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

דהרב אלחנן רוזנפל, ראש הישיבה

 -' נחמו נחמו עמי'על שם תחילת ההפטרה ' נחמו'המכונה גם בשם שבת זו ובשבת  –ואתחנן  נובפרשת
' לשמור את מצוות ה, ולא תגרעו ממנו, לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם"אנו מצווים 

ואסור גם לגרוע מהן כפי ' ג מצוות ה"אסור להוסיף על תרי, אומר הווי". אשר אנוכי מצווה אתכם, יכםאלוה
וכן לא , וחמש ציציות, בלולב חמשת מינים, ן חמש פרשיות בתפיליןכגו: "י מביא בשם הספרי"ששר

ג המצוות אבל מה רע להוסיף עוד "עוד מובן שאין להחסיר מתרי" לא תגרעו'האיסור , ולכאורה". תגרעו
כאורה למרות של, "לא תגרעו ממנו"אף קודם לאיסור ' לא תוסיפו'האיסור של , יתירה מכך! ?מצווה

  !?...האיסור לגרוע חמור יותר
ישראל  ששמע זאת מבעל המעשה בעצמו הרב, נקדים בסיפור ששמעתי לאחרונה מרב מסוים בישראל

ה כבחמורה שסיפר לו כיצד המקפיד על קל, ירא שמים, לבקובסקי שפגש פעם ביהודי שומר תורה ומצוות
  .י"הצילה את בנו מרדת שחת ה עצת רבו

אך , והשקיע המון בחינוך ילדיו, הקים משפחה, בניו יורק' תורה ודעת'כי הוא בוגר ישיבת  היהודי מספר
הדרדר במצבו הרוחני עד שסולק , החל לסגת בלימודיו, הנה בנו בן השש עשרה כשהיה כבר בישיבה

היהודי ... י לשאול תחתית"מהישיבה ומכאן הדרך הייתה קצרה לפריקת עול תורה ומצוות עד שהגיע ה
, פנה לרבו בצר לו... ?ולא ידע כיצד לנהוג, קשהקשר עימו כמעט נות, לא ידע מה עליו לעשות עם בנו

כיצד אני ? רבי מה עלי לעשותושפכתי את ליבי לפני  - ר היהודי מספ -היה זה בשעה שתיים לפנות בוקר 
עליך רק להעניק : "הקשיב לי וכשסיימתי השיב הרב? ורה והמצוותדרך הת, מחזיר את בני לדרך הסלולה

תי לביתי חזר" אל תכעס עליו אלא השתדל תמיד לאוהבו ולהעניק לו את אהבתך, לו חום ואהבה
לפתע הטלפון בבית , בתחילה ללא שינוי במצבו של בני אך לאחר תקופה, והתחלתי לנהוג כעצת הרב

בהמשך הגיע לחגוג עימנו את אחד החגים ועם הזמן חזר ... להגיע לשבתצלצל ועל הקו היה בננו שביקש 
נכדים ממנו  יש לנו, הקים בית בישראל לשם ולתפארת -מסיים היהודי  -  כיום בני, ה"לדרך המלך ב
  ...יםימים הנוראב ומשמש כחזן
זאת התורה לא "צחית שאינה משתנה לפי רוח הזמן תורה נ, ורתנו היא תורת אמתת, נוחזרה לפרשת
  .היא אקטואלית היום בדיוק כפי שהייתה אקטואלית לפני חמשת אלפים שנה" תהא מוחלפת

י "שבהיותה ספר חוקים שנתקן ע, רהזהו אחד הדברים היסודיים בשמירת התו, 'לא תוסיפו ולא תגרעו'
תפילין : למשל. אינה ניתנת לשינוי -אדם  -ם שנקבעו בידי בנילא כשאר חוקי העמים ותורת -וקים אל

וכך . ובשום אופן אין להוסיף פרשיה חמישית, כשרות הן אלו שארבע מפרשיותיה של התורה כתובות בהן
לא פחות ולא , ליטול בסוכות ארבעה מינים, ולא חמשיש ללבוש ציצית עם ארבע כנפות : בשאר המצוות

