפיכך אמר להם הקב.  ודבריו משפיעים בעולמות העליונים

  ) ט''כ - ח''ד כ''במדבר י(." אעשה לכם

כי מאחר ובכיה . תם בכיתם בכיה של חינם אף אני אתן לכם בכיה לדורותא, ל''מה שאמרו חז

בכיה זו גרמה לעם ישראל את חרבן שני בתי המקדש . זו של העם הייתה בליל תשעה באב

. אשר ממנה אנחנו סובלים עד ימינו אנו, והגלות אשר באה בעקבות החרבן, בתשעה באב

  . הן לטוב והן למוטב, של היהודי מון בדבריובגלל הכח העצום הט, כאמור, צרות אלו נגרמו

ובזכות זה נזכה לגאולה שלמה , יהי רצון שנזכה לקדש את דבורנו ולדבר אך טוב על זולתו

  )מיוסד על דברי החפץ חיים בספר שמירת הלשון על פרשת שלח(  .אמן, בקרוב בימינו

 וע מוקדש לרפואת דליה בת אסתרהעלון השב בברכת שבת שלום

  הרב פסח זעליג ריינר ,ישראל –יד " כוללראש 

  "אנשים כולם" כתוב משה ששלח המרגלים על

  .היו כשרים שעה אותה י"רש אומר

 על דיבה להוציא חשבו לא ,שהלכו שבשעה משמע
  .הארץ

 אומר זה ועל" ויבואו ויכו" כתוב הפרשה בהמשך ואולם
  .רעה בעצה הםיששנ לביאתם הליכתם מקיש י"רש

 כשהלכו האם י"ברש כסתירה הדברים נראים ולכאורה
  ? היו שכשרים או רעה בעצה היה כבר זה

 שראו לפני עוד רע דבר לומר שיחשבו למה קשה ועוד
  ? ענקים שם שיש לדעת יכלו איך  הארץ את

 דברו המרגלים למה אומר שהמדרש בזה נראה אלא
 הוא לארץ יכנסו שלא שלהם ןיהעני כי הארץ על ה"ל

 יהיו לא כבר ישראל שבארץ וידעו נשיאים שהיו מפני
 לא י"רש ולכן מלהיכנס לעכב רצו כןול יותר איםינש

 שכשרים אלא רע לומר מלכתחילה חשבו שלא אמר
 לא ובסוף רע ו"ח לעשות חושב שיהודי באמת כי היו

 עשה שכבר ורק למעשה זה את מחשב לא השם עושה
 בגמרא שכתוב כמו המחשבה על גם משלם אז מעשה

  תםמחשב" פרי" העם אל מביא הנני הפסוק על
 מחשב השם אז מעשים דהיינו ,פירות שהשעו מחשבה

  .אותם למעשה

 רק היה אזי מעשה שעשו שקודם י"הרש יובן זה ולפי
 םיכשיר שעה אותו ולכן מחשיבה השם ןיא וזה מחשבה

 הליכתם שגם נחשב אז ודברו שחזרו אחרי אבל היו
 המרובה טובה למידה ו"ק מכך ונלמד רעה בעצה

  .מחשיבה השם מעשה בלי מחשבה שאפילו

  אמן טובים ומעשים טובות למחשבות זכהשנ רצון יהי

  א גוטן שבת



.קובי ברוק, זאבי שינפלד, ו ראקובאליה: מגישים

 ישיבה בשבת שעברה פרשת בהעלותך עתשבת של התעלות עברה על תלמידי ה
 בהלכה ושיעור אחרי שיחת מוסרווין ווא דרעעישבו עם ראש הישיבה בשעת ר

לשוח בתרומה האישית מהישיבה ולישיבה של כל יחיד ויחיד שעות ארוכות לקראת 
  .עזיבתו את פינסקו סיום שליחות בת חמש שנים

ות את רבם לתפילת ולאחר סיום המפגש בבית ראש הישיבה יצאו כל התלמידים לל
    .מנחה בהיכל הישיבה

  17-ו ליום הולדתו ה"שמחה צוויג היה "מה ולבבית לחברנו היקר הברכת מזל טוב ח

, ובארצות הברית, באנגליה, בנות העוזבות לסמינרים בארץ" פסלני זבנוק"מסיבת 
  .א"המסיבה לבנות הייתה גם חגיגת יום הולדת לרבנית ריקי פימה תליט

נים לבית לאחר חלוקת התעודות יצאו הב –לבית ספר בנים " פסלני זבנוק"מסיבת 
משפחת פימה ושם חיכתה להם ארוחת ערב משובחת כמו שהרבצין פימה יודעת 

א עד השעות "לאחר הסעודה הגיעו תלמידי הישיבה לזיץ עם תלמידי כיתה י, להכין
 המסיבה לבנים הייתה גם מסיבת יום הולדת לתלמיד אשר -הקטנות של הלילה 

