
בס"ד I ערש"ק פרשת פקודי I א' אדר ב' תשע"ו I גליון מס' 100

◆ זמני השבוע ◆

שקיעה
5:49  יום ג'5:47יום ו'
5:50  יום ד'5:47שבת

5:51  יום ה'5:48יום א'
5:52  יום ו'5:49יום ב'

סוזק"ש ותפילה
המוקדמים ביותר השבוע

תפילהק"ש

8:019:17מג"א:
8:459:46תניא והגר"א:

במעלת שב"ק שקודם ההילולא
זו היא השבת שקודם ההילולא רבא של  שבת קודש 
כ"ק אאמו"ר הקוה"ט זיע"א, והנה ידוע שכל ההשפעות 
של כל ימות השבוע יורדים בשבת שלפניהם, וכדאיתא 
וע"כ כבר  יומין,  בזוהר הק' דמיניה מתברכים כל שיתא 

מלעילא  נשפעים  מעכשיו 
ההילולא  של  ההשפעות  בכל 

קדישא.

בעל  הרה"ק  אמר  וכבר 
זי"ע,  מסיגעט  לב"  ה"ייטב 
זמן  הוא  דהילולא  שיומא 
במידותיו  להידבק  וזמן  כפרה 
שזוהי  צדיק,  אותו  של  ובדרכיו 
על  להשפיע   - הצדיק  עבודת 
טובות  השפעות  ישראל  כלל 
ומה  ה',  בדרכי  לילך  וללמדם 
שם  אף   - ומשמש  עומד  כאן 
אלו  ודברים  ומשמש.  עומד 
הם בעיקר למידבקים והולכים 
ומתקשרים  לאורו  תמיד 
מעשיהם  שע"י  במידותיו, 

טובות  השפעות  ומשפיע  ויותר  יותר  הצדיק  מתעלה 
למקושרים אליו.

השפע  יורד  דשבתא  מיומא  שכבר  ולדברינו  לפיכך 
נשפעה  כבר  הזאת  שמהשבת  הרי  השבוע,  ימי  כל  של 
תשובה,  של  זמן  היא  הרי  ושבת  תשובה,  התעוררות 
להרבה  נזכה  ועי"ז  בדרכיו  להידבק  רק  הוא  ותפקידנו 
השפעות טובות שישפיע עלינו ממרום, וכמו שאמר לי 
ה'  "יהי  הפסוק  על  רבות  פעמים  זצוקללה"ה  אאמו"ר 
הרוצה  שאדם  אבותינו",  עם  היה  כאשר  עמנו  אלוקינו 

השפעות מן הצדיקים צריך להידבק בדרכיהם ואזי כמו 
שהקב"ה היה עוזר לאבותינו כן יעזור לנו.

סיפורי הצדיקים מביאים 
שאיפה לילך בדרכיהם

...אכן הנהגתו של אאמו"ר הקוה"ט זצוקללה"ה היתה 
הזמן  שכל  זו,  בבחינה  ממש 
הבורא  בגדלות  עסוק  היה 
לרומם את שמיה רבה, וממש 
מפליא איך ילוד אשה הצליח 
נשגבות  דרגות  לכאלו  להגיע 
הלב  רגשות  הרבה  כך  כל  עם 
להקב"ה,  ודבקות  אהבה  עם 
יומי  כל  שבמשך  שראו  וכמו 
להבה.  באש  בער  דשבתא 
במצוות  שמש  עם  יראוך 
כולו  כאשר  שהניח  תפילין 
בוער בדביקות להקב"ה, ומשם 
במשך  שקיים  המצוות  לכל 
אימרת  נאמרה  ועליו  היום, 
מאן  'זכאה   – הנ"ל  הזוה"ק 
ואבר  אבר  בכל  ליה  דשריא 
דיליה למעבד ליה אתר לשריא תמן, ולאמלכא ליה בכל 
עצמו  שעושה  מי  של  חלקו  אשרי  פירוש-  ואבר'  אבר 
ליבי  "שברי  בבחינת  ממש  והיה  להקב"ה.  משכן  וגופו 
הם זבחיך" )שיר היחוד( ובבחינת "בלבבי משכן אבנה" - 

שהיה כל כולו משכן כלפי הקב"ה. 

פרשת  על  אלימלך"  "נועם  בספה"ק  דאיתא  הא  ידוע 
אם  שלכאורה  צדיקים,  סיפורי  ענין  אודות  על  שמות, 
זה לטובת נשמתם - די להזכיר את שמם וכבר נרעשים 

                                                             המשך בעמוד הבא <<

מוצאי שבתהדלקת נרות שבת                   

5:17
זמן גאונים: 6:23
זמן ר"ת: 7:01 

השבוע
בגליון

◆ באר מים חיים - השפעת הצדיק על ההולכים בדרכיו
◆ באר ההלכה - דיני שכר שבת◆  פניני הבאר - גודל מעלת לימוד פרשיות המשכן

◆ באר חפרוה שרים - זה השולחן אשר לפני ה'

השפעת הצדיק על ההולכים בדרכיו
מתוך דא"ח ליל שב"ק תרומה ש.ז. שבת התוועדות אנ"ש לקראת ז' אדר א'

יומא דהילולא של כ"ק מרן רבינו הקוה"ט זיע"א 

בית המדרש "באר יעקב"  נדבורנה אלעד
בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א 

