
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כוחה של רחל אמנו ע"ה שביטלה הע"ז בכח

ותאמר אל אביה אל יחר בעיני אדני כי לוא אוכל לקום מפניך כי  
 דרך נשים לי ויחפש ולא מצא את התרפים, }בראשית ל"א ל"ה{. 

במדרש   לפני  איתא  באו  שהאבות  ל'{  רבה  אליהו  דבי  }תנא 
הקדוש ברוך הוא ולכולם השיב על שהגלה בניהם היות כי הכניסו  
צלם בהיכל, ורק רחל טענה הלא אני הכנסתי צרתי לביתי, נשבע  
לה   והשיב  ישראל,  יגאלו  בזכותה  אשר  הוא  ברוך  הקדוש  לה 

ך  ט"ז{ "יש שכר לפעולתך ויש תקוה לאחרית   –}ירמיה ל"א ט"ו 
 ושבו בנים לגבולם". 

והנה מצינו עוד דבר אשר רחל עודפת בם על האבות, כי האבות  
מיד   זרה  עבודה  ביטלו  לא  אבל  ד',  את  שעבדו  מה  רק  עשו  לא 
יד,   בחוזק  לא  אבל  למוטב,  להשיב  יכלו  אשר  את  רק  עובדיהם, 
אבל רחל אמנו שמה נפשה בכפה וגנבה את התרפים אשר לאביה,  

לחפש   אביה  שבא  ל"א  ובעת  }בראשית  לו  השיבה  התרפים  את 
 ל"ה{ "לא אוכל לקום מפניך כי דרך נשים לי". 

וזה היה סיבה שמתה }בראשית רבה ע"ד ט'{, שבא על ידי קללת  
ישראל   עון  על  לכפר  בזכותה  יש  לכן  ל"ב{,  ל"א  }שם  יעקב 
ממקום   הטומאה  ביטלה  שהיא  גלל  לקדושה,  טומאה  שהכניסו 

 למות על קידוש שמו הגדול.   שלא נצטוית ומסרה נפשה על זה

וזה אצלי כוונת הכתוב "יש שכר לפעולתך ויש תקוה לאחריתך"  
תקוה   'יש  וגם  אחותה,  עם  שעשתה  לפעולה  שכר  יש  היינו 
על   שמתה  היה  שאחריתה  לה,  שהיה  האחרית  היינו  לאחריתך' 

 דבר קידוש שמו הגדול. 

לא או בידי  "נתנני ד'  י"ד{  א'  כן הכתוב }איכה  גם  כל  לזה אמר 
קום" היינו שמסרנו בידי רחל אשר אמרה לאביה "לא אוכל לקום  

 מפניך" אשר על ידה ובזכותה תהיה הגאולה.  

                                                          }ספה"ק "אהבת ציון" לרביה"ק  
 רבי נפתלי הירץ מסטרעליסק זי"ע{  

                                           ן ע"מ להינצל מהיצה"רבביקשה רחל 

 הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי. 

לכאורה יש להתבונן בדבר מה שאמרה רחל אמנו ע"ה דאם אין  
במדרש   אמרו  ז"ל  ורבותינו  למתה,  נחשבת  היא  בנים  לה 

 }בראשית רבה ע"א ו'{ דמכאן שמי שאין לו בנים חשוב כמת. 

פי   על  נוסף,  דרך  על  לפרש  ברכות  ונראה  בגמ'  שאיתא  מה 
לעולם ירגיז   ר"ש בן לקיש אמר לוי בר חמא }ה' ע"א{ "א"ר

שנא הרע  יצר  על  טוב  יצר  ה ' {אדם  ד'  ואל   '{תהלים  רגזו 
תחטאו. אם נצחו מוטב ואם לאו יעסוק בתורה שנאמר אמרו  

אם נצחו מוטב ואם לאו יקרא קריאת שמע שנאמר    בלבבכם
המיתה   יום  לו  יזכור  לאו  ואם  מוטב  נצחו  אם  על משכבכם 

סלה" ודומו  שהעצה  ,  שנאמר  דכיון  העולם  מקשים  וכבר 
היותר מועלת היא שיזכיר לו יום המיתה, א"כ למה לא יעשה  
העיצות   כל  קודם  לנסות  יצטרך  ומדוע  בתחילה,  תיכף  זאת 

 הראשונות. 

ם הביאור הוא, כי העיצה הראשונה שהיא עסק התורה יש בה  אמנ 
ידי זה את היצר הרע, והב' כי   ב' מעלות, הא' שאפשר לנצח על 
"ודברת   ז'{  ו'  }דברים  בה  ומקיים  התורה  מן  עשה  מצות  היא 
בם", וכמו כן העיצה השניה שהיא קריאת שמע יש בה ב' מעלות,  

שמקי והב'  הרע,  היצר  את  ידה  על  שמנצח  יחוד  הא'  מצות  ים 
המיתה'  ,  השם יום  לו  'יזכיר  של  האחרונה  כן בהעיצה  שאין  מה 

בה   שיש  זו  אף  זו  ולא  כלל,   בה  שמקיים  עשה  מצות  בזה  אין 
יום המיתה אפשר לבוא ח"ו לידי   חסרון גדול כי כאשר יזכיר לו 
הב'   תחילה  שיעשה  חז"ל  יעצו  כן  ועל  שחורה,  ומרה  עצמות 

ה  לא  אם  ורק  הראשונות,  ברירה  עיצות  בלית  יצטרך  המה  ועילו 
 את היצר. להשתמש בהעצה השלישית על מנת לנצח 

והנה כתב הרה"ק רבי יונתן אייבשיץ זי"ע בספה"ק 'יערות דבש'  
א'   הגמרא    -}חלק  שאלת  "וזהו  וז"ל:  אלול{,  א' לחודש  דרוש 

'נשים במה זכין', רצה לומר במה מנצחים ליצר הרע, כי אין לנצח  
בתורה  רק  הרע  במה  היצר  כן  אם  נינהו,  תורה  בני  לאו  ונשים   ,

כי   נלמד,  ידם  ועל  הואיל  משני,  זה  ועל  הרע.  ליצר  מנצחים 
וכן   בעבורם,  ומתעגנות  יושבות  והן  ללמוד,  לגבריהו  מסייעים 
בזו   ואף  לומדות התורה,  הם  כאילו  הרי  לתורה,  בניהם  מדריכים 
התורה מסייעתם ללחם עם היצר הרע כאילו הם לומדות התורה.  

 עכ"ל.      

