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◆ זמני השבוע ◆

שקיעה
5:34  יום ג'5:30יום ו'
5:34  יום ד'5:31שבת

5:35  יום ה'5:32יום א'
5:36  יום ו'5:33יום ב'

סוזק"ש ותפילה
המוקדמים ביותר השבוע

תפילהק"ש

8:179:29מג"א:
9:009:58תניא והגר"א:

"להתכנס ולמצוא פעולות שונות להעמיד גדרים וסייגים בכל מה 
דאפשר להתמודד נגד הנגע אשר הוא כספחת ועולה גם במחננו 

במכשול הגדול הזה"
לפנינו מכתב קודש מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א שנכתב עבור משתתפי המעמד הגדול - ועידת "עתידנו" למאבק 
גדולי  ורבנן  מרנן  ובראשות  העיר  מתושבי  רב  קהל  במעמד  בעירנו  השבוע  הטכנולוגיה, שהתקיים  פגעי  נגד 

ישראל שליט"א.

ונבצר מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א להשתתף במעמד העצרת, עקב עריכת השולחן הטהור לרגל  מאחר 

מוצאי שבתהדלקת נרות שבת                   

5:00
זמן גאונים: 6:07
זמן ר"ת: 6:45 

השבוע
בגליון

◆ פניני הבאר - חודש אדר כחודש אלול לתשובה
◆ באר חפרוה שרים - "אינני שוכח אף חסיד!"◆  באר השעה - הרהורי דברים בעקבות האסונות ל"ע

◆ באר ההפטרה - ע"י אמונה יזכו לבנין בית המקדש

משנכנס אדר ראשון 
◆ ◆ ◆

אתערותא דלתתא באדר א'
החילוק  מבאר  זצ"ל  מטשארטקוב  ישראל  רבי  הרה"ק 
בין אדר ראשון לאדר השני, דבאדר ראשון יתעורר הנס 
צריכים  אך  השפע,  לירד  ומסוגל  ההם  בימים  שנעשה 
נקבל  ואז  מעשינו,  ע"י  דלתתא'  'איתערותא  לעשות 
ההשפעה הטובה אף אם אנחנו במדרגת עניים ואין אנו 
לאדר  א'  אדר  בין  שיש  ההבדל  וזהו  כלל,  לכך  ראויים 
מעשינו,  ע"י  רק  הנס  השפעת  יתעורר  א'  שבאדר  ב', 
אם  כי  דלתתא  איתערותא  בלא  גם  נקבל  ב'  באדר  אבל 
וזהו שאמרו )מגילה, שם( "אין בין  ע"י קריאת המגילה, 
ומתנות  המגילה  קריאת  אלא  השני  לאדר  ראשון  אדר 

לאביונים בלבד" שעל ידם נקבל ההשפעה.

גנזי ישראל )פורים שנת תרס"ה(

חודש אדר כחודש אלול לתשובה
מגדולי  זצ"ל  מקמינקא  שלום  רבי  הגה"ק  על  מסופר, 
שהיתה  זצ"ל,  מבעלז  שלום"  ה"שר  הרה"ק  של  חסידיו 
דרכו, שעל כל אימרה של רבו, מסמיך היה ראיה או רמז 

מן התורה. 

חודש  הוא  אלול  חודש  זצ"ל:  המהר"ש  רבו  אמר 
ניצל  מי שלא  והסליחות. מסוגל לתשובה. אך  הרחמים 
שהרי  בפניו.  השערים  ננעלו  לא  עדיין  זה,  מסוגל  זמן 

בחודש העיבור שערי תשובה פתוחים בו.

באו ושאלו את רבי שלום: היכן רמוז הדבר בתורה? ענה 
כי  התמהמהנו,  לולא  "כי  הוא:  מפורש  פסוק  אתר,  על 
אותיות  לול"א  י(  מג,  )בראשית  פעמיים"  שבנו  זה  עתה 
אלו"ל. אם באלול "התמהמהנו" ולא שבנו כדבעי – "כי 
עתה שבנו", כאשר "זה", בגימטריא שתים עשרה, כאשר 
העיבור  בחודש  "פעמיים"  הוא  עשר  השנים  החודש 

]וראה בסגנון דומה בספר אהב"י - ליקוטים(.

פניני הבאר
פנינים והנהגות מגדולי הדורות קול זעקה

 _____________________:ד  תאריך"בס

 רוזנבויםיוסף נפתלי 
 ה"זצוקללה יעקב ישכר בערר "ק מוהר"בהרה

 אלעדמנדבורנה  
 א"יע אלעדק "עיה             72פנחס בן יאיר ' רח

  

 

רבא  דהילולא  יומא 
אדמו"ר  מרן  כ"ק  של 
יעקב"  ה"באר 
שיגר   - זצוקלה"ה 
את  למעמד  רבינו 
שהוקראה  זו,  איגרת 
האלפים  קהל  בפני 
הכולל  ראש  ע"י 
ישראל  ר'  הגה"צ 
שליט"א,  לייפער 

בהורמנא דמלכא.

בשיתי האיגרת מעלה 
אדמו"ר  מרן  כ"ק 
בקולמוסו  שליט"א 
זעקה  קול  הטהור 
בדברים  ליבו,  מנהמת 
חוצבים  מרטיטים 
אודות  אש  להבות 
הגדולה  הסכנה 
לפתחנו  העומדת 
אשר  המשחית  בכלי 
יום  בכל  מתחדשים 
רבים  חללים  ומפילים 
מבתי היראים לדבר ד' 

רח"ל.

