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המתרחק מהתאוות והגשמיות 
יזכה ללכת בדרך הטוב 

לך לך מארצך... אל הארץ אשר אראך )יב. א( השי"ת 
תתחיל  מתחילה  אליו:  להתקרב  הרוצה  להאדם  אומר 
שתתרחק  היינו  שבך,  והחומר  מהארציות  ללכת  אחה 
מהתאוות וצרכי הגוף הבהמיים, ואח"כ תוכל לזכות 'אל 
הארץ אשר אראך', אז אראה לך את הדרך אשר תלך בה.
)מרן הרה"ק מליעווא זי"ע(

להסיר התכונות המגונות 
ואז ירש דרך ה'

ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית 
אביך אל הארץ אשר אראך )יב. א( השי"ת אומר להאדם 
הרוצה לעבדו ית' לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך 
וגו'. דמתחלה צריך לטהר ולהסיר מעליו את הגורמים 
המעכבים אותו בעבודת ה' מצד 'מולדתך', שהם תכונות 
הנפש  תכונות  אלו  אביך,  ומבית  האם.  שמחלק  הנפש 
שמצד חלק האב. ואח"כ אומר הקב"ה, אל הארץ אשר 

אראך, אני. מאיר לך את דרך האמת.
)תורת אבות - הגה"ח רבי משה מידנר זצ"ל(

לך לך - זיכוך החומר
לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר 
זושא  ר' משולם  הרה"ק הרבי  פירש  א(.  )יב,  וגו'  אראך 
לך  לך  שהתיבות  לך,  לך  הפסוק  את  זי"ע  מהאניפולי 
מרמזים על ניקוי עצמי והזדככות מכל לכלוך וחומריות: 
והיינו, שבתחלה לך לך "מארצך", תנקה עצמך מליכלוך 
החומריות של עצמך. ואח"כ מליכלוך "מולדתך", היינו 
באדם  שותפים  ג'  ]שהרי  אמך  לך  שנתנה  החומרי  מהחלק 
אביו אמו וכו'[. ואח"כ מליכלוך החלק החומרי "בית אביך", 

"אל הארץ אשר  לילך  תוכל  ואז  אביך,  לך  ממה שנתן 
אראך" ע"י אור המאיר השופע עליו. ואין אדם יכול לבא 
לזה כי אם בהוציאו את עצמו מהגופניות החומרית, היינו 
שלא ילך אחר הרגשות הנאות תאוות העולם הזה, כדרך 
הרשעים שהולכים ושקועים תמיד בתאוות וחומרי הגוף 
המלוכלך ומהלכים בעולם התוהו רח"ל, אלא מחשבתו 

יהיה דבוק תמיד בה' יתברך.
)זהב המנורה, שפתי צדיקים(

מדוע נגזר על הצדיק חובת 
גלות או מאסר?

לך לך מארצך )יב. א( כל ימיו עסק הרה"ק רבי מנחם 
מרחשון(  י"א   - דהילולא  )יומא  זיע"א  מטשערנוביל  נחום 
במצות פדיון שבויים. הוא נדד על פתחי נדיבים לאסוף 

מעות למצוה גדולה זו, אחר כך היה משלשל את המעות 
לפדות  כדי  הרשות,  ואנשי  הפריצים  של  לכיסיהם 
מידיהם יהודים שנפלו בשבי. מסופר: פעם אחת כאשר 
עלילה  הגוים  עליו  העלילו  זיטומיר,  לעיר  הרבי  נקלע 
שפלה, וכלאוהו בבית האסורים. בא לבקרו אחד מצדיקי 
דורו, וביאר לו את הפסוק בדרך צחות: אברהם אבינו 
היה מצטיין בהכנסת אורחים, ותמיד היה מטכס עצות 
הקב"ה  לו  אמר  האורח,  למען  עוד  לעשות  אפשר  מה 
"לך לך מארצך" צא אברהם לדרך, ותהפך אתה בעצמך 
לעובר אורח נודד וגולה, אז תרגיש היטב מהחסר לאורח 
שבויים  פודה  אתה  אף  עמו.  להיטיב  עוד  אפשר  ומה 
גדול, העניקו לך משמים הזדמנות לחוש בטעמו של שבי 

אצל גויים, ועד כמה נחוץ לפדות יהודי משביו.

"בך חותמין" - במדתך מדת החסד 
והיה ברכה  ואגדלה שמך  גדול ואברכך  לגוי  ואעשך 

)יב, ב(.

זהו   - גדול'  לגוי  "'ואעשך  קיז:(  )פסחים  בגמרא  איתא 
שאומרים אלקי אברהם, 'ואברכך' - זהו שאומרים אלקי 
יצחק, 'ואגדלה שמך' - זהו שאומרים אלקי יעקב, יכול 
ואין  חותמין  בך  ברכה',  'והיה  ת"ל  בכולן,  חותמין  יהו 

חותמין בכולן".
ישראל  רבי  הרה"ק  כתב  קדשם,  דברי  להבין 
רעו.(  ח"ב  )זהר  ידוע  דהנה  לי  נראה  זי"ע:  מטשורטקוב 
בדרך  אחד  כל  הקב"ה  עבדו  נ"ע  הקדושים  דהאבות 
יצחק אבינו  לו דרך החסד,  אחרת; אברהם אבינו סלל 
התפארת,  דרך  סלל  אבינו  ויעקב  הגבורה  דרך  סלל 
וממילא בדרך אשר עבדו הבוב"ה, בדרך זו עשו צינור 
שחפרו  הבארות  ענין  וזהו  לעולם,  השפעה  להוריד 

אבותינו הקדושים נ"ע.
כחשו  עבו  שמנו  השפע,  שקיבלו  האדם  בני  אמנם, 
"בארות  יח(  כו,  )בראשית  כתוב  וזה אשר  דרכם,  וישחיתו 
המים אשר חפרו בימי אברהם אביו, ויסתמום פלשתים 
אבינו  יצחק  היה  מוכרח  כן  על  אברהם".  מות  אחרי 
לבחור דרך אחרת, מדת גבורה, שמטרתה לצמצם מעט 
השפע למען ייטיבו בני האדם דרכם, אמנם לא לגמרי 
סתם צינור השפע, אלא חפר שוב בארות אביו "ויקרא 
להם שמות כשמות אשר קרא להם אביו" )שם(, כלומר 
גם כוונתו היתה להביא שפע לעולם, אלא שבדרך אחרת 
קצת. ולפיכך הוליד בן, יעקב אבינו נ"ע, שסלל לו מדת 
התפארת, שהיא מדה ממוזגת וממוצעת בין חסד וגבורה 

)זהר ח"ג כח.(.

שפע,  להשפיע  ה'  כוונת  הגבורה  במדת  שגם  הרי 
אלא למען לא ישובו לכסלה צמצם אותו בכלי הגבורה, 
פעם  ובכל  זמן  ובכל  להיטיב  אך  היא  ה'  כוונת  אולם 
שרואים ח"ו שהעולם שרוי בצער צריכים אנחנו להאמין, 
כי מדתו ודרכו להיטיב, ובטח תצמח מזה ישועה, כמה 
שנאמר )ירמיה ל, ז( "ועת צרה היא ליעקב וממנה יושע", 

"ממנה" - מיניה וביה.
וזוהי כוונת חכז"ל, "יכול יהו חותמין בכולן", כלומר ח"ו 

הגבורות  שיתקיימו 
תלמוד  לעולם, 
ברכה  "והיה  לומר 
חותמין",  בך   -
במדתך מדת החסד, 
החתימה  יהיו 
והגמר, שיצמחו גם 
ישועה  מהגבורות 
חיים  ורחמים, 
וחסד, עלינו ועל כל 

ישראל.
לראות  יזכנו  וה' 
ישועת  במהרה 
וימלוך  ישראל 
כל  ועל  עלינו 

ישראל, בבא"ס.
)גנזי ישראל(

אברהם 
ושרה תיקנו 
את הטרודים 
על המחיה 
כל ימיהם 
ומקצרים 
בגין כך 

בעבודת ה'
אשר  הנפש  ואת 
)יב.  בחרן  עשו 
במדרש  איתא  ה( 

ברש"י  ומובא 
"אברהם היה מגייר את האנשים ושרה מגיירת הנשים". 
)בר"ר לט. כא( ויש להבין הלוא כן עשו בכל מקום מגורם 

ובכל מקום בואם וא"כ למה תלה הכתוב זה הדבר בחרן 
דוקא?, אלא לרמז בא שאברהם אבינו ע"ה דאג לא רק 
לדורו הוא אלא שבכח עבודתו עשה טובה גם לדורות 
ימיהם  שיבלו  אדם  בני  שיהיו  ראה  כי  אחריו,  הבאים 
בטוב ויזכו לזכות את נפשם בלי מפריע, ולעומתם יהיו 
גם בני אדם שכן יהיו טרודים בפרנסתם אבל מ"מ יקבעו 
דואגים  נמצאת שאלו האמורים  ועבודה,  לתורה  עתים 
לנפשם בעצמם, אבל מה יעשו אזובי הקיר, שכל ימיהם 
ואינה,  הפרנסה  אחר  רדופים  ומכאוב  בכעס  מדוכאים 
מה יהא עליהם?, באו אברהם אבינו בכח קדושתו ושרה 
בכח קדושתה ועשו 'את הנפש בחרן' תיקנו ]עשו הוא לשון 
ימיהם בחרון  תיקון[ את הנפשות שנגזר עליהם לבלות 

שלהם  העבודה  של  דמיעוטא  ומיעוטא  שבעולם,  אף 
ייחשב כמרובה. 