הננו להודיע לקהל הק' שכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

לא ישהה בעירנו בשבתות פר' פקודי - ויקרא
וע"כ לא יתקיים עריכת שולחן הטהור בליל שב"ק

 סעודת ה"מלוה מלכה" תתקיים במוצש"ק
בשעה 9:30 בבית מדרשנו

בברכה - הגבאים

 

יָרה ַהּזֹאת ְלֵעד ִ ְוָעְנָתה ַהּשׁ
יחזקאל רוזנבוים

ֵאר ְלֵעת ִגְליֹונֹו ַהֵמָאה ּפֹוֶרֶצת ֵמַעְצָמּה  יַרת ַהּבְ ִשׁ
ֲעָצָמה  יאּור ֵמָעְצַמת ַהּמַ ִנים ְלּתֵ יֹוְפיֹו ֲוַהָדרֹו ֹלא ִניּתָ

רֹו ג ִמטּוב ָיְפיֹו ְוַהּדָ ּתֹו ְלִהְתַעּנֵ ּבַ ׁשַ ת ּבְ ּבָ י ׁשַ ים ִמּדֵ ים ְמַצּפִ ַרִבּ
ֵארֹו ַמְעָין נֹוֵבַע ִמּבְ ים ּכְ ֵאר ַמִים ַחּיִ ִליָט"א - ּבְ ּתֹוַרת ַאְדמֹו"ר ׁשְ

ִניִנים ְוַהְנָהגֹות ִמְגדֹוֵלי ּדֹור ָודֹור  ֵאר ַאף ּדֹוֶלה ּפְ ַהּבְ
ָכֶזה אֹור א ִהְלָכִתי ְלָהִאיר ּבְ ל נֹוׂשֵ ֵאר ַהֲהָלָכה - ּכָ ּבְ
ֵאר ָרֵאל ְלָהִאיר ּוְלָבֵאר - ִמן ַהּבְ ֶאת ַחֵגי ּומֹוֲעֵדי ִיׂשְ

יִקים ְלִהָטֵהר ּפּוֵרי ַצּדִ ִרים - ִמּסִ ֵאר ֲחָפרּוָה ׂשָ ימֹות הֹוד ִמּבְ ְרׁשִ

ַאב ֵמי ֶיַשע ֵמאֹוָצרֹות ִנְדִלים ם ֵמָהֲהְפָטָרה ִנׁשְ ּגַ
ים ְוׁשֹוֲאִלים ׁשִ ַבּקְ ִחָיה ַלּמְ ְלַהְרִעיף ַטְלֵלי ּתְ
ִגְליֹון ֶזה ְנָעִרים ִעם ְזֵקִנים ְמחּו ּבְ יׂשּו ְוִיׂשְ ָיִשׂ

שּוֵטי ָעם, ְוצֹוְרִבים ֶנֱאָמִנים ל ּפְ ם ׁשֶ ֱעַרב ְלִחיּכָ ְוּתֶ
ִעיֵרנּו ֲהַמֲעִטיָרה ת ִיְקַרת ִנְפָלָאה ּבְ ּנַ ְך נֹוָסף - ִמ"ַנְדבֹוְרָנה" ּפִ ִנְדּבָ

יל ּתֹוָרה ּוְלַהְאִדיָרה ֻעּלֹוֶתיָה ְלַהְגּדִ אֹון ֶאָחד ִמִני ֶאֶלף ִמּפְ ּטָ ֵהן ַהּבִ
ְמֹלא ָחְפַנִים ָקִרים ּבִ ֵמי ַמַעל ְיֹבְרכּו הֹוֶגיָה ְוֹעוְרֶכיָה ַהּיְ ְ ִמּשׁ

ַמִים  ֵמי ׁשָ ְ י ִמּשׁ ִלי ּדַ ַפע ָרב ַעד ּבְ אֹוְצרֹות ׁשֶ
ַלִים ָרֵאל ּוִבְנַין ְירּוׁשָ ה ִלְגאּוַלת ִיׂשְ ַהְרֵאנּו ד' ַחְסֶדָך ְוִנְזּכֶ

גליון
ה-100



הרה"ג ר' יצחק אייזיק שלומוביץ שליט"א
כול ויז'ניץ אלעד

◆ ◆ ◆
הוא  בשבת  וממכר  מקח  איסור  מחלקי  אחד 
חז"ל  שאסרו  דהיינו  שבת",  "שכר  של  האיסור 
בשבת,  עבודתו  על  ולהרוויח  שכר  ליקח  לאדם 
או  שומר  כגון  בעבודתו  שבת  חילל  לא  אם  גם 
סימן  שם  וברש"י  סד.  כתובות  נח.  )ב"מ  וכדו'  מלצר 

שו סעיף ד(.

כמו"כ אסור ליקח תשלום על השכרת ביתו או 
חפציו לשבת )תוס' ורא"ש שבת יט. מ"א ס"ק ז(. 

כתבו האחרונים דהאיסור הוא על מקבל השכר 
לו  שמשלם  המעביד  אבל  להרוויח,  לו  שאסור 
תיתן  לא  עוור  ב"לפני  אלא  עובר  אינו  השכר 

מכשול" בלבד )מ"ב ס"ק כו(.