  .17-ליום הולדתו ה סמוסנקו

שות אליהו ראקוב יצאו לעיר בריסק להכשיר את המטבח קבוצת תלמידים ברא
  .מחנות הקיץ של בית אהרון"במחנה לקראת 

  .שהצטרף ללומדים בישיבה הקדושה זהב- ברכת ברוכים הבאים לתלמיד אריאל משי

ה אלי שרייער לרגל שובו לישיבה מחופשה קצרה "ברכת ברוכים הבאים לב
  .באנגליה

קברות צדיקים  לע לפולין להעתיר בתפילה ראש הישיבה וקבוצת בחורים יצאו
על אמה של  –ט שהינם מצאצאיו "ובפרט בקברו של בעל התוספות יו -בקרקוב 

באתר הזכרון  ורבהזדמנות זו ביקוהזקוקה לעבור ניתוח בשבוע הבא " אם הישיבה"
  ."אושביץ"

משה , קובי ברוך, לבחורים החשובים אליהו ספייער" לשלום –צאתכם "ברכת 
  .שיצאו לארץ, נירחמ

תלמידי ישיבת , "ישראל –יד "אברכי כולל , התרגשות עצומה בקרב חברי הקהילה
לרגל יציאתם לשבת בקייב " אהרון –בית "תלמידי בית הספר , "ישראל –פאר "

התורה בעיר פינסק הם א אשר כל מוסדות "ר מקארלין שליט"לשבות יחד עם אדמו
  .תחת נשיאותו

הרב  בת פאר ישראלימוד ראש המוסדות והמשגיח בישבראש המשלחת לקייב יע
' מייצג יחד עם מס, א ראש הישיבה"הרב אלחנן רוזנפלד שליט. א"משה פימה שליט

א המנהל הרוחני "הרב אברהם גבירצמן שליט". ישראל –פאר "בחורים את ישיבת 
  .של בית הספר בית אהרון בנים מלווה את תלמידי בית הספר

 20:53הדלקת נרות בבירת אוקראינה בשעה , לטובת היוצאים לשבות בקייב
  .22:23צאת השבת בשעה  21:20 -שקיעה ב

 בקרקובשבתון 
  22:03צאת השבת  20:52שקיעה  20:34לטובת השובתים בקרקוב הדלקת נרות 

 

 

  לאומרם נדרשת לא אשר דברים תאמר אל

 את עשו ואכן. הארץ את לתור המרגלים את שלח נורב משה

 אשר ך\א. מסעם תוצאות על ודווחו נורב למשה וחזרו שליחותם

, עוד ולא, דיווחו אשר הדיווח על קשות נענשו שהם,  הוא קרה

 ממרים למדו לא אשר על. רשעים להם קראו ל''שחז אלא

, הוא פלא ואך. משה על רהדב אשר על נענשה אשר, הצדקת

 הגר העם כי נורב למשה ולומר במציאות לשקר היה עליהם וכי

  !?הפוכה המציאות כאשר, הוא חלש בארץ

 אך,  בנאמנות שליחותם את עשו הם אכן  ן''הרמב אומר אלא 

 ביאור הוסיפו הם כי. 'וכו העם עז כי אפס" אמרו כי היה חטאם

. הארץ את לכבוש יחויצל כי להם נראה לא כי ואמרו למצב

 עליהם היה כי. נענשו כך ועל) במפרשים' ר עמהם היה וטעמם(

 דעתם את לומר ולא, לפניהם אויביהם ימגר כי ה''בקב לבטוח

  .בדבר האישית

  

  שבת שלום
 הרב גרשון רוזנפלד

  פרשת שלח

 .פרשת המרגלים אחת הפרשיות הקשות בתורה

  .כך כשלו והביאו כזה אסון על העם, איך שנים עשר נשיאי עם

על כל יום של שליחות נמק העם , יום לשנה, ארבעים יום

  .במדבר ארבעים שנה

נים שרוצים יש מהאחרו, ל בפרשה קשה זו"הרבה מדרשי חז

ולא נכנס לארץ , שהמרגלים ידעו שמשה נשאר במדבר, לדייק

ויש , שרצו להישאר אתו, וכל כך היו דבוקים בו, ישראל

ולכן רצו להאריך , שסוברים שחשבו שתומתק הגזרה על משה

  .ולכן דברו סרה בארץ ישראל, את הזמן

  .וכלב בן יפונה, יהושע בן נון, שנים שרדו מהשנים עשר

משה קבל תורה מסיני ומסרה . תלמידו הנאמן של משהיהושע 

  .מי שלמד תורה מפיו של משה שר התורה לא כשל, ליהושע

הלך עד חברון להשתטח , כלב בן יפונה שזכות זו לא הייתה לו

  .ובזכות זה ניצל, על קברי אבות

ותפלה על קברי אבות מצלת אף , מכאן אנו למדים שתורה מצלת

  .היא

 נפלדהרב משה חיים שיי

  

  ,איחרתי לרכבת: לעולם אל תאמר
 .הבאה. ...הקדמתי לרכבת: אלא