תורה   תלמוד  הללו של  עיצות  שני  את  להם  אין  הנשים  ר"ל אשר 
איתא   וקריאת שמע שהרי המה פטורות מתרוויהו, דתלמוד תורה 
דכתיב   מנלן  תורה,  "ללמדו  וז"ל:  ע"ב{  כ"ט  }קידושין  בגמ' 
"ולמדתם אותם את בניכם" }דברים י"א י"ט{ והיכא דלא אגמריה  

ולמדתם,    -למיגמר נפשיה, דכתיב "ולימדתם"  אבוה מיחייב איהו  
אינו   ללמוד  מצווה  שאינו  וכל  ללמד  מצווה  ללמוד  שמצווה  כל 
דכתיב   נפשה,  למיגמר  מחייבה  דלא  מנלן  ואיהי  ללמד,  מצווה 

ללמד    –"ולימדתם"   מצווה  ללמדו  מצוין  שאחרים  כל  ולמדתם, 
את   ללמד  מצווה  אין  ללמדו  מצווין  אחרים  שאין  וכל  עצמו,  את 

"ולמדתם  ע קרא  דאמר  ללמדה,  מצווין  אחרים  שאין  ומנין  צמו, 
ולא את בנותיכם".     מ'והודעת לבניך' ולא    –אותם את בניכם"  

 לבנותיך, וכן ילפינן ג''כ מ'ולמדתם אותם את בניכם'.  

וכן גם ממצות קריאת שמע נשים פטורות משום דהוי מצות עשה  
פטו נשים  גרמא  שהזמן  מצוה  וכל  גרמא,  כדאיתא  שהזמן  רות, 

 במשנה }קידושין כ"ט ע"א{.   

א"כ לכאורה יש לדעת במה המה הנשים מנצחות את היצר הרע,  
את   ומחנכות  שמגדלות  ידי  שעל  עיצה,  להם  ניתנה  לכך  אלא 
עליהם   משפיע  בניהם  של  התורה  וכח  תורה,  לתלמוד  בניהם 
בתלמוד   ויגיעתם  טרחתם  מחמת  בעצמם  לומדות  המה  כאילו 

ובזה ביאר הגמ' }ברכות י"ז ע"א{ "נשים במאי    תורה של בניהם,
קא זכיין באקרויי בנייהו לבי כנישתא" וכו'. שאינם יכולות לזכות  
ולנצח את היצר הרע אלא על ידי עיצה זו של אקרויי בנייהו לבי  
התורה.   בכח  הרע  היצר  את  מנצחות  הם  הרי  שבזה  כנישתא 

 עכת"ד. 

קב אבינו ע"ה, 'הבה  ובזה יש לבאר טענת רחל אמנו ע'''ה אל יע
לי בנים' ר''ל הבא לי בנים ועל ידיהם יהי' לי חלק במצות תלמוד  
תורה שלהם, וכך אני אזכה לינצל מיד היצר הרע ע"י עיצה זו של  
'ואם אין' כלומר שאם לא כן, היינו שלא יביא לה   תלמוד תורה, 
יזכיר   ר"ל שתצטרך להשתמש בעיצה של  אנכי'  'מתה  בנים, אזי 

מיתה, וזה כמובן אינו טוב שהרי יכול להביא אותה לידי  לו יום ה
 עצבות חלילה. 

 }ליקוטי רבינו מהר"מ{ 

 חיזק עצמו בכח אמתה של תורה  בינו אקב יע

 ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה }בראשית כ"ח י'{. 

י'עקב   ו'ירא  תיבות  ראשי  ויצא  דתיבת  עמוקות  במגלה  איתא 
י'עקב   ו'ירא  וכן  א'לפין  מה  צ'ורת  ועיי"ש  א'ותיות,  צ'ירופי 

 שביאר לפי דרכו, ועוד יש לבאר בו על דרך אחר. 

שבע"   מבאר  יעקב  "ויצא  הכתוב  במאמר  להתבונן  יש  גם 
נפק"מ   דלמאי  חרנה"  "וילך  אם  כי  לכתוב  לו  היה  לא  דלכאורה 
שבע,   בבאר  היה  אביו  שבית  הוא  ידוע  זה  שדבר  וגם  יצא,  מנין 

ת שם ועבר נמצא אשר יציאתו  ובפרט שהרי נשתהה י"ד שנים בבי 
 לחרן לא היה מבאר שבע אלא מבית שם ועבר. 

דרך   הוא  הק'  התורה  הלימוד  עיקר  הנה  כי  בהקדים  יתבאר  רק 
אין   עד  מעומק  לפנים  עומק  הק'  בתורה  יש  אשר  אף  כי  הפשט, 
סוף, מכל מקום היסודות והשרשים המה הפשט, ובפרט כי כאשר  

אינו חותר לאמיתה של  יפלפל האדם בדרשות וחקירות לפעמי  ם 
יחתור   הרוב  על  אשר  הדברים  פשט  את  הלומד  לעומת  תורה, 

 לאמתה של תורה כי הוא חפץ לדעת את הפירוש הפשוט ביותר. 

והנה עיקר התורה ופשטי כוונותיה כלולין באותיות הא"ב, שהם  
תיבות   מכל  לאחת  אפשר  ואי  התורה,  תיבות  כל  של  היסודות 

אתו מכ"ב  יחובר  שלא  אלו  התורה  בלימוד  כן  ועל  דאוריתא,  וין 
אי   אתווין  הכ"ב  ובלימוד  כולה,  התורה  כל  כלול  אתווין  הכ"ב 
וברורה,   סתומה  כהלכה  המה  רק  סרק  פלפולי  בו  לפלפל  אפשר 

 וממילא המלמד את הכ"ב אתווין הרי הוא רבו מובהק. 

הרה"ק בעל ה"לב שמחה" מגור  וכן הוה מעשה בעת אשר שבת  
ז"ל אצל    ז"ל  אחי  ב   אאמו"ר  היה  שעה  ובאותה  אנטווערפען, 

שיחי' קטן פחות מג' שנים, ובראותו אותו שאל את אאמו"ר ז"ל  
אם החל לעסוק בלימוד הכ"ב אותיות התורה ויסודות המקראות,  
את   ולימדו  ברכיו  על  ונטלו  זאת,  כל  למד  לא  עדיין  כי  והשיבו 
הכ"ב אותיות התורה ויסודות המקראות, ולאחר זמן זמנים טובא  

שר מצא את אחי שיחי' אמר לו, הן אני רבך מובהק, כי לימדתי  כא
 אותך את יסודות התורה. 