היתר בהבלעה
שבת  שכר  ליקח  היתר  שיש  מבואר  בגמ' 
עבור  השכר  מקבל  שאינו  והיינו  ב"הבלעה", 
ימים כגון שבוע או  שבת לבד, אלא על קבוצת 
משכיר  אם  וכן  בתוכם,  מובלעת  והשבת  חודש 
תשלום  לקבל  מותר  לחודש  או  לשבוע  ביתו 

בפירוש  יזכיר  לא  בזה  גם  אמנם  שבת.  עבור  גם 
שלוקח שכר עבור השבת אלא יאמר "תן לי שכר 

השבוע או החודש" )רי"ף שבת סד. שו"ע שם(.

לחודש  או  לשבוע  לכתחילה  ששכרו  ודווקא 
אם  אבל  בו,  לחזור  יכול  המעסיק  שאין  באופן 
שכרו ללא קביעת זמן או שסיכמו ביניהם שיכול 
המעסיק לחזור בו בכל עת, אסור לו ליקח שכר 
כמקבל  אלא  בהבלעה  נקרא  שאינו  שבת,  על 
הוא עבור כל יום בנפרד, אף שלמעשה משלם לו 
ועיין מ"ב שמביא מי שמתיר  )רמ"א שם  הכל ביחד. 
בזה, ולכו"ע אם עובד אצלו בלי שום התחייבות, אלא 

על כל יום משלם לו בנפרד, אין שום היתר הבלעה בזה 

גם אם למעשה עבד גם בימי השבוע(.

דוגמאות אקטואליות
שעבר  אחר  וכד'  בתים  בשכירות  מצוי  זה  דבר 
כמה  עוד  בבית  מתעכב  והשוכר  השכירות,  זמן 
ימים בלי שום תנאי, אלא על כל יום שהוא בבית 
משלם לו, אסור למשכיר ליקח שכר עבור שבת, 
במתנה כתב הפרמ"ג  ואם השוכר רוצה ליתן לו 

שמותר אבל לא יסכמו ע"ז מראש )מ"ב ס"ק טו(.

קטנים  על  ששומרות  בנערות  מצוי  וכן 
ליקח  להן  שאסור  בתשלום,  וכדו'  ]בייביסיטר[ 
שכר עבור השמירה בשבת, אף אם שומרות גם 

אלא  ביניהן  הסכם  שום  כל שאין  השבוע,  בימי 
תשובות  פסקי  )ועיין  עבודה,  שעות  לפי  מקבלות 
על  שמקבלות  מראש  לסכם   לזה  עצה   66 הערה 

שבת רק אם עובדות גם בימי השבוע ואז נקרא שפיר 

בהבלעה, וצריך להיזהר לא לומר בפירוש שמקבל שכר 

עבור שבת כדלעיל, ועיין להלן עוד עצה(

לשבת, כיון  ומי שמשכיר דירה או חדר )צימ"ר( 
כמה  הדירה  מקבל  שהשוכר  המנהג  שכהיום 
שעות לפני שבת וגם רשאי להישאר אחרי שבת 
שאין  מה  וצ"ע  בהבלעה,  שפיר  מקרי  מה,  זמן 
עבור  שהתשלום  בפירוש  לומר  לא  מקפידים 

שבת כמבואר בשו"ע. 

הוצאות  שם  שיש  וכדו'  הארחה  בבתי  אמנם 
להקל  יש  וכדו'  חשמל  או  האוכל  עבור  נוספות 
ההוצאות  עבור  שכר  דמקבל  כיון  בשופי 
סי'  או"ח  )נוב"ת  השכירות  עבור  גם  ובהבלעה 
הפוסקים  דנו  וממנו  מקוה  עבור  שכר  לקחת  לענין  כו 

על  השומרות  לנערות  עצה  עוד  לנו  יש  ובזה  לזה,  גם 

מתיקה  מיני  לקטנים  שיתנו  מראש  שיסכמו  הקטנים 

יוכלו  ובהבלעה  זה,  עבור  להם  ישלמו  וההורים  וכדו' 

לקבל גם שכר עבור השמירה(.

ולענין חזן ובעל קורא וכד' שנוטלים שכר עבור 
שאסור,  )ס"ה(  במחבר  הביא  בשבת,  עבודתם 
)ס"ק  ובמ"א  מצוה,  דבר  דהוא  כיון  מתירין  ויש 

ח( כתב שמ"מ אין רואה סימן ברכה בזה. אמנם 
אם הבעל קורא מכין עצמו בימי השבוע במשך 
הוי  שפיר  תשלום,  עליו  לקבל  שראוי  ניכר  זמן 

בהבלעה ומותר, וכן כל כיו"ב.

שכר 'הלוואה' של שבת
כתב המ"א )ס"ק ז( דמי שמלוה לגויים ברבית לא 
יקח הרבית עבור שבת, אלא אם יתנה שמקבל 
ישלם  באמצע  יפרע  אם  וגם  השבוע,  כל  עבור 

עבור כל השבוע, ואז הוי בהבלעה.

כתבו  מהבנק,  עיסקא  בהיתר  הלוואה  ולענין 
מתחיל  בבנק  העסקים  שיום  דכיון  הפוסקים 
מאמצע הלילה, הרי השכר שבת הוא בהבלעה 
עם יום שישי ומוצ"ש, וכשלווה מחבירו בהיתר 
עסקא יתנה ג"כ שיהיה לפי יום העסקים. )אג"מ 

או"ח ח"ד סי' נט(.

