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

  משה פימההרב , ראש הישיבה

נו שוב פרשתוב תצא כי פרשת השבת אנחנו קוראים בתורה
התורה חוזרת על הרבה מהמצוות ובעיקר מדגישה מספר 

נו זו פרשתאחת המצוות שהתורה מדגישה ב .מיוחדותמצוות 
זכור את אשר עשה לך "רת עמלק וזה לשון הפסוק כימצוות ז

ולכאורה לא מובן  ".לא תשכח"עמלק בדרך בצאתך ממצרים 
א יזכור את מה שעשה "מהו כפל הלשון הרי ברור שאם בנ
כ מדוע התורה חוזרת "עמלק אז ברור שהוא לא ישכח וא

 ? פעמיים ואומרת את זה

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

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

זהו בעצם נבואה ומסר לאדם " אל תשכח" אבל ההמשך 
שתדע שהשונאים של כלומר אם אתה לא תזכור את עמלק 

שאתה יהודי רו לך את זה כיעם ישראל בעולם כולו תמיד יז
והמסר הוא ברור ופשוט לפעמים  .ומחויב לזכור את עמלק

יום יום הודים יוצאים לעולם הפרטי שלנו שזה חיי הכי אנחנו
ים או שליחות מדינית עסק או בכלל לעולם בנסיעה של

רים ועושים הכל כדי ואנחנו מנסים להיות נאו .בעולם הגדול
שנשכח מי אנחנו ומה המקור שלנו וכמה שיותר להראות 

ויש לנו ו שוכחים שאנחנו יהודים "בעולם שאנחנו נאורים וח
באה התורה ואומרת אם אתה  .ה"לקב תוהתחייבויוהסכמים 

 רו לך מי אתהכילא תזכור את עמלק השונאים שלנו בעולם יז
  .ואופן לשכוח םומה הם היסודות שאסור לך בשום פני

אסיים בסיפור קצר מסופר שפעם יצא איש עסקים מעירו 
היער   דרךגדים בעיר אחרת בדרך הוא עבר לתערוכת ב

ולפתע הוא רואה מולו שודד ואומר לו או שאתה מביא לי את 
סוחר או שאני הורג אותך על המקום ה כל הכסף שיש לך

קים היה אותו איש עס ,כמובן נכנס לפחד ולא ידע מה לעשות
  שלא האמין בשום דבר אבל בסיטואציה שלו טאתיאיסא "בנ

לא היה לא מה לעשות ואז הרים את ראשו למעלה ואמר 
אלוקים יש לך כרגע הזדמנות אם אתה עוזר לי אני מבטיח 

ולשמור שבת לתת צדקה ועוד תוך כדי   להיות להשתנות
הדיבור שלו עם אלוקים הוא פתאום שומע קול של רכב 

ב והוא רואה שזה משטרה כמובן השודד ברח ואז הוא מתקר
תשמע הסתדרתי לבד : אלוקיםשוב פונה לאלוקים ואומר לו 

  .אני לא צריך את עזרתך 

ם לזכור מי כיוזהו המסר שלנו מהפרשה ומהסיפור תמיד צרי
שומר עלינו ובזכות מי אנחנו קיימים ולא לשכוח לרגע למי 

  .ונשימה ם להודות על כל נשימהכיאנחנו צרי

ה בכל יום תמיד על כל החסד שעושה "שנדע להודות לקב
. עמנו

  א גוטן שאבעס

  :בפינסק זמני השבת

  19:09 :הדלקת נרות

  9:30: שחרית

  17:45: סדר הלכה

  19:30: תהלים

  21:00: מנחה

  21:28: צאת השבת

  
, כלומר. כיצד יש לנהל מלחמה על פי התורה, בפרשה הקודמת פרשת שופטים למדנו

ביציאה למלחמה יש . ועשיית משפט וצדק, הוא שמירת חוקי התורה בכלל ןלניצחוהתנאי 
כי אלו לאחר מכן לא ירחמו , ואין לרחם עליהם, לדעת בידיעה ברורה כי אלו הם אויבים

אלא יש לסנן , צאת למלחמה אכן יוצאים להלחם בחזיתלאחר מכן לא כל המוכנים ל. עלינו
חוטא שאינו ראוי להלחם הוא אפילו ירא שמים . את הלוחמים לבל יתערבו ביניהם חוטאים