יתעוררו  כי  תפילתנו 
לגדור  הלבבות 
בפרץ,  ולעמוד  גדר 

ולשומעים ינעם.

                                                      ב"ה, אור לז'  אדר הראשון יו"ד של אאמו"ר זי"ע תשע"ו

מרנן  בראשות  ישראל,  שבטי  יחד  עם  ראשי  בהתאסף  הע"י  החשובים  הנאספים  לכבוד 
ורבנן הגאונים הצדיקים שליט"א.

נבצר ממני הזכות והחובה ליטול חלק ולהשתתף אישית עקב סעודת יומא דהילולא לכבוד 
אאמו"ר זי"ע, על כן אמרנו לבוא אליכם לכה"פ בכתובים.

הן כבר נודע בכלל ישראל זעקת כל גדולי ישראל די בכל אתר ואתר על הסכנה הגדולה 
הכרוכה בהחזקת האינטרנט עם כל הכלים מכלים שונים עם כל חניכיה דאית לי' רח"ל, 
אשר מפיל בכל יום רח"ל והשחית הרבה חלקים טובים מבתי יראים לדבר ד', והוא אבות 

הטומאה ותולדותיהן כיוצא בהן, ואכהמ"ל.

לכן חשבה אלוקים לטובה להתכנס ולעמוד על נפשנו לטכס עצה, ועל זה נאמר 'בתחבולות 
תעשה מלחמה' למצוא פעולות שונות להעמיד גדרים וסייגים בכל מה דאפשר להתמודד 

נגד הנגע אשר הוא כספחת ועולה גם במחננו במכשול הגדול הזה, 'והחכם עיניו בראשו'.

והנני נאחז במנהג אאמו"ר זצ"ל אשר כל ימיו גדר גדר ועמד בפרץ בעניני קדושה בסתר 
ובגלוי.

על כן כיהודה ועוד לקרא לצרף בקשתי ותפלתי שיערה ד' בחמלתו רוח טהרה לסייענו מן 
השמים ונזכה לבער הנגע מתוך מחננו, ובזכות זה יהיו בתינו אוהלנו וצאצאינו שמורים מכל 

נגע ומחלה להצלחה ברוחניות ובגשמיות ויהיו בתינו מלא ברכת שמים כמלוא חופניים.

בעה"ח
המצפה להרמת קרן התורה והיראה



הרה"ג ר' פישל בידרמן שליט"א
דומ"ץ בבית הוראה המרכזי בבני ברק

ודומ"ץ קהילת לעלוב בעירנו

◆ ◆ ◆
נטל  אדם  בנידון   - משפטים  פר'  מגליון  המשך 
ומכיון  שבת,  בליל  לקידוש  יין  של  חדש  בקבוק 
מעט  ניקב  בשבת,  בקבוקים  לפתוח  שלא  שנוהג 
הבקבוק  כנהוג.  שפתחו,  לפני  הבקבוק  פקק  את 

נשאר עם הפקק הפגום עד למחרת.

השאלה:
בקידוש  גם  עליו  לקדש  לו  מותר  האם  א. 

היום, או שדינו כיין מגולה שפסול לקידוש?

לאחר  במקרר  הבקבוק  את  הניח  הוא  אם  ב. 
הקידוש בליל שבת, האם יש בזה צד קולא?

◆
לכאורה  במקרר,  מונח  היה  היין  אם  אמנם  ו. 
דכיון  י"ל  נחש  חשש  דמצד  חשש;  בזה  אין 
להכנס  לנחש  אפשרות  אין  סגור  שהמקרר 
שהניחו  מגולה  "לגין  שם:  רמב"ם  עי'  בתוכו, 
את  בדק  אסור,  ה"ז  וכו'  ומגדל  תיבה  בשידה 
ה"ז  בה,  הניחו  ואח"כ  המגדל  את  או  התיבה 
מותר", ומבואר שכלי מגולה בתוך ארון הבדוק 

ב(  סג,  )ח"ו  שבה"ל  ובשו"ת  נאסר.  אינו  מנחש, 
כתב טעם נוסף שאין חשש גילוי במקרר, שאין 
להוסיף  )ויש  כ"כ  קר  במקום  לשהות  נחש  דרך 
עפ"י המבואר ברמב"ם שם הל' ח, שיין חם אין 
היוצא  מההבל  ירא  שהנחש  גילוי,  משום  בו 
דה"ה  י"ל  וא"כ  עי"ש.  בישולו,  בשעת  מהיין 
הקור,  מחמת  הבל  מעלה  שג"כ  שבמקרר,  ביין 
הניחו  אם  ]אגב,  ממנו(  לטעום  ירא  שהנחש 
שייך  לא  בודאי  ב'  טעם  במקרר;  ולא  בארון 
שמקפידים  בארונות  רק  שייך  א'  וטעם  בזה, 
תמיד שלא להשאירם פתוחים. אמנם בארונות 
על  מקפידים  אם  גם  אסור  שבבית,  התחתונים 
סגירתם תמיד, שעפ"י רוב רצפת הארונות הללו 
ומבואר  עץ,  רצפת  שם  ואין  הבית,  קרקע  היא 
בירושלמי )הובא בתוס' חולין י, א(, שניתנה רשות 
לחוש  יש  וא"כ  הנחש,  לפני  להבקע  לקרקע 
ושתה  ונכנס  הנחש  מתחת  הקרקע  שנבקעה 
ואכמ"ל([.  בזה,  יל"ע  )ועדיין  לחוץ  ויצא  מהיין 
בארון  שמונח  דכל  י"ל  נמר,  טעמו  חשש  ומצד 
גרע  ולא  מכוסה,  עצמו  היין  כאילו  נחשב  סגור 
נמר  שלא  מועט,  יין  בה  שיש  גדולה  מחבית 
טעמו בחלל החבית כיון שהחבית עכ"פ מכוסה, 
לא  מכוסה  שהמקרר  מכיון  בנידו"ד,  ה"נ  וא"כ 
טריות  על  שומר  שהמקרר  ובפרט  טעמו,  נמר 

המאכלים שבו, ולא נמר טעמו בתוך המקרר.