היתר  אין  שאז  סמוכים  ושבת  יו"ט  וכשיש 
שבת  עבור  ריווח  לקחת  לא  שהחמירו  יש  זה, 
כיון  עיסקא  דבהיתר  שכתבו  ויש  שם(  אג"מ  )עי' 

לפי  שמחושב  אף  הריווח  עבור  הוא  דהתשלום 
ימים קיל טפי וצ"ע.

לע"נ א"מ מרת שפרינצא לאה
בת הרה"ח ר' גבריאל יוסף ע"ה הכ"מ

דיני שכר שבת

העולמות העליונים על כל הפעולות שעשו בעולם הזה. אלא מבאר הרה"ק הרבי ר' אלימלך זי"ע 
וז"ל: דהנה סימן טוב לאדם כשהוא שומע מספרים ממעלות הצדיקים ועבודתם בקדושה לשמו 
יתברך באמת, אם באותו הפעם לבו חושק ומתלהב מאד מאד שיזכה גם הוא לעבוד השי״ת באמת, 
זה הוא סימן טוב שהשם עמו, וזהו וזה לך האות שאני אומר לך בהוציאך כו׳ תעבדון על ההר הזה 
זה יהי׳ לך לסימן ולאות אם יהי׳ לבך בוער ומתלהב לעבודתי בשומעך זאת בזאת תדע שאני עמך, 
עכ"ל. דהיינו, שמלבד עניין הסיפורים אשר נאמרים כדי למשוך ישועות מן שמיא, יש גם את ענין 
ההתעוררות בידיעת מה שיכול האדם להספיק ולעשות בזה העולם, ואם האדם שומע ומתעורר 
ע"י הסיפור, הרי זהו אות שהסיפור הועיל, כי כל התכלית היא לעבדו בלבב שלם, וע"י שמסתכלים 

במעשיו של הצדיק - אזי מתעוררות השאיפות של האדם להתקרב לדרגות האלו. 

ובפרשתן מבאר הרה"ק הרבי  ר' אלימלך זי"ע: "ואתה תצווה" - לשון צוואה, והוא עולה על 
השפעות ברכה ורחמים, כמ״ש 'וצויתי את ברכתי' שהצדיקים יש להם את הכוחות והזכויות 
להיות שליח ציבור ולהנחיל רוחניות וגשמיות לדור, וזהו הביאור ואתה תצוה ברכות והשפעות 
לנענע  תצוה  אתה  גם  רק  בשורשו,  הכל  ורשום  הקב״ה  מפי  ועומד  מצווה  הכל  כי  לישראל, 
השורש העליון, ואז "ויקחו אליך" - חוזרות אליהם הזכויות, דלכאורה 
שישראל  בראותו  הצדיק  כי  הביאור  רק  להם,  ויקחו  לומר  לו  היה 
נשפעים בשפע אזי הנאה לו ותענוג לו כאלו הי׳ השפעה הזאת לו, 
ע"כ, וכל זה מיירי בזמן שהצדיק בעולם הזה, וכ"ש ק"ו בן בנו של ק"ו 
כשהוא בעולם הבא, בוודאי משפיע רוב שפע רוחניות וגשמיות לבני 

ישראל, כידוע שגדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהם.

כשמתחברים לצדיק מקבלים השפעותיו
א"כ, בודאי שביום הגדול הזה, כל המקושרים לצדיק או שאומרים 
"מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי", וכמו שידוע שרבינו זי"ע היה מסביר 
ש"יגיעו" הוא מלשון נגיעה, שמספיק בנגיעה קטנה כדי להתחבר אל 

הצדיק, ואז זוכים שהצדיקים משפעים עליהם ברכות לרוב.

יעזרנו השי"ת שבזכות אותו צדיק נזכה לכל ההשפעות הטובות, 
שאמר  וכמו  בשמחה,  בו  שמרבים  חודש   - אדר  בחודש  ובמיוחד 
הרה"ק רבי שלום מבעלזא זי"ע על הכתוב "לולא התמהמנו כי עתה 
מלעשות  אלול  בחודש  שהתעכבנו  שאפילו   - פעמיים"  זה  שבנו 
תשובה, אמנם כשחודש זה, חודש הי"ב - כמנין "זה" - חל פעמיים, 
היינו כשיש שני חודשי אדר, אפשר בהם לעשות תשובה, ובמיוחד 

כאשר יש שמחה בכפלים.

ויה"ר שנזכה שנהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו כולנו יודעי 
ויהי ה' אלוקינו עמנו כאשר היה עם אבותינו, אל יעזבנו ואל  שמך, 

יטשנו, ונזכה בקרוב לבנין בית המקדש במהרה בימינו, אמן.

