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

דהרב אלחנן רוזנפל, ראש הישיבה

 ופגום פיזית לקוי שהיה למרותש רשע אותו, הרשע בלעם של מפיו ודווקא, עוצמתם במלוא ישראל עם של מעלותיו נחשפים, בלק בפרשת
  .וברוחניות בגשמיות ישראל של במעלותיהם ולהפנים להבין, לראות הצליח, רוחנית

 מואב מלך בלק חשש, הבשן מלך ועוג האמורי מלך סיחון, ערד מלך הכנעני את שהביסו לאחר מואב ארץ בפאתי עמדו ישראל בני כאשר זה היה
 שיקלל כדי והקסמים הכישוף בחוכמת שליטה בעל ושהיה בפיו שכוחו, םהעול אומות נביאי כגדול הידוע, לבלעם לקרא ושלח ישראל בני מפני
  .ישראל עם את

 להביאו בלק החליט - מופלאים ברכה דברי בפיו שם, ישראל לעם באהבתו' וה, ישראל את לקלל בלעם ניסה בהם, כושלים תניסיונו שתי לאחר
 רּוחַ  ָעָליו ַוְּתִהי ִלְׁשָבָטיו ֹׁשֵכן ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַוַּיְרא ֵעיָניו ֶאת ִבְלָעם ַוִּיָּׂשא", תמספר הפרשת .המרושעת משימתו להשלמת אחרון בניסיון הפעור ראש אל

ִהים  ובעקבות, "לשבטיו שוכן ישראל את וירא", ישראל-עם על משם צפה בלעם" ִיְׂשָרֵאל ִמְׁשְּכֹנֶתי ַיֲעֹקב ֹאָהֶלי ֹּטבּו ַמה...  ַוֹּיאַמר ְמָׁשלוֹ  ַוִּיָּׂשא. ֱא
  ".אלוקים רוח עליו ותהי" זאת

 כל ראה) "א: דברים שני ראה שהוא, י"רש עונה? עליו" אלוקים רוח" של השראה לאותה שגרם בלעם ראה מה: שואל, י"רש, הידוע המקרא פרשן
  ".רוחב אוהל לתוך יציץ שלא, זה כנגד זה מכוונין פתחיהם שאין ראה) "ב". מעורבין ואינן לעצמו שוכן ושבט שבט

 התבטא ל"חז שלפי עד גדולה כה התפעלות אצלו פעלה" זה כנגד זה מכוונין תחיהםפ ואין לעצמו שוכן שבט כל" של זו ראיה מדוע, להבין ננסה
  ?"עליהם שכינה שתשרה הללו ראויים" ואמר בלעם

 ולא עיניים שתי עם נברא האדם מדוע, אביו את שאל הוא ארבע בן שבהיותו, ד"חב של השישי הרבי, צ"הריי ר"אדמו על בסיפור נקדים כהרגלינו
 לשין ימנית שין בין ההבדל ומה, אביו שאלו. השיב כן' ? ב -' הא את הינך יודע, אביו השיבו! אחד ואף אחד פה שיש כשם? אחת עין עם נברא

 לעין זקוקים לפעמים כי, אביו השיבו, קודההנ זו... שמאל בצד הנקודה השמאלית ובשין, ימין בצד הנקודה ימנית בשין, צ"הריי השיב? שמאלית
, החזקה בעינך השתמש - להסביר אביו המשיך - האדם בני של הטובות במעלות בהתבוננך): "השמאלית( לחלשה ולפעמים, )הימנית( החזקה
 מי יהיה, יהודי שעל בליבי נשתרש מאז: צ"הריי הרבי ומסיים...". השמאלית, החלשה בעינך עליו הבט חוטא האדם את בראותך ואלו. הימנית
  ...יפה בעין ולהביט להסתכל צריכים תמיד, שיהיה

 פתחי ואין בזה זה מעורבים אינם, לעצמו שוכן ושבט שבט שכל מכך בלעם של התפעלותו את רואים המקרא מפרשי אמנם: לפרשתנו חזרה
 - משכנותיך, יעקב - אוהליך טובו מה: "הידוע המשפט מיד בוקע ומפיו" אלוהים רוח עליו ותהי"ש עליו השפיע זה דבר, כנגד זה מכוונים בתיהם
 את, ישראל עם של הרוחנית הבנייה בצורת מבחין הוא בעיקר אבל. ישראל בני בתי של הגשמית הבנייה צורת את רואה בלעם". ישראל