בנידון  להקל  נוספים  צירופים  כמה  לצרף  ויש  ז. 
השו"ע,  בהגהות  הגרע"א  שיטת  א.  השאלה: 
שכל האיסור של יין מגולה הוא רק בקידוש דליל 
שבת, אבל בקידוש היום או בהבדלה מותר, דלא 
גרע משכר, וכאן שהספק היה לענין קידוש היום, 
המשנ"ב  )אמנם  למגולה  נחשב  אם  אפילו  מותר 
רק  מועילה  זו  סברא  וגם  רע"א,  על  חולק  סק"א 
כדי להציל מחשש טעמו נמר ולא מחשש שתיית 
נחש או לכלוך, דפשוט שיין המעורב בו ארס נחש 
ב. כל היינות בזמנינו  נקי(.  גרוע משכר  או לכלוך 
מבושל  כיין  אח"כ  שדינו  וי"ל  "פסטור",  עוברים 
שאין בו חשש נחש כמבואר בטור יו"ד שם )אמנם 
י"ל דדווקא בבישול רגיל מותר, שפג טעם היין ולכן 
אין הנחש רוצה לשתות ממנו, אבל פסטור פועל 
והנחש לא  היין  פעולה הפוכה, ששומר על טעם 
ימנע מלשתות ממנו מחמת זה, וכסברא זו הובא 
יין  בספר שולחן שלמה בשם הגרשז"א לענין דין 
ביין מבושל,  נכרי  נסך, שאף שלא חיישינן למגע 
ע"ז  במס'  ועי'  עי"ש.  מפוסטר,  ביין  לו  לחוש  יש 
יין  יין מבושל ביין נסך להיתר  )ל, א( שדימו היתר 

אינה מועילה  זו  וגם סברא  גילוי,  מבושל בחשש 
לחשש לכלוך או טעמו נמר(. ג. יש מביאים בשם 
ספר "מזמור לדוד", דלפי המבואר בפסחים )קיב, 
ב( דשונרא קטיל לחויא, א"כ במקומותינו ששכיח 

צ"ע,  דבריו  )אמנם  כלל  גילוי  חשש  אין  שונרא 

כדמשמע  שונרא,  שכיח  היה  חז"ל  בזמן  גם  הרי 
היו  לא  שונרא  שכיח  היה  לא  דאם  שם  בפסחים 
מגולים.  משקין  אסרו  ועכ"ז  לבית,  כלל  נכנסים 
למשקין,  סמוך  כשנמצא  רק  מועיל  דשומר  ועוד 
יעמוד  ולא  אחר  למקום  ילך  שהנחש  תולין  שאז 
יותר  שכיח  אינו  הרי  השונרא  אבל  השומר,  ליד 
לא  וא"כ  אחר,  במקום  מאשר  למשקין  בסמוך 
מקום  ולהעדיף  מהמשקין  להתרחק  לנחש  יגרום 
לא  דבבית  נראה  בזמנינו  דאדרבה,  ועוד  אחר. 

שכיח שונרא כלל(.

שלו  שהפקק  בקבוק  א.  לדינא:  העולה 
נקוב מעט ועמד כל הלילה בחוץ, פסול לקידוש. 
היה  אם  ג.  כשר.  במקרר,  היה  הבקבוק  אם  ב. 
בתוך ארון סגור ובדוק מנחשים, ג"כ מותר, זולת 
בארונות התחתונים שרצפתם היא רצפת הבית. 
הקידוש,  גביע  את  או  הבקבוק,  את  הניח  ד. 
אחת,  לדקה  אפילו  משם,  והלך  ממש  מגולה 
להקפיד  נהוג  ה.  עליו.  לקדש  לכתחילה  פסול 
שיהא בגביע הקידוש מעט מים שאותם מוזגים 
המבואר  וע"פ  הקידוש,  קודם  הבקבוק  לתוך 
יהיו  לא  אלו  מים  שגם  להקפיד  שיש  נתחדש, 
מגולים אפילו דקה אחת בלא שומר )שמא שתה 
נחש מהמים ועתה הוא מערב הארס ביין ונפסל 
חשש,  אין  היין  טעם  דפג  לטעם  אבל  לקידוש, 

דטעם מים אינו פג(.

בירור בחשש 'גילוי' לגבי יין של קידוש )ב'(

וכמה  זמנים  כמה  שיש  לאדם  לימוד  ..."וזה 
עניינים, אשר באם ישים אליהם לב הי' רואה 
מפלאות תמים דעים השגחתו הפרטית והשכר 
הלך  לבו  בזדון  האדם  כאשר  אבל  והעונש, 
שרואה  עד  בסנוורים  מוכה  נעשה  אז  חשכים 
ואינו רואה – ובזמנינו אלה )שנת תר"פ( יכול כל 
אדם לראות פלאות משינוי העתים, המו גוים 
מרחפת  הפרטית  וההשגחה  ממלכות,  מטו 
אדם  כל  וצריך  מופלא,  באופן  ופרט  פרט  על 

להיות נשמר ממכת סנוורים"...