כי ", כפי דברי בעל הטורים. להנחת תפילין של ראש, אשר דיבר בין הנחת תפילין של יד
י ''רש. (להפסיד במערכהמחשש שמא העבירות יגרמו  .רק צדיקים, אין יוצאים למלחמה

לאחר מכן היו צריכים לקרוא לאויב להשלים עם העם ועוד .) 'ח', ג', פסוקים א' פרק כ
  .מצוות הנוהגות ביוצאים לקרב

כי תצא למלחמה על אויבך "לאחר שנעשה ככל אשר ציוויתנו התורה הרי באה ההבטחה  
  .ןניצחוה כי ננחל ''כלומר הבטחה מאת הקב." ושבית שביו אלוקיך בידך' נתנו הו

באם אין באיסור תורה כח כדי לרסן את יצריו האפלים של האדם . אך נשאלת שאלה 
  ?  כיצד הסברים של אי כדאיות ירסנו את יצריו, בשעת המלחמה

לא דברה תורה י ''וברש –. וראית בשביה אשת יפת תאר וחשקת בה ולקחת לך לאשה
הואיל ובזמן , כלומר .ישאנה באיסור, ה מתירה''שאם אין הקב, אלא כנגד יצר הרע

לכן התירה התורה את , אשר אין לו שליטה עליהם, מלחמה מתעוררות באדם רצונות
אין זה . (ישאנה באיסור, באם לא תתיר לו התורה לשאתה לאשה, דהיינו. נישואיו עם הגויה

ק הרי ניתן כאן החו. כאשר הצבור ברובו עובר על החוק מבטלים אותו, חלילה כחוק האנושי
ה שהוא ברא את האדם והוא הוא היודע שכמעט ולא ניתן להשתלט על הדחף ''על ידי הקב

  .) כי אם לא ישאנה בהיתר ישאנה באיסור, לכן התיר יפת תאר, הזה

קודם , מותרת לו בתנאי שתשב בביתו במשך חודש ימים, גויה זו אשר שבה במלחמה
, לכער את עצמה ולבכות על הוריה ומולדתה ,במשך חודש זה עליה לשבת בביתו. נישואיו

זיון מאחר ילא בב. (קרוב לוודאי שיקוץ בגויה זו וישלחנה לנפשה מביתו. אשר לו תראם עוד
הרי היא , ובאם ימשיך לחפוץ בה )."לא תתעמר בה תחת אשר עינתה"וחל עליו האיסור 

  .מותרת לו בהיתר גמור

התורה מזהירה . היתר ואזהרה בצידו אך זה, התורה התירה לו את האשה הזו, אמנם
בסמיכות שבין פרשת יפת תאר לפרשת כי תהיינה לאיש שתי (כי סופו לשנאתה , אותו

ואם בכך לא יהיה די כדי להרחיקו ) ו''א פסוק ט"פרק כנשים האחת אהובה והאחת שנואה 
מסמיכות  אף זאת(כי מנישואין אלו ייוולד בן סורר ומורה , ממנה הרי התורה מזהירה אותו

כי בן זה ימשיך , ואם אף בכל אלו לא די הרי האזהרה האחרונה של התורה) הפרשיות
  .לחטוא עד שיתחייב מיתת בית דין

כיצד נרסן , באם אין די באיסורי תורה לרסן את האדם היוצא למלחמה. אך נשאלת השאלה 
  ?אותו בהסברים של חוסר כדאיות

בעצתו להתגברות על , ל''סילת ישרים לרמחננסה להסביר זאת על פי המובא בספר מ 
  .מידת הגאווה ורכישת מידת הענווה

בעת שיראה . לפני הבית דין הגדול של צבא מעלה והיכנס, כשיחשוב וידמה בלבו"
והוא עומד , בסוד קדושים משרתי גבורה... ה''עצמו לפני מלך מלכי המלכים הקב

? האם ירים ראש...  ל מצד מעשיו טמא ומגוא. פחות ונבזה מצד עצמו, גרוע, לפניהם
שאילו , הנה וודאי! ?מה יענה? איה אפוא פיך, וכי ישאלוהו?האם יהיה לו פתחון פה

פרוח  תפרח ממנו כל , ציור אמיתי וחזק, האמת הזה, רגע קט יצייר האדם בשכלו
כאשר , כלומר) ג''ל פרק כ''ספר מסילת ישרים לרמח." (הגאווה ולא תשוב אליו עוד