באר מים חיים - המשך מן העמוד הקודם

גודל מעלת לימוד 
פרשיות המשכן 

כדי  היה  המשכן  מלאכת  כוונת  עיקר  הנה 
שישרה בארץ להיות מקום להשראת השכינה, 
גדולות.  וקדושות  הכנות  לזה  צריך  והיה 
המשכן  מלאכת  על  למשה  ציווה  והקב"ה 
כמו  לב  בנדיבות  נדבתם  ישראל  כל  שיביאו 
ישראל  על  העידה  והתורה  בפרשה  שכתוב 
כן  על  גדול.  בזריזות  שהיה  לבם  נדבת  גודל 
הטהור  לבם  נדבת  כך  כל  שהיה  לומר  נוכל 
אשר  עצומה  וכוונה  גדולה  בקדושה  כך  כל 
ייחודים  מייחד  היה  מישראל  ואחד  אחד  כל 
וגם  הנדבות,  הבאת  בעת  במחשבתם  גדולים 
היה להם השתוקקות והתלהבות גדול באהבה 
אשר  נדבתם  הבאת  בעת  גדולה  וביראה  רבה 
על ידי כוונתם ואהבתם ויראתם היה בהם כח 
להמשיך קדושה גדולה כל כך על כל דבר ודבר 
כדי להמשיך השכינה למטה על מעשיהם והיה 
כוונתם אז להשראת השכינה על מעשי ידיהם 
והותיר עוד קדושה על ידי מחשבתם להמשיך 

גם כן קדושה לדורות הבאים גם כן.

)שמות  ויקהל  בפרשת  הכתוב  כוונת  וזהו 
וגו' איש  כל החכמים העושים  ויבואו  ד-ה(  לו, 
מרבים  ויאמרו  משה  אל  וגו'  ממלאכתו  איש 
רצה  למלאכה,  העבודה  מדי  להביא  העם 
הרגישו  מלאכתם  בעת  הבינו  שהחכמים  לומר 
המשכן,  מנדבת  ודבר  דבר  בכל  הקדושה  גודל 
שהאירו בני ישראל בכל דבר כל כך קדושה רבה 
אשר יש די והותר מן הקדושה אשר צריך לעת 

עתה להשראת השכינה, רק היה כוונתם בגודל 
סוף  עד  עלינו  שיאירו  בנדבתם  התלהבותם 
של  התורה  לימוד  בעת  לנו  מאיר  הדורות,  כל 
מלאכת המשכן ונדבת המשכן, מאיר לנו ללבבנו 
כן  גם  לנו  שיאיר  עד  שלהם  ויראה  אהבה  גודל 
למשוך  המשכן  מעשה  לימוד  בעת  הארה  איזה 
עלינו מעט קדושה בכל עת לימוד התורה הזאת.

וכן מצינו שכן ציווה לנו הקב"ה שעסק התורה 
לפניו  חשוב  יהיה 
כאילו  שמו  יתברך 
המעשה  עשינו 
כך  כי  בידיים, 
)מנחות  חז"ל  אמרו 
תורת  זאת  קי.( 
העוסק  כל  העולה 
כאילו  עולה  בתורת 
וכן  עולה,  הקריב 
מצוות  וכמה  כמה 
מצויים  שאינם 
עסק  אזי  הזה  בזמן 
תורתנו הוא במקום 
וזה  המעשה... 
ישראל  כוונת  היה 
המשכן  בנדבת 
עלינו  להמשיך 
הקדושה  כן  גם 
שלהם בעת עסקינו 

בפרשיות אלו.

מאור ושמש - 
פקודי

פניני הבאר
פנינים והנהגות מגדולי הדורות

קריאת פרשת המשכן



מרגלא היה בפומיה דאאמו"ר הקוה"ט זצוק"ל המאמר הידוע 
דמתאמרא בשם הרה"ק רבי מאיר מפרמישלאן זי"ע, שאמר 
על  סיפורים  יספרו  העולם  מן  יסתלק  "כשמאיר  הק':  בלשונו 
שריפא  אצלו,  שנראתה  הקודש  רוח  על  או  שעשה  זה  מופת 
זיך  'האט  שמאיר  איך  אבל  וכדומה,  עקרות  ופקד  חולים 
'קרע'   -[ באשעפער'  פארן  נשמת  ביי  הארץ  דאס  אויסגעריסן 

את ליבו בתפילת 'נשמת' עבור הבורא ית'[, מזה לא ידברו".

מידותי",  "שנו  בבחינת  שאמרם,  למי  הדברים  וראויים 
עניין  בכל  מה  ללמוד  תמיד  אצלו  ה'מהלך'  גם  היה  זה  ואכן 
איזו שייכות יש לו עבורנו, ולכן נספר לטובת נשמתו כמה 

עובדות כפי שהיה רצונו.
 ◆ ◆ ◆

יקרת הזמן
הן דבר ידוע הוא עד כמה היה משקיע ומוסר מזמנו היקר עבור 
הכלל, וכאן אדבר על כמות ומשך הזמן שהתמסר בו לכלל, ולא 

על האיכות - צדיק מה פעל בזמן זה. 

מתבטא  והיה  זה,  ענין  לו  כאב  כמה  מפיו  שמעתי  פעם   לא 
מה  "אבל  ממנו,  גוזלת  הקהל  שקבלת  הרב  הזמן  על  בכאב 
אעשה? - יהודים מגיעים לבקש עצה וברכה, איני יכול לשלחם, 
פעמים  וכמה  רצונו".  מפני  רצונך  בטל   - השם  רצון  זהו  ואם 
אמר לי בדמעות: "חבל חבל שלא הכרת אותי בצעירותי, ואתה 
מכירני רק במצבי היום עם כל הטרדות המקיפות אותי. בשנותי 

הצעירות עוד הייתי שווה משהו...", כך היה שונה בשברון לב.