השיגרתיים,  חייו  את  חי  כשהוא  האדם  טבע 
אין הוא מתבונן לעומק במה שעיניו רואות. עיני 
האדם נפקחות כשקורה דבר דרמטי לטוב או ח"ו 
מסביב  שמתרחשים  אף  לפעמים  אמנם  למוטב. 
לאדם אירועים מסעירים מתעורר הוא לרגע קט, 

וממשיך לישון הלאה בעיניים פקוחות.

במה דברים אמורים, בתקופה האחרונה זה כמה 
חדשים עדים אנו, לשנאת ישמעאל המשתוללת 
בנו  לפגוע  המנסים  הקדושה,  ארצנו  ברחובות 
ברוב  והקב"ה  שונים,  באמצעים  ביומו  יום  מידי 
יכול  עיוור  אף  מידם,  מצילנו  וחסדיו  רחמיו 
לראות ולהרגיש את ההשגחה העליונה המופלאה 
– אבל אט אט התחלנו להתרגל  המרחפת עלינו 

למצב הזה...

נפשות  שש  נורא,  אסון  קרא  האחרון  בשבוע 
ורבים  מרום,  לשמי  באיבם  ונקטפו  רח"ל  חייהם  קפחו 
במהרה.  שלימה  רפואה  להם  ה'  ישלח  נפצעו  נוספים 
חושיהם  התעוררו  שבמחנה,  האדישים  האנשים  אף 

והזדעזעו...  אך צריך להיזהר שלא לשוב ולהירדם...  

השם הרה"ק   שנה  כ-100  לפני  שכתב  מה  וראה  בא 

דברים  וירא(  )פר'  זצ"ל  מסאכטשוב  משמואל 
לאדם  לימוד  "...וזה  וזלה"ק:  לזמננו,  אף  האקטואליים 
שיש כמה זמנים וכמה עניינים, אשר באם ישים אליהם 
הפרטית  השגחתו  דעים  תמים  מפלאות  רואה  הי'  לב 
הלך  לבו  בזדון  האדם  כאשר  אבל  והעונש,  והשכר 
חשכים אז נעשה מוכה בסנוורים עד שרואה ואינו רואה. 

– ובזמנינו אלה )שנת תר"פ( יכול כל אדם לראות 
גוים מטו ממלכות,  פלאות משינוי העתים, המו 
ופרט  פרט  על  מרחפת  הפרטית  וההשגחה 
באופן מופלא, וצריך כל אדם להיות נשמר ממכת 

סנוורים".

אין אנו מתיימרים לקבוע במסמרות על מה יצא 
הקצף, ובמה צריכים אנו להתחזק, דבר זה שמור 
דבר,  ישק  פיהם  ועל  הדור  ומאורי  וגדולי  לרבנים 
זה ברור! כל אחד מאתנו חייב להתעורר  אך דבר 
ולהתחזק בדרכו הוא, ובזכות זה ניוושע בכל טוב... 

◆
מעוברת  שנה  על  במליצה  אומרים  העולם 
"משנכנס   – אדר  חדשי  ב'  בה  שיש  זו  כשנה 
כמדומני   – בִכְפַליִים"  בשמחה  מרבים  ַאָדַריִים 
שציווי מיוחד צריך אחרי אסון כזה, להתחזק ביתר 
"כי  צדיקים  ואמרו  השמחה,  במידת  עוז  וביתר  שאת 
בשמחה תצאו" – ע"י השמחה נצא מכל הצרות – והזמן 
ונזכה  הצרות  מכל  שנצא  לשמוח  זמן  שהיא   - גרמא 
כפי  ודם  עיני בשר   - בעיננו  הנגלים  את החסדים  לראות 

שנאמר "הראנו ה' חסדך" במהרה בימינו אכי"ר.

באר השעה
מאמר הגות חיי התורה והיהדות

התעוררי התעוררי...
הרב י. חיימזון שליט"א

הרהורי דברים בעקבות האסונות והטרגדיות המתרחשות סביבנו רח"ל



היה זה בפניא דמעלי שבתא, שבת בה שהה הרב מסקאלא 
הגאון הצדיק בעל שו"ת "בית שלמה" בחצר קדשו של הרבי 
היכל  את  מילא  אשר  הרב  החסידים  קהל  מרוז'ין.  הקדוש 
הרבי  של  לכניסתו  דרוכה  בציפיה  וממתין  עומד  התפילה, 
הרגילות,  מן  למעלה  מתארכת  ההמתנה  השבת.  לתפילת 
ודמותו הקורנת של הרבי עדיין אינה נראית בפתחו של אולם. 
צללי היום כבר נטו, כוכבי לילה כמו מבקשים כבר לתפוס את 

מקומם במרחבי הרקיע, וההמתנה עדיין בעיצומה.

זה  מדוע  מימים?  יום  מה  פליאה:  אוחזת  החסידים  את 
זוגות  מאות  התפילה?  בית  אל  מחדרו  לצאת  הרבי  בושש 
עיניים נעוצות בפתח, והנה, דמות נראית מבעד לפתח. לא, 
המשמש  נכנס  הנאמן.  גבאו  זהו  הרבי,  של  דמותו  אינה  זו 
בקודש אל בית המדרש ומחיש את צעדיו אל עבר מקומו של 

הרב מסקאלא. הוא רוכן אל עבר הרב ולוחש דבר מה 
באוזניו. ללא אומר ודברים עוקר רבי שלמה את עצמו 
חדרו  עבר  אל  הגבאי  בעקבות  רץ  ואץ  מושבו  ממקום 

של הרבי.