הרי כאשר ימחיש לעצמו את תוצאות מעשיו , גוררים אותו לעשות מעשים שלא יעשו  יצריו
  .לו להתגבר על נטיותיו הטבעיות יקל

, אך מכל מקום, אמת היא כי בשעת מלחמה אין לאדם שליטה עצמית. ולענייננכן הוא גם 
שאת הרי שוב לא ירצה ל, את העתיד להיות מנישואין אומללים אלו, כאשר ימחיש לעצמו

  .את האשה הזו

  .אמן ואמן, בלב שלם' ונזכה להתגבר על ייצרנו ונעבוד את ה' יעזור ה

  שלום שבת בברכת
 הרב גרשון רוזנפלד



שרה דינה , דליה בת אסתר: לרפואת -השבוע מוקדש " בפינסק –השבת "עלון 
טובה  ,ברכה לאה בת שיינדל המכונה יפה ,זהבה בת אסתר ,רחל בת יהודית
  .חנה מלכה אהרון בן, פנינה בת אסתר איבון, מנחם בן שרה, בת אסתר

יצחק מאיר בן  ,יעקב ישראל בן דליה, לשלמה בן דליה: לזיווג הגון במהרה
  .יהודית

האשה הצדקנית מרת אסתר רחל , ל"ר ירוחם דוד ספייער זצ"הר :לעילוי נשמת
, ה"מרת שושנה רודא בת אפרים ירחמיאל ע, שמואל מנחם הכהן הלפרין' בת ר