)מרן הסב"ק מרוז'ין זי"ע( 

באר חפרוה שרים
ילקוט מתורת רבותינו הקדושים זיע"א בפרשת השבוע

שנה ח'שנה ח'



2 באר בשדה- שטפנשט

גם לאחר שהובטחה הארץ 
לאאע"ה לא גבה ליבו

קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה כי לך אתננה 
ויאהל אברם ויבא וישב באלוני ממרא )יג יז-יח( טעם 
הנגינה של תיבת 'וישב' הוא תביר, ושל תיבת 'ויבא' 
שלפניה אומר המסורה שהנגינה הוא גם כן 'תביר', 
בזה שאחרי  לרמז  שרצו  ונראה  כרגיל.  'דרגא'  ולא 
הטובות,  הבטחות  כל  לאברהם  הבטיח  שהשי"ת 
שנאמר למעלה "כי את כל הארץ אשר אתה רואה 
לך אתננה ולזרעך עד עולם וגו' קום התהלך בארץ 
אבינו  התגאה  לא  אעפי"כ  וגו',  ולרחבה"  לארכה 
בזאת רק 'ויבא' 'וישב' בתביר, פי' בשברון לב, ולא 

ב'דרגא' של התנשאות.
)הרה"ק מאוז'יערנא זי"ע – בך יברך ישראל( 

הכסף לצדיקים הא בכדי 
שיהיו דבריהם נשמעין

ואברם כבד מאד במקנה בכסף ובזהב וילך למסעיו 
רבינו מריז'ין  )יג. כג( מספר משכילים פנו פעם אל 

זי"ע שכידוע ניהל את חייו בגינוני מלכות, והתנהג 
מתיישבת  כיצד  ושאלו  עשירות,  ובדרכי  ברחבות 
אברהם  רבינו:  להם  השיב  עשירות,  עם  הצדיקות 
אבינו שהלך להפיץ את דבר ד' היה מוכרח לקחת 
מתייחסים  הטפשים  האנשים  כי  גדול,  רכוש  אתו 
בנימוס ובדרך ארץ לזה שיש לו כסף. כמו"כ מצינו 
בחז"ל מימות משה ועד רבי לא מצינו תורה וגדולה 
במקום אחד מימות רבי ועד רב אשי לא מצינו תורה 
וגדולה במקום אחד )גיטין נט( ולמה דוקא אלו ג' כי 
רבינו  משה  אצל  גדולה  מוצאים  היו  לא  אלמלא 
מסדר  הקדוש  רבינו  ואצל  התורה,  ומוסר  מקבל 
מקבלים  היו  לא  הגמרא,  מסדר  אשי  ורב  המשנה, 

את תורתם.
 וכן אמר גם דוד המלך ע"ה בנועם זמירותיו "טוב 
זה  )תהלים קיט עב(  וכסף"  זהב  לי תורת פיך מאלפי 
שיש לו אלפי זהב וכסף גם תורה אוהבים לשמוע 

מפיו.
)מרן הסב"ק מריז'ין זי"ע(

אאע"ה מסר נפשו גופו 
וממונו למען כבודו ית'

אנכי מגן לך )טו. א(התורה מרמזת לנו בזה ששכרו 
שקיים  כיון  מאד  הרבה  הוא  אבינו  אברהם  של 
בעצמו 'אנכי מגן לך', מג"ן הוא ר''ת של מ'מון ג'וף 
הדברים  שלשת  אלו  על  א"ע  מסר  ואאע"ה  נ'פש. 
ועבד בהן להשי"ת. וזהו שיעור הכתוב 'לך אנכי' מגן, 
פי' ל"אנכי" מסרתי עניני 'מגן' בממון, כי ביתו היה 
פתוח לרווחה אעפ"י שלא היה בדורו כ"א בני נח 
אעפי''כ פתח דלתותיו לכל ד' רוחות העולם, כי אין 
בודקין למזונות וחשב שעי"כ יתקרבו לחסות תחת 
כנפי השכינה, וזהו שכתוב "ויטע אשל בבאר שבע" 
)נא לב( ולכאורה מה בא לאשמעינן שנטע אילן?! אלא 

דבר גדול משמיעני בזה, מה שאיתא במדרש שוח"ט 
הוא  ואש"ל  לאורחים,  אכסניא  שנטע  קי(  )תהילים 

הר"ת של א'כילה ש'תיה ל'ינה, וכדי לקרבן להקב"ה 
פיזר ממונו לכל, והצליח במעשיו כמו שנאמר "ואת 

הנפש אשר עשו בחרן" )יב. ה(.
 בגופו בזה שמסר גופו לשריפה למען כבוד שמו 

ית' כשנשלך לאש באור כשדים.
 בנפש זה נפשו של בנו יחידו, היינו, הנסיון העצום 

של עקידת יצחק ולמעשה קיים אברהם בעצמו מה 
שכתוב ואהבת את ד' אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך 

ובכל מאדך )דברים ו. ה(.
 )הרה"ק מאוז'יערנא זי"ע – בך יברך ישראל( 

אאע"ה היה הראשון והיחיד 
שה' ית' מאמין בו

והאמין בד' ויחשבה לו צדקה )טו. ו( יש להבין למה 
היינו,  לאחרים,  יוצא  פועל  שהוא  'והאמין'  כתוב 
שהכניס אמונה באחרים, היה לו לומר "ויאמן בד"' 
שאברהם היה לו אמונה בד', ויובן עם מה שאמרו 
חז"ל על הפסוק 'ללכת בכל דרכיו' )דברים י. יב( הדבק 
)עיין  רחום,  היה  אתה  אף  רחום  הוא  מה  במדותיו, 
צריך  ומדה,  מדה  בכל  וכן  זה(  פסוק  על  עקב  פ'  ספרי 

האדם להדמות לקונו שהוא ית' השורש לכל המדות, 
'דכולא איתנייהו ביה', אבל מדת האמונה, לכאורה לא 
שייך 'כביכול' אצל השי"ת, שגם ע"ז נאמר שהאדם 
ידמה בזה לקונו, דהלוא כתיב 'הן בעבדיו לא יאמין 
ובמלאכיו ישים תהלה' )איוב ד. ח( היינו שאין השי"ת 
מאמין לשום בריה, אפילו בעבדיו המלאכים, ובפרט 
במין האנושי, שוכני בתי חומר שלא ישובו לכסלה, 
אכן באברהם אבינו ראה השי"ת שיכול להאמין בו, 
שבוודאי לא יתקלקל, אחרי שנתנסה בעשר נסיונות 
כאלו, ועם כל זאת עמד בכולן, וזהו "והאמין בד"', 
היינו  הכניס מדת האמונה בהשי"ת,  אבינו  אברהם 
יתקלקל  שלא  בו,  להאמין  השי"ת  שיוכל  שפעל 
חלילה, "ויחשבה לו" השי"ת לאברהם "צדקה", דאם 
יכולים לתת מדה זו להשי"ת הוא בבחי' צדקה, דבר 

שלא היה לו מקודם.
)מרן הרה"ק רבי דובער מליעווא זי"ע(

*

 השי"ת ראה לאאע"ה זכות 
גדולה שמשריש אמונה בבריות

מה  זי"ע:  רבי לוי יצחק מאוזיערנא  הרה"ק  כתב 
שהקשו המפרשים למה כתיב 'והאמין' בלשון מפעיל 
באחרים, ולא כתוב 'ויאמן בד'', ומה בא להורות בזה, 
ויבואר עם מה דאיתא במדרש באריכות )בר"ר נד. ח( 
דאחר שנתן להאורחים לאכול ולשתות ורצו לשלם 
לא  אברהם:  להם  אמר  לברכו,  או  טרחתו  בעד  לו 
משלי אכלתם אלא ממי שאמר והיה העולם, ואותו 
להשריש  זכה  כי  יען  בד"',  "והאמין  וזהו  תברכו. 
עולם, שהוא  בהבורא  שיאמינו  ההמון  בין  האמונה 
המשגיח והזן ומפרנס לכל, "ויחשבה לו צדקה", דבר 
לזרע  יזכה  ידה  שעל  לזכות,  השי"ת  לו  חישב  זה 
"והיה אמונת  חז"ל על הפסוק  כמו שדרשו  קודש, 

עתיך" )ישעיה לג. ו( אמונה זו סדר זרעים. )שבת לא(
)בך יברך ישראל( 

אמונה - עוד בטרם 
נראה האות והמופת 

והאמין בה' ויחשבה לו צדקה )טו, ו(. שאל הרה"ק 
לא  לכאורה,  הנה  זי"ע  מטשורטקוב  ישראל  רבי 

ידענו ולא ברור מהי הצדקה שמדבר בה.
על  ב(  כז,  )ויק"ר  במדרש  דאיתא  מה  עפ"י  ויבואר 
שאמר  ואשלם",  הקדימני  "מי  ג(  מא,  )איוב  הפסוק 
הקב"ה, מי מקיים את המצוה טרם נתתי הטובה. "מי 
מל לשמי עד שלא נתתי לו בן זכר, מי עשה לי מזוזה 

עד שלא נתתי לו בית".
נמצא לפי זה, כל מה שאדם עושה הוא חיוב גמור 
אחר שקיבל מהשי"ת החפץ בו יעשה המצוה. אמנם, 
עמו  שיעשה  טרם  היא  בה',  אדם  שיאמין  האמונה 
לו  שיש  לומר  שייך  לא  זה  זולת  כי  לטובה,  אות 
אמונה, אחרי אשר ראה ונוכח לדעת, וצדקה נקראת 
חסד אשר אינו מחוייב לעשותו, ועם כל זה יעשה 
לו  ויחשבה  בה'  "והאמין  הכתוב  כוונת  וזו  אותה, 

צדקה", עמו.
)גנזי ישראל(

מדוע לא התפלל אאע"ה שבנ"י 
לא ילכו לגלות מצרים?