ועל זה אפשר לומר כי יעקב אבינו ע"ה בעת אשר היה חפץ לחזק  
היחידה   הדרך  כי  ידע  אזי  לבן,  בית  אל  חרנה  בלכתו  עצמו  את 
ועל כן חיזק את עצמו   לזאת היא להתחזק בתורת אמת לאמתה, 

יעקב  "וירא  הא"ב    בזאת  בתורת  שנתבונן  היינו  אלפין"  צורת 
שם   בבית  שלמד  התורה  את  לו  שהיה  אף  כי  בקטנותו,  שלמד 
זכה   תורה  היא  אותיות  הכ"ב  של  התורה  זאת  מקום  מכל  ועבר, 
אותיות   כ"ב  היינו  אותיות  הצירופי  וזהו  רבב,  שום  בלא  ונקיה 
מבית   ולא  דייקא  שבע"  יעקב מבאר  "ויצא  אמר  כן  ועל  התורה, 

בר, היינו שהיה מחזיר את עצמו לבאר שבע אל בית אביו  שם וע
                .וזקינו שם למד יסודות הכ"ב אותיות התורה 

 { }ליקוטי "מאור ישראל" לרבינו מהר"י

 ’ •סגליון שנה ב' •  גתשפ”ויצא • פרשת 

 כקש"ת רבינו רבי ישראל בן כקש"ת רבינו רבי מאיר סג"ל לנדא מדראהביטש זצוק"ל  "נ  זל
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 ]כ"ט[  שבת –ות ומנהגים הליכ

הלכו  פז.   דרעוין  רעוא  וסעודת  המנחה  תפילת  בעת 

הגארט"ל   לה  מחובר  כי  ואף  פרחונית,  בבעקיטש"ע 

 .1נוסף עליושלה, היו רבותינו ז"ל מוסיפין גארט"ל 

הוה מציין נפשיה והדר  רב יהודה יתא בגמ' }ברכות ל' ע"ב{ "כי הא ד. א1
 מצלי".

"מתקיף אמרינן  ע"א{  י'  }שבת  ששת  לה   ובגמ'  למיסר   רב  טריחותא 
וליצלי ועוד ליקו הכי  הכון לקראת  } ב"י  ' עמוס דא' }משום שנ א  המייניה 

ישראל הונא אלהיך  רב  בר  לקראת  ב רבא  הכון  אמר  ומצלי  פוזמקי  רמי 
 ". עכ"ל. 'וגו

}או"ח סי' צ"א סעי' ב'{ "צריך לאזור אזור בשעת התפלה אפילו  ובשו"ע  
יש לו אבנט שאין לבו רואה את הערוה משום הכון אבל שאר ברכות מותר  

 בלא חגורה מאחר שיש לו מכנסיים". לברך 

{ שם  צ"ועוד  ד'סי'  סעי'  מיוחדים  ח  נאים  מלבושים  לו  שיהיו  "וראוי   }
לתפלה כגון בגדי כהונה אלא שאין כל אדם יכול לבזבז על זה ומכל מקום  

 טוב הוא שיהיו לו מכנסים מיוחדים לתפלה משום נקיות", עכ"ל. 

טכסיס מלך בשר ודם, כשמספרין  "ובלבוש }או"ח סי' צ"א סעי' א'{ כתב  
כשעומדין   כמו  כך  כל  ובהכנעה  וביראה  באימה  לפניו  עומדין  אין  בשבחו 
לפניו לבקש ממנו צרכיו, וכן הוא טכסיסו של מלך מלכי המלכים הקדוש  

 ברוך הוא, כי מלכותא דרקיע כעין מלכותא דארעא". 

כ"ה פ"ה ה"ה{ כשהוא מתאר צורת העמידה לתפילה כתב  והרמב"ם }הל' תפלה ובר 
ומהדר,   עצמו  ומציין  תחילה  מלבושיו  מתקן  כיצד,  המלבושים  "תיקון  וז"ל: 
שנאמר: 'השתחוו לד' בהדרת קדש', ולא יעמוד בתפילה באפונדתו ולא בראש מגולה  
בבתי   אלא  הגדולים  בפני  יעמדו  שלא  המקום  אנשי  דרך  אם  מגולות,  ברגלים  ולא 

 ."גלים, וכו', דרך כל החכמים ותלמידיהם שלא יתפללו אלא כשהן עטופים הר

וו גדולה  אריכות  הסוגיא  בזה  השיטות  יש  בהצעת  הארכנו  אחר  במקום 
בזה, והכלל כי יש ב' ענינים בבגדים של תפילה, הא' שצריך להיות בגדים  
בעת   לובש  שהוא  הבגדים  מן  ואחד  אחד  בכל  שייך  וזה  ומכובדים,  נקיים 

לה, ואף בבגדים שאינם מיוחדים לתפלה, אלא כגון מנעליו ומכנסיו  התפי
ים  מיוחד  יםוכו' הכל צריך בנקיות ובכבוד, והב' הוא שצריך להיות לו בגד

כהונה,ומחמת   בגדי  וכמו  אחרת,  בעת  בהם  משתמש  שאינו  לתפלה  רק 
שאין כל אחד יכול בזה, על כן כתב השו"ע שטוב עכ"פ שיהיה לו בגד אחד  

 תפלה.מיוחד ל

כמו"ש ותקח וז"ל שם: "אב,  דוכה"ג מצינו במדרש }תולדות{ במצות כיבו
מה שחמד מנמרוד, והרגו ונטלן,    ,רבקה את בגדי עשו בנה הגדול החמודות

י )משלי  בבית"הה"ד  אתה  אשר  רעים.  מצוד  רשע  חמד  היה   ,ב(:  שבהן 
משמש את אביו, אמר ר' שמעון בן גמליאל: כל ימי הייתי משמש את אבא,  
שהייתי   בשעה  אני,  אביו.  את  עשו  ממאה ששמש  אחד  אותו  שמשתי  ולא 
יוצא   שהייתי  ובשעה  מלוכלכין,  בבגדים  משמשו  הייתי  אבא,  את  משמש 
לדרך הייתי יוצא בבגדים נקיים, אבל עשו, בשעה שהיה משמש את אביו,  
להיות   אבא  של  כבודו  אין  אמר:  מלכות.  בבגדי  אלא  משמשו  היה  לא 

 משמשו, אלא בבגדי מלכות, הה"ד: אשר אתה בבית". 