זה השולחן אשר לפני ה'
את העובדא דלקמן שמעתי מזקנתי הרבנית הצדקנית מרת סימא 

רייזל ע"ה, אמו של רבינו, שסיפרה לי כמה פעמים שבילדותו של 
רבינו היה ממעט באכילה, וכמה שהיתה מבקשת ממנו שישמור 

ויאכל  גופו  על 
עלה  לא   - כראוי 
בידה, ואף כאשר 
עשתה לו 'מבצע' 
שבכל יום שיאכל 
פרוסת  כל  את 
שהכינה  הלחם 
שחרית,  לפת  לו 
מטבע  לו  יכניסו 
אותם  של 
)'ליי'  הימים 
לחיסכון,  רומני( 
ר  ב ט צ י ש כ ו
יקנו  הגון  סכום 
אך  מתנה.  לו 
הזה  ה'מבצע' 
מעמד  החזיק 
אסתר  מתענית 

עד פורים...

בליבה  אומר  גמרה  זאת,  לשאת  יכלה  לא  שכבר  הרבנית, 
אף  "על  הרבנית:  ומספרת  חיים".  ה"דבר  רבינו  לזקני  וניגשה 
שהוא ישב באותה שעה ולמד, אני - שלא יכולתי לשאת זאת - 
ניגשתי עם המגש שבו היה הלחם שהכנתי ואמרתי לו: הרי שלך 

לפניך, אני כבר איני יכולה איתו, כבר ניסיתי כל מה שיכולתי".

כשעבר היום הראשון שלאחמ"כ, נכנסה אמו הרבנית וראתה 

ידעתי  תמיד  בליבי:  ואמרתי  מאוד  "שמחתי  ריק.  שהמגש 
מס'  משך  ההסדר  נמשך  וכך  גדול".  ארץ  דרך  לו  יש  שמאביו 
שבועות, עד שהגיעה התקופה שלפני פסח, אז החלה הרבנית 
לנקות שולחן הלימוד ולהכשירו לקראת הפסח, ולפתע הרגישה 
גדול  לפלא  בעיניה  זה  והיה  ששולי תחתית השולחן שומניים, 

משום שלא נהגו לאכול בחדר הלימוד, ואיך מגיע לשם לכלוך.

לאחר שבדקה היטב היא הבינה הכל. היא ראתה מתחת לשולחן 
שכבה עבה של חמאה שרבינו היה מסיר מדי יום מהלחם כדי לא 
למלא את תאוותו באכילה, "ואז הבנתי איך הצליח לו כ"כ טוב", 
כי ה"דבר חיים" אפי' לא הבחין במעשי בנו, משום שהיה שקוע 

בלימודו, וכך היה ההסדר הזה טוב לשניהם...

זהירות רבה בממון
ידוע היה אאמו"ר הקוה"ט בזהירותו המופלגת בענייני ממון. 
ודוגמא לדבר: פעם הוא אמר לי שקיבל על עצמו שבעת נישואי 
עם  חלקם  כסף,  עם  מעטפות  לו  מביאים  כאשר  ובנותיו,  בניו 
קוויטל וחלקם בלי, וסיפר לי: "מכיון שאיני יודע מהי כוונתו של 
הנותן - אם הוא מתכוון לתת את הכסף לי או שמא לחתן וכלה, 
לכן קבלתי על עצמי שכל הכסף שנכנס ניתן במתנה לזוג. וכך 

נהג בכל נישואי ילדיו.

לי  נותן  היה  נישואיי  לאחר  חדשים  כמה  שבמשך  וזכורני 
מפעם לפעם מעטפות עם כסף, כשלפעמים הוסיף בדרך צחות: 
אחת  נישוֵאי  לאחר  ופעם,  עבורך"...  וגובה  שלך  הגבאי  "אני 
שהיות  לגיסי,  מכתב  עליו  שכתב  דף  איזה  ראיתי  מאחיותיי, 
ונתערב לו בכיס כסף שהגיע לנישואין עם כספים אחרים, לכן 
להוציא עצמו מידי ספק והוא נותן לו את כל הכסף שהיה בכיס, 

והוסיף: "ואני מקווה שתמחל לי על זה"...

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

נאמרו בסעודת מלוה מלכה, מוצש"ק פר' תצוה תשע"ד לקראת יום ז' אדר יומא דהילולא של

כ"ק מרן רבינו הקוה"ט זצוק"ל זי"ע 
בעל ה"באר יעקב"





                   















                   















                   









 הודעות חשובות ונחוצות
ליום  עד  ורק  אך  להרשמה  האחרון  המועד   .1
להזדרז  נא  לרשום,  נוכל  לא  לאחמ"כ  ויקרא,  א' 
להירשם אצל הרה"ח חיים מרדכי זופניק הי"ו בטל:
 052-7106839, מס' המקומות מוגבל והזריז נשכר!!!

2. קיים מקווה במקום, אך למען הסדר הטוב  עדיף 
במידת האפשר ללכת למקווה קודם היציאה לנסיעה.

3. אש"ל מלא יוגש בשפע רב במהלך כל השבת, 
וכן אין צורך להביא כלי מיטה )מגבות יש להביא(.

4. כדאי להביא סידורים מהבית )בעזה"י יחולק 
צילום פרשת השבוע לקריאת התורה(.

5. לרגל השבת י"ל "זמירות לשב"ק" ע"פ 
נוסח ומנהגי רבוה"ק ע"י מכון דבר חיים. 