ולהורישה  - ללא שינוי  - לקיים בפועל את הנאמר בה , ללמוד את התורה, יותר מכל, לכן חשוב. יותר
והודעתם לבניך ... ושמרתם ועשיתם כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני כל העמים "לדורות הבאים כנאמר 

  ".ולבני בניך
... ההתערבות שהיא אחד שקרא לשריו והזהירם שלא להתערב עם שום אדם כל כאותו המשל על מלך

והוא מיישר ' יש גיבנת לשר', 'יש גיבנת לשר'שר האוצר עם יהודי בשוק שהחל לצעוק  לאחר זמן נפגש
  ...אותה עם מילוי כריות

אם יוכיח . דולר 100.000לפתע היהודי הציע לו . השר הזדעזע לשמוע שטויות אלו ורצה להכותו להענישו
. ת המלך ולהוכיח את תפקידוהשר שמח שנפל בחלקו להעשיר את קופ. ואין לו גיבנת... שהוא טועה

וטוב לבב   השר הלך שמח, דולר 100.000יח השר וואכן הרו, תפשט לקול צחוקם של הציבורהשר ה
  .דולר 100.000- שהצליח להעשיר את קופת המדינה ב, וסיפר לו את הסיפור, למלך

אני התערבתי עם אותו יהודי ואמרתי לו שאם יצליח להפשיטך בשוק ", "שוטה שכמותך: "צעק עליו המלך
  ...ויח מיליון דולרודולר כדי להר 100.000היהודי היה חכם שנתן . יקבל ממני מליון דולר

מצוות אין ג "אין אנו מבינים חשבונו של עולם וכשנצטווינו על תרי .גורע -כי כל המוסיף ' לא תוסיפו'
כי זו כוונתו של , או אם נצטווינו על קיום מצווה דווקא באופן כזה אז אין לשנות, להוסיף או לגרוע מהם

כפי , בדיוק' הרי שלא קיים את כוונה ה - גורע או מוסיף  - ה ויש בכך מטרה ותכלית ומי שמשנה "הקב
תרופה שבאה לטהר , היא סם חייםהתורה "הידוע בחוכמתו ובפיקחותו , שאמר פעם רבי יהונתן אייבשיץ

  ..."ומידה גדולה יותר מזיקה, מידה קטנה יותר אינה מועילה. שכן תרופה יש לקחת לפי מידה בדוקה ומדודה, לפיכך לא תוסיפו ולא תגרעו. את האדם מכל הרע שבו
ולהתאים , קצר הרואי, מה לנו להכניס את שיכלנו" מחשבותיכם ימחשבותילא "ו הרי מלהבין את כוונת השם יתברך במצוותי קטונו', לא תוסיפו'זו משמעות הציווי 
  .א חשב אחרת מהכוונה הנכונהבהפסד של מליון דולר רק בגלל שהו גיון העכשווי כאותו אדם המעוניין להרוויח מאה אלף דולריאת התורה לפי הה

כמו כן אין לעבוד או להשתחוות . תמונה או כל צורה המשמשת כביטוי וסמל לאלוקים, עשות פסללממייד כתוב הציווי להיזהר ' לא תוסיפו'שלאחר האיסור , מעניין
ן הסברים וטעמים מדוע הוא יכול להתחתן עם "אין לדבר גבול ואז הוא לפעמים יכול למצוא ק, יהודי שמתחיל להכניס את השכל וההבנה שלו בתורה, לשמש ולירח

אדם שאבא שלו יהודי , או? ין הגיוריכבוד הרב מדוע הרבנים עושים כל כך הרבה קשיים בענ"ששואלים  גש עם יהודיםאני נפ לא אחת, ואגב.. בחורה לא יהודייה
... 'פו ולא תגרעולא תוסי'התשובה לכך היא דווקא מהאיסור ! ?מדוע הוא לא נקרא יהודי, משלם מיסים ונאמן למדינה, או אשתו יהודייה ומשרת בצבא, ואימו גויה