בהיכנסו, והנה רואה הוא את הרה"ק מרוז'ין יושב על 
השולחן,  אל  הוא  קרב  אך  שרעפים.  אחוז  וכולו  כסאו 
ננער מרום רעיוניו ומקבלו בקריאה של  והרוז'ינער כמו 
מכיר  כאן  עד  מסקאלא".  הרב  לשלום,  "בואכם  חיבה: 
רבי שלמה את מטבע הלשון, אלא שמכאן והילך מגיעים 
דיבורים בלתי שגרתיים: "הרי מן השמים נשלחתם אלינו 
בדיוק לשבת קודש זו", קובע הרבי ומטעים: "זאת משום 

שיש לי כעת דבר נחוץ עם כבודו".

- "יישב נא מעלת כבודו ואפרש לו שיחתי".
◆

בה  הגדולה  בעיר  גביר.  אותו  היה  ה'  וירא  יקר  יהודי 
התגורר, יצא שמו לתהילה כבעל חסד מופלג. ידוֹע ידע 
הגביר דנן כי הכסף והנכסים אשר הוענקו לו מן השמים 

- לא לשם הנאת עצמו ואנשי ביתו באו הם עליו - כי אם בכדי 
יתומה  כלה  ודל.  נדכה  אח  לכל  ולאחיסמך  לאחיעזר  להיות 

גם  כך  הכתובת.  את  נכוחה  תדע  נישואיה,  בפרק  תעמוד  כי 
להשליש  יבקש  כי  איש  או  מעות,  הלוואת  ליטול  הרוצה  כל 
וביושר  הטוב  בליבו  ובטוח  סמוך  יהא  אומנות,  בידיים  פקדון 
בכבוד  חפצו,  כל  את  ימצא  ובמעונו  הגביר,  של  אורחותיו 

ובמאור פנים שאין שני לו.

"פעמים רבות אף נוסע היה ובא למעוני לעצה וברכה, וטרם 
יציאתו הותיר תדיר על שולחני סכומים נכבדים של דמי פדיון" 

- הוסיף הרוז'ינער.

וכי תאמר: מנין לו לגביר כל אותו עושר מופלג? - אמת, מתת 
שמים היא זו, אלא שהיא התגלגלה אליו ע"י עבודתו כקבלן 
בניה. הוא התחיל אמנם בבניית בתים פשוטים ונמוכי קומה, 
אולם עד מהרה האירה לו ההצלחה פנים ועבודתו האיכותית 
לבניית  הזמנות  אליו  לזרום  שהחלו  עד  כנפיים,  לה  עשתה 
המדינה.  ולשרי  הסביבה  לפריצי  פאר  וארמונות  ממשל  בתי 
לו על עבודתו טבין  נעדר מכיסם, שילמו  אלו, שהממון אינו 
ונכסים  ותקילין, וכך הפך בתוך זמן לא רב לגביר עתיר ממון 

לרוב.  

יום אחד, החליט ה"בעל דבר" - הוא היצר הרע - כי לא טוב 
וכי כבר  היות הגביר לאיש חסד המרבה להיטיב עם הבריות, 
נסיון  לידי  להביאו  אומר  גמר  משכך,  מאוד.  עד  מצוותיו  רבו 

קשה, אולי יצליח להכשילו. 

אל אוזני הגביר גונבה שמועה כי הממשלה המקומית מתכננת 
פני  על  להתפרש  האמור  ממדים,  ענק  ראשי  כביש  סלילת 

שטח של מאות קילומטרים. מכאן מתחילה מסכת מאמצים 
ושתדלנויות בקרב ראשי הממשל ושריו, למען יקבל הוא את 

משימת ביצוע הסלילה, שתדלנות שאכן הניבה פירות. 

רכישת  כדי  גדולים  כסף  סכומי  לארגן  עליו  היה  עתה, 
לשם  רבים  פועלים  ושכירת  בניה  חמרי  של  עצומות  כמויות 
ביצוע הפרויקט המורכב. לשם כך פנה הגביר לרבים מידידיו, 
סוחרים ובעלי מלאכה, ואלו שמחו להשקיע סכומים נכבדים 
ולהשתתף עמו בעסקה הגדולה, ביודעם ובהכירם בו כי איש 

נאמן הוא.

דלתו,  מפתן  על  לה  נחה  חומה  ומעטפה  נוקפים,  הימים 
כאשר על גבה מתנוססות-מוטבעות חתימות ממשלתיות. בין 
כפלי הדפים מתברר תוכנה: זוהי הודעה רשמית המזמנת אותו 
להתייצב במשרדי הממשלה ביום פלוני למניינם בכדי לחתום 

תיערך   - ההודעה  מספרת  כך   - החתימה  העבודה.  חוזה  על 
בנוכחות הפקידים הבכירים, ולאחריה יערך טקס חגיגי לכבוד 

תחילת עבודות סלילת הכביש המרכזי.

ביומן  מעלעל  אפו,  על  העיניים  בתי  את  הגביר  מיטיב 
דבר  את  שם  לציין  כדי  המדובר  התאריך  אחר  ותר  העבודה 
החתימה למען לא יקבע עיסוקים אחרים ליום המיועד. אלא 
שבת  "אוי!  מפיו:  נפלטה  זעקה  המבוקש,  לדף  הגיע  משאך 
קודש!" - - -  אכן, תאריך החתימה חל ביום השבת, בו אסורה 

כל מלאכה.

