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 בענין י"ד שנים שהתעכב יעקב בביהמ"ד של עבר
 

 ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה )כח, י(.
 

 

רש"י בסוף פרשת תולדות מבאר באורך שיעקב אבינו יצא 

מבאר שבע, אמנם התעכב בדרך משך י"ד שנים ללמוד בבית 

איך נרמז בקרא עיכובו )ב"העמק דבר"( נצי"ב עבר, ומבאר ה

דהיה צריך לכתוב "ויצא יעקב  -ייק מלשון הכתוב בדרך, ומד

שיצא מבאר שבע  -מבאר שבע ללכת לחרן" בהמשך אחד 

בדרכו לחרן, ומהו 'וילך חרנה', אלא על כרחך הכתוב נחלקת 

באמצע והתעכב  'ויצא יעקב מבאר שבע', והפסיק -לשתים 

 ואח"כ המשיך 'וילך חרנה', עכ"ד. -בדרך 

)אות י"ד(  "פני דוד"בספר "ל חיד"א זצבדרך רמז מבאר ה

וכותב  -היכן מרומז בקרא שהתעכב יעקב בביהמ"ד של עבר 

רנה הר"ת גימ' חילך וס"ת עב"ר,  - עשב רמבא בשם: יעק

 י"ד, שי"ד שנים שהה בבית עבר. 

* 
 

יש מקשים על מה שדייקו חז"ל שיעקב התעכב י"ד שנים 

רה יותר בבית עבר, ולא נענש עליהם כיון ש'גדולה תלמוד תו

בהם  ותמכיבוד אב ואם', ולכאו' הלא ישנם גם י"ד שנים אחר

עסק במצוה, והם הי"ד שנים שעבד בבית לבן ז' שנים עבור 

רחל וז' שנים עבור לאה, ושמא הם השנים שבשבילם לא 

נענש כיון שעסק בפריה ורביה שהוא מצוה, משא"כ על מה 

ולה שהתעכב בדרך בבית עבר כן נענש, ומאן יימר ש'גד

תלמוד תורה יותר מכיבוד אב ואם' שמא 'גדולה פריה ורביה 

 יותר מכיבוד אב ואם'?

דבאמת )תשו' חו"מ סימן ט' אות א'(  "חתם סופר"ומבאר ה

מצות פריה ורביה היה יכול יעקב לקיים גם בביתו, ורחל ולאה 

יבואו אצלו כמו רבקה שהביאו אותה אל יצחק, רק זה שלא 

קב צריך לברוח מפני עשו, אבל באמת היה כך, כיון שהיה יע

הוא בעצמו גרם לבריחתו כיון שלקח את הברכות, ועל כן היה 

ראוי לקבל ע"ז קצת עונש, משא"כ לשמש בביהמ"ד של עבר 

שזאת אפילו ביושבו במנוחה בבית לא היה יכול לקיים, והיה 

רק  -צריך לגלות למקום תורה לביהמ"ד של עבר ללמוד, ולכן 

 נש, עיי"ש באורך. ע"ז אינו נע

והחת"ס דן שם בתשובה בענין איש אחד שהשאיר ירושה 

סכום כסף עבור בנו בחור לצורך לימודיו, והשאלה הוא אם יש 

וללמוד וכו' ולכן צריכים לשלם לו שילמד במקום לגלות ענין 

אחר, ומביא החת"ס ראי' מיעקב אבינו שהצטרך לגלות 

וישר בעיני אלקים  למקום תורה, ובסוף דבריו כותב: שטוב

"והם  )וזאת הברכה, לג, ג(לכתת רגליו ללמוד תורה, וקרא כתיב 

שיש לצאת וללמוד תכו לרגליך ישא מדברותיך", וממשיך: 

 -תורה אפילו כשהאב בביתו גאון ורב גובריה, וישיבה בביתו 

 כיצחק אבינו, מ"מ יש לילך למקום ישיבה אחרת. 