זה היה טוב ויפה לפני אלפיים או , אז אפשר לומר, הרי הן ניתנות לשינוי, אדם -ם שנקבעו בידי בנימים ותורתכשאר חוקי הע' וי של האם אני מסתכל על הציו
 אומתנואין  אבל. יכים לקבל כל אדם כיהודיאין לנו הרבה יהודים וצר, מה לעשות, ארבעת אלפים שנה אבל היום במאה עשרים יש להתחשב במציאות העולמית

היא אקטואלית היום בדיוק כפי שהייתה " זאת התורה לא תהא מוחלפת"שאינה משתנית לפי רוח הזמן , אמת' תורת אמת מה, צחיתאומה אלא בתורתה הנ
  .אקטואלית לפני חמשת אלפים שנה

כי אחרת הבניין בסכנת , שאדריכל הנותן תכנית בניה אסור למנהל העבודה לסטות ממנה מאומהכשם . במצוותיו ואל לנו לסטות כמלוא נימה מהם' זו כוונת ה
, מעבר לכך. מי שנולד לאם יהודיה או שנתגייר כהלכה בלבד -כפי המובא בהלכה  -כ יהודי הוא "יש כוונת בקיומם בדיוק כפי שנצטווינו וא' התמוטטות כך במצוות ה

לא . "ובאמת מגיע לו את כל הזכויות המוגדרים בחוק על מסירותו למדינה אבל זה לא הופך אותו ליהודי כלל וכלל' לשרת בצבא וכו, הוא יכול להיות נאמן למדינה
  .כי לא זו הכוונה" תוסיפו

קדש השלישי וביאת גואל נתאחד מתוך אהבת ישראל ומתוך שמחה ונזכה לגאולה שלימה ולתנחומים האמיתיים של עם ישראל בבנין בית המ' שבת נחמו, 'בשבת זו
  .צדק בקרוב ממש