מה אעשה? - הרהר במבוכת עשתונות. לאחר דקות מספר, 
השתדלנות,  פעולות  על  לחזור  החליט  קמעה,  כשהתאושש 
ידו  והפעם לשינוי תאריך חתימת החוזה. מכתבים הורצו על 
לרבים מחבריו הנכרים, לפקידים רמי דרג כמו לשרים ורוזנים, 
אך ללא הועיל. שנאת ישראל הטבועה בדמם הביאתם לשמוח 
לאידו. נכון, עד היום הראו לו פנים שוחקות, אך עתה, בהיותו 

בצרתו, גילו את פרצופם האמיתי.

שם  המלוכה,  עיר  אל  ונסע  עיסוקיו  כל  את  הגביר  עזב 
הגזירה,  רוע  את  לבטל  המסועפים  קשריו  את  להפעיל  ינסה 
לאשורה.   - מצבו  חומרת  לו  הובררה  שמה  בהגיעו  אולם 
העבודה,  חוזה  על  ויחתום  הנקוב  בתאריך  יופיע  לא  באם 
תועבר המלאכה לקבלן אחר, ואילו הוא ייצא נקי מכל הכסף 

שהשקיע. פרוטה שחוקה לא תוחזר לו.

בראותו את עומק צרתו, לא ידע להשית עצה לנפשו. נפשו 

היטלטלה אנה ואנה בחיבוטיה. אם היה מפסיד רק את כספו 
הוא, ניחא. מוכן הוא לאבד את כל רכושו ובלבד שלא לחלל את 
השבת ח"ו. אך מה יעשה ומדובר בכספי אחרים. האם רשאי 
הוא להיות צדיק על חשבון אחרים כאשר בד בבד ממיט הוא 

עליהם נזק גדול? ומה יהא על המשך חייו בצל זעקות נושים?

בישראל?  רב  אין  וכי   - מסקלא  הרב  כבוד   - תשאלו  ושמא 
ואף תתמהו: למה זה לא פנה אלינו, ובוודאי היינו משתדלים 
חז"ל  אמרו  שכבר  אלא  בתאריך.  שיטעו  הגויים  עיני  לסנוור 
את  עליו  יאסרו  שמא  היה  ופוחד  ממונו",  על  בהול  "אדם 
החתימה וכך יאבד את כסף הרב שלו ושל אחרים, ולעולם לא 

יוכל לסלוח לעצמו על כך.

הגיעה השבת המדוברת. הגביר דנן הכין עצמו כרגיל לקבל 
הכנסת  לבית  והלך  ונסתפג,  עלה  וטבל,  ירד  הוא  פניה,  את 
ידו  לתפילת השבת. הקידוש וסעודת השבת נערכו על 
כתמיד, אמנם בבוקר השכים והחיש צעדיו אל משרדי 
הרהור  כל  תוקף  בכל  מגרש  שהוא  תוך  הממשלה 
ממצפוני ליבו. הוא אינו חושב על מאום. ברגליו צועד, 
הכנסת,  בית  לעבר  המקום  את  נוטש  ומיד  חותם,  בידו 

בלא לשתות עמם במסיבתם.

ומחילה  סליחה  היהודי  מבקש  הכנסת  בבית  שם 
מבוראו, ומקבל על עצמו ששוב לא ישוב על כך לעולם, 
לבל  מראש  צעדיו  ויחשב  המידה  על  יתר  יזהר  ואף 
יכשל. עם תום השבת שב הוא לצערו הרב. הוא מרבה 
על  ה'  לו  ימחל  כי  ובתחנונים בדמעות שליש  בתפילות 
הרווחים  מתוך  הרבה  נדרים  נודר  ואף  זה,  חמור  עוון 

שתניב עבודת הסלילה.

משם פנה הגביר אל מלאכתו. הוא השקיע את כל אונו 
ומרצו בעבודות הסלילה מהחל ועד כלה, ולבסוף קיבל 
את כל התשלום הרשום בחוזה ואף השיב את כל הכסף 

המושקע לבעליו. 

היום נפטר אותו גביר, ובגין כל מעשיו הטובים זכה להיקבר 
הוא  עומד  כעת  הקבר.  מחיבוט  וניצל  חצות  אחר  בערש"ק 
סנגורים  לו  חסרים  שלא  וכמובן  מעלה,  של  דין  בית  בפני 
לו  עומד  מנגד  אך  שעשה,  הרבים  החסד  ממעשי  שנבראו 
המקטרג וטוען בתוקף כי לא ניתן לעבור בשתיקה על עוון כה 

חמור כחילול שבת. עתה, עוון זה כמעט מכריע לחובו.

בצר לו, ביקש האיש רשות מ"בית דין של מעלה" לפנות אלי 
ולבקש את עזרתי, ואכן נענו לו. והנה, ידוע לכם היטב - כבוד 
הרב מסקאלא - שאין אנחנו שוכחים חסיד שלנו, אף אם עשה 
לטעון  החילונו  ולשאול.  לבוא  בלא  לעצמו  ופסק  כהוגן  שלא 
בפני דייני מעלה אודות מעשיו הטובים, אך המקטרג התעקש 
שלא ניתן לוותר על חילול ש"ק, "וכל האומר הקב"ה ותרן וכו'", 
ולבסוף יצא הפסק כי הואיל והתורה - לא בשמים היא, יכריע 
כאן פוסק הלכה מזה העולם. אולם כעת כבר עומדת השבת 
ממש בפתח, ואין דנין דיני נפשות בשבת, ונותרו לנו עוד דקות 
זכאי,  יימצא  ובאם  להלכתא,  בעניין  ולהכריע  לפסוק  ספורות 

יוכל לבוא אל מנוחתו עוד טרם השבת. 