, חסד עשיית, התורה לימוד ישראל עם של היסוד ערכי את רואה הוא". המדרשות ובתי הכנסיות בתי את", "משכנותיך"ה ואת" אוהליך"ה
  .וההיטהרות ההתקדשות, התמימות, הצניעות

 שאינן פתחיהן ראה, האחת, בלעם שראה המעלות שתי. אחרת צניעות. ישראל שבבני הצניעות מעלת, אחרת מזווית זו בנקודה געתל רצוני אבל
, ופשוט קל דבר שאפילו עד. ישראל- עם של הגדולה הצניעות את מבטאים יןמעורב ואינן לעצמו שוכן ושבט שבט כל, יהיוהשנ, זה מול זה מכוונין
 הדברים מה כלפי .גדולות בברכות שיברכם אלא, ישראל-עם את יקלל שלא הרשע בלעם על אפילו פעלו, זה כנגד זה יהיו שלא, הפתחים כיוון כמו

 ולהכנסתו הכלכלי למעמדו כיאה, ראובן, לדוגמא, יום בכל שיםהמתרח לדברים עדים אנו. בשני האחד לקנא אדם בני טבע, לצערנו: אמורים
 של בנו. ושמחו נהנו כולם" הנאה שכולו ערב" המלך כיד ותפריט מפואר רועיםיא חצר, מיוחדת הפקה עם לבנו מפוארת מצווה בר ערך, הגדולה
 בינוני הוא מעמדו ששמעון לעשות מה אבל... מוכר אודמ משפט, "רוצה אני גם", ראובן של מבנו פחות לא מצווה בר רועיא מאביו ביקש שמעון
 פי על חיים של למצב להגיע אותנו מביא' וכו והמשפחה החברים, השכנים: קרי, לסביבה בותהמחוי ורגש, ומבקש מתעקש הבן אבל... ומטה
, ראשית לדעת עלינו ...רושם לעשות כדי, השואו בשביל רק וגדולים המוניים אירועים עושים אנשים, היום... למציאות קשר ללא, בועה חיי, דמיון
 וכי, חלילה לקנא מה אין, בחצרו חונים יוקרה ורכבי, מפוארת בוילה שחי אדם רואים כשאנו, העממי המשפט שאומר כפי" זהב - הנוצץ כל לא" כי
 את להחליף המוכן בעולם אדם אין. אושר יחמבט אינו העושר? ומאשתו מילדיו ונחת אושר לו יש האם? לבנקים חייב הוא כסף כמה יודעים אנו

 מובא. כפשוטו עשיר בהחלט הוא המאושר האדם אך. אושר מחייב לא העושר כי, עושרו למרות... אחר אדם עם" שמסביבו חבילה"ה כל עם מצבו
, בלעם ראה זה את ...חרוו רק זה שארה כל! גדול עשיר אתה, ה"ב בריאים ביתך ובני אתה. רגליים, ידיים ,שיניים, עיניים: תיבות ראשי ר"שעשי
, זה כנגד זה מכוונים בתיהם פתחי ואין בזה זה מעורבים אינם, לעצמו שוכן ושבט שבט שכל, בחלקו השמח את, ישראל שבבני הצניעות את

  ".בחלקו השמח עשיר איזהו" בבחינת ושבט שבט לכל שהיה במה שהסתפקו, הכוונה

 לא מדוע אותי ישאלו לא. שנה ועשרים מאה לאחרי לשמים, למעלה אגיע כשאני: עצמו על שאמר מאניפולי זושא רבימ מיוחדת באפיזודה נסיים
 את קסמתיומ ייכולותי את ניצלתי האם... זושא של ולמדרגתו למעלתו הגעתי האם: תהיה שהשאלה בטוחני אלא, נורב משה של למעלתו הגעתי
  ....'ה בעבודת יכוחותי

 נהיה ואז, הלב מכל לפרגן, אחר למישהו שיש במה לשמוח ואף לנו שיש במה לשמוח אחד מצד, זה את ניישם ואוב, השבוע מפרשת המסר זהו
  !באמת מאושרים