וגו',  אירשנה  כי  אדע  במה  אלקים  אדני  ויאמר   
ויאמר לאברם ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא 

להם ועבדום וענו אותם )טו, ח, יג(.
לפרקליט  שהיה  אבינו,  אברהם  איך  יפלא,  ומאד 
ואף בעבור אנשי סדום  כולו,  ה' לכל העולם  לפני 
חילה את פני אלקינו, ובשעה שאמר לו הקב"ה "כי 
גר יהיה זרעך", נאלם דומיה ולא הוציא אף הגה אחד 

למענם, להעתיר בעדם להסיר מהם חרפת גלותם?
וכתב הרה"ק רבי ישראל מטשורטקוב זי"ע: אלא 
נראה לי, כי כל מגמת האבות הקדושים וכל עבודתם 
היא לפרסם בעולם כי יש בורא אשר המציא עולם 
ומלואו, יש מאין. וזה היה ע"י ויכוחים שונים, כמו 
)שם יב, ח( "ויבן שם מזבח לה' ויקרא בשם  שנאמר 
ה'", ומובן מעצמו כי לא עמד שם וקרא וצווח בקול 
העם  ראו  כאשר  כי  הפירוש,  אך  ה'.  בשם  גדול 
מזבח,  ובונה  זר  איש  בא  שפתאום  שמה  היושבים 
ממנו  ולשמוע  לראות  רב  עם  התאספו  מסתמא 
ביניהם  נתרחב  וממילא  לעשות,  ככה  ראה  מה  על 
בעליל  להם  והראה  אותם  ניצח  אשר  עד  הויכוח, 
שיש בורא עולם, וחייב כל אחד ואחד לעובדו, וזה 
"ויקרא בשם ה'", שנתוודע לכולם שיש בורא עולם.

גם  מנהיג  העולם  שבורא  וידעו  שיכירו  אמנם, 
זה לא הצליחו האבות  להבא העולמות אשר ברא, 
להם  היו  לא  כי  להעולם,  להוכיח  זצ"ל  הקדושים 

מופתים על זה.
אבינו  אברהם  אמר  הבתרים  בין  בברית  לכן, 
להקב"ה "במה אדע", כלומר, במה אוכל להוכיח להם 
כי אתה מנהיג העולמות, כי זאת כבר נוכחו לדעת 
על ידי, שאתה אשר עשית את השמים ואת הארץ, 
רציתי  מאד  אבל  הכל,  את  יצרת  אתה  כי  ויאמינו 

להכניס האמונה בלבם, כי אתה מנהיג העולמות.
ע"ז השיב לו הקב"ה אם תרצה זאת, מוכרחים בניך 
להיות עבדים במדריגה נמוכה תחת גוי עריץ, ואחרי 
כן אוציא אני אותם בזרוע נטויה ובמופתים גדולים, 
בשידוד מערכות הטבע, ואז יראו כל הארץ ויאמינו 
כי לי הארץ ומלואה ואנכי מנהיגה. וזו היתה תאוות 
לבו של אותו צדיק, שע"י בניו יתגדל ויתקדש שמיה 
רבא, ולכן החריש ולא מיחה, אלא אדרבא קיבל זאת 

ברצון.
)גנזי ישראל(

מנין ידע אאע"ה כעת 
ששרה יפת תואר?

יא(  )יב.  את  מראה  יפת  אשה  כי  ידעתי  נא  הנה 
עיין ברש"י על הקושיא וכי עד עתה לא ידע וכו'. 
איתא תירוץ בשם מרן הרה"ק מרוז'ין זי"ע, על דרך 
רואיה  כל  בעיני  חן  שנשאה  אסתר  אצל  שמצינו 
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)אסתר ב, טז(, ואחז"ל )מגילה יג.( שלא היתה יפ"ת אלא 

חוט של חסד משוך עליה. וענין חוט של חסד הוא 
אברהם  חשב  כמו"כ  רוה"ק.  עליה  ששרתה  מחמת 
אכן,  רק מכח הקדושה.  יפ"ת  אינה  כי שרה  אבינו 
היות ומדרך הקדושה כשמגעת למקום טמא הרי היא 
מסתתרת ונעלמת, וכיון שבאה שרה למצרים מקום 
הטומאה וראה בכל זאת כי יפ"ת היא, אז אמר הנה 
נא ידעתי כי אשה יפת מראה את באמת .מלבד ענין 

הקדושה השורה עליה.

)הרה"ק מסלונים – תורת אבות(

מה שקנה עבד קנה רבו

יט(  )יד.  וארץ  שמים  קונה  עליון  לקל  אברם  ברוך 
כידוע 'שמים' הכונה לעניני רוחניות, ו'ארץ' הכונה 
לעניני גשמיות, אברהם אבינו שעבד בכל אשר לו, 
הן ברוחניות והן בגשמיות, והקנהו להשי"ת, שיהיה 

באופן של מה שקנה עבד קנה רבו.

)כ"ק אדמו"ר מבאיאן שליט"א(

'שאלה' שהורה בה חכם...

אם מחוט ועד שרוך נעל )יד. כג( הרה"ק רבי מאיר 
לעניים  מעותיו  כל  את  מחלק  היה  מפארמישלאן, 
ולעצמו הסתפק בקב חרובין. בכל לילה, טרם עלה 
על משכבו, היה בודק בבית אם נותרו אצלו מעות 
והיה מחלקם לעניים, ואם לא נרדם ידע שעדין נותרו 
פעם  לצדקה.  להוציאם  ויש  בבית  מטבעות  כמה 
הגיעה אליו אשה ממדינה רחוקה וביקשה להתברך 
באותה  התקיימה  וברכתו  הצדיק  ברכה  בילדים. 
המאושרת  היולדת  שיגרה  שנושעה,  לאחר  שנה. 
תפילתו  שבזכות  מאיר,  לרבי  מרגש  הודיה  מכתב 
עשה לה הקב"ה נס, וצירפה למכתבה סכום נכבד 
של שלש מאות דינרים. כשהגיע המכתב עם הכסף, 
קרא הצדיק לבניו ואמר להם: "ראו איזה מכתב שגוי 
קיבלתי היום. ראשית יש כאן תארים מוגזמים עלי 
אני?  עקרות  פוקד  וכי  ועוד  ונשגב,  קדוש  כצדיק 
המכתב  את  אני  מחזיר  ולכן  אלי  התכונן  לא  ודאי 
המחסור  את  שידעו  מאיר,  רבי  של  בניו  לשולח". 
לאביהם  הזמין  הקב"ה  שאם  טענו,  בבית  והעניות 
מעות, אסור לאבדן בידיים. אולם אביהם נותר בשלו, 
כי  פסקו,  והללו  של שלשה  דין  בית  שהושיבו  עד 
ודאי התכוון האיש לרבי מאיר והכסף שלו במתנה 
גמורה. שמע הצדיק את פסק הדין ואמר: "עדין חפץ 
קראו  מהמעות".  ליהנות  אם  בהרבנית  להמלך  אני 
לרבנית הצדקנית והיא אמרה לבעלה בתמיהה: "הרי 
בה  מ'שאלה שהורה  לאכול  נוהג אתה תמיד שלא 
חכם', כששמע זאת רבי מאיר עמד בצדקותו ושלח 

את המעות חזרה אל השולח.

ישראל חשובים בשמים

הבט נא השמימה וספור הכוכבים אם תוכל לספור 
אותם ויאמר לו כה יהיה זרעך )טו, ה( כל המתעסקים 
בגרמי השמים יודעים כי רק מלמטה הכוכבים נראים 
קטנים, אבל למעלה הם גדולים מאוד לאין סוף. כך 
נראים קטנים ושפלים,  ישראל, בארץ הם לפעמים 

אבל למעלה, בשמים, הם חשובים וגדולים מאוד.