בכבוד רב 
 הוועד המארגן

כתב זאת זיכרון בספר
המועד האחרון למסירת מאמרים לביטאון שייצא 
ליום  ורק עד  לאור לקראת שבת ההתאחדות אך 

א' ויקרא.

נשאו  אשר  לכל  חיבה  של  בקריאה  נקרא  ובזאת 
ליבו להעשיר את דפי הקובץ במאמרים המדברים 
במשנת  החבורות  במעלת  או  השבת  בקדושת 
החסידות או בעניני הזמן של ימי הפורים הנשגבים 
הבעל"ט או בכל נושא אחר בעבודת השי"ת ע"פ 

דרך החסידות, נא להזדרז ולמסור לידי רכזי 
החבורות או במס' פקס 077-5558328 

עד לתאריך הנ"ל ע"מ שנספיק לשלבם בין 
בתרי הקובץ.

בכבוד רב
הוועד המארגן

סדרי התחבורה לשבת:
הננו להודיע על סדרי וזמני האוטובוסים לשבת 

"הקבצו" שב"ק פר' ויקרא - זכור הבעל"ט 

מאלעד: בשעה 1:00 מרחבת בית 
מדרשנו רח' פנחס בן יאיר

מבני ברק: בשעה 12:30 
נא לדייק בזמנים!!!

לפרטים:
 הרה"ח ר' חיים מרדכי זופניק שליט"א

טל': 0527106839
בכבוד רב

הוועד המארגן



להולדת הבן
הרה"ח ר' מנחם מנדל שכטר הי"ו - אלעד

◆
להולדת הבת

הרה"ח ר' חיים מרדכי אלבוים הי"ו - אלעד

הרה"ח ר' צבי )ב"ר אליעזר( הגר הי"ו - אלעד

הרה"ח ר' יחיאל צבי )ב"ר נתן( עקשטיין הי"ו - אלעד

◆
להכנס הבן לעול התומ"צ

הרה"ג ר' יצחק שפיצר שליט"א - אלעד

ובנו הבה"ח יעקב ני"ו
שמחת הבר מצוה ביום ג' באולמי "שערי שמחה" טשערנאביל

◆
לאירוסי הבן

הרה"ח ר' נתן צבי בר נתן הי"ו -  אלעד

ובנו החתן מרדכי צבי הי"ו

הרה"ח ר' רפאל יצחק בלוי הי"ו -  ב"ב

ובנו החתן משה הי"ו

◆
לאירוסי הבת

הרה"ח ר' בנימין זאב שטראוס הי"ו - קוממיות

                       ◆
לנישואי הבת

הרה"ח ר' דוב שמואל רוט הי"ו - אלעד
שמחת החתונה ביום ב' אולמי הדקל ב"ב

   ◆
להולדת הנכד/ה

הרה"ג ר' דוד אייזנבך שליט"א - ב"ב

הרה"ח ר' ישראל אלבוים הי"ו - ב"ב

◆
לאירוסי הנכד/ה

הרה"ח ר' יצחק אלבוים הי"ו - ב"ב 

הרה"ח ר' זושא עקשטיין הי"ו - ב"ב

  ◆
להולדת הנינ/ה

הרה"ח ר' אהרן יוסף אייזנבך הי"ו -  ירושלים
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באר ההפטרה
מאוצרות הצדיקים על הפטרת השבוע

איך בנו את ביהמ"ק במקום הר
בנה בניתי בית זבול לך מכון לשבתך עולמים )מ"א ח, יג( - י"ל עפ"י מה 
הקשו בירושלמי איך נבנה בית המקדש על הר והלא כל מקום שאתה 
מוצא הר בידוע שהיה שם ע"ז. ותירץ הרב מהר"א רוזאניס ז"ל במ"ש 
בזהר הקדוש דכשהשכינה שרתה במקום אחד אין רשות לסט"א לבא 
שם ואמרו רז"ל דעל אבן שתיה התפלל כביכול הקב"ה קודם שנברא 

העולם, א"כ אין רשות לסט"א לבא שם עכ"ד. 

ובזה יש לפרש "בנה בניתי בית זבול לך" ואין לחוש דהיה הבנין על הר לומר 
יודעת דשרתה  דבכל הר יש ע"ז. כיון ד"מכון לשבתך עולמים" דכל סט"א 

שכינה קודם שנברא העולם שם, ולכך הסט"א אין לה מקום לבא שם.
חומת אנך )מלכים שם( - למרן החיד"א

למה זכה זבולון שישכון ביהמ"ק בגבולו
שם. איתא במדרש רבה )פר' שמות( אומר השבטים על שם גאולת 

ישראל נקראו, זבולון על שם שהשכין שכינתו בקרבם, ואין זבולון אלא 
בית המקדש שנאמר "בנה בניתי בית זבול לך מכון לשבתך". 