  :בפינסק זמני השבת

  21:18 :הדלקת נרות

  9:30: שחרית

  17:45: סדר הלכה

  19:30: םתהלי

  21:00: מנחה

  22:49: צאת השבת

 וע מוקדש לרפואת דליה בת אסתרהעלון השב

  ט"לאוי' ר ירוחם דוד בן רות מרגרת"לרפואת הר



  

וההצלחה  –עם פתיחת מחנה הקיץ בעיר בריסק 

האדירה ברישום תלמידים למחנה כאשר הגיעו 

תלמידי קו חול –למעלה ממאה חניכים להשתתף 

אליהו : בזוגות זוג לכל קבוצה הישיבה למדריכים

יאל משי זה מדריכים בקבוצת ראקוב יחד עם אר

ויהודה ברומר אליעזר יוסף דייוויס  הקטנים

זאבי שינפלד  "אלי' מי לה"מדריכים בקבוצת 

" אין עוד מלבדו"בקבוצת יהושע זיידל מדריכים 

מדריכים בקבוצת  אלי שרייער ואושי ברסון

יעקב שינדלר  "ה אנחנו אוהבים אותך"הקב"

איטשע " השמחה"בקבוצת קב ברוך מדריכים עוי

יק ישראל מיגרום מדריכים מאיר סולובייצ

ופ נתן לוינסון פיני גרוסק" תפילין"בקבוצת 

בנימין לוי ומתתיהו " התפילה"בקבוצת מדריכים 

ה אנחנו אוהבים "בקבוצת הקברידמן מדריכים פ

שההמנון וכל הפעילות התורנית כמובן  –" אותך

יוסי שוינגר משגיח  -הינה סביב שם הקבוצה 

 כשרות ישראל ויס עוזר אישי למנהל הקמפ

 אברהם אלימלך גברילובץ אחראי על החנות

  .הכשרה במחנה

ניהול הרב ברוך שופנס הגיע יחד עם רעייתו ל

" לאלף –נר "עם ארגון בשיתוף פעולה  מחנהה

וראש הכולל הרב יעקב " עמי –שבות "וישיבת 

  ..א"באום שליט

מנהל את המחנה מול  מישה פובלקובהרב 

 .הגורמים המקומיים

בבריסק זמן " לאגער"הלטובת השוהים במחנה 

צאת השבת  9:40שקיעה  9:22נרות הדלקת 

11:04.  

ח "בהחמה ולבבית לחברנו היקר המזל טוב ברכת 

 אחותו י לרגל נישואי"ר יוסף דייוויס ניעזאל

  .מ"בשטו

ברכת הצלחה לתלמידי הישיבה מתי שינדלר 

משה רחמני אליהו ספייער עת החלו את לימודם 

  .בירושלים עיר הקודש י"בישיבת רש

ביום שני השבוע נפגשו כל מפקדי היחידות של 

מפקדי , א במשרד ראש הממשלה"הביל א"זק

ו בכינוס שנפתח מדינות נכח 11-היחידות מ 

 21זהב על -יהודה משי' א ר"ר זק"בדבריו של יו

שנות פעילות לאחריו דיבר ראש הממשלה מר 

א ובתוכם ראש "בנימין נתניהו עם מפקדי זק

שהקים את יחידת  –הישיבה הרב אלחנן רוזנפלד 

והודה באופן  –א בלארוס לפני כחודשיים "זק

אישי לכל העוסקים במלאכה שעושים זאת 

דבות מלאה וביקשם לפעול יותר בקרב בהתנ

 –בין "במהלך בחורי הישיבות של יסכנו עצמם 

לסיום דיבר נשיא היחידה הבינלאומית ". הזמנים

ו והודה לראש "א מר מיכאל מרישווילי הי"בזק

  .הממשלה שטרח והגיע לפגישה החשובה

ראש הישיבה הרב אלחנן רוזנפלד ניצל את 

' לשיחה עם רההזדמנות שנקרתה בדרכו ונפגש 

יהודה משי זהב והודה לו על הסיוע בפתיחת 

היחידה בבלארוס וכן על הסיוע בהקמת ארגון 

ובחנו במשותף אפשרויות " החובש בלארוס"