 .ר אפרים"ר שמואל מנחם בן הר"הר

פטירתו בטרם עת של האי על ' שבעה'בימי ה

ל "זצ ספייערבן שמעון דוד ' רגברא רבא הרב 

הגיעו   י"נ אליהו ספייעראביו של חברנו היקר 

 –פאר "תלמידי ישיבת  -בין אלפי המנחמים  -

לנחם את אליהו בשבתו , תיהלדורו" ישראל

חבריו החובשים עתה את ספסלי , באבלו

הישיבה בפינסק שנבצר מהם להגיע ולנחם 

שפורסם כאן ' עשו זאת בשיחה טלפונית במס

מפורסם שוב בהמשך ' המס{בשבוע שעבר 

בין המנחמים היה }, לאלו שטרם טלפנו לנחם

ג משה פימה "מורנו ראש הישיבה הרה

ן סיפר אליהו לרב בשיחת הטלפו א"שליט

חות ביום ראשון פפימה על אשר הוא זכה ו

ני שאיבד את לפ -מיממה לפני פטירת אביו 

שיצליח בלימודיו בישיבה לברך אותו  -הכרתו 

ומיד לאחר מכן איבד " ' המבקשי "החדשה 

ואלו היו למעשה מילותיו  את ההכרה

  .האחרונות

א "שליט המשגיח הרב יוסף גולדבלטכמו כן 

  .י"נ לנחם את אליהוהתקשר 

עלו ', קימה מהשבעה'עם ה ביום שני בבוקר

בני המשפחה לקברו הטרי של אביהם בהר 

  .הזיתים

  0522340394: הטלפון של אליהו' מס

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון 

  .וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד

הרב שלמה ביום שלישי הגיעו לעיר משפחת 

מ אחראי "שמש כרשאמור ל א"גולדמן שליט

} וימסור גם ועד שבועי אחת לשבוע{ 'בסדר ב

תשמש כמורה בבית ' גולדמן תחי' ואשת הגב

עם הגעתן  – 'בכיתה א הספר בית אהרון בנות

הושלם שיבוץ המשפחות החדשות במערכת 

  .החינוך בעיר

ימסרו זמן אלול בהנהלת הישיבה הוחלט כי ב

ראש : בשבוע' ועדים'לבחורים שלושה 

ימסור ועד  א"שליט הרב משה פימה בההישי

הרב יעקב ראבי , בביתו בכל יום חמישי

ימסור בכל יום  ',סדר א – מ עיון"רא "שליט

שמש מה א"שליטהרב שלמה גולדמן ו ,ראשון

ימסור בכל יום שלישי  'מ בקיאות בסדר ב"כר

יוסף גולדבלט ' הרב ר המשגיח .בשבוע

השבועי בהיכל  'ועד'ימסור את ה א"שליט

השיעור השבועי בחסידות ימשך { .ישיבהה

הרב כרגיל בכל יום שני בערב בביתו של 

המנהל החינוכי של א "אברהם גבירצמן שליט

  } בנים "אהרון –בית "בית הספר 

הרב אלחנן רוזנפלד מדריך ברכת הצלחה ל

 -  'מבקשי הבישיבת מ "בתפקידו כר חתנים

מדריך {. בגבעת שאול שבירושלים קובנא

א מקבל "שליט ב אלחנן רוזנפלדהחתנים הר

  }.0526443400בטלפון 

הלם וזעזוע בקהילה עם היוודע דבר 

ה לבניין בית הספר של יההתנכלות של העירי

בנים אשר אך לפני " בית אהרון"בית הספר 

שנה הוקע בבנייתו ושיפוצו ממון רב וכעת 

עיריית פינסק אוסרת על בית הספר להשתמש 

מפעילה שתדלנים  הקהילה, בו ככיתות לימוד

ומקווה שביום ראשון הקרוב כבר נוכל 

להתבשר על פתיחת שנת הלימודים כסדרה 

 10של  עיכוב –למרות העיכוב בפתיחתה 

  .ימים

ברכת הצלחה ושנה טובה לבנות בית הספר 

החדשות והוותיקות שהתחילו בראש חודש 

  .ב"אלול את שנת הלימודים תשע

רות עם תחילת שנת הלימודים ניכרו הפי

מההשקעה הגדולה של הפעלות מחנות הקיץ 

והנדידה בין הכפרים והעיירות במטרה לרשום 

כמה שיותר תלמידות לבית הספר היהודי 

  .תהבלארוסיהיחיד בכל רחבי הרפובליקה 

ושיתוף הפעולה בין  –עם החזרה לשגרה 

ניכרת ההצלחה וחשיבות ההשקעה  - הקהילות 

וברות בארגון הכנס החשוב לכלל הקהילות ד

דבר שניכר בתחומים רבים הן , רוסית בעולם

בשטח הלימודי והן בשיתוף הפעולה בעזרה 

ארגון קשרים המשדך : כגון. לחברי הקהילה

מצורפים {. בין בורים ובוגרות של הקהילות

  }תמונות מהכנס

י שהחל "נשמחה צוויג ברכת הצלחה לחברנו 

מדרגת  –קדושת לוי "את לימודיו בישיבת 

הרב אברהם ישעיהו זק בראשות  –" האדם

  .בעיר ברדיצוב אשר באוקראינה -א "שליט

 יחזקאל שטרנפלדברכת הצלחה לחברנו היקר 

בירושלים " מיר"שהחל את לימודיו בישיבת 

  .א"שליט נתן צבי פינקל' הרב רבראשות 

ברכת מזל טוב חמה ולבבית למדריכה 

הוותיקה שושנה דרזנר על אירוסי אחותה 

  .בשעה טובה ומוצלחת

 –חובש "א וה"לאחר הקמת הארגונים זק

הוזמנו מפקדי היחידה בבלארוס יחד " בלארוס

עם מפקדי היחידות בכל העולם למפגש עם 

שרצה  מר בנימין נתניהוראש ממשלת ישראל 

. נדבים באופן אישילהודות ולהוקיר את המת

    }מצורפת תמונה{

השבוע פורסמה בעיתונות בארץ ובעולם 

עם סיום גאולתו שיפוצו ושחזורו המודעה ש

 רבי אהרון הגדול מקארליןשל בית הכנסת של 

בעיירת ממלכתו " קה אכסוף"בעל הניגון 

מחפשים , אשר במדינת רוסיה הלבנה" קרלין"

 -שו תורם לריהוט ולספריה תורנית אשר ישמ

את תלמידי הישיבה הקדושה  -דבר יום ביומו 

 –לפרטים ניתן לפנות לטל , שהוקמה על קברו

8019 671 29 375 00.  

 

  
 

 
ו ושחזורו של בית עם סיום גאולתו שיפוצ

הכנסת של רבי אהרון הגדול מקארלין בעל 

" קרלין"בעיירת ממלכתו " קה אכסוף"הניגון 

מחפשים תורם , אשר במדינת רוסיה הלבנה

דבר  - לריהוט ולספריה תורנית אשר ישמשו 

את תלמידי הישיבה הקדושה  - יום ביומו 

לפרטים ניתן לפנות לטל , שהוקמה על קברו

זכות התורה   .00 375 29 671 8019 –

וזכות הצדיק תעמוד לימין התורם , ולומדיה

  .הנכבד