זבולון  זכה  למה  זצ"ל  מסאכטשוב  משמואל'  ה'שם  הרה"ק  ואמר 
לבנות בית המקדש בקרבו הוא על שביטל עצמו והוא כי כל הגאולות 
ראשון  המקדש  בית  לפני  עמלק,  מחיית  מקודם  להיות  היה  מוכרח 
ולפני בית המקדש השני הי' מעשה מרדכי ואסתר  היה הריגת אגג 
ולפני בית המקדש העתיד יהיה מלחמות גוג ומגוג והתנא דבי אליהו 
ויבטל  וציווה אותו שיכניע  מביא שאליפז קודם מותו קרא לעמלק 
עצמו לגבי ישראל ועל ידי זה יהיה לו קיום ומיאן עמלק בדבר דאם 
ולא רצה להכניע עצמו, אדרבה להיפוך  יהי' מוכרח לבטל עצמו  כן 
נעשה שונא יותר לישראל ואם כן זבולון היה ההיפוך מעמלק שלא 
רצה לבטל עצמו והוא ביטל עצמו על כן זכה להיות בהמ"ק בנחלתו 

ע"כ.
שיח שרפי קודש - פר' זכור

הפטרת פקודי - "ותשלם כל המלאכה" )מלכים א:  ז, נא; ח, א-כא(    
שנים רבות אחר שהתיישבו בני ישראל בארץ, עדיין היה הארון והשכינה נודדים ממקום למקום באין להם מעון קבוע, ואז נתעורר דוד המלך 
לבנות את בית המקדש באמרו: "אנכי יושב בבית ארזים וארון האלקים יושב בתוך היריעה" )ש"ב ז, ה(. הקב"ה מנע אותו מבניית בית המקדש, 
לפי שהועיד לכך את שלמה בנו. שבע שנים עסק שלמה בבניית הבית וכליו, עד שבשנה האחת עשרה למלכותו נשלמה המלאכה. בהפטרה 
אשר לפנינו מתואר בפרוטרוט כיצד ברוב עם ובשמחה גדולה, העלה שלמה את הארון, מעיר דוד היא ציון למקומו הקבוע בקודש הקדשים, 

ובכך הגיע אל התכלית הנכספת מכל מלאכת בניית בית המקדש, היא השראת השכינה בקרבו.

הפטרה זו המגוללת את מאורעות השלמת בנין ביהמ"ק, מתאימה ביותר להיקרא בפרשתנו העוסקת בהשלמת מלאכת המשכן. ויש לציין, שהפטרה 
זו נאמרת רק לפי מנהג אשכנז. בני ספרד, לעומתם נוהגים להפטיר ב'ויעש חירם' )מ"א ז, מ-נ(, והפטרתם מופיעה בחומשים לאחר פר' ויקהל. ובשנה 

זו שבפרשת ויקהל הפטירו 'שקלים' יש הנוהגים אצל האשכנזים להפטיר את הפטרת ויקהל, וכל אחד נוהג בזה כמנהג רבותיו.

 

 נדבורנה אלעד"באר יעקב" בית המדרש 
 

 מיסודו וע"ש כ"ק מרן אדמו"ר הקוה"ט זצוקללה"ה
 בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                  
 

 וימי הפורים נזכרים ונעשים
 

 

עריכת השולחן זמני  לקהל אנ"ש שיחי' אתהננו להודיע 
 הטהור של

 כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
 לכבוד חג הפורים

 בהיכל בית המדרש הגדול
 12:54בשעה  -ביום ד'שולה"ט ליל פורים 

  12:22בשעה  – ביום ה' סעודת פורים ו'משתה היין' טיש
 

 בקודש פנימה בהאי יומא רבא: קבלת קהלזמני 
 בדיוק 21:22ה עד לשע אחר "משלוח מנות טיש"
 

 

 בברכת א פרייליכן פורים
 הגבאים

 אדמו"ר שליט"אמרן בית כ"ק 
 אלעדה מנדבורנ
 

 אלעד יע"אעיה"ת              12פנחס בן יאיר רח' 

  
 ערב ימי הפורים תשע"ו הי"ת,בעז

  ה"ד                                        אדר תשע"בס
  

 


        

להיות עושים את ימי להיות עושים את ימי 
  הפורים האלה בזמניהםהפורים האלה בזמניהם

  

  הננו להודיע את זמני התפילות 
  :ט"לימי הפורים הבעל

 
 

  

  :תענית אסתר' יום ד
   5:15 תפילת מנחה 

  7:00 –מעריב תפילת 

  קריאת המגילה
  תכף אחר תפילת מעריב

  
  

  :דפרזים פוריםחמישי יום 
  

   5:30אמירת כל ספר תהילים כנהוג
   7:30וקריאת המגילה שחרית 

  טיש' משלוח מנות' התפילהלאחר 
  




  פרייליכן פורים  ' בברכת א
  הגבאים

בשבח והודיה להשי"ת 
על כל הטוב אשר גמלנו שהחיינו וקיימנו והגיענו ליום הכנס בני בכורי היקר

כמר יעקב ני"ו

לנועם עול תורה ומצוות
הנני מתכבד להזמינכם להשתתף 

בשמחת הבר מצוה 
שתתקיים אי"ה ביום ג' ז' אדר ב' תשע"ו באולמי "שערי שמחה" 

שע"י ביהמ"ד טשערנאביל רח' רבי יהודה הנשיא 24 אלעד
ואי"ה בתת ה' שמחה באוהליכם ישמח ליבי גם אני

המצפה לבואכם לשלום

יצחק שפיצר

נותרה כמות מצומצמת של

מצות
במחיר מסובסד ע"י כולל גליציה

 ממאפית "פאר המצות" בהשגחת הרב לנדא רב אב"ד ב"ב

רש"ם 93
רש"י 123

ההרשמה עד יום שלישי פר' ויקרא

בטל: 050-4194416