" ישראל –פאר "נוספות לעזור לישיבה הקדושה 

ועל קידום מיזמים משותפים עם הקהילה 

משה חיים ' הב והריהודה משי ז 'ר – .בפינסק

שינפלד שוחחו עם סגן שר החינוך הרב אליעזר 

מנחם מוזס בדבר אישור המשך עבודתו של ראש 

בקרוב  –הישיבה הרב אלחנן רוזנפלד בפינסק 

  .הפתעה

כבר במהלך תחילת המחנה חגגנו שתי חתונות 

ה למרות הלחץ הגדול ובפרט שרוב בקהיל

השליחים פועלים במחנה הורה נשיא המוסדות 

י יוס' ל הקהילה ר"למנכ א"הרב משה פימה שליט

לרכוש אוהל ענק שיוכל להכיל את כל  גולדבלט

 החתונה הראשונה הייתה של .האורחים בחתונות

שהיא ובעלה בוגרי מוסדות  קרול' אחיה של הגב

   .התורה בפינסק

של " חתונה יהודית"הייתה  ההשנייחתונה ה

ר קידושין הרב ארגון משפחה כהלכה ובה סיד

  .רב א הבריסקער"חיים רבינוביץ שליט

הצלחה אדירה נרשמה במבחני סיום קורס עזרה 

" בלארוס –החובש "ראשונה והקמת ארגון 

  .א"שיאותו של הרב משה פימה שליטבנ

כך מספרים לנו מר מתי גולדשטיין ומר דובי 

מייזל המדריכים שהגיעו במיוחד מהארץ להעביר 

כל מסיימי הקורס הצליחו , את ההכשרה

קיבלו ציונים מהמשתתפים  90%במבחנים כאשר 

  .85%גבוהים מעל 

בתקווה ובתפילה שלא יזדקקו למבחנים 

  .מעשיים

הרב אברהם ברכת צאתכם לשלום למשפחת 

שיצאו לארץ להמשך השתלמויות מטעם  גבירצמן

  .משרד החינוך הישראלי

א "מזל טוב לכבוד הרב פנחס צינמן שליט

להולדת בנם בשעה טובה ' שינא תחי וולרעיית

  .ומוצלחת

לבנם התקיים ברב עם בלאגר ' זכר - שלום'ה

  .המתקיים בימים אלו בעיר בריסק

הם אבינו עליו השלום בנם נכנס בבריתו של אבר

ה "להכניסו בבריתו של אברהם אבינו עיזכו 

ומעשים טובים  חופה לגדלו לתורהבמהרה ו

  .ר"אמכי

 י"מסיבת סיום מסכת ברוב עם הדרת מלך ע

בנים לשעבר " אהרון –בית "תלמיד בית הספר 

ב המתגורר "ובהווה תלמיד ישיבת ליקווד בארה

ימים בבית ' בעיר בריסק והגיע לחופשה בת מס

 ו "ה יצחק אלימלך מיסאק הי"ה

ברכת הצלחה למשפחות החדשות שמצטרפות 

למשפחת פינסק לקראת שנת הלימודים הבאה 

 –ה בוגר הישיב –הרב נחמן קיוויתי ה "ה

  .ורעייתו

ו ששימשו בקודש עד "הרב יעקב רבי ורעייתו הי

  .שנה זו בעיר אודסה אשר באוקראינה

הרב ברוך שופנס בוגר ישיבת פאר ישראל 

ו אשר ישמשו "פיהה היחני לבית ' ורעייתו הגב

  .בגני פאר ישראל וגננתבבית הספר בנים כמורה 

  השורה את מקלקלת שנאה

 מובן היה בלק של פחדו. 'וכו צפור בן בלק וירא
, לאמורי ישראל עשה אשר כל את ראה הוא הן
' וכו הקהל ילחכו שמא הפחד אותו תקף לאימומ

  .הארץ ירק את השור כלחוך

 אדם שחיפש הרי לבלעם לקרא שלח כאשר
 מקומו וכן נורב משה של לכוחו מקביל שכוחו
 הוא אשר, ישראל עם צמיחת ראשית מקום הוא
) אבינו אברהם של הולדתו מקום. (םינהרי ארם
  ,בעור. לבלעם הגיע וכך

 של בהגדה אשר הארמי לבן היה הוא כי מובא
, עמוקה תהיהי רשעתו כמה עד מובא פסח

 לעקור ביקש לבן ואילו, הזכרים על גזר פרעה"
' ה רק רע עימכם לעשות עימדי יש(, "הכל את