* 
הרה"ק רבי מנחם נחום  היה בידידות עם זצ"ל הבית הלוי

והיו  שגר בעיר בריסק )בן המגיד מטריסק( מטריסק זצ"ל

פעם תחת אחד השיחים אמר לו  מרבים לשוחח בדברי תורה.

שמצא ראי' ש'לימוד התורה גדול יותר מלייחד  הבית הלוי,

יחודים', שיעקב אבינו שהה בבית לבן והיה עסוק בהצאן 

ייחד אז יחודים נוראים, אי' ש)ח"א קסב.( והמקלות, ובזוה"ק 

בכל זאת נענש על שנים ]הלא המה יחודים של תפילין, עיי"ש[, 

האלו ששהה בבית לבן, משא"כ על השנים שלמד בבית עבר 

הרי ראי' מוכחת מן התורה, שללמוד תורה גדול  -לא נענש 

 ,זצ"ל מטריסקמהרמ"נ הרה"ק יותר מלייחד יחודים. נענה 

אבינו לא נענש על שלמד תורה, שמזה אין ראי', שהא דיעקב 

הוא משום שדבר זה א"א לקיים בבית, והיה צריך בכל אופן 

לכתת רגליו ללמוד בבית עבר, משא"כ לייחד יחודים היה יכול 

 )והוא כדברי החת"ס הנ"ל(. גם בבית, ולכן נענש 

 
 

 

 הקשר בין נישואי עשו להגילויים של יעקב אבינו
 

 

רש"י: ע"י שבשביל . )כח, י(ויצא יעקב מבאר שבע 

שרעות בנות כנען בעיני יצחק אביו הלך עשו אל ישמעאל, 
הפסיק הענין בפרשתו של יעקב, וכו' ומשגמר חזר לענין 

 הראשון.

 
 

לכאו' מזה שבתוך ענין יציאת יעקב מ'באר שבע' הפסיקה 

תורה בנישואי עשו לבת ישמעאל, נראה שיש איזה שייכות 

נה שזכה בו יעקב בהמשך לוי שכייבין נישואי עשו להג

את ( )הב'()תו"מ, בד"ה ויצא יעקב  "חתם סופר"הפרשה, ומבאר ה

 

 גליון
  ויצאפרשת 

 [ועוד "חתשע ששיליל ]משיעור  
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 ממעיינו של הגה"ח 
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 ב 

שאכן החתונה של עשו הוא הקדמה להפרשה  -הענין בעומק 

של יעקב, כי רק אחרי שעשו נשא אשה זו זכה יעקב 

ומבאר דבריו דהנה חז"ל  להתגלות השכינה ולא לפני זה,

שעשו ובא ברש"י וישלח לו, ג( )ירושלמי ביכורים פ"ג ה"ג, האמרו 

לקח את "מחלת בת ישמעאל" ולכאו' הלא 'בשמת' שמה, 

אלא למד מכאן שביום שנושא אשה מוחלין לו על כל 

עוונותיו, ואומר החת"ס: ודוחק בעיני לומר שנמחלו עוונותיו 

)תולדות כח, ט( ]ובפרט שרש"י של עשו שנשא את בת ישמעאל. 

שהוסיף רשעה על  -ו לו לאשה' מפרש הא דכתיב שלקח 'על נשי

 ארשעיות[.