א גוטן שאבעס

  :בפינסק זמני השבת

  20:28 :הדלקת נרות

  9:30: שחרית

  17:45: סדר הלכה

  19:30: םתהלי

  21:00: מנחה

  22:10: צאת השבת

 משה רבנו לא נכנס לארץ למען כלל ישראל
תפילות בהן  515לאחר  -בי למענכם ' ויתעבר ה

ה להניח לו ''משה רבנו התחנן והפציר בקב

להיכנס לארץ הנכספת כדי שיוכל לזכות ולקיים 

ה ''ענה לו הקב. את המצוות התלויות בארץ

כדי להציל את ?  בשלילה מחלטת וכל כך למה

 .כלל ישראל בעתיד

היה ניכנס  רבנולו משה : ואוביאור הדברים ה 

בית . הרי שהיה בונה את בית המקדש, לארץ

נבנה  היה בונה הרי רבנוהמקדש אשר משה 

ומאחר וכן , משלם בטוהר המחשבה והקדושה

מאחר ושום גוי לא . הרי שלא היה נחרב לעולם

עצי ", כפי שאכן היה המשכן( .היה בכוחו לטמאו

אז לא ) .שטים עומדים שקיימים ועומדים לעולם

ה היה ''שכן הקב ןומכיוו,היה ניתן להחריבו

אלה "הרי מובא { .משמיד חלילה את עם ישראל

שנתמשכן על , פקודי המשכן משכן העדות

 }לישרא  עוונותיהם של

ברוב , ה הצופה מראשית אחרית''אך הקב 

להיכנס  רבנומנע ממשה , אהבתו לעם ישראל

לכן וממילא בית המקדש לא נבנה בימיו ו, לארץ

ניתן היה להחריב את בית המקדש ולכפר 

  .ולסלוח לעם ישראל

  שלום שבת בברכת
 הרב גרשון רוזנפלד



יצאו בשבת שעברה פרשת דברים 

ישראל  , אלי שרייערהבחורים החשובים 

, ר סולובייציקאיטשע מאי, מילגרום

 חזקי ברויער, נתן לוינסון ,ישראל ויס

שם  לשבות בעיר הבירה מינסק ו"הי

קיימו שבתון לאנשי העיר וביום ראשון 

לקחו את ילדי העיר ליום פעילות רוחנית 

  .תוחווייתי

עיר פינסק קיבל את האורחים וניהל את ב

 ח"ה הבה"הישיבה ה התפילות תלמיד

 .אברהם אלימלך גברילובץ

י "שע –בוע הסתיימה הקייטנה לבנות הש

מכל רחבי בלארוס  - ישראל- מוסדות יד

את הקייטנה  ,בעיר בריסקשהתקיימה 

ניהלו בנות שהגיעו במיוחד לשם כך 

בקייטנה השתתפו , ב"מהארץ ומארה

שחלק גדול מהן  תלמידות  100 -קרוב ל

התרשמו לטובה ומעוניינות להגיע ללמוד 

בנות  "אהרון –בית "בבית הספר 

  .שבפינסק

במוצאי תשעה באב  –עם סיום המחנה 

לתפילות  לאוקראינהיצאו המדריכות  –

   .בקברי צדיקים

את השבת ישמרו המדריכות בצוותא 

בעיר אומן  "שבת גיבוש וסיכום"במסגרת 

  .ר מברסלב"עירו של האדמו

נתן ח "נסעו הבהתשעה באב קראת ל 

עיר  –לעיר גומל  חזקי שרייער, לוינסון

א "הרב שלום אלישיב שליט דתו שלהול

התפילות ולהפעיל את לארגן את  –

  .תלמידי העיר

 ישראל ויסח "בהלברכת צאתכם לשלום 

ימים ספורים על ' ששב לארץ למסי "נ

מנת להסדיר את אישור השהיה שלו 

  .בבלארוס

יום בו נחרב בית בליל תשעה באב 

אלוקינו התקבצו תלמידי הישיבה בבית 

המדרש של ראש הישיבה בבית שמש 

ולאחר תפילת ערבית מגילת איכה 

דרש לפניהם , יתוהקינות על חורבן הב

 –א"שליט אריה יודלביץ' רהרב המגיד 

דרשה  -ל "שבתאי יודלביץ זצ' בין ר

על הריחוק שלנו מההרגש  חוצבת להבות

סרון של בית המקדש בבחינת ישל הח

לאחריו דיבר , יתומים היינו ואין אב

מורנו ראש הישיבה הרב אלחנן רוזנפלד 

א על חמשת הפורעניות שקרו לעם "שליט

ביום זה וכן הרבה פורעניות ישראל 

נוספות שקרו בתשעה באב לאורך 

  .הדורות עד ימינו אנו

לאחר תפילת שחרית והקינות שוב 

התקבצו הבחורים לשמוע מראש הישיבה 

את סיפור החורבן  אלחנן' ג ר"הרה

. והתהליכים בירושלים בימים ההם 

המשגיח הרב משה לאחריו דיבר מורנו 

ת ושהגאולה על אורך הגלוא "פימה שליט

קרובה אך אנו אמורים לעשות מאמצים 

על מנת לזכות להיות בין הנגאלים 

הרב ולהרבות במעשה חסד כמו כן ציין 

דוגמאות לחסד שכל אחד יכול  פימה

כגון , לעשות ללא עלות רק צריך מחשבה

שר אנחנו נוסעים בדרך לשים לב כא

לאנשים וילדים שרוצים לחצות את 

ם לעבור בבטחה לעצור ולתת לה, הכביש

כן דיבר על . עוד דוגמאות רבות' וכו

הטירוף שנחשפנו אליו בשני הסיפורים 

  .האחרונים ועל היחס שלנו למקרים אלו

ממקימי בית המדרש  – הרב אלי פרידמן

וחבר מועצת העיר בית " ' מבקשי ה"