רזין:  מגלה  בנימת  שלמה  רבי  אל  מרוז'ין  הרה"ק  פונה  כאן 
הלכה  פוסקים  בשמים  כי   - רב  סקאלער   - לכם  דעו  "כעת, 
לשמה   - תורתכם  וכל  ההוראה'  'עמוד  שאתם  משום  כמותכם, 
הדעת  ביישוב  בדבר  עיינו  אנא,  בפניכם,  שטוחה  בקשתי  היא. 
והוציאו תיכף את פסק הדין, כי לא נלך לקבל את השבת עד כי 

יגמר דינו, בין אם לחסד ובין אם חלילה לא".

דממת חיל נפלה על החדר. פניו של רבי שלמה נחרטו באחת 
<< המשך בעמוד הבא <<

"אינני שוכח אף חסיד!"

המדור בחסות רשת חנויות "משקאות ישראל" בהנהלת ידידינו הרה"ח ר' אליקים רוט שליט"א
בני ברק: רח' הרב שך 5 ◆ אלעד: רח' רבי יהודה הנשיא 94

באר חפרוה שרים
סיפורי הצדיקים

בית מדרשו של הרה"ק מרוז'ין זי"ע בסאדיגורה



להולדת הבת
הרה"ח ר' אברהם אלחנן כהן הי"ו - אלעד

שמחת הקידושא רבא בביהמ"ד דושינסקיא   

הרה"ח ר' יחיאל מישקין הי"ו - אלעד

הרה"ח ר' מרדכי מאנדל הי"ו - אלעד
שמחת הקידושא רבא בביהמ"ד בערגסאז

הרה"ח ר' יחזקאל קורצוג הי"ו - אלעד
שמחת הקידושא רבא בביהמ"ד דושינסקיא  

הרה"ח ר' שמואל שטיגליץ הי"ו - אלעד

◆
להכנס הבן לעול התומ"צ

הרה"ח ר' רפאל מורפורגו הי"ו - אלעד
ובנו הבה"ח מרדכי אלימלך ני"ו

שמחת הבר מצוה ביום ב' במשכן הכינוסים רח' בן זכאי

הרה"ח ר' שמואל צבי כהן הי"ו - אלעד
ובנו הבה"ח יהודה ני"ו

שמחת הבר מצוה ביום ג' בהיכל הכינוסים ויז'ניץ

הרה"ח ר' יהודה מאיר פולק הי"ו - אלעד
ובנו הבה"ח דב ני"ו

שמחת הבר מצוה ביום ה' בהיכל הכינוסים ויז'ניץ
◆

לאירוסי הבן
הרה"ח ר' נתן צבי בר נתן הי"ו - אלעד

ובנו החתן ירחמיאל יהודה מאיר הי"ו

מערכת "הבאר" - פקס: I 0775558328 דוא"ל: habeher@gmail.com - מודעות ועדכוני שמחות מתקבלות במערכת עד יום ד' בשעה 17:00

באר ההפטרה
מאוצרות הצדיקים על הפטרת השבוע

ביהמ"ק שלעתיד מוכן ועומד הוא 
– רק העוונות מעכבים

ויכלמו  הבית  את  ישראל  בית  את  הגד  אדם  בן  אתה 
מעוונותיהם )יחזקאל מג, י(. 

השם יתברך אומר לו ליחזקאל הנביא: הגד לבני ישראל, כי 
כבר ראית את בית המקדש שלעתיד, מוכן וגמור לכל פרטיו, 
יכלמו  אז   – הבית  התגלות  את  מעכבים  שעוונותיהם  אלא 

מעוונותיהם ויחזרו בתשובה.

מלבי"ם

◆

על ידי אמונה יזכו לבנין ביהמ"ק 
וישמרו את כל צורתו ואת כל חוקותיו ועשו אותם )שם מג, יד(. 
בני ישראל חייבים להחזיק כל כך באמונה של ביאת המשיח, 
צורותיו  את  בדייקנות  ולדעת  עצמם  להכין  שעליהם  עד 
וחוקותיו של בית המקדש, שאם יבוא משיח מחר יוכלו לגשת 

מיד לבנין בית המקדש.

אם תהיה אמונתם בביאת המשיח כה איתנה, עד כי "וישמרו 
את כל צורתו ואת כל חוקותיו" – אזי יזכו במציאות לבנין בית 

המקדש – "ועשו אותם"...   

)הגה"ק בעל התוספות יום טוב זצ"ל(

הפטרת "פרשת תצוה" - "אתה בן אדם" )יחזקאל מג, י-כז(    
בהפטרה מסופר: על חנוכת הבית-המזבח ושבעת ימי המלואים. – "ויאמר אלי בן אדם כה אמר... אלה חקות המזבח ביום 
העשותו, להעלות עליו עולה ולזרוק עליו דם: שבעת ימים תעשה שעיר חטאת ליום, ופר בן בקר ואיל מן הצאן תמימים יעשו: 
שבעת ימים יכפרו את המזבח וטהרו אותו, ומלאו ידיו: ויכלו את הימים, והיה ביום השמיני והלאה יעשו הכהנים על המזבח את 

עולותיכם ואת שלמיכם ורצאתי אתכם נאם...". 