)יו"ד סי' ומבאר החת"ס בהקדם מה שכתב במקום אחר 

, שאין מתעסקים בבתשו' בדיני "המאבד עצמו לדעת" שכ"ו(,

בו ואין מספידים אותו, ולכאו' למה החמירו בו יותר מברוצח 

)נח ט, הלא בתורה מוזכר איסור איבוד עצמו לדעת רק בכתוב 

דמכם לנפשותיכם אדרוש", ואין זה נראה גרוע "ואך את ה( 

כ"כ כרוצח, ולמה חמור יותר מרוצח. ומבאר הענין, דהנה כל 

החטאים מתמרקין בשעת מיתה, אבל המאבד עצמו לדעת 

שלוקח אותו דבר של כפרה ובזה  - 'חוטא במיתתו'הרי הוא 

חוטא ומורד נגד ה', בזה שהרג עצמו לדעת, ובעשייתו מעשה 

לא רק שאין מיתתו מכפרת עליו אלא גם אזי  -כזה 

 מתעוררים עליו כל עוונותיו ולכן הוא חמור כל כך.

ולפי זה מבאר הענין כאן: דהנה הנושא אשה מוחלין לו על 

כל עוונתיו, ועשו הרשע השתמש בענין ה'מחילת עוונות' 

לחטוא עוד יותר, שהוסיף רשעה על רשעיות, והזיד עם עצם 

עליו כל עוונתיו, כמו במאבד עצמו הכפרה, ולכן נתעוררו 

 לדעת. 

והנה עד שנשא עשו אשה זו, לא זכה יעקב להשראת 

ולא מפני שלא הגיע זכותו של שכינה ולמראה הגדול הזאת, 

ומביא יעקב לכך, אלא שעיכב זכות כיבוד אב של עשו, 

)ישעי' כז, "ביבוש קצירה תשברנה"  -החת"ס הוכחה מקרא 

בש ותכלה הזכות המעט של כיבוד ומפרש רש"י: כשיתיי יא(

אז יישבר כוחו, ולפי זה, רק אחרי שנשא את  -אב ]של עשו[ 

                                                
כותב בפשיטות, שבוודאי לא )פרשת וישלח(  "משכיל לדוד"א. בספר 

היה לו מחילת עוונות, רק מרומז הענין של מחילת עוונות ביום 
 חתונה, שאילו היה שב בתשובה היה נמחל לו כל עוונותיו.

 

, זצ"ל אב"ד רָאטערדאם הגה"צ רבי ארי' לייבב. התשובה הוא ל
והחת"ס כותב בהתוארים לפני שמו: בקי בטריפות כרבי יוחנן 

 ובדיני כרבן נחמן! 

בת ישמעאל, ובזה חטא בעצם מחילת העוונות ואז התעוררו 

ואז זכה יעקב שהשי"ת  איבד זכות זה, - עליו כל חטאיו

ולזה דייקא מוזכר נישואי עשו בהקדמה  -יתגלה אליו 

שהוא שגרם לכך, שיזכה  -ליעקב לפרשה זו של גילוי שכינה 

 שהשי"ת יתגלה אליו.

 

 בשגב מעלת "סעודת מלוה מלכה"
 

והנה סלם מוצב ארצה וראשו מגיע ויחלום 
 (יב )כח, וגו' השמימה

 
שמעתי מפי איש )סוף סי' י"א( ' גמור ואהלותאיתא בשו"ת 

מהרב הצדיק המפורסם רבי ישראל מרוזין נאמן ששמע 

נה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע שרמז בפסוק וה ,נבג"מ

מוצב ארצה שאין  -לכה מוית לעודת סנוט' סל"ם  ,השמימה

כי אכי מל -נזהרין בזה, אבל ראשו מגיע השמימה  םהעול

ו נוט' ב'יום "ויורדים ב -אלקים מלאכים של שבת עולים אז 

 ., ע"כדודפח"ח ,ו'

* 
אמר שלכן נקבע בשו"ע 'סימן הרה'ק החוזה מלובלין זי"ע 

 )ועל סעודת ר"ח סי תכ"ד(על סעודת מלוה מלכה  )סי ש'(לם' ש

 להראות החשיבות שבדבר.