 אב געגועי של במסווה היה זה וכל) 'וכו נגלה
 רצה הוא כי ידעו הקדושים ל''חז אך לבנותיו
, נכדיו ואת) לבן בנות( ותיונשו יעקב את להרוג
' וכו עימדי יש שאמר ממה זאת ולמדו ייתכן
 ואת היגיון כל ומשוללת עזה הייתה זו נאהש

 זו נאהשש מאחר .אחריו לבנו השריש עצמתה
 ברגע הרי היגיון חסרת וכה עזה כה יתהיה

 אל מהכח אותה להוציא יוכל כי לו היה שנראה
 לבדו אתונו את וחבש השכים מיד הרי עלוהפ

 בחבישת יתרשלו שמא בעבדיו סתייעלה מבלי
  . האתון

 ואת מובא מטות בפרשת כי לתמוה יש ועתה 
 הגורם בלק ואילו בחרב הרגו בעור בן בלעם

  ? נענש לא בלעם את והמביא

 במיוחד שנא לא בלק ,בתחילה שנאמר כפי אלא
 כמלך תפקידו את מילא הוא ישראל עם את

 נאתוש בלעם אך עמו את להציל וניסה מואב
 קבה אמר והוא ארה אמר בלק( תהומית הייתה

 זה היה שלא ומכיוון) יותר עמוקה שמשמעותו
  .בהריגה נענש שנאה מרוב אלא

  שלום שבת בברכת
 הרב גרשון רוזנפלד



  נבואתו של בלעם

, ל"חזכפלים מיוצאי מצרים כידוע ממאמר , היו הרבה נביאים לישראל. שעם ישראל מוגדר כעם שיכול להגיע לנבואה, בספר הכוזרי כתוב

הנבואה . כח הנבואה –ישנה מדרגת ישראל , החי והמדבר, הצומח, מעל הדומם. ישראל –הסוג המיוחד באנושות . המייחדתוזו הנקודה 

לעם . כך הוא מקבל את כח הנבואה. הוא ההידבקות של הנביא בקונו –כמו שכתוב בספרים  –וכח הנבואה  ,היא מלשון ניב שפתים

ומפרש , גיבור ועשיר, נבואה לא שורה אלא על חכם. ישראל יש את היכולות הגדולות ביותר באנושות להגיע לדרגות כאלה של נבואה

ואיזהו עשיר , המתגבר על יצרו  –איזהו גיבור ; הרואה את הנולד –איזהו חכם : אאל, כפשוטו' גיבור ועשיר, חכם'ם שאין הכוונה ב"הרמב

ועיין כוזרי . 'בני נביאים הן, אם אין נביאים הן': אמרו )א"עו 'ס(ובפסחים . הן הצדדים הרוחניים שלו, תכונותיו של נביא. השמח בחלקו –

  . )תן, מאמר רביעי(

, כל מי שנתנבא. ם מדגיש את ההכנה השכלית מצד האדם"והרמב, רון טבעי לנבואה בישראללפי הכוזרי יש כש. ישנם תנאים לנבואה[

ע בדרוש של "וע .מן ארץ ישראל –' אגרשנו מן הארץ'ומכוחה רצה ל, ואילו בלעם קיבל כח נבואה. או בעבורה) בארץ ישראל(נתנבא בה 

כוף עצמך , א כתב שמאז שפסקה נבואה"והגר. יחס שבין תורה לנבואהב, )ו'ס' עמ(ה לחנוכה "הראימובא במאורות , ל לפרשת וישב"זצהרב 

  ].ל"ואכמ, וחכם עדיף מנביא, לשמוע דברי חכמים

שלא קם בישראל נביא כמשה , ל אומרים"חז. על הנושא של נבואת בלעם, לכאורה, וטופחת לנו –פרשת בלק , באה פרשה זו –בכל זאת 

איך יתכן דבר . שנבואתו מקבילה לנבואת משה, ה נביא"הקבאך לאומות העולם הקים  –שה לא הגיע אחד לדרגתו של מ, בישראל –עוד 

לא היו , שאילו היה נותן להם נביאים, מ שלא יהיה להם פתחון פה לומר"עה העמיד נביא לגויים "שהקב, י בפרשת השבוע כותב"רש? כזה

נו הכל רבשאילו היה נותן מי שהוא כמשה , יכלו לבוא בטענות –לעם כשִנתנה להם נבואת ב –גם כעת : ועדיין יש לשאול. 'גויים'כאלה 

  אבל נתן להם מישהו שונה, היה בסדר

  

 