פרשה מסופר: על שבעת ימי המלואים של המשכן. – "שבעת ימים תכפר על המזבח וקדשת אותו, והיה המזבח קודש 
קדשים כל הנוגע במזבח יקדש: וזה אשר תעשה על המזבח, כבשים בני שנה שנים ליום תמיד: וקדשתי את אהל מועד ואת 
המזבח, ואת אהרן ואת בניו אקדש לכהן לי: ושכנתי בתוך בני ישראל והייתי להם... : וידעו כי אני ה'... אשר הוצאתי אותם מארץ 

מצרים לשכני בתוכם, אני ה'...".

הפטרה זו קצת נדירה, דבדרך כלל קוראים בה 'הפטרת זכור' )של שבת זכור(. השנה שזו שנה מעוברת, קוראים בהפטרה הרגילה 
לפרשה זו.

נטפי תנחומים
נשגר בזה כסא דנחמתא לידידינו החשוב

הרה"ח ר' ישראל אהרן חשין הי"ו - ירושלים

על השבר אשר עלה בחלונם בפטירתו הטראגית בדמי ימיו של

בנו הבה"ח יעקב מאיר ז"ל
 מחשובי ובוגרי ישיב"ג 'מאמר מרדכי' נדבורנה

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ושלא 
ידעו עוד שוד ושבר בגבולם

המערכת

בשבח והודיה להשי"ת 
על כל הטוב אשר גמלנו ועל רוב רחמיו וחסדיו שהגדיל לנו

שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה
ליום הכנס בננו היקר

הבח' מרדכי אלימלך ני"ו
לנועם עול תורה ומצוות

הנני מתכבד להזמינכם להשתתף בשמחתנו
שתתקיים אי"ה ביום שני פר' כי תשא אור לי"ד אדר א' תשע"ו

באולם 'משכן הכינוסים' רח' בן זכאי 79, אלעד

נשמח לראותכם משתתפים בשמחתנו
ואי"ה בשמחתכם ישמח לבנו גם אנו

רפאל מורפורגו

ד"בס

והריקותי לכם ברכה
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בשבח והודיה להשי"ת 
על כל הטוב אשר גמלנו שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה

ליום היכנסו של בני בכורי היקר

הב' דב ני"ו
לנועם עול תורה ומצוות

הנני מתכבד להזמינכם להשתתף

בשמחת הבר מצוה
שתתקיים אי"ה ביום ה' ט"ז אדר א' תשע"ו

ב"היכל הכינוסים" ויז'ניץ רח' יונתן בן עוזיאל 34 אלעד
ואי"ה בתת ה' שמחה באוהליכם ישמח ליבי גם אני

המצפה לבואכם

יהודה מאיר פולק

ראשונות  מחשבות  להן  להתרוצץ  החלו  במוחו  יראה.  בארשת 
והרי עוון חילול שבת קודש אינו עניין של מה בכך, ובפרט  בדבר: 
כאשר מדובר ביהודי היודע את חומר האיסור. אולם מאידך, יש צד 

שהיה הוא אנוס בדבר, שהרי התאמץ בכל כוחו להימנע מכך.

מאמץ  וזיעת  אדומות-להבה  פניו  בדין,  שלמה"  ה"בית  מהפך 
ניגרת ממצחו, וכעבור דקות ספורות מכריע בפיו: "הרי לפי שיטות 
היתה  הכתיבה  שהרי  לגופה,  צריכה  שאינה  מלאכה  כאן  יש  רבות 
מתוך שהוכרח בכך לאונסו כדי שלא יפסיד את כל השקעתו, ונוסף 
לזה הרי כתב 'גלחות' )כתב נכרים( אינו אלא שבות". )ראה בזה שו"ת 
נודע ביהודה תנינא או"ח סי' כט שכ' וז"ל: "ועוד דאנן על הרמ"א סמכינן דסובר 

דגוף הכתיבה של כתב גלחות אינו אלא שבות"(.

 - מותר  אומר  והרי  כהלכה,  שנהג  שחשב  לכך  לצרף  גם  "ניתן 
שבת  כמחלל  נידון  האיש  אין   - האמור  כל  לפי  כן,  אם  הוא.  אנוס 

במזיד ח"ו. אלא מאי, עשה הוא שלא כהוגן, אך הרי הוא שב על 
כך בתשובה עוד בחיי חיותו, ומיתה ממרקת אפי' בכריתות ומיתות 
בי"ד בצירוף התשובה, כפי שפסק הרמב"ם. היוצא לנו, שנתכפר לו 

כבר עוונו זה, וינוח בשלום על משכבו".

מיד עם סיום הקראת פסק הדין, התרומם הרה"ק מרוז'ין ממקומו 
ברגשי  מסקאלא  הרב  את  בירך  כחכם!"  "יישר  שפתיו:  על  וחיוך 
וכבר  לַזכות את הנפטר,  דין של מעלה  בית  יצא פסק  "כבר  תודה, 
חלקו  אשרי  הרבים.  זכויותיו  מפרי  ליהנות  עדן  לגן  הוא  מובל 
שזכה להיכנס למנוחה לפני וסמוך לכניסת השבת, ואשרי חלקכם 

שהכרעתם לזכותו ובכחתורתכם ניצחתם את כל הקטרוגים".

"עתה", מפטיר הרוז'ינער ונהרה שפוכה על פניו, "בוא ונצא לקבל 
שבת'  ל'קבלת  ממתינים  כבר  בשמים  כי  מלכתא,  שבת  פני  את  מיד 

שלנו" - - -

באר חפרוה שרים - המשך מן העמוד הקודם