דיבר על הצורך של כל אחד לקחת  -שמש 

   . משהו מהיום הזה לכל ימות השנה

ין שזו השנה השנייה בה באים יש לצי

תלמידי הישיבה ביום הצום לבית ראש 

הישיבה לקונן על בית המקדש שנחרב 

באווירת הישיבה ולשמוע דרשות מפי 

  .רבנים

בהיכל ישיבת ביום שלישי השבוע ציינו 

את היום השני , פינסק "ישראל –פאר "

לפטירתו של הגבאי המיתולוגי של בית 

הכנסת של חסידי קארלין בעיר פינסק 

שהלך לבית עולמו בתשעה באב לפני 

  .כשנתיים

ראש עם סיום ההכשרה והשימוש של 

הרב הדרכת חתנים מפי בלימודי הישיבה 

בזמן שהותו  -  ,א"שליט נחום דיאמנט

, רוזנפלד מדריך חתנים הרב אלחנן ,בארץ

בטלפון  חתנים המעוניינים יפנו 

0526443400. 

יצאו ראשי הקהילה ובראשם ביום רביעי 

מורנו  א"הרב משה פימה שליטהמשגיח 

 אלחנן רוזנפלדראש הישיבה הרב 

 -נר "י ארגון "א לכנס השנתי שע"שליט

לכל הקהילות לדוברי רוסית בארץ  "לאלף

ס הרב ובעולם כמו כן השתתפו בכנ

חברי  ברוך שאפנסוהרב  אברהם גבירצמן

וכן הרב יעקב ראבי והרב נחמן  הקהילה

קיוויתי ורעייתו שמצטרפים למשפחת 

  .ט"לקהילת פינסק לקראת זמן אלול הבע

א אב התקיימה "ביום רביעי אור לי

 אליהו ראקובח "לבה –מסיבת האירוסין 

ברוב עם הדרת מלך בבית הכנסת  -ו "הי

בירושלים בשמחה ' אהל יוסף ברמות ד

השתתפו רבנים ראשי ישיבות וכמובן כל 

תלמידי ישיבת פאר ישראל דפינסק 

  .בלארוס

בחילת זמן ' החתונה תתקיים בעזרת ה

בדבר פרטים נוספים תגיע הודעה חורף 

  .נפרדת בהמשך

זאבי ברכת מזל טוב לחברנו היקר 

  .ע"עד מו 18 -ליום הולדתו הו "נישינפלד 

 השבוע מתחילה הקיטנה השנייה לבנים

בניהולו של  שתתקיים בעיר פינסק

  ילדים 50 אלי שרייערהבחור החשוב 

בשבועות האחרונים לאחר מאמצים 

ח "והבה ארקדי קרלינסקיאדירים של מר 

אשר נסעו  ברישום תלמידים אלי שרייער

מעיר לעיר ומעיירה לעיירה לדבר על לב 

ההורים ניכרת ההצלחה ולקראת תחילת 

גדול של ' מס שנת הלימודים נרשמו

  .תלמידים לבתי הספר בפינסק

אריאל ח "ברכת צאתכם לשלום לבה

 לפינסק לשמש כמדריך שיצא זהב- משי

  .הבקייטנ

השבוע יפתח מחנה הנופש של תלמידי 

. בארץ הקודש "ישראל –פאר "ישיבת 

הודעה תגיע בנפרד לבחורים וכן בלוח 

 .המודעות של הישיבה

 מתתיהו פרידמןח "צאתכם לשלום לבה

שיצא לבין הזמנים בביתו אשר בליקווד 

שחזר י "נ פיני גרוסקופח "ולבה, ב"ארה

 .ללונדון אשר באנגליה

ברכת מזל טוב לרבנית אודל גבירצמן 

א "תליטולרבנית אסתי רוזנפלד ' תחי

  .עד מאה ועשרים. יום הולדתן לרגל

 