יש לעשות בגד מיוחד לתפלה, והנה הגארט"ל של הבעקיטשע  על כל פנים העולה כי  
מיבעי   לא  לתפלה,  מיוחד  אינו  בהבקיטש"ע  שהולכין  עת  בכל  עמו  לילך  שרגילין 

בגארט"ל שאינו   אותם שהגארט"ל הולכין  לפי מה שאנו  בבגדם, אלא אפילו  תפור 
תפור בהבגד מכל מקום כיון שהולכין בו בכל עת שהולכין עם הבגד, אינו נחשב לבגד  
בו נסתפקו  ולא  לתפלה,  מיוחד  גארט"ל  להוסיף  נהגו  כן  ועל  לתפלה,    המיוחד 

 .לחודיה

ז"ל ג'קטיליה  יוסף  לרבי  המצות"  "כללי  כובספר  מבואר  זו ,  הכנה  י 
כמה "בבגד מיוחד צריך להיות בכל המצוות ג"כ, וז"ל שם }ערך נאה{:  

ראוי לו לאדם להתנאות במצוות בשעת עשייתן ולקיימן בתכלית הפאר  
קל )שבת  בשבת  דגרסינן  והיופי,  ע"ב("והנוי  ואנוהו',  ,  ג  אלי  'זה  תניא 

במצוות לפניו  ואנוהו'    ,התנאה  אלי  'זה  משום  מצוה,  מאי  ואמרינן 
וכו'. וכן כל זמן שאדם עושה מצוה מן המצוות   אתנאה לפניו במצוות 
דגרסינן   השי"ת,  לפני  עשייתן  בשעת  ולהתנאות  בגופו  להיזהר  צריך 
בפרק קמא דשבת: אמר רב אשי, חזינא ליה לרב כהנא כי איכא צערא  
כי   מריה.  קמיי  כעבדא  אמר:  ומצלי,  ידיה  ופכר  גלימיה  שדי  בעלמא 

ומכ לביש  'הכון לקראת אלקיך  איכא שלמא  אמר:  ומצלי,  ומעטיף  סי 
המצוה בתכלית  ומתנאה כך צריך לעשות  מזדיין  וכמו שהוא  ישראל', 
הנוי, דגרסינן פרק שלושה שאכלו: אמר רבי אבהו, ואמרי לה במתניתא  

ברכה   של  בכוס  נאמרו  דברים  עשרה  חי   -תנא,  שטיפה,  הדחה,  טעון 
ונו  ידיו  בשתי  מקבלו  ועטוף,  עטור  מן  ומלא,  ומגביהו  לימינו,  תנו 

דרך   וזהו  ביתו.  לאנשי  במתנה  משגרו  עיניו,  בו  ונותן  טפח,  הקרקע 
 ". דקדוק המצוות והתיקון והנוי והפאר והנוי בשעת עשייתן

 

   

 וירא ד' כי שנואה לאה 

בפרשת השבוע מסופר על כל השתלשלות לידת השבטים, מעת צאתו של  
יעקב אבינו ע"ה מבית אביו בבאר שבע עד שובו מבית לבן, יש הרבה מה  

רבות   מיני  אחת  נקודה  על  נעמוד  אבל  בדברים,  אבינו    –להתבונן  יעקב 
חותנו   ע"ה,  אמנו  רחל  את  לאשה  לישא  רוצה  אותו    –ע"ה  מרמה  לבן, 

תחילה לו  ליעקב   ונותן  גורם  הוא  בערמומיות  לאשה,  אחותה  לאה  את 
הוא   ברוך  הקדוש  הצעירה,  אחותה  רחל  את  כך  אחר  ורק  אותה,  לישא 

  –רואה כי לאה אמנו שנואה "וירא ד' כי שנואה לאה ויפתח את רחמה"  
מה הפתרון בזה? וכי עתה שוב לא תהא שנואה? המשמעות הפשוטה של  

ללא ילד  שיוולד  שאחרי  היא,  הרי  הדברים  עקרה'  'רחל  זאת  ולעומת  ה 
ויקרה בבית, רק   ליבו לראות כי היא חשובה  יעקב אבינו על  ישים  שבזה 

 ממנה יש לו ילדים. 

 כל זה? דה ל הלית של מה השייכו  מה הרעיון בזה? מה מונח כאן?

 להפסיק לחיות ב'שלום בית' 

"על כן יעזוב איש  בפרשת בראשית }בראשית ב' כ"ד{  אומרת  הק'  התורה  
אמו ואת  אביו  אחד"    את  לבשר  והיו  באשתו  פשטות    –ודבק  לכאורה 

 הלשון מורה כי תיכף אחר הנישואין נעשים הבעל ואשתו ל'בשר אחד'. 

ידי   על  נוצר  "הולד  הדברים  פני  את  שונה  קצת  מפרש  ז"ל  שרש"י  אלא 
 שניהם ושם נעשה בשרם אחד", מה הרעיון בזה?

ה בית',  'שלום  הנקרא  תהליך  בבד  בד  מתחיל  הנישואין  בין מרגע  קשר 
הבעל והאשה חייב חיזוקים כל הזמן לבצר אותו ולקבע אותו, 'שלום בית'  
נתון במודע ובתת מודע, כל   זה תהליך שפועלים הבעל והאשה בכל רגע 
'שלום בית' לפעמים לחזק   פעולה או אמירה כל תנועה או אי תנועה הם 

 רגע.  אות ולפעמים חלילה הכשיל אותו, זה עבודה תמידית יום יומית, רגע

החיים   של  הראשון  השלב  זה  ילד    –אבל  שנכנס  אחרי  הוא  השני  השלב 
לחיים, כאן כבר אי אפשר לחיות על 'שלום בית', כאן חייב להיכנס המושג  
הנוסף 'והיו לבשר אחד', ההבנה וההכלה ההרגשה והידיעה הברורה שהם  
הם   חלילה  אם  גם  לעולם,  להיפרד  שוב  יכול  שלא  נצחי  בקשר  נתקשרו 

 רים על הקשר ביניהם, הרי שיש ילד שמקשר ומחבר ביניהם. מוות

כאן   הבסיסי,  במובנו  בית'  'שלום  שנקרא  כבר מסתיים השלב  בעצם  כאן 
זה כוונת רש"י "הולד נוצר על ידי שניהם    -פועל רעיון עמוק הרבה יותר,  

שלום   הוא  שלהם  בית"  ה"שלום  שעכשיו  היינו  אחד"  בשרם  נעשה  ושם 
 ל חיבור וקשר נצחי, שם נעשה בשרם יחד!בית אמיתי המבוסס ע 

 *** 

השבוע   לפרשת  שנואה,    –נחזור  אמנו  לאה  כי  רואה  הוא  ברוך  הקדוש 
כאן   רחמה'  את  'ויפתח  נכון,  מתבסס  לא  שלהם  שהקשר  בזה  הכוונה 
נצחי,   וקשר  חיבור  על  מבוסס  הוא  עכשיו  כי  נכון,  הקשר  יתבסס  בוודאי 

 רחב הרבה יותר, עמוק הרבה יותר. 

לא מוכשרת    זה  שהיא  אבינו  ליעקב  להראות  רחל,  עם  תחרות  של  רעיון 
ביניהם אמיתי  לקשר  לגרום  הדרך  זה  לא,  ממש  יותר,  כשיש  ומוצלחת   ,

 . ילדים ההסתכלות על ה"שלום בית" הוא אחרת לגמרי

בית   שלום  על  כשחיים  בית',  בשלום  לחיות  'להפסיק  אומר  חכם  מאמר 
זרים   ביניהם שלום,  הרעיון שבזה שמרגישים שני אנשים  שצריך להשכין 

 האמת היא שצריך להיות 'והיו לבשר אחד' ואז אין צורך בשלום בית. 

 *** 

ילדים, יש להם תפקיד נוסף בחיי המשפחה, הם מחברים את כל המשפחה  
גורם לקשר עצום בין ההורים שאי אפשר בלעדיהם, אבל    להיות אחד, זה

לא היו עד לאותו היום,  לפעמים דווקא אז מגיעים החיכוכים הגדולים, ש 
והאמת שיש לזה הרבה סיבות, הסיבה העיקרית היא כי באמת עד היום לא  
היה נושא משמעותי במיוחד להתווכח עליו, אבל עכשיו מגיעים נושאים  
את   ומנווטים  מנתבים  איך  הבית!  של  הצביון  הילדים'  'חינוך  מהותיים 

גורל שיש להם מ  הרי  שמעות עצומה  המשפחה, עכשיו מגיעים הנושאים 
 על כל החיים שלנו. 

ויש עוד כמה וכמה סיבות למה דווקא עכשיו החיכוכים בסיכון גבוה, אבל  
שלא   זה הקשר האמיתי, קשר  ומבינים שעכשיו  נכון  כשמסתכלים במבט 
מחוברים   הם  כי  ביותר,  הסוער  בוויכוח  גם  ואופן,  פנים  בשום  יתנתק 

 . בחיבור שאי אפשר להפריד אותו, אז יש שלום בית אמיתי למרות הכל 
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 ? ' ישכר ' או    ' יששכר איך קוראין בפרשת השבוע ' 

אודות   ישראל  בתפוצות  נהגו  שונים  "יששכר"  מנהגים  שם  קריאת 
ויש אשר השמיטו   בעת קריאת התורה, יש אשר קראוהו ככתיבתו, 
כך   ויש אשר קראו בחלק מן הפרשות  "ישכר",  הימנו ש' וקראוהו 

 ובחלקם כך. 

ד"ה   }בפרשתן  שכתבו  התוס'  לבעלי  זקנים'  ה'דעת  בדברי  מקורו 
יששכר{ וז"ל: 'יש בו שני שינין אחת בשביל משמעות דנתן אלהים  

אינה  את   ולכן  גנאי  לשון  שהוא  שכרתיך  שכר  כנגד  ואחת  שכרי 
כדכתיב   בנו  ליוב  שניתנה  לפי  נקראת  אין  הכי  משום  ד"א  נקראת. 
ובני יששכר וכו'. אמר יששכר אין יוב שם הגון אוסיף לו אות אחת  

 משמי ויקרא שמו ישוב והיינו דכתיב בסדר פנחס לישוב'. 

ל אות  י'  מערכה  לפי'  'דבש  }בספר  ספר  החיד"א  בשם  הביא  "א{ 
'דבק טוב' בטעם הדבר כך, כי הנה בנו של יששכר היה נקרא בשם  
ויוב   ופוה  תולע  יששכר  "ובני  י"ג{  מ"ו  }בראשית  כמו"ש  יוב, 
ושומרון", ובאותם הימים היה אליל אחד שהיה נקרא שמו ג"כ כן,  
הוא   אשר  שם  לו  שנתן  הזה  הדבר  על  אביו  אל  בקובלנא  יוב  ובא 

טל יששכר ש' אחת משמו ונתן לבנו, ונשתנה שמו  שמו של ע"ז, ונ
ל'ישוב', והיינו מה שנאמר בדברי הימים }א' ז' א'{ "ולבני יששכר  

 תולע ופואה ישוב ושמרון ארבעה". 

הוא   לישוב,  שנשתנה  יוב  של  שמו  שהוזכר  הראשונה  פעם  והנה 
זה   ולפי  בפר' פנחס }במדבר כ"ו כ"ד{ "לישוב משפחת הישובי", 

ורת משה פר' ויצא{ לקרא שם 'יששכר' בב' ש' עד  כתב החת"ס }ת 
 פר' פנחס, ומשם והלאה לקראותו בש' אחת. 

וכדבר הזה גופא כתב בספר "קרבן העני" להגה"ק רבי יעקב קטינא  
זי"ע, בשם הרה"ק רבי צבי הירש מזידיטשוב זי"ע, כי עד פר' פנחס  
בזה   הוסיף  והוא  אחת,  בש'  ואילך  ומשם  ש',  בשתי  לקראות  יש 

כמו  מל הברתו  יסכר  היינו  שקר"  דוברי  פי  "יסכר  לומר  לשון  יצת 
מי שאומר ישכר עד פר'  'ישכר', פי מלשון פנחס, דוברי שקר, היינו  

םנחס הוא דובר שקר, אמנם בדעת הרה"ק מזידיטשוב זי"ע מצאנו  
כתב   יצחק  בית  מח"ס  זצ"ל  מסוואליאווע  הרה"ג  כי  אחרת  דעת 

בעיר   הגדול  בביהמ"ד  הנהוג  הרה"ק   מונקאטשהמנהג  מנהג  ע"פ 
הוסיף  ו   מזידיטשויב זי"ע שקורין בכל התורה יששכ"ר בב' שיני"ן,

שם כי כן הוא דעת הרה"ק רבי צבי אלימלך מדינוב זי"ע בעל ה"בני  
 יששכר" אשר היה מרא דאתרא בעיר הזאת. 

אך בספר "נחלת יעקב" לרבי יעקב קאפל זאסבלר ז"ל כתב להדיא  
בב' ש', ומכאן ואילך בש' אחת,    חסנפר' פכי המנהג הוא לקרא עד  

   והביא לזה רמז וסימן. 

ולמעשה מנהג רבותינו ז"ל שאומרים 'ישכר' בכל התורה כולה, אף  
 . קודם פר' פנחס

של  ו המדרשים  מדברי  המה  הדברים  כי  אף  להבין  צריך  לכאורה 
מדור   מסורת  דהיינו  וכתיב'  'קרי  בזה  מצינו  לא  מקום  מכל  חז"ל, 

כך   כי  בתורה  לדור  הקריאה  את  לשנות  אפשר  וכי  וא"כ  כתיבתו, 
 משום רעיון במדרש? 

כל   נסמכים  עליהם  אשר  מסורות  בעלי  שני  ישנם  כי  באמת  רק 
דור   בני  נפתלי אשר היו  ובן  ישראל בקריאת התורה, המה בן אשר 

הביא  אחד,   וכן  איך מנקדים אותו,  'יששכר'  בכתיבת תיבת  ונחלקו 
עוזיאל ז"ל, כי לדעת  בן נפתלי יש   בספר החילופים לרבי מישאל בן

לקראותו,   יש  זה  ולפי  בשו"א,  יששכר  תיבת  של  שניה  הש'  לנקד 
ולפי בן אשר אות ש' השניה אינה מנוקדת כלל ולפי זה אין לקרוא  

    אותה. 

 " כתב  ה"ד{  פ"ח  וס"ת  ומזוזה  תפילין  }הל'  ז"ל  וספר  והרמב"ם 
במצרים  הידוע  הספר  הוא  אלו  בדברים  עליו  כולל    שסמכנו  שהוא 

ממנו   להגיה  שנים  מכמה  בירושלים  שהיה  ספרים  ועשרים  ארבעה 
הספרים ועליו היו הכל סומכין לפי שהגיהו בן אשר ודקדק בו שנים  
בספר   סמכתי  ועליו  שהעתיקו  כמו  רבות  פעמים  והגיהו  הרבה 

", ולפי זה בעת אשר ישנם מחלוקות בין בן  התורה שכתבתי כהלכתו
מכריעים  נפתלי  לבן  'ישכר'    אשר  האמירה  נכון  כן  ועל  אשר,  כבן 

 בלא ש' שניה בכל התורה כולה. 

'יששכר,   וז"ל:  הרוו"ה'  ב'פירוש  וולף היידנהיים  בעבור  וכתב רבי 
התחברות שני סינין חסרו האחד מן המכתב כדרך מחצצרים ד"ה ב,  

ואין סין כמוה במקרא וכל ספרי  ,  ו', ז'  וכ"כ רד"ק במכ' ובשרשים 
השנ סין  ישר  החומשים  קו  ראיתי  ובמדוייקים  כלל  נקודה  בלא  יה 

,  כדמות פתח על הסין השניה כזה ֿש והוא לסימן שאינה נקראת כלל
ובספר נחלת יעקב כתב מפ' ויצא עד פ' פינחס קורין יששכר בשני  
שכתב   מה  ע"פ  זה  על  טעם  ונתן  אחד  בסין  ואילך  ומשם  סינין 

ד, כ"ו יעויין  החזקוני בפ' פינחס לישוב משפחת הישוב במדבר כ""
קורין   ויש  ו'(  ו',  איוב  מּות )לשה"כ  ַחלָּ ריר  הוא כטעם  שם. וטעמו 
זו   שבפרשה  ראשון,  יששכר  מלבד  בסין אחד  שבתורה  יששכר  כל 
העיקר הוא  לעיל  שכתבנו  מה  כי  שבוש  זה  וגם  סינין  בשני  ,  קורין 

ואיננו  וכו'   נכתב  השני  השי"ן  כי  המובהקים  החכמים  הורו  כבר 
ל כמבואר במנחת שי לכן אל תשעה אל דברי חלומות  נקרא כלל וכל 

של בעל נחלת יעקב והסומכים עליו האומרים כי רק בפעם הראשון  
וכבר   רוח,  ישא  וכולם  פנחס,  פ'  ויש שאמרו עד  ב' השיני"ן,  קורין 
בטל דבריהם המדקדק רז"ה בסוף חבורו שערי תפלה סי' שכ"ג גם  

והא ר"א מווילנא בספרו מכתב מאלי',  נחלת  החכם  כי המחבר  מת 
שיבושים   וכהנה  מאומה,  כל  הנכונה  הקריאה  מענין  ידע  לא  יעקב 

 ".  רבים בספרו להמעיין בו

בתפוצות   נהוג  היה  יעקב"  לה"נחלת  עד   כי  דבריו  מכלל  משמע 
 אשכנז  בפשטות לקרוא  בכל התורה 'ישכר' בשין אחת. 

וז"ל    דכתב  גאון  האי  רב  כן מצאנו בשו"ת  ואשר שאלתם  יתר על 
מה טעם יכתב יששכר בשני שינין דע כי שני פנים קוראין אותו יש  
סמך   יששכר  שקורין  סמךויש  ואחד  שין  אחד  יששכר,  שקוראין 
כתורת   שניהם  את  מנקדין  יש  דרכים  שני  אותה  מנקדין  ויש  בלבד. 
ר, אע"פ שאין מוציאין בפה אלא אחד וזה בן נפתלי   כָּ שָּ סמך כך ִישְׂ

שמ ויש  תחת  וסיעתו.  הקמץ  וסימן  סמך  כתורת  הראשון  על  נקדין 
ולא מלמטה   אותו לא מלמעלה  מנקדין  אין  כאילו  והשני  הראשון, 

 . וזהו מעשה בן אשר וסיעתו 

בש'   היא  הקריאה  כי  אצלו  פשוט  שהיה  קושייתו  מעצם  ומשמע 
ויתר על כן משמע מיניה דאפי' לבן נפתלי קוראין בש' אחת   אחת, 

 בלבד. 

אר האלה  בדברים  נהרא  ויש  נהרא  ובוודאי  גדולה,  יכות 
וכך   בלבד  אחת  בש'  לקרא  הוא  פשוט  היותר  אמנם  ופשטיה 

 היא מסורת הקריאה הנכונה. 

 

 

 

  

 י"ג כסלו ה'תרפ"א   –הרה"ק רבי ישראל ממודז'יץ זי"ע בעל ה"דברי ישראל"  

 מרת מלכה בת רבי צבי הירש רייבקאבסקי ז"ל.הרה"ק רבי שמואל אליהו טאוב מזוואלין זי"ע בן הרה"ק רבי יחזקאל מקוזמיר זי"ע, ואמו אביו  –הוריו  
 ז"ל בעל מנגן בחצר אביו.ן בהיותו בן י"ד שנים הגיע לפרק האיש מקדש נשא את מחברתו הטהורה הרבנית הצדקנית מרת דאברא בריינדל ע"ה בת החסיד רבי חיים שאול פרידמ – נוו"ב 

 רה"ק מזוואלין זי"ע.אביו ה - רבותיו  
מודזיץ, משם לראדום, נודע בתוקף    –אחר הסתלקות אביו בכ"ו אייר ה'תרמ"ח עלה למלאות את מקומו ולהמשיך את דרכו, בתחילה בעיר זוואלין משם עקר לעיר דעמבלין    –  פעילותו 

 ה לבבות ישראל.צדקתו ועבודתו בקודש בדרך הנגינה אשר האיר
 תלמ 

 ע"פ עבודת ד'.ספה"ק "דברי ישראל" על התורה ]ונותרו לפליטה על חומש בראשית שמות ויקרא בלבד[, ומחובר לטהור קונטרס 'כללי אוריתא' על ענינים בש"ס    –תורתו  
  ברונעקס זי"ע, בנו הרה"ק רבי שאול ידידיה אלעזר ממודז'יץ   –י יצחק צבי ממודז'יץ  בנו הרה"ק רבי חיים יחזקאל מאוז'רוב זי"ע, בנו הרה"צ רבי יעקב דוד זצ"ל, בנו הרה"ק רב  –זרעו  

ילד נח אפרים ע"ה, בתו מרת נייחא ברכה  זי"ע בעל ה"אמרי שאול", בנו הרה"צ רבי יחיאל אלטר זצ"ל, בנו הילד בנימין ע"ה, בנו הילד אברהם אהרן ע"ה, בנו הילד ישעיה ע"ה, בנו ה
בתו מרת מלכה שפרה רבינוביץ' זצ"ל ממלא מקומו ברבנות דעמבלין,    ע"ה נישאה לרבי דב בעריש הכהן בלאס ז"ל, בתו מרת חנה לאה ע"ה נישאה להגה"צ רבי עמנואל גרשון הכהן

 קאפלושניק ז"ל בעמח"ס 'אמת ליעקב'.  –ע"ה נישאה לרבי אברהם לאנדנבערג ז"ל, בתו מרת שרה אסתר ע"ה נישאה לרבי יעקב עמנואל קאפל 
 שא שבווארשה.נסתלק לגנזי מרומים ביום י"ג כסלו ה'תרפ"א ונטמן באהל בביה"ח גענ  – הסתלקותו

 כפי אשר הובא על ידי הרה"צ רבי אליעזר דוד פרידמן זצ"ל, בספר "מפי ספרי וסופרים" ח"א עמ' תע"ג:  נפלא מעשה 

עמידה כאבן  הלהתם נדברו על מעלת עבודת הנגינה, אשר  , ומהכא בהרה"ק בעל ה"דברי ישראל" ממודז'יץ זי"ע  בהזדמנות פגש הרה"ק בעל ה"אמרי אמת" מגור זי"ע
היתכן, כיון שיודע  ו,  ושאל, יסוד לכל דרכי עבודת ד', וכדרכו בקודש הפליא רבינו זי"ע את עבודה גבוהה ונעלה בו עד מאד, והיה הדבר לפלא בעיני הרה"ק מגור זי"ע

מתעסק בנגינה, וכי לא היה עדיף עשרת מונים לעסוק באותה העת בתורה, וכי לא היה בכוחך להשפיע אני את גודל מעלותיך ומדרגותיך העצומים, אם כן עד אשר הינך  
מוצאים אנו כי חכמינו ז"ל תיקנו שני ברכות, האחת היא ברכת   – הרה"ק ממודזיץהשיבו , מכח התורה התעוררות תשובה ועבודת הבורא לכל המסתופפים בצילך

ברכת "הבוחר בתורה ובמשה עבדו", והנה לעומת ברכת "הבוחר בשירי זמרה" הנאמרת בכל יום ויום בתפילת ישתבח, הרי שאת  "הבוחר בשירי זמרה", והשניה היא 
 . ברכת "הבוחר בתורה" לא תיקנו לאומרה אלא פעם אחת בשבוע בקריאת ההפטרה, הרי לך שכח 'שירי זמרה' גדול יותר

 ד השיחים:תחת אח  המעשה הנ"ל כפי אשר נשמע מפי רבינו מהר"י 

ייחד הרה"ק פע"א נפגשו חו"ז הרה"ק בעל ה"דברי ישראל" ממודז'יץ זי"ע עם הרה"ק בעל ה"אמרי אמת" מגור זי"ע, ונדברו בענין מעלת עבודת הנגינה אשר 
ה כנגד כולם", וא"כ האיך הוא מחשיב  ממודז'יץ ביותר, ושאל הרה"ק מגור זי"ע את בעל ה"דברי ישראל", היתכן, הרי רבותינו ז"ל אמרו }פאה א' א'{ "ותלמוד תור

ית היא "הבוחר  את הנגינה לראש כל העבודות, והשיבו הרה"ק ממודז'יץ, הרי אנו מואים שחז"ל תיקנו שתי ברכות, האחת היא "הבוחר בתורה ובמשה עבדו" והשנ
דבק עד לדרגה של משה רבינו ע"ה, ולעומת כן על ידי שירי זמרה  בשירי זמרה מלך יחיד קל חי העולמים", והראיה מזה, כי על ידי התורה הק' אפשר להגיע ולהת 

 אפשר להגיע ולהתדבק ב"מלך יחיד קל חי העולמים" בכבודו ובעצמו.    

 

 

 



 

 סדר יחוס רבינו מהר"י להאדמו"ר האמצעי מליוובאוויטש זי"ע והבעל התניא זי"ע   –חקרי המכון  

קדישא   דהילולא  יומא  יחול  כסלו  ט'  שב"ק  ביום 
בער   דב  רבי  הרה"ק  של  וחמש  המאתים 
מליוובאוויטש זי"ע המכונה 'אדמו"ר האמצעי מחב"ד  
בעל   זי"ע  מלאדי  זלמן  שניאור  רבי  הרה"ק  של  בנו 

 ה"תניא".  

בינות אחד מסדרי היחוס המפוארים של רבינו מהר"י  
"כ להאי קדוש וצדיק, וכמובן אשר דרכו  הינו מיוחס ג

 נטווית חוליא בשלשלת לאביו הק' בעל התניא זי"ע. 

דודו של רבינו מהר"י,   העלה  פי סדר היחוס אשר  על 
ה"ה הרה"ג ר' מאיר שלום שצדרוביצקי זצ"ל, כך הוא  
הסדר כי רבינו מהר"י חתנו של הרה"ק רבי ישראל דן  

 . ממודז'יץ זי"ע בעל ה"נחלת דן"

ק בעל ה"נחלת דן" ממודז'יץ זי"ע היה חתנו של  הרה"
זצ"ל   שצדרוביצקי  אהרן  שמואל  רבי  הגה"צ 

שלום    –מביאליסטוק   מאיר  רבי  הרה"ק  בן  קוברין, 
מבריסק  בער  דב  רבי  הגאון  בן  זי"ע,  מביאליסטוק 

 זצ"ל, בן הגאון רבי זאב וואלף מבריסק זצ"ל. 

  

 מליוובאוויטש זי"ע  "ב ספרו של הרה"ק רבי דשער 

זצ"ל וואלף  זאב  של  היה    רבי  רבי  חתנו  הגה"צ  של 
ז"ל   רייזעס  זלמן  רבי  החסיד  בן  סלונים  כולי  יעקב 
מחסידי הרה"ק בעל התניא זי"ע, רבי יעקב כולי זצ"ל  
נשא לאשה את הרבנית מרת מנוחה רחל ע"ה בתו של  
נולדה   היא  זי"ע,  מליוובאוויטש  בער  דב  רבי  הרה"ק 

כ י"ט  זקינה  ביום  יצא  בו  הגדול  היום  ה'תקנ"ט,  סלו 
זי"ע ממאסרו, ובצאתו נתבשר על הולדת   בעל התניא 

בתו   ע"ש  רחל  רחל'  'מנוחה  שמה  את  ויקרא  הנכדה, 
הצעירה אשר נסתלקה בדמי ימיה ונקראה כן, ומנוחה  

 באומרו 'ומנוחה תהיה לנו'. 

 

 של הרה"ק רד"ב מליוובאוויטש זי"ע הק'  ואהל ציונ

פי הידוע מסדר תולדותיהם הוא כי בשנת תקצ"ב   על 
ויקרא את שמו   נולד לרבי יעקב כולי סלונים בן בכור 
'יהודה לייב', כשנה לאחר מכן נולד לו בן נוסף אשר  
נקרא שמו לוי יצחק, ובשנת ת"ר נולד בנו הנוסף אשר  
נקרא מרדכי דובער כמו כן הידועים מתולדותיהם הם  

"ה אשר נישאה לרבי שלום  בתם מרת שטערנא ריזה ע
אשר   ע"ה  מינא  רוזה  מרת  ובתם  ז"ל,  קזרנובסקי 
נישאה לרבי ברוך מרדכי אפרת ז"ל, ובתם מרת שרה  

 .פרידא ע"ה אשר נישאה לרבי בנימין ריבלין ז"ל

אלעזר   שמואל  לר'  הצאצאים'  ב'ספר  כי  לציין  יש 
ובית   התניא  הבעל  צאצאי  כל  הובאו  בו  הלפרין, 

י זאב וואלף שצדרוביצקי מבריסק חב"ד, לא הוזכר רב
כאחד מחתני רבי יעקב כולי סלונים, אך מאידך הוזכר  
שם כי מלבד השמות שהוזכרו נולדו לו בנות נוספות,  

   אשר לא מוזכר שמם ולמי הם נישאו.

וואלף שצדרוביצקי   כי לפי הידוע הרי שרבי זאב  גם 
שבבלארוס,    בריסק  בעיר  גרים  היו  ונוו"ב  זצ"ל  

הרבנית מנוחה רחל ע"ה ובעלה רבי יעקב    בעוד אשר
תר"ה,   בשנת  הקודש   לארץ  עלו  זצ"ל  סלונים  כולי 
והנה הרבנית מנוחה רחל ע"ה  ילדה את בנה הבכור  
ה'תקצ"ב,    בשנת  זצ"ל  לייב  יהודה  רבי   הוא  הלא 
בן  בכורה  בנה  היה  ארצה  עלייתם  בשנת  איפא  א"כ 
בשנים   זה  בגיל  כי  ואף  בלבד,   שנים  עשרה  שלש 

הרי  ק מקום  מכל  נשים,  נושאים  היו  כבר  דמוניות 
בשנת ה'תקצ"ג ילדה את בנה השני הלא הוא רבי לוי  
בתה  את  ילדה  כי  נאמר  אם  אף  א"כ  זצ"ל,   יצחק 
בשנת   זצ"ל  שצדרוביצקי  וואלף  זאב  רבי  אשת 
ה'תקצ"ד הרי שבשנת עלייתה ארצה היתה בתה בת 

 י"א שנים בלבד, וקשה לשמוע כי 

                       

ע"ה                                           ציון הרבנית מנוחה רחל 
 ל זו' רבי יעקב כולי סלונים זצ"

 .השאירה אותה בארץ הנכר ועלתה ארצה לבדה 

בנ שאף  עוד  זצ"ל מה  לייב  יהודה  רבי  הגדול  ה 
וכפי המסורת המסופרת   עלה עמה לארץ ישראל 

מצ הבר  את שמחת  האוניה  חגג  סיפון  גבי  על  וה 
בדרכו לארץ הקודש, ונישואיו למרת רעכיל ע"ה  
מזלאטשוב   מיכל  יחיאל  רבי  הרה"ק  מצאצאי 
בהכרח   א"כ  ישראל,  בארץ  שבתו  אחר  היו  זי"ע 
העת,   באותה  נישאה  לא  אחריו  שנולדה  שהבת 
נפקדה   ולמה  מה  על  בניהם,  כל  עם  שעלו  וכיון 

 היא מאחור. 

זו לארץ ישראל יחד    יתכן לומר כי אכן עלתה בת 
רבי  בעלה  את  לישא  ירדה  כך  ואחר  הוריה  עם 
ראיות   זה  לכל  צריכים  עדיין  אך  וואלף,  זאב 

 ומקורות. 

על כן נשמח עם מאן דהוא מן הקוראים יאיר את  
 עינינו למצוא פתרון לדבר.

 

 שהשמחה במעונם 

                                נשגר בזאת ברכת מזלא טבא וגדיא יאה        
 שובים שהשמחה שרויה במעונם לידידינו הח 

 

שליט"א                                                                      צבי קאהן הרה"ח ר' 
 להולדת הבת בשעטו"מ ולמז"ט 

 *** 

                                   שליט"א אברהם יוסף לורבר הרה"ח רבי 
                                             שליט"אישעיהו   הרה"ח ר'ולבנו 

                                                                                                          שליט"א  יעקובי ישראל מאיר   ולנכדו הרה"ח
 / הבת בשעטו"מ ולמז"ט  להולדת הנינה / הנכדה

 

 

                      כה יתן ד' וכה יוסיף שפע רב ממעון הברכות
 ואך טוב וחסד ירדפוכם כל הימים 

 

 

 גלה את השורשים שלך! 

לגלות  –מעוניין לחקור את יחוס משפחתך 
למצוא מסמכים נדירים על  -קברי אבות 

זקניך ממחוזות פולין או גליציה                         
ע"י צוות חוקרים מומחים                                          

פנה למכון "דורות" 
machondorot@gmail.com 

 

 

                                           ע"י הפצת הגליון נודבה 
  שליט"א צבי קאהן ידידינו הרה"ח ר'  

 בשעטו"מ מחת הולדת בתו לרגל ש

                                                           ידידינו ע"י הפצת הגליון נודבה 
  שליט"א גולדברג  שלמה נתן  הרה"ח ר' 
                  ז"לדוד ב"ר    שמואלו ר'  אבילע"נ 

 ז' כסלו ה'תשמ"ב נלב"ע 

                                                           ע"י ידידינו הפצת הגליון נודבה 
                              שליט"א   שמעון הלוי שחר   מר

 להצלחה בכל הענינים 

                         השתדלו והרבו תחינה
נא להרבות בתפלה ותחנונים  

            לבריאות איתנה ושלימה 

                             להרבנית הצדקנית 

  שפרהבת   בילא רחלמרת 

 דז'יץ תליט"א בתושח"י ממו

                                                                                                               בני ברק                                       2רח' יעבץ    דראהביטש   מכון "מרגניתא דרבי מאיר"  יו"ל ע"י 
                                                                               והצטרפות לרשