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בלרוס, פינסקבראשות הרב אלחנן רוזנפלד " פאר ישראל"י תלמידי ישיבת "יוצא לאור ע

  להעמיד דברים על דיוקם                
  הרב אלחנן רוזנפלדראש הישיבה                 

כמו כן קוראים השבת פרשת . כצפוי -עוסקת בנושאים שונים צו  פרשת פרשתנו
 :לאלה שבכל שבוע מקדימים ובאים חצי שעה לפני תפילת מנחה זכרו –זכור 

ת פרשת זכור בין תפילת שחרית למוסף וזוהי קריאשהשבת ישנה קריאה נוספת 
כ שנו ממנהגכם והגיעו לתפילה עם "ע. וחיובה לפי דעת רוב הפוסקים מהתורה

רגש היה לראות את מ. להזכירם זמן התפילה בישיבה בשעה תשע ורבע, רשח
א בסיום "הרב יצחק מאיר סולובייציק שליט יחד עם המחנך' תלמידי כתה ה

מי שפתח את המסע הינו ראש הכולל הרב פסח ריינר , סוכה וביצה, ת יומאתולמסכ
בסיום כובד  התלמיד יוני רוזנפלד שהגיע למקום הראשון במבחן המסכם, א"שליט

באמירת דבר תורה לכל תלמידי התלמוד תורה בית אהרון בנים וכן לפני בחורי ו
שאף הם השתתפו בסעודה  - בראשות רבי אלחנן רוזנפלד  –ישיבת פאר ישראל 

ל בחברותא בשעות סדר "לכבודה של תורה היות וחלקם למדו את המסכתות הנ
סעודת המצווה בהיכל  ערב עם חלק מהתלמידים מיד עם סיום דבריו החלה

כמו כן דיבר לפני הציבור נשיא המוסדות והמשגיח של ישיבה גדולה , הישיבה
במוצאי שבת נתחיל את חגיגות הפורים , א"ה הרב משה פימה שליט"דפינסק ה

לא יוכלו א "תליטהשנה בעקבות אבלה של הרבנית ריקי פימה . בהיכל הישיבה
ום ראשון הקונצרט השנתי המסורתי בי. החגיגות המסורתיות להתקיים בביתה

א סועדים בבית "השבת משפחת הרב ישראל קוחס שליט .בהיכל לנין במרכז העיר
בישיבת פאר ישראל . ן בשבת בבוקרספר בית אהרון בנות הן בליל שבת וה

סעדו בליל שבת ראש הישיבה עם בית הספר בית אהרון בנים יהמסבים תדיר 
בסעודת השבת בבוקר יסעדו משפחתו של ראש א ו"אלחנן רוזנפלד שליטג "הרה
ימים למרות עיסוקם הרב יצאו ' לפני מס ,א"כולל הרב פסח זעליג ריינר שליטה

ובהם יוסי שוינגר אהרון בן עטר  – קבוצה מתלמידי הישיבה הקדושה פאר ישראל
בנסיעה ארוכה  -זאבי שינפלד שבתאי שוינגר בני בן עטר נתן לוינסון אלי שרייער 

במסעדה הכשרה המפורסמת  םלסעוד את טוב ליב ,ת בלרוס מינסק הגדולהלביר
את המושכות לידיו של יוסי  ם מעביריםהבו שלב שהיכנסם למסעדה זה הב" קרוז"

שווינגר שדאג לנו להנחה עם כרטיס חבר מועדון כיאה למי שפוקד רבות את המקום 
ימים ספורים שהמסעדה נסגרת בעוד ) תרתי משמע(במהלך הארוחה התבשרנו 

סקופ בלעדי  .מאז יוסי נכנס לדיכאון ומתנחם בקיוסק של השף נתן לוינסון
 המתפרסם בלעדית בחדשות העיר פינסק ואשר נודע לכתבינו לפני שבועות ספורים

היא לא פורסמה  –או מפני שהידיעה מתאימה לעלון פורימי  - אך מפני זהירות יתרה 
ואכן מזה שלוש שבתות " חזקה"יש לה עד כה אשר התבררה הידיעה כנכונה וש

א "אשר ראש הכולל הרב פסח זעליג ריינר שליט –שבת זו היא השלישית  –רצוף 
י אברכיו נעתר להפצרותיהם והחל ללבוש את בגדי השיראין דהיינו "הנערץ ע

בור האברכים עד אשר אמנם אין בידיעה זו כדי להרגיע את צי, מידי שבת" פראק"ה
מידי יום אך לעת עתה הם " פראק"א יחל ללבוש את ה"ליטריינר ש הרב פסח

ן מוסיפים ואומרים שנראה היה כי "יודעי ח .מסתפקים בזאת בתור סנונית ראשונה
ואולי  א התעניין אף הוא בשדרוג הופעתו"יוסף גולדבלט שליט' גיח קטן הרב רשהמ

דע כי לכתבנו נו .בקרוב נראה אותו בפראק או לכל הפחות בחליפה חדשה לחג
א "ה הרב אברהם גבירצמן שליט"המנהל המסור של בית הספר בית אהרון בנים ה
  .יחל למכור בקרוב בחנותו ממתקים הכשרים לפסח

      
עסבאש ןא גוט

 :זמני השבת בפינסק

  18:06: הדלקת נרות

  9:15: שחרית

  20:30: עונג שבת

  16:30: תהילים

  17:45: מנחה

  19:26: השבת צאת

  
  ...הורים הם באשר ההורים לכל

ולכן  אני מכירה את התכשיטים שלכם הלומדים כאן בישיבה
כן מכתב ששלחה לי אמא שכותבת אני מעבירה ל

  !זה עובד.... שמניסיונה

. פרצופו על מרוח כשחיוך אחד יום הספר מבית חזר שלי הבן
 .במקומי אותי להעמיד כדי מספיק פיקח שהוא החליט הוא 
 על היום למדנו :אזרחות בשיעור היום למדתי מה תנחשי 

 את לסדר צריך לא שאני שם כתוב  "הילד זכויות מגילת"
 או, לחשוב מה לי להגיד יכול לא אחד אף להסתפר או חדרה

 אומרת שאת מה ולמרות, מדת משוחרר אני ללבוש או להגיד
 יכול אני ,להתפלל שלא ובטח הראש את להרכין צריך לא אני

 אני ,האף ואת הלשון את ולחורר, רוצה אני אם עגילים לענוד
 מראש םקעקועי ולעשות, אוהב שאני במה ולצפות לקרוא יכול
 בפשע אותך אאשים אני אותי תכי פעם את ואם רגל כף ועד

 על שהשארת הסימנים עם שלי הטענות כל את ואגבה
 שלי אישי לשימוש מיועד גופי – פעם אף בי תגעי אל  .יאחורי
 אל. בקטין התעללות זו – שלך ולנשיקות לחיבוקים לא בלבד
 וגם מוח שטיפת זו עשתה שלך מאישא כמו מוסר לי תטיפי

  .חוקי לא זה

 להשפיע יכולה שאינך כך, שלי הילד זכויות את לי יש, אמא 
  !הילד לשלום למועצה אדווח שאני או עלי

  ... ה לכל אותו לזרוק היה שלי הראשון האינסטינקט 

 אותי עצרה החיים בהלכות פרק אותו ללמד ההזדמנות אבל
 אל, הנושא על בזהירות הרהרתי .קצת עוד לחשוב לי וגרמה
 הוא – פני על עלה חיוך ואז ...כך סתם לעבור לו לתת יכולתי

 ולמחרת בית שיעורי קצת עשיתי !מקצוענית עם מתעסק
 אתה: "לו אמרתי שנייה יד בגדים בחנות לקניות אותו לקחתי
 חולצות המון פה יש – מכנסיים ושני חולצות 3 כאן לבחור יכול

 אכפת שלא רואמ והם הילד למען למועצה צלצלתי ,ומכנסיים
 העיקר. נייקי או זולות בחנויות נעליים לך קונה אני אם  להם
 המועצה הנהיגה שיעורי את לך וביטלתי . יחף תלך שלא

 ולקנות לעצור זמן ואין  .להם אכפת שלא אמרו הילד לשלום
 שתאכל חשוב מאוד ולמועצה, בריא לא גם זה. בחנות חטיף
 לעצמך להכין ללמוד מתחיל אתה - ממחר ,ומזין בריא אוכל
 שזה אמרה הילד לשלום המועצה .לבד העשר ארוחת את

. לעצמאות אותך מחנך זה כי לבד להכין שתלמד גמור בסדר
 נאכל הערב ובארוחת  ללחם רעב תהיה שלא הרי הוא והעיקר

 שמה אמרה המועצה. עליי האהוב המאכל – בצלים עם כבד
 שניצל להיות מוכרח לא וזה מזין אוכל לך שיהיה זה שחשוב

 "? DVD סרט לשכור יכול אני:" שאל הוא . המבורגר או
. למכונית חדשים צמיגים קניתי אבל", עניתי, "מצטערת "

 וחוץ  ".הרכב של לבטיחות לדאוג חשוב שיותר אמרה המועצה
 לישון לבחור יכול גם אתה. אחיך של לחדר עובר אתה, מזה
 מעל גג שיהיה דורשת הילד לשלום המועצה ,בסלון הספה על

  . שלך רק שהוא חדר להיות חייב לא זה. לראשך

  .חדש דף ונפתח שהיה מה שנשכח רוצה הילד עכשיו

  !רוצה שאני בטוחה לא אני
  חברה ראו הוזהרתם
  פורים שמח
 הרבנית אסתר רוזנפלד



    

אני צועד מעודנות אל עבר מקומי , ערב שבת קודש, מידי שבוע
כאן " ישראל –פאר "של הישיבה הקדושה ' מזרח'אשר ב
נכנס " בפינסק -השבת"ומתבונן בעורך העלון החשוב  בפינסק

אף הוא אל בית המדרש של הישיבה הקדושה ומניח על 
הבימה בחשיבות מה את ערימת העלונים שעדיין ריח הדפוס 
מתפשט מהם ומתבונן איך עוד לפני שהחזן מתחיל לומר 

כבר נחטפים כל העלונים עד האחרון " אשרי יושבי ביתך"
  , ות טריות עם צאת החג בשביעי של פסחשבהם כמו לחמני

נחמד לראות אז את החמצת הפנים של הבודדים : אגב{
או אז נהרה מתפשטת } שאיחרו שלא נשאר להם עלון מיותר

כבר ממתין אנוכי ברום מושבי לראשוני , על פניי בראותי זאת
יאירו לי על , הבחורים או שמא האברכים שיבואו ויחמיאו

! אני קיים! אני כאן, משהו, ער יעירו עליומאמרי בעלון או למצ
מידי שבת ליבי נחמץ בקרבי איך כל אחד ללא יוצא מן ! אך לא

להעיף מבט בתמונתי ' מבלי אפי, הכלל הופך מידית את העלון
 –חדש "עמוד ה, היישר אל העמוד האחרון, אשר בחזית –

  .וקוראו בשקיקה" בפינסק

שבועות לא שינה עד כדי כך שכשהעורך טעה ובמשך שלושה 
ראה עלוני  –כ "את הכותרת בראש מאמרי אף לא אחד העיר ע

  .תשא –כי , תצווה, לפרשיות תרומה" בפינסק –השבת "

גם  –כותב המאמר  –או גם כאשר העורך שכח לציין את שמי 
 –השבת "ראה עלון . אז לא היה ולו אחד שנתן את ליבו לזאת

  .תשא-לפרשת כי" בפינסק

. . . ם עורך העלון וביקשתיו שיחשוב קצת עלייע באתי בדברים
אין חדש  –השבת ! והוא חביב כתמיד הודיעני חגיגית שזהו

  ...אלא  .בפינסק

בתורה מלבד פרשת שבוע גם את  קוראים אנחנו השבת
את  מדגישה שהתורה המצוות אחתשזאת היא , פרשת זכור
 לשון וזה עמלק זכירת מצוות: נקראת זומצווה  ,חובתנו בה

 בצאתך בדרך עמלק לך עשה אשר את זכור" הפסוק
 הרי הלשון כפל מהו מובן לא ולכאורה ".תשכח לא" ממצרים

 לא שהוא ברור אז עמלק שעשה מה את יזכור א"בנ שאם ברור
  ?פעמיים זה את ואומרת חוזרת התורה מדוע כ"וא ישכח

 נפלא בהסבר זה את מסביר המקרא ממפרשי אחד ראיתי
  .ברעיון םאתכ לשתף ורציתי

 עמלק לך עשה אשר את זכור אומרת שהתורה הראשון הציווי
 אבל עמלק את הזמן כל לזכור מחויב שהוא לאדם ציווי זהו

 אם כלומר לאדם ומסר נבואה בעצם זהו" תשכח אל"  ההמשך
 ישראל עם של שהשונאים שתדע עמלק את תזכור לא אתה
 לזכור ומחויב יהודי שאתה זה את לך יזכירו תמיד כולו בעולם
  .עמלק את

 לעולם יוצאים כיהודים אנחנו לפעמים ופשוט ברור הוא והמסר
 ,של בנסיעה לעולם בכלל או יום היום חיי שזה שלנו הפרטי
 להיות מנסים ואנחנו .הגדול בעולם מדינית שליחות או עסקים
 ,שלנו המקור ומה ,אנחנו מי שנשכח כדי הכל ועושים נאורים

 שוכחים ו"וח נאורים שאנחנו בעולם להראות שיותר וכמה
  .ה"לקב בויותיוהתחי הסכמים לנו ויש יהודים שאנחנו

ללכת לשחק סנוקר עם ' ו זהו חילול ה"כמו בחור שחושב שח
כיפה וכל הגויים בסביבה יראו אותה עם חתיכת בד מוזרה על 

ומורידים את הכיפה " ' קידוש ה"הראש ומיד מחליטים לעשות 
  .ע"ל

 השונאים עמלק את תזכור לא אתה אם ואומרת התורה באה
 לך שאסור היסודות הם ומה אתה מי לך יזכירו בעולם שלנו
  . לשכוח ואופן פנים בשום

 איש יצא שפעם מסופר  - כדרכי בקודש  – קצר בסיפור אסיים
 עבר הוא בדרך אחרת בעיר בגדים לתערוכת מעירו עסקים
 או לו אומרודד השו ,שודד מולו רואה הוא ולפתע היער  דרך

 על אותך הורג שאני או לך שיש הכסף כל את לי מביא שאתה
  .לעשות מה ידע ולא לפחד נכנס כמובן הוא המקום

 דבר בשום האמין שלא טאתיאיס א"בנ היה עסקים איש אותו
 את הרים ואז לעשות מה לא היה לא  שלו בסיטואציה אבל
 אתה אם הזדמנות כרגע לך יש אלוקים ואמר למעלה ראשו
 לשמורלהתחיל לקיים מצוות   להשתנות מבטיח אני לי עוזר
 הוא אלוקים עם שלו הדיבור כדי תוך ועוד צדקה לתת שבת

 משטרה שזה רואה והוא מתקרב רכב של קול שומע פתאום
  .ברח השודד כמובן

 ,אלוקים, תשמע :לו ואומר לאלוקים פונה שוב הוא אזאו 
  .עזרתך את צריך לא אני לבד הסתדרתי

 מי לזכור צריכים תמיד ומהסיפור מהפרשה שלנו המסר זהו
 למי לרגע לשכוח ולא קיימים אנחנו מי ובזכות עלינו שומר
  .ונשימה נשימה כל על להודות צריכים אנחנו

יושב אני כמידי שבוע , ערב שבת קודש פרשת צו, גם כעת. כן
 "ישראל –פאר "הקדושה  של הישיבה' מזרח'במקומי הקבוע ב

אל תרים את עיניך  –א "המשגיח הרב משה פימה שליטליד 
ונהנה לראות איך כולם  -כתמיד ... אני יראה ויבין שניצחתי
לא שמת אל ליבך שכותרת ' תום ואפי קוראים את מאמרי עד

, חדש בפינסק" אין"המדור שונתה והיא 
...................................................................................

אני עוצר לרגע את שטף כתיבתי כדי לתת לך זמן להרים את 
לך זמן לשאול את  עינך לראש העמוד לראות שצדקתי ולתת

  !.?עצמך איך זה שלא שמת לב

אני לא יקל עליך ולא יאמר לך היכן כתובים חדשות השבת 
  בפינסק לשבוע זה

אש רממני  –פורים שמח , סליחה שהייתי דוגריו, אוהבך
  .הישיבה הרב אלחנן רוזנפלד

  

 