להגה"צ רבי  (סי' תר"ב )על מטה אפרים'קצה המטה'  פירושב

הגה"ק  מה ששמע מזקינו מביא זצ"ל חיים צבי עהרנרייך

הרה"ק רבי יהודה הערש שאמר בשם  בעל קול אריה זצ"ל

פירש הפסוק ש (זידיטשוב)חתן העטרת צבי מ המראזלא זי"ע

דהנה יש ג'  - 'כי גר אנכי עמך תושב ככל אבותי' (תהלים לו יג)

, מלוה מלכה -סעודות בשבת נגד הג' אבות, וסעודה רביעית 

הם ד' עם דוד המלך מכוון נגד דוד המלך, והנה האבות הק' 

                                                
הוא היה חסיד  .גאון רבי אליהו פוסק זצ"לה חיברו ג.

ראחמסטריווקא לפני כמאה שנה, ובהסכמה מעיד עליו רבו הרה"ק 
צום אשר רב וע)בן הרה"ק רבי מרדכי מטשערנוביל( זי"ע רבי יוחנן 

 הוא בתורה.
שעיקר , זי"ע הרה"ק מרוזיןביא מה ששמע בשם אמר מעוד מ ד.

ס"מ שלא לעשות סעודת מילה ונרמז בר"ת שמו הלות דהשת
דמחמת הסעודה  וביאר הטעם,עשות, 'ין ל'ילה א'עודת מ'ס

)שאברהם לא הביא שום  דה על ידו כשקטרגיכשנימול יצחק היה העק

ושיגדל בזה זכות  ,עוד כאלה ע"כ ירא פן תקראנה אותו ,קרבן(
 .דל שלא יעשוהתישראל ע"כ מש

שבת פעם בעיר טערצאל והקול אריה זצ"ל נסע הראזלא רב זי"ע ה. 
'עד היום הזה מה שאני מתפלל הוא לשבות בצילו, ובזקנותו אמר, 

 מכח אותו תפילה ששמעתי אז מהרה"ק מראזלא'.



 ג 

י "אנכ ,ל"ר בגימטריא רג"י ג"ואמר כ רגלי המרכבה,

'כי גר אנכי ד המלך לפני השי"ת דואמר ו ,א"בגימטריא כס

מבקש 'תושב אני הלא גם אני רגל במרכבה, על כן  -עמך' 

מוצאי שבת כמו בבסעודה מלוה מלכה  וישבש -ככל אבותי' 

ודפח"ח  ,אברהם יצחק ויעקבנו יהג' סעודות שהם כנגד אבות

 .וש"י

"פעם  מביא הגר"א מווילנא זצ"לל 'מעשה רב' בספר

משבת תענית -) התענות הפסקהעל עצמה ל אשתו קיבלה

תיכף אחר הבדלה שכבה ו ,והפסיקה בסעודה שלישית לשבת(

שבכל הפסקות ' :האמר לושלח ללהגר"א ויוודע הדבר  ,ןוליש

אז תיכף  - 'עדיין לא יתוקן הפסד מלוה מלכה אחתשתתענה 

  ".קמה ואכלה

* 
בפעם האחרון , שהרה"ק מהר"י מפשעווארסק זי"ע סיפר

 הרה"קרבו  אצלרבי איציקל זצ"ל  ק"הרהשהיה חמיו 

כשבועיים לפני  (זי"ע )בן הרה"ק משינאוואזי"ע מציעשנוב 

הרבנים שגיסיו  ,הסתלקותו שמע מפי קדשו שסיפר כך

חתני הרה"ק  -מפריסטיק הגה"צ הגה"צ מווישניצא ו

 .נהגו לאכול סעודת מלוה מלכה בעזרת נשיםמשינאווא 

קשו הרבנים יוב ,פעם נתקלקל התנור שחימם את החדר

רשות לערוך את  םמציעשנוב שיתן לה הרה"קהנ"ל מגיסם 

 .מילא בקשתםו - המלוה מלכה בחדרו שהיה חם

בלילה ההוא ראה בחלום את אמו שכבר היתה בעלמא 

דקשוט והיא הגידה לו שביום פלוני לחודש תמוז הבא תבא 

אך בזכות  ,חולשה בעולם וגם עליו נגזר שיהא חלש אז

ויהי  .גיסיו לאכול מלוה מלכה בחדרו ינצל מזהשהרשה את 

מרן בבוקר הלך מרן מציעשנוב וסיפר את החלום לאביו 

ואמר לרבי איציקל ראיתי שאבי המתיק   - "לצזמשינאווא 

בבוא היום ההוא בתמוז והוא ויהי  .את החלום שיהיה לטובה

ובעת  אונגארןהיה בשינאווא איש אחד מ ,חל בשבת

אל עבר עיניו מרן משינאווא השולה"ט התעלף, ותיכף הרים 

כמי שאומר שיראה האיך שחלומו  ,מציעשנובהרב בנו 

מרן מציעשנוב ואמר  םוסיי )שירדה חולשה ביום זה(, נתקיים

כנראה שמלוה מלכה חשובה היא מאד " :לרבי איציקל

 ".בשמים

 לכן -והיות שהיה זאת דיבורים אחרונים ששמע מרבו 

קיבל עליו כצוואה לערוך סעודתא דא מדי מוצאי שבת 

 בעסק גדול, וכן נהגו אחריו צדיקי בית פשעווארסק.

* 

מביא על ( 'הליכות מלכי בקודשבפרק ') "שאול בחיר ה'"בספר 

פעם בדרשתו , "הגה"ק רבי שאול בראך זצ"ל אב"ד קאשוי

 ,בביהכנ"ס דיבר אודות סעודת מלוה מלכא שמזלזלין בה

שבצעירותו אף הוא לא הי' נזהר לקיים תמיד סעודת ואמר, 

תר ללמוד יוכדאי  חשבתי אז אוליוהוסיף: , מלוה מלכא

 יןאולם אחרי זמן התחרטתי ובאתי לידי הכרה שא זו בשעה

מאז הנני מתאמץ  ,וות סימן בשו"ע בשביל לימוד תורהחלד

לא לבטל סעודה זו אף פעם ולקיימה לכל הפחות עם כזית 

שבתי למה לא לכבד סעודה זו של דוד המלך גם שוב ח ,פת

לה חבקשתי את ב"ב לאפות בשבילי כל ערב ש"ק  ,בדגים

כיום  ,נוספת לסעודת מלוה דמלכא ולתת לי גם קצת דגים

 ".הנני אוכל לפעמים גם קצת בשר לכבוד סעודה זו

 
 

 מלאכים קינאו ביעקב אבינוה
 שהוא מד' רגלי המרכבה על

 

 )כח, יב(.ולים ויורדים בו והנה מלאכי אלקים ע
 

תנא עולין ומסתכלין " )חולין צא:( על כתוב זה איתא בגמרא

ויורדים ומסתכלין בדיוקנו של מטה, בעי  -בדיוקנו של מעלה 

, ע"כ. "לסכוני, מיד והנה ה' נצב עליו, כאדם שמניף על בנו

רש"י מבאר דברי הגמרא, שהמלאכים ראו למעלה את דיוקנו 

פרצוף אדם בד' חיות החקוקות על כסא של יעקב שהוא ה

ואז תיכף  -הכבוד וקינאו בו ולכן רצו להביאו לידי סכנה, 

"והנה ה' ניצב עליו" לשמרו מן המלאכים שלא יזיקו אותו, 

היינו במניפה  -ורש"י פירש שם, מהו 'כאדם שמניף על בנו' 

 כמו אב שמפיח אוויר על בנו להצילו מן החום, כן-)להצילו מן השרב 

 היה ביעקב אבינו ששמרו מן המלאכים(.

וטו של למה לא פירש רש"י כפש מהרש"אודקדק ה 

הגמרא שהוא להצילו מ'היזק' ונכון יותר מלדמות לכוונה 

. ועוד הקשו המפרשים על הלשון 'להצילו מן חמימותשהוא '

וכי רצו להביאו לידי סכנה, הלא רצו להזיקו,  -'בעי לסכוניה' 

 עי לאזוקיה'?היה נכון לכתוב 'ב

חסיד שבכהונה בשם רבו  "חתם סופר" זי"עומפרש ה

, בביאור עומק דברי הגמרא, הגה"ק רבי נתן אדלער זצ"ל

דהנה המלאכים ראו בדיוקנו של מעלה פרצוף אדם בד' 

והבינו החיות שהוא בדמות יעקב, ונתקנאו בו המלאכים, 

שזה שזכה בו יעקב יותר משאר האבות הוא מחמת גודל כוח 

כוחי וראשית אוני, ולכן זכה להיות צורתו חקוקה  -דושתו ק

מתחת כסא הכבוד, ומגודל הקנאה רצו המלאכים שח"ו 

ימחה צורתו משם, לכן רצו להביאו לידי חמימות של עבירה, 

                                                
סעודת מלוה  אמר פעם, שהמונע עצמו מלאכול ו. החזון איש זצ"ל

 חשש ביטול תורה, יתחרט בעולם העליון.ממלכה 



 ד 

שיכשל יעקב אבינו ועי"ז ימחה צורתו מכסא הכבוד. והנה 

יסכן  )דכתיב )קהלת י, ט( 'בוקע עצים'סוכן' הוא מלשון חמימות 

 -. וזה כוונת הגמרא 'בעי לסכוניה' בם' ופירש רש"י 'יתחמם'(

היינו שרצו המלאכים לחממו לדבר עבירה ועי"ז ימחה צורתו 

כאדם שמניף על בנו'  -מכסא הכבוד, ומיד 'והנה ה' נצב עליו 

ויפה פירש רש"י להצילו מן השרב, והכוונה בדבריו,   -

מימות וקיררו שהשי"ת עמד עליו שלא יכשל והצילו מח

"ליקוטי )וכדבריו מפרש ג"כ בספה"ק מדבר עבירה, ע"כ. 

 להרה"ק רבי משה מסאווראן זי"ע(. שושנים"
 

 

 

 בענין השם 'יששכר' וקריאתו
 

אשר נתתי ותאמר לאה נתן אלהים שכרי 
 (.ל, יח) ותקרא שמו יששכר שפחתי לאישי

 
 

 ,בשכר מסירת השפחה 'יששכר' למה תלתה השם לכאורה

כי שכור הדודאים שאמרה ליעקב מסירת בשכר ולא 

 ?שכרתיך

 הרבי ר' בונם מפרשיסחא זי"עמביא 'קול שמחה' בספר 

שבאם היתה  הרה"ק המגיד מוואודיסלאוו זצ"לבשם אביו 

שכר הדודאים היה ח"ו קטרוג על רחל שזלזלה ב השם תולה

לקוראו בשם זה ולומר לכן החליטה )עי' רש"י( במשכב הצדיק 

זה עשתה רחל דבר ו -ליעקב ר נתינת השפחה שכשהוא ב

והוי כמליצה הרי מסרה את בלהה ליעקב, ש ג"כ מקודם

)פסוק כ"ב( אח"כ  נאמרלכן ו ,לשמים עבור רחל שתלד ג"כ

 .ודפח"ח 'ויזכור אלהים את רחל'

* 
דהנה "דעת זקנים לבעלי התוס'" פירוש המענין זה איתא ב

מעות דנתן משהאחת בשביל  -' ש ' ישנם שניששכרב'י

והיות שהשני  ,שכר שכרתיךואחת כנגד  ,אלהים את שכרי

)ומביא רק בשין אחד 'ישכר'  הוא לשון גנאי ולכן אינה נקרא

 ., מובא לקמן(מנהג זהעוד טעם ל

* 
שנה מנהג בכמה קהילות יובענין קריאת השם 'ישכר', 

, וכן יששכרכן קוראים  )בפרשתנו( בישראל שבפעם הראשון

 : טעמא דקרא בספרו ל"צזבי חיים קנייבסקי הגאון רכותב 

מרן החזו"א זצ"ל הורה להבעל קורא בבית מדרשו שבפרשת '

 לא ביארו ,ויצא יקרא יששכר ובשאר כל התורה יקרא ישכר

ת כתב "דהנה בדעת זקנים מבעה ומבאר הגרח"ק: 'הטעם

בשם יששכר למה נקרא המובא לעיל( מלבד  נוסף )טעםטעם 

לפי שיששכר נתן שי"ן אחת משמו לבנו  ,'בשי"ן ארק ישכר 

 'ובני יששכר וגו' )מו, ז( כדכתיב בפרשת ויגש 'יוב'שנקרא 

בודה אמר יששכר אין יוב שם הגון שבזמנם היתה עו 'וביו

וסיף לו אות שי"ן הש ,ויקרא שמו ישוב ולכן שנקראת יוב זרה

)פרשת  'לישוב משפחת הישובי' , ומאז נקראיששכר ומשמ

 זה יוב.וכן פרש"י שם לישוב (, כדכו,  פנחס

ולפי"ז כאן כשנולד יששכר עדיין כך היה שמו כפי שקראתו 

אבל מכאן ואילך דמיירי לאחר שכבר  ,'יששכרבשם ' - לאה

נולדו בנים ליששכר וכבר נתן אות משמו לבנו יש לקרוא 

 '.בשי"ן ארק ישכר 

* 
זצ"ל  )להגאון רבי יעקב קטינא "קרבן העני"בספר וכעי"ז מביא 

'שמעתי בשם  דומ"ץ חוסט בעמח"ס רחמי האב, פרשת פינחס(

 רשתפ דשאמר שע דיטשוב זי"עמו"ה צבי מזי רבינו קוה"ק 

ן ומפ' פנחס "ינא יששכר בב' שיופנחס צריך הקורא לקר

פי'  -' ר פי דוברי שקרשכי'והלאה בחד שין ואמר זכר לדבר 

קרבן ביאר הו ',ובר שקרדפנחס הוא  דישכר ע'מי שאומר 

שכאשר  )והוא בדע"ז הנ"ל( רשדאיתא במד ,עם בזההעני הט

)כנ"ל שהוא  קרא יששכר לבנו יוב לא הוטב השם בעיני יעקב

 ,ולכך נקרא ישוב -ונתן לו יששכר שי"ן אחת משמו  שם ע"ז(,

פנחס לא מצינו שם ישוב ולכך צריך לקרוא את יששכר  דוע

 .זבב' שי"ן

* 
קנים", דשני הש' וגם לטעמו הראשון של ה"דעת ז

ביששכר רומזים לשני הטעמים על נתינת השם יששכר, 

)תורת משה, ממה החתם סופר והאחד רוצים להסתיר, כתב 

דגם לטעם זה יובן  תלמידו הגדול המהר"ם שיק זצ"ל( שכתב 

כרחך על  יששכר, כי -שבפעם הראשון קוראים שמו המלא 

ון שכן ומשמע מהלש ש'. שנינקרא בש -צריך להודיע שמו 

 נהג החת"ס, ואכן כך מובא במנהגי החת"ס שכן נהג.

                                                
אם עד פרשת פנחס יש לומר יששכר או  ,ז. נמצא שהחילוק הוא

ישכר, לדברי הרה"ק מזידיטשויב יש לומר יששכר כיון שעדיין לא 
יש לומר יששכר רק  ל"צזמוזכר שם בנו 'ישוב'. ולדברי הגרח"ק 

 ם הוא נקרא ישכר.בפעם ראשון ותיכף כשנולדו לו בני
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