)הרה"ק רבי ברוך ממעז'יבוז' זי"ע(

קיומם של ישראל הוא 
חוץ מדרך הטבע

ויוצא אותו החוצה )טו. ה( כתב רש"י הק' כי השי"ת 
הוציא את אברם מחללו של עולם והגביהו למעלה מן 
הכוכבים. ופירושו שאברהם אבינו הועלה "למעלה 
מן הכוכבים", היינו מעל דרך הטבע, והקב"ה הראה 
לו כי "כה יהיה זרעך" - אף קיומם של בניך יהיה 

למעלה ומחוץ לדרך הטבע. 

)שפת אמת(

ביד הצדיקים וצאצאיהם הכוח 
למשול בצבא השמים ירח וכוכבים

ויוצא אותו החוצה ויאמר הבט נא השמימה וספור 
אברהם  רבי  הרה"ק  כי  מסופר  ה(.  )טו.  הכוכבים 
ישראל',  'אוהב  בעל  מאפטה,  העשיל  יהושע 
השמים  אבל  הלבנה,  את  לקדש  אחת  פעם  ביקש 
נתפזרו  כך  ובתוך  למרום  עיניו  נשא  מעוננים.  היו 
העננים והלבנה האירה. החסידים התחילו להתלחש 
כי ראו מופת במו עיניהם. הרגיש הרבי בדבר ואמר: 
"אין כאן מופת, כך היה אצל אברהם אבינו, שהרי 
לבנה.  קידוש  זה  ובכלל  כל התורה,  קיים את  הוא 
פעם אחת לא היה יכול לקדשה, מפני שהשמים היו 
מעוננים, ואמר לו הקב"ה: 'הבט נא השמימה', ואז 
שאל  והלבנה.  הכוכבים  שייראו  הכוכבים',  'וספור 
אברהם: ומה יהיה בדורות הבאים כאשר ירצו לקדש 
את הלבנה ויהיה מעונן? ענה לו הקב"ה: 'כה יהיה 

זרעך', כוח זה יהיה מסור גם לזרעך"...

*

בעיירה באיאן באחד מחדשי החורף, עבר מחצית 
החודש ועדיין לא נראתה הלבנה, ואדמו"ר ה"פחד 
בליל האחרון  קידש את הלבנה,  זי"ע, טרם  יצחק" 
ה"פחד  בני  הק'  האחים  יצאו  הלבנה,  קידוש  לזמן 
החסידים  המון  ואתם  החצר,  אל  החוצה  יצחק" 
נפרד  בעמדם,  הלבנה.  פני  תתראה  אולי  והמתינו 
מטשרנוביץ  נחום  מנחם  רבי  הרה"ק  האחים  בכור 
הלוך  הקודש  בחצר  להתהלך  והחל  הק',  מאחיו 
ושוב תפוס שרעפים, מביט מפעם לפעם השמימה 
לראות אם נתגלתה הלבנה. לאחר זמן מה התקרב 
למקום מעמד אחיו הק', ופתח פי קדשו וסיפר, הרב 
הקדוש מברדיטשוב זי"ע, עמד פעם בליל האחרון 
לזמן קידוש הלבנה וחיכה שתראה הלבנה, שעדיין 
יכלו לקדשה  ולא  לא נתפזרו העבים באותו חודש 
הפסוק  את  מברדיטשוב  הרה"ק  אז  פירש  כי  עד 
"ויוצא אותו החוצה ויאמר הבט נא השמימה וספור 
)בראשית טו,  ויאמר לו כה יהיה זרעך"  וגו'  הכוכבים 
ה(, השי"ת הוציא את אאע"ה החוצה ואמר לו, "הבט 
נא השמימה", "וספור", פי' והאר מלשון ספיר, ואז 
תראה את "הכוכבים", "ויאמר לו", הבטיחו הקב"ה 
לאאע"ה "כה יהיה זרעך", כח זה יהיה מסור לזרעך, 
ויתראו  הרקיע  להאיר  השמימה  בהבטתם  שיוכלו 
דבריו,  את  מברדיטשוב  הרה"ק  ככלות  הכוכבים, 
סיפר  כאן  עד  וקדשוה,  בטהרתה  הלבנה  נראתה 
אט  העבים  התחילו  דבריו,  בגמרו  מיד  הק'.  רבינו 
אט להתפזר ונתגלתה הלבנה ובשמחה יצא אדמו"ר 
ה"פחד יצחק" לקדש הלבנה, יחד עם בניו הק' וכל 

אנ"ש. 

)משכנות הרועים, מכתבי הרה"ח רמ"א פישמן(

גדול המאמין יותר מהרואה בחוש

והאמין בה' ויחשבה לו צדקה )טו, ו( סיפר הרה"ק 
רבי ברוך מסערט ויז'ניץ, ה"מקור ברוך": אצל חותני, 
זי"ע, בשנה אחת בליל  מהרי"ד מבעלזא  כ"ק מרן 
לדלת  לגשת  הנכדים  אחד  את  ששלח  בעת  הסדר 
מרן  כ"ק  של  חתנו  שאל  חמתך",  "שפך  באמירת 
"האם  הי"ד:  טווערסקי  יוחנן  רבי  הרה"ק  מהרי"ד, 
באמת ניתן לראות?" כשכוונתו היא האם ניתן לראות 
שאכן  מהרי"ד  מרן  כ"ק  והשיב  הנביא.  אליהו  את 
ומאמין  אותו  רואה  שאינו  מי  אך  לראות.  ניתן  כן, 
שרואה  מזה  יותר  גדול  שהוא  הרי  מגיע,  שהוא 
ומאמין. ]שכן כאשר רואים, אין זו גדולה להאמין משום שהדבר 
שזו  הרי  מאמינים,  זאת  ובכל  רואים  לא  כאשר  במוחש.  נראה 

מעלה גדולה יותר.[ לפי מעשה זה ביאר ה"מקור ברוך" 

אברהם  את  הוציא  הקב"ה  בפרשתנו:  הפסוק  את 
אבינו  אברהם  עולם,  של  מחללו  למעלה  והגביהו 
הכל  כולם.  העולמות  ואת  כולה  הבריאה  את  ראה 
היה גלוי בפניו. ואחר כל זאת אברהם נותר באמונה 
תמימה: "והאמין בה'", כאילו לא ראה מאומה. דרגה 
הקב"ה,  לו",  "ויחשבה  במילים  התורה  משבחת  זו 

"צדקה", לצדקות גדולה מאוד. 
)במחשבה תחילה(

הגר ברחה משרה בסיבת גאוותה

תלכי  ואנה  באת  מזה  אי  שרי  שפחת  הגר  ויאמר 
לה  ויאמר  בורחת:  אנכי  גברתי  שרה  מפני  ותאמר 
מלאך ה׳ שובי אל גברתך והתעני תחת ידיה" )טז. ז-ט( 
מי  מפני  הגר  את  שואל  המלאך  השאלה,  ונשאלת 
את בורחת? והיא עונה: מפני שרי גברתי וכו׳. ומה 
גברתך  אל  שובי  מוזרה:  תשובה  המלאך,  לה  עונה 
סיבת  זה  הרי  עונים,  כך  וכי  ידיה.  תחת  והתעני 
הגה"ק  תירץ  אלא  אותה?  בריחתה משום שעינתה 
כל  לשונו:  במתק  זי"ע  רבי מאיר שפירא מלובלין 
שלא  גאותה,  בגלל  היתה  הגר  של  בריחתה  סיבת 
הגאווה  כנגד  והעצה  גברתה.  לשרי  להיכנע  רצתה 
היא, להכיר מאין באת, ולאן אתה הולך, והם דברי 
המלאך: אי מזה באת ואנה תלכי. אבל הגר לא הבינה 
את הרמז, היא ענתה, מפני שרי גברתי אנכי בורחת. 
הרמז  את  הבנת  שלא  מכיוון  המלאך,  השיבה  ולכן 
מאומה  למדת  לא  שעדיין  הוא,  סימן  שבשאלתי, 
ממידותיה הטובות של הצדקת שרי, ולכן שובי אל 

גברתך והתעני...

הצדיקים מרכבה לשכינה

ויעל אלהים מעל אברהם )יז, כב( וכתב ברש"י הק': 
למדנו שהצדיקים מרכבתו של מקום.

אבי  זי"ע:  מהוסיאטין  יעקב  רבי  הרה"ק  כתב 
מרן  של  ה"בכור"  בנו  ]מרוז'ין,  ז"ל  יוסף  רבי שלום  זקני 
הריז'ינער[ פתח פעם את הדלת וראה חסידים יושבים 

ונדברים זה בזה. שאל אותם במה הם עוסקים, וענו: 
בסיפורי מעשיות מצדיקים. באלו צדיקים? הגידו לו. 
המדריגה  מן  מצדיקים  מעשיות  סיפורי  להם:  אמר 
הגבוהה הזאת, זהו מעשה מרכבה. אבי זקני ז"ל לא 
ביאר את דבריו, אבל לדעתי המכוון הוא כך: צדיקים 
שזיככו וקדשו את מדותיהם עד כדי להיות ראויים 
לרוח הקודש, הם בבחינת מרכבה. וזה שכתב רש"י 
אברהם',  מעל  אלקים  'ויעל  כד(:  יז,  לך  לך  )בפרשת 

למדנו שהצדיקים מרכבתו של מקום.

)אהלי יעקב(
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ילקוט סגולות לימי השנה מלוקט מפי גאונים קדמונים ומקורות נאמנים
מתוך מפעל "סגולות מלכים" )בכת"י( הלא המה סגולות אשר יסודתם בהררי קודש, והוא 

כשולחן הערוך לסגולות מסודר לפי ימי וחודשי השנה דבר יום ביומו
מאוצרותיו של הרב אברהם יעקב סלמון שליט"א רב דקהל שטפנשט

סגולות קבר רחל
ותמת רחל ותקבר בדרך אפרתה הוא בית לחם, ויצב יעקב מצבה 

על קברתה הוא מצבת קברת רחל עד היום )לה, יט-כ(

סגולת סגולת 
   מלכים   מלכים

נקברה בדרך שתהא מבקשת 
רחמים על ישראל בגלות

ויצב יעקב מצבה ... ד"א ותמת רחל ותקבר בדרך 
אפרת, מה ראה אבינו יעקב לקבור את רחל בדרך 
עתידות  שהגליות  אבינו  יעקב  צפה  אלא  אפרת, 
מבקשת  שתהא  כדי  שם  קברה  לפיכך  שם  לעבור 
עליהם רחמים, הה"ד )שם( קול ברמה נשמע נהי בכי 
תמרורים רחל מבכה על בניה, כה אמר ה' מנעי קולך 

מבכי ויש תקוה לאחריתך ושבו בנים לגבולם".
)בר"ר פב, י(

בזכות רחל ישובו בנים לגבולם
לבכי  ההוא  ביום  צבאות  אלהים  ה'  ויקרא  ד"א 
ולמספד וגו'... אמר להן הקב"ה למלאכי השרת בואו 
ונלך אני ואתם ונראה בביתי מה עשו אויבים בו, מיד 
הלך הקב"ה ומלאכי השרת וירמיה לפניו, וכיון שראה 
הקב"ה את בית המקדש אמר בוודאי זהו ביתי וזהו 
מנוחתי שבאו אויבים ועשו בו כרצונם, באותה שעה 
היה הקב"ה בוכה ואומר אוי לי על ביתי, בני היכן 
אתם, כהני היכן אתם, אוהבי היכן אתם, מה אעשה 
לכם התריתי בכם ולא חזרתם בתשובה. אמר הקב"ה 
יחידי  בן  לו  שהיה  לאדם  היום  דומה  אני  לירמיה 
ועשה לו חופה ומת בתוך חופתו, ואין לך כאב לא 
עלי ולא על בני, לך וקרא לאברהם ליצחק וליעקב 
ומשה מקבריהם שהם יודעים לבכות... באותה שעה 
גלוי  רבש"ע  ואמרה  הקב"ה  לפני  אמנו  רחל  קפצה 
ועבד  יתירה,  אהבה  אהבני  עבדך  שיעקב  לפניך 
שבע  אותן  וכשהשלימו  שנים,  שבע  לאבא  בשבילי 
להחליפני  אבי  יעץ  לבעלי  נשואי  זמן  והגיע  שנים 
מאד  עד  הדבר  עלי  והוקשה  אחותי,  בשביל  לבעלי 
כי נודעה לי העצה והודעתי לבעלי ומסרתי לו סימן 
שיכיר ביני ובין אחותי כדי שלא יוכל אבי להחליפני, 
ולאחר כן נחמתי בעצמי וסבלתי את תאותי ורחמתי 
אחותי  חלפו  ולערב  לחרפה,  תצא  שלא  אחותי  על 
לבעלי בשבילי ומסרתי לאחותי כל הסימנין שמסרתי 
אלא  עוד  ולא  רחל,  שהיא  סבור  שיהא  כדי  לבעלי 
שנכנסתי תחת המטה שהיה שוכב עם אחותי והיה 
מדבר עמה והיא שותקת ואני משיבתו על כל דבר 
ודבר כדי שלא יכיר לקול אחותי, וגמלתי חסד עמה 
אני  ומה  לחרפה,  הוצאתיה  ולא  בה  קנאתי  ולא 
שלי  לצרה  קנאתי  לא  ואפר  עפר  ודם  בשר  שאני 
ולא הוצאתיה לבושה ולחרפה, ואתה מלך חי וקיים 
רחמן מפני מה קנאת לעבודת כוכבים שאין בה ממש, 
והגלית בני ונהרגו בחרב ועשו אויבים בם כרצונם, 
ואמר  הוא  ברוך  הקדוש  של  רחמיו  נתגלגלו  מיד 
הדא  למקומן,  ישראל  את  מחזיר  אני  רחל  בשבילך 
הוא דכתיב )ירמיה ל"א( כה אמר ה' קול ברמה נשמע 
נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה מאנה להנחם 
על בניה כי איננו, וכתיב )שם( כה אמר ה' מנעי קולך 
מבכי ועיניך מדמעה כי יש שכר לפעולתך וגו', וכתיב 
)שם( ויש תקוה לאחריתך נאם ה' ושבו בנים לגבולם.

)איכ"ר פתיחתא כ"ד(

הופכת מדת הדין לרחמים
כל  אלקים,  אלי'  וישמע  רחל  את  אלקים  ויזכר 
זו מדת הדין, ה' מדת רחמים  מקום שנאמר אלקים 
כו', אשריהם צדיקים שהן הופכין מדת הדין למדת 

הרחמים ויזכר אלקים את רחל.
)משנת דרבי אליעזר פ"ז(

ישראל יבקשו על קברה בצאתם לגלות
לחם  לבית  אפי'  הולכתיה  ולא  שם,  ואקברה 
דע  אבל  עלי,  בלבך  שיש  וידעתי  לארץ,  להכניסה 
לך שע"פ הדבור קברתיה שם שתהא לעזרה לבניה 
כשיגלה אותם נבוזראדן והיו עוברים דרך שם יצאת 

רחל על קברה ובוכה ומבקשת עליהם רחמים, שנא' 
)ירמיה לא( קול ברמה נשמע וגו' והקב"ה משיבה יש 

שכר לפעולתך נאם ה' וגו' ושבו בנים לגבולם.
)רש"י בראשית מח, ז(

תמיד היא מבטלת כל המקטריגים
אחרי שיעקב שואל את הרועים מחרן מה שלום לבן 
בן נחור, ויאמרו שלום, והנה רחל בתו באה עם הצאן 
)ויצא כט, ו(. פירוש על ידי שרחל בתו באה עם הצאן 
כל המקטריגים,  היא מבטלת  תמיד  ישראל,  קדשים 
ושלום למעלה. כמו שכתוב בספר 'חסדי ה'', על פי 
וצועקת,  בא  רחל  לישראל,  צרה  עת  שבכל  מעשה, 

לבטל כל הצרות מישראל, עיין שם והבן.
)קדושת לוי, פ' ויצא, ד"ה ויאמר להם הידעתם(

בזכותה נתנו ראשי חדשים
רחל אמנו ע"ה, בזכותה נתנו ראשי חדשים לישראל. 
וכן 'ראשי חדשים לעמך' ראשי תיבות 'רחל'. ומוסף 
הקדש  ברוח  תקנתו, שראתה  אמנו  רחל  ראש חדש 
שנשי המדבר לא נכשלו בעגל, ורמזה שמה בראשי 
תיבות 'ראשי חדשים לעמך'. )לקוטים ישנים כ"י. ועיין מה 

שכתב רבינו האר"י זצ"ל בזה(.
)מדבר קדמות, מערכת ר' אות ה(

המזונות באים בזכות רחל אמנו
אם לא כיון ב'פותח את ידך', צריך לחזור ולאומרו, 
שנדפסו,  ממחזורים  דפוסים  דבכמה  יפלא  ובעיני 
והביאו כונות הפסוק הזה, השמיטו מלהביא עוד כונה 
אחרת, צריך לכוין בראשי תיבות 'לכל חי רצון', דהוא 

'רחל', דהמזונות המה באים מפאת רחל אמנו.
)כף החיים, פאלאג'י, יב, כא(

קברה לא יכל להחרב בחורבן ירושלים
היא מצבת קבורת רחל עד היום' )וישלח לה, כ( הנה 
לירושלים,  סמוך  הוא  ע"ה  אמנו  רחל  דקבר  אף 
סביבותיה,  כל  האויבים  החריבו  ירושלים  ובחורבן 
מה  מכח  להחריב. והוא  יכלו  לא  אותו  מקום  מכל 
שאמרה תורה 'קבורת רחל עד היום'. ויש לומר בטעם 
ד'רחל'  זה, דהנה איתא בזוהר הקדוש  שהובטח על 
והיינו שרצון הקדוש ברוך הוא  אל',  'רוח  נוטריקון 
ויזכרו  מהם,  ויספרו  לעד,  הצדיקים  זכרון  שיעמוד 
לעולם הברית שכרת עמהם. ומשום זה עומדת מצבת 

רחל עד היום הזה, כנ"ל.
)הלכתא רבתא לשבתא חידושי אגדה בסוף ח"ב(

חוט אדום מקבר רחל
בעיר  נולדו  ז"ל...  אלישע  שאול  ר'  הרה"ח  זקיני 
קארטשין, לאביהם הרה"ח ר' אברהם יעקב בוים ז"ל 
משיניאווא  הקדוש  הרב  חסיד  שהיה  מסטראפקוב, 
צפרה  מרת  הצדקנית  האשה  זי"ע... ולאמם  ובניו 
ע"ה, ידוע שנסעה להרב הקדוש רבי יוסף מרימינוב 
זי"ע, ולהרב הקדוש רבי אלעזר מריישא זי"ע, שהורה 
לה להקיף חוט אדום מסביב לקבר רחל אמנו, ואחר 
זה  ידי  ועל  לה...,  שצמח  גידול  סביב  להקיפה  כך 

נתרפאה.
בנה,  לידת  לפני  זה  שהיה  שמעתי,  אחר  בנוסח 
והיות  תרע"ט,  בשנת  שנולד  ע"ה  ליפא  ר'  דודינו 
אביה  הלך  בסכנה,  ז"ל, היתה  זקיני  שנולד  שלפני 
להרב הקדוש  ז"ל,  ]הורוביץ[  חיים  ר' אברהם  הרה"ח 
מדזיקוב זי"ע, ]כנראה הכוונה להרב הקדוש רבי אלטר יחזקאל 
להתברך,  זי"ע[,  ישועה'  ה'עטרת  של  בנו  הי"ד,  ז"ל  אליהו 
שהוא  שהיות  לה,  בניקל. אמר  הכל  יעבור  שהפעם 
בעל  מאיר  רבי  קופת  של  גבאי  חיים ז"ל[  אברהם  ]רבי 
הנס לעניי ארץ ישראל, ויש לו קשרים בארץ ישראל. 
רחל,  לקבר  מסביב  גארטל  עבורו  שיקיפו  שיבקש, 
ואחר כך תלבש את הגארטל, ועל ידי זה יעבור הכל 

בשלום. ואכן כן היה, בסייעתא דשמיא.
)בקר יזרח השלם, עמוד רעח(

מדידת הקבר בהקפת חוט
מכתב מבנו של ה'תפארת שמואל' מאלכסנדר, בשם 

דודו ה'ישמח משה'
כבוד אהובי יד"נ היקר... הרב אשר זעליג מרגליות 

נ"י
... גם אבקשו, כי יראה נא להזכיר את אחותי היקרה 
רחמים  עליה  לעורר  רבקה...  בת שרה  לאה  צפורה 
במקומות הקדושים, כי תשלים ימי הריונה בנקל ובלי 

שום מכשול ח"ו, ותלד זש"ק...
רבינו  דודנו  מכ"ק  ידענו  כי  לאשר  אבקשו,  ועתה 
למדוד  סגולה  ישראל' זצ"ל,  'ישמח  בעל  הקדוש 
קבר רחל אמנו ע"ה, ולמדוד הקבר של רחל ולשלוח 
ימי  שתשלים  לסגולה,  יהיה  למען  הבענדליך,  לי 
הריונה. גם אולי יש עוד סגולה לזה, והעיקר שיהיה 

בסוד.
ומצפה  רב,  בחפזון  הכותב  אוהבו  ידידו  ... מאת 
החג  שיקבל  ישראל, ומברכו  כלל  בתוך  לישועה 
והרחבת  וטהרה  בשמחה  הקדושה  והתורה  הקדוש, 

הלב.
אברהם חיים בהרה"ק מאלכסנדר

)אוצרות ירושלים חלק לו, ירושלים תשכט, סימן תקי(

אם רחל אמנו קבורה במערת המכפילה
)וישלח לה, כ). יש  'היא מצבת קבורת רחל עד היום' 
לדייק על אמרו 'היא מצבת קבורת רחל', מה ענין הקבורה לכאן, 
והוי ליה לומר 'היא מצבת רחל עד היום'. אך נראה הכונה, דהנה 
מה שלא נקברה רחל עמו הוי מטעם שאמרו חכמינו ז"ל )בראשית 
רבה עב, ג( כיון שביזתה שכיבתו של צדיק שאמרה )ל, 
טו( 'לכן ישכב עמך הלילה', דעמך הוא דמיך, עמי לית 

הוא דמיך, יעויין שם.
ולפי זה, כיון דאמרה 'לכן ישכב עמך הלילה', אם 
כן לא ביזתה שכבו רק לילה אחת, לכך נענשה מדה 
במערת  נקברת  תהיה  לא  אחת  שלילה  מדה,  כנגד 

המכפלה, אבל אחר כך נקברה במערת המכפלה.
ומי קבר את משה, הוא יתברך לבדו, כן יש לומר 
יעקב  ידי  על  נקברה  הקבורה  דתחילת  רחל,  גבי 
שם בבית לחם, אבל אחר כך נטלוהו מלאכי השרת 

וקברוה במערת המכפלה.
או, אחר מיתת יעקב, אז לילה אחת אחר שנקבר 
ה'עד  זה  ולפי  שם.  ונקברה  רחל  גם  הובאה  יעקב 
על  רק  לציון על רחל ממש,  הוי המצבה  לא  היום' 
הקבר, שהקבר הוא משל רחל, אך אין רחל עצמה שם. 
וזהו שאמר 'ויצב יעקב מצבת אבן על קבורתה, היא 
מצבת קבורת רחל עד היום הזה', רק מצבת קבורת 
רחל, דהקבר ישנו שם עד היום הזה, אבל אין רחל 

שם עד היום הזה.
)חכמת התורה להגר"ש קלוגר, פרשת וישלח(

נפתח מדת הרחמים
ויזכור אלקים את רחל ויפתח את רחמה, נפתח על 

ידה מדת הרחמים.
)תולדות יצחק בן לוי להגה"ק מפיקוב(

טוב להיות תחת סינורה של אמא
רבינו הקדוש מרנא ורבנא ר' פנחס מקאריץ זצל"ה 
אמר אויב איך וואלט געווען אין ארץ ישראל וואלט 
איך געטאגט בים כותל מערבי, אין ביי נאכט וואלט 
ווייל אינטער די מאמעס  איך געווען ביי קבר רחל, 
פארטוך איז גוט צו זיין ]תרגום: אם הי' מבקר בארץ ישראל 
הי' ביום אצל הכותל מערבי, ובלילה אצל קבר רחל כי תחת סינורה 

של אמא טוב להמצא[.
)יסוד לקרא עמוד קכח(

6160303@gmail.com לקבלת הגליון 'באר בשדה' היו"ל בס"ד מדי שבת בשבתו אפשר ליצור קשר במייל: 



5

באר בשדה- שטפנשט

חכמי 
רומניה

האהל על ציונו של רבי ישראל מראדוויץ זצ"ל, מלפנים נראים 
מצבות זוגתו )מימין(, ובנו רבי יוסף שמואל )משמאל(

בשנת  נולד  זי"ע.  מראדוביץ  ישראל  ר׳  הרה"ק 
תרל"ו בראדוביץ לאביו הרה"ק רבי משה הגר זצ"ל 
בגליונינו  כתבנו  )אודותיו  מראדוביץ.  משה"  "ויקח  בעל 
באר בשדה מספר 207, וכן על רבי יוסף אלטר מראדוויץ בגליון 

.)34
בת  הצדקנית  הרבנית  את  נשא  לפרקו  בהגיעו 
מחעלם- הי"ד  נייהויז  שמעון  ישראל  ר׳  הרה"ק 
ה"אור  בעל  הרה"ק  של  חתנו  שהיה  מי  טומשוב, 

לשמים" מאפטא. בשנת תרנ"ו עת עלה אביו הרה"ק 
רבי  עלה  הקודש  בארץ  להתיישב  זי"ע  משה  ר׳ 
ישראל על כסאו למלא את מקומו. וכן הוציא לאור 

את ספרו של אביו זצוק"ל "ויקח משה". 
לארצות  זצ"ל  ישראל  רבי  היגר  תרע"ג  בשנת 
התיישב  האדמורי"ם.  מראשוני  היה  שם  הברית 
מראשוני  היה  מדרשו,  בית  את  פתח  ושם  במנהטן 
ידוע  באמריקה,  והתיישבו  שהופיעו  האדמו"רים 

לשם  קנדה  במונטריאל-  לשבתות  נסע  כי  עליו 
נתבקש לבוא לשבות בקרב חסידיו.

במה  חיפש  העת  וכל  שמריו  על  שקט  לא  הרבי 
יוכל להועיל לבני ניו יארק עירו, בהמשך השנים אף 
פתח ישיבה קדושה לבחורים שנקראה בשם "תורת 
מקאסוב.  חיים  ה"תורת  בעל  זקנו  שם  על  חיים" 
כמו כן הקים ארגון בשם "חברה בני ישראל לתורה 
והפעיל  פעל  החברה  במסגרת  כאשר  ולתעודה", 



6 באר בשדה- שטפנשט

לשמירת  אמריקה,  יהדות  בקרב  יהדות  להפצת 
התורה והמצוות, טהרת המשפחה, שבת וצניעות. 

ליבי בסוף מערב
ליבו  היה  הברית  בארצות  שהשתקע  לאחר  גם 
ומוחו בארץ ישראל והוא אכן נסע לבקר בארץ חמדת 
הלבבות מספר פעמים. בארה"ק שהה בקרב חסידיו 
בעיר צפת ופעל רבות למען רווחתם של יהודי צפת. 
כמו כן פעל רבות ומימן את הקמת ביהמ"ד ראדוביץ 
עד  קיים  זה  ביכנ"ס  זצ"ל,  אביו  ע"י  שנוסד  בצפת 
בו  ומתפללים  צפת  של  מסמטאותיה  באחד  היום 
חסידי ברסלב, )בנוסף קיים בצפת בימ"ד ויז'ניץ תוניס, – לא 
הרחק מביהמ"ד טשורטקוב, ביהמ"ד שימש לרבים מחסידי ויז'ניץ 

עד שנתמעטו והעבירו את זכות השימוש לחסידי תוניס(.

*
להלן שתי ידיעות חדשותיות שהופיע בכתבי העת 

ובהם מדווח על ביקוריו בצפת:
הרבי מראדוביץ בצפת  ביקורו של  על  ידיעה   )1

וסיוריו במוסדות בעיר.

עיתון השקפה משנת תרס"ז
צפת ז' מנ"א ]תתל"ח - סוג של ספירה למנינם[.

בשבוע העבר בא לעירנו הרה"ג ר' ישראל בה"ר 
משה זצ"ל מראדיווטץ לסייר את עירנו, ביום ג' מנ"א 
הלך הרה"ג הנ"ל לבקר את הת"ת והישיבה הגדולה 
המכונה "תורת א"י" אשר היא תחת השגחת הרה"ג 
הלך  מנ"א  ד'  ביום  ולמחרתו  שליט"א,  הרידב"ז 
ומקצת  מהרי"ם  וחתנו  הרידב"ז  עם  הנ"ל  הרה"ג 
ה"מושב  את  לבקר  עמהם  נלוו  הישיבה  אברכי 
זקנים" אשר הוא תחת השגחת החברה "עזרת בנות 
הגליל", ושני המפעלים הללו, המפוארים בהוד יפים 
הרה"ג  עזב  מנ"א  ה'  וביום  למאוד,  בעיניו  הוטבו 
את עירינו ונסע למחוז חפצו, ונאמר לו: ברוך אתה 

בבואך וברוך אתה בצאתך. א. שטרין
*

2( ידיעה מרעישה בדבר ביקורו בארץ והחלטתו 
על סגירת בית היתומים שתחת נשיאותו.

ו' כסליו תרפ"ו

האדמו"ר מראדוביץ
האגר  ישראל  רבי  האדמו"ר  לעירנו  הגיע 
מראדוביץ-ניו יארק, קהל חסידיו ומעריציו מנכבדי 
העיר,  שער  ליד  יפה  פנים  קבלת  לו  סדרו  העיר 
מטרת בואו הנה היתה בעיקר על דבר סידור "בית 
היתומים העברי" שיסד כאן לאחרי המלחמה, ואחרי 
"עזרת  של  היתומים  בית  את  ביקר  שהאדמו"ר 
הגליל" ומצא אותו מסודר ומשוכלל החליט לבטל 
את בית היתומים שלו ולאחד אותו עם בית היתומים 
של "עזרת הגליל" ובאופן כזה נשער בצפת רק בי 
יתומים אחד, וזהו בית היתומים של "עזרת הגליל". 

משך  ובכל  ימים,  עשרה  בצפת  שהה  האדמו"ר 
שהותו כאן בקרו אותו רבני העיר ונכבדיה, והאכסניא 
שלו היתה תמיד מלאה אנשים שבאו לבקרו, ובעיקר 

בימי שבת.
והתעניין  שבעיר  המוסדות  את  ביקר  האדמו"ר 
במצבם ושמח מאוד לראות שכל מוסד ומוסד מביא 

ברכה מרובה לצפת. 

אביהם של יתומים
בביקוריו בארץ הקודש הרבה רבי ישראל פעלים 
כשנתיים  תרע"ט  בשנת  וחסידות,  ויראה  לתורה 
אחרי המלחמה העולמית הראשונה כאשר בכל רחבי 
העולם שוטטו יתומים לאלפים ושוועו ליד מלטפת 
ולבית חם, ולדאבון הלבבות הגדילה הכנסיה לעשות 
העולם,  רחבי  בכח  יתומים  בתי  עשרות  בהקימה 
מראדווויץ  ישראל  רבי  להרה"צ  וכאב  חרה  הדבר 
כאשר בעניים כלות ראה איך עשרות מאות יתומים 

יהודים נקלטים בידי הכנסיה רח"ל אשר כל באיה 
הקמת  מאחורי  ועמד  עצמו  רתם  הרבי  ישובון,  לא 
בית יתומים ליתומי המלחמה כאשר בתחילת הדרך 

הקים בית יתומים באמריקה לשם הופנו ילדי ישראל 
להוציאם  הצליחו  שהעסקנים  המלחמה  יתומי 
והם עברו לשהות  הנוצרית,  מידי מוסדות הכנסיה 
הושקעה  מראדוביץ שם  הרבי  במוסד שבצילו של 
בהם עבודת ענק לעקור מהם את הדעות והמסרים 
החלו  מכן  ולאחר  רח"ל,  בהם  שהוטמעו  הנוצריים 
לאט לאט להכניס בהם רוח טהרה ולימוד של עיקרי 
וכו'  וקריאה  הקודש  ולשון  היהדות.  של  היסודות 
ובהמשך נשלחו לארץ הקודש שם בעיר צפת, שם 
הרבי  העברי",  היתומים  "בית  השם  תחת  הכונסו 
והעניק  האדירה  ליבו  תרומת  את  הרים  מראדוביץ 
להם מבנה ענק בו הוקם בית היתומים, ושם מצאו 
להם  שדאגו  ואנשים  חם  מקום  היתומים  להם 
את  במקום  השקיע  הרבי  מחסורם.  לכל  לחינוכם 
מירב  את  גבו  על  נשא  הדך  ובהמשך  כספו  מיטב 
ההוצאות השוטפות של בית היתומים תוך כדי שהוא 
רותם לפרויקט עשרות נדיבים ושועי ארץ מחסידיו 

ומקורביו שהרימו את תרומתם בלב ונפש חפיצה.

טהרתם של ישראל

גדולות  פעל  מראדוביץ  הרבי  זצ"ל  ישראל  רבי 
היה  גם  וכך  ישראל,  של  טהרתם  למען  ונצורות 
הדיירים  מלבד  אשר  פאר-ראקאוויי  בשכונת 
למקום  גם  שמש  השנה,  ימות  בכל  שם  הקבועים 
יהודים שבאו לבלות שם את עונת  מנוחה להרבה 
הקיץ, אבל מקוה טהרה כשרה לא היה שם. וכשבא 
לשהות  מראדוביץ  האדמו"ר  האגער  ישראל  הרבי 
שאין  העובדא  לראות  ונכח  הקיץ  ימי  במשך  שם 
שם מקוה, אירגן ביחד עם הרב באראש את החברה 
מקוה  לבנות  היתה  מטרתה  אשר  ישראל׳  ׳מקוה 
כשירה. כאשר הרבי מראדוביץ כיהן כנשיא הכבוד 

והרב באראש כנשיא הפועל.

זעקת - עד מתי? 
גדול לאין שעור היה צערו בראות את מצבה הירוד 
והמושפל של היהדות בארה"ב בימים ההם את כאבו 
העמוק על המצב המוזנח ביטא במכתבו אל עורך 
השבועון "אור ישראל - דאס אידישע ליכט" שיצא 

לאור שם וזה לשונו:
ב״ה יום ה׳ לחודש, ה' תרומה תרפ״ג.

כבוד העורך "דאס אידישע ליכט", שלום!
אייער  פון  נומער  לעצטען  דעם  געזעהן  צופעליג  האב  איך 
צייטונג און געזעהן דאס ארטיקעל "עד מתי", פיהל איך דאס עס 
איז מיין פליכט צו ווינשען דיעזער נייער צייטונג או־יכת ימים 
ושנים, לך בכחך זה והושעת לעם ישראל פה בארצות הברית. 
וואס  פאקט,  א  ערצעהלען  דא  איך  וויל  לקרא,  ועוד  כיהודא 
איך האב אליין מיט מיינע אויגען געזעהן, דאס בלויז ווען איך 

דערמאן מיך פון דעם, תסמר שערת בשרי - נעמליך:
קארנער  סטענטאן  אין  געוואהנט  צייט  שטיקל  א  האב  איך 
זיך א האלסייל  סאפאלק סטריט, אין דיעזער געגענד געפונט 
"בשר כשר" ביזנעס. זיינען "שבת" בייטאג זיך צוזאמענגעקומען 
די  מיט  אומגעגענד(  זעלבער  דער  פון  )גערויס  בוטשערס  מעהרערע 
זייערע  פאר  פלייש  אויסצוקלייבען  מויל,  אין  סיגארעטלעך 
סטארס, וואו זיי האבען געוויס סיינס פון רבנים, אז בא זיי איז 
כשר למהדרין מן המהדרין. איך פרעג מיט אייך צוזאמען - עד 

מתי?
אוב עס וועט געלונגען עפעס צו טאן להסיר המכשלה הזאת, 

ישמח לבי גם אני, והיה זה שכרי.
הק' ישראל בהרב ר' משה זצ"ל האגער

תרגום ללשון הקודש:
הזדמן לי לראות את הגליון האחרון של עתונכם, וראיתי את 
המאמר "עד מתי", חש אני כי זו מחובתי לאחל לעתון החדש 
ישראל  והושעת לעם  זה  ושנים, לך בכחך  ימים  הזה, אריכות 
פה בארצות הברית. כיהודא ועוד לקרא, הנני רוצה לספר כאן 
עובדה, שראיתיה במו עיני, אשר רק בהעלותי זאת בזכרוני - 

תסמר שערת בשרי, והיא:
באיזור  סופולק.  פינת  סטנטון  ברחוב  גרתי  מסוימת  תקופה 
זה נמצאת חנות סיטונאית למכירת "בשר כשר". היו מתכנסים 
שם בשבת קודש מספר קצבים )כנראה מאותה סביבה(, כשסיגריות 
בפיהם, לבחור בשר עבור האיטליזים שלהם, היכן שבודאי יש 
להם הכשרים מאת רבנים, המעידים כי אצלם כשר למהדררין 

מן המהדרין. הנני שואל ותמה יחד אתכם: "עד מתי?"
באם נצליח לעשות דבר מה להסיר המכשלה הזאת, ישמח 

לבי גם אני, והיה זה שכרי.

חתימה
)המכתב מופיע ב'נזר החיים' לחוקר וההיסטוריון לבית ויז'ניץ 

הרה"ח ר' נתן אליהו רוט ז"ל(

ההסתלקות ביום הגדול 
והנורא - ג' חשון

נתבקש  זצוק"ל  מראדוביץ  ישראל  רבי  הרה"ק 
לישיבה של מעלה ביום ג׳ חשון תש"ג בעיר ניו יורק.
ונטמן בבית החיים "בית דוד עלמאנט" ניו יארק.

להלן נוסח המצבה שעל קברו: 
פ"ש 

הרה"צ ר׳ ישראל בן הרה"צ ר׳ משה זצ"ל
נפטר ג׳ חשון תש"ג 

ראדאוויצער רבי
 תנצב"ה 

עולים  הרבה  ולאחרונה  קברו  על  נבנה  אוהל 
לקברו ביומא דהילולא לשפוך שיח ולפעול ישועות.
זוגתו הרבנית ע"ה קבורה סמוך לאוהל וזאת נכתב 

על המצבה:
ראדוויצער רעבעצין

הרבנית שפרינצא ע"ה האגער 
כ"ה ניסן תשכ"א

בת אדמו"ר הרה"צ ר׳ ישראל שמואל מטאמאשאוו.
בנו יחידו הגה"צ ר׳ יוסף שמואל זצ"ל

*

תולדותיו אחריו 
יחידו  בנו  את  אחריו  השאיר  זצ"ל  ישראל  רבי 
הגה"צ ר׳ יוסף שמואל זצ"ל נולד בראדאויץ בשנת 
ולמד  לארה"ב  אביו  עם  נסע  תרע"ג  בשנת  תר"ס, 
והיה  יורק,  ניו  בעיר  אלחנן"  יצחק  "רבנו  בישיבת 

תמונת רבינו רבי ישראל מראדוויץ זצ"ל

ספר 'ויקח משה' עה"ת לאביו רבי משה מראדוויץ זצ"ל, 
הביא לדפוס בנו רבי ישראל זצ"ל, נדפס במונקאטש תרס"ז
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בית המדרש ראדוויץ - צפת, נוסד על ידי אביו בשנת תרל"ג - קיים עד היום

הגדול  הגאון  הישיבה  הראש  של  מובהק  תלמיד 
מרא דכולא תלמודא הרב שלמה פאליאטשעק זצ"ל 
עילוי"  ה"מייצעסער  בשם  הישיבות  בעולם  הנודע 
)כך קרא לו רבו מובהק הגר"ח מבריסק זי"ע( וממנו קבל רוב 

תורתו ואף נסמך ממנו להוראה. בשנת תרצ"ב חזר 
הרה"ק  בת  ע"ה  הרבנית  זוג׳  ונשא  ראדוביץ  לעיר 
מאיר משאץ  ר׳  )בן הרה"ק  זי"ע  יצחק מאשקאוויטש  ר׳ 
זי"ע וחתן הרה"ק ר׳ יוסף דוד מסאסוב זי"ע( שהיה האדמו"ר 

משאץ בעיר ראדוביץ ואח"כ בעיר ניו יורק. 

"...וגם  וז"ל:  שלו  בצוואה  הנ"ל  משאץ  הרבי  כתב  פלא  )דבר 

יהי׳ להם בנקל לעשות לי טובה הזאת  אבקש מיו"ח שיחיו אם 

דהיינו  חרדים  יהודים  בהם  שקורין  עת  במכתב  לכתוב  שיצוו 

"מארגען זשורנאל" בהיות שאנשים נתנו לי מעות בחשבם שאני 

צדיק ואני יודע בעצמי שאיני צדיק ואולי נתנו לי בתורת צדקה 

בחשבם שאני ח"ו עני וע"פ דין מי שיש לו מאתיים זוז לא יטול 

מן הצדקה ואני יש לי ב"ה יותר מזה לזאת אני מבקש שימחלו לי 

בלב שלם זה יהיה בהצייטנוג פעם א׳ בחודש איזו חדשים" עכ"ל 

הצוואה הנדפס בספר "תיקון עירובין" לבנו הרה"צ ר׳ יוסף דוד 

מאשקאוויטש זצ"ל משאץ־סאסוב ניו יורק(. 

זצ"ל  האגער  הגרי"ש  בנו  נתמנה  תרפ"ט  בשנת 
להרב הראשון של בית הכנסת החרדי היחידי באיזור 

המסחרי של מנהטן הנודע בשם "וואל סטריט שוהל" 
ראדוביץ  חסיד  היה  הכנסת  הבית  של  החזן  אשר 
בנו  ימנו את  והוא השתדל שהנהלת הבית הכנסת 
של רבו למרא דאתרא. נלב"ע בשנת תשמ"א ומנו"כ 
סמוך לציון של אביו הרה"ק זי"ע, וזה נוסח המצבה: 

פ"נ

הרב ר׳ יוסף שמואל בהרה"צ ר׳ ישראל זצ"ל

הראדוויציער רבי 

האגער 

נכד הרה"צ ר' חיים מקאסוב הרה"צ ר׳ יוסף אלתר 
והרה"צ ר׳ משה מראדאויטץ 

נפ׳ כ"ח ניסן תשמ"א 

תנצב"ה. 

בנו  את  אחריו  השאיר  זצ"ל  שמואל  יוסף  רבי 
הרה"ג ר׳ מנחם ממלא מקומו של אביו ברבנות בית 
המדרש ועוד בן נוסף, שניהם נפטרו וזרע אין להם.

לוח ההנצחה לזכר המסייעים להקמת האהל המצבה בתוך האהל

בתוך האהל

פנקס הזכרון של 'בית היתומים העברי' 
שהקים קב ישראל בצפת בשנת תרע"ט

חותם רבי ישראל מארדוויץ בסוף פנקס הזכרון 
של בית היתומים העברי בצפת שהוקם על ידו

התמונות מארכיון מכון חכמי רומניה, ארכיון הרב חיים מאיר אוביץ
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שלישי - חמישי
 י״ב-י״ד כסלו 

₪

ממריאים לחויה רוחנית בלתי נשכחת 

הצדיק הראשון משטפנשט זיעוכי"א
אל ציונו הקדוש של מחולל הפלאות

אצלי 
פועלים
ישועות

בניקל 

הצדיק הבטיח! ימי מסע מרגשים וסוחפים על ציוני קדשם של גדולי וצדיקי הדורות
השתטחות מרכזית ביום ההילולא י"ד כסליו תשפ"ג

ותפילה ראשונה בקברי הצדיקים שנחשפו לאחרונה במולדובה 
משמח הלבבות הרב 

שמעון 
פרץ

רב קהל שטפנשט 
הרה"ג אברהם יעקב

סלמון
שליט"א 

המשפיע הרב

מנחם
וייסשליט"א

עמוד התפילה
 הגה"צ ר' נתן

לנדמן
 שליט"א ראב"ד חולון

בהשתתפות

6-8.126-11.12

רומניה מולדובה
שלישי - ראשון

 י״ב-י״ז כסלו 

מסלול מלא

3.999₪

03-579-03-03

מסלול 
הישועות

2 לילות
מסלול 

רב להושיע
5 לילות

רומניה<יאס<מולדובה<ראשקוב  

 ארוחות
עשירות

 מלונות
יוקרה

 ליווי
 ואבטחה

 אוטובוסים
מפוארים

שלישי -רביעי
 י״ב-י״ג כסלו 
6-7.12

רומניה יאס

1.499₪

מסלול 
ישועה מהירה 

לילה אחד 

ה
מ
צ
עו

ה מ ש ר ה ו ם  י ט ר פ gmail.com@6190303ל
המחירים עד לר"ח כסליו תשפ"ג לאחר התאריך הנ"ל המחיר יהיה כפוף לזמינות הכרטיסים.

פרוספקט מפורט ישלח לכל דורש 
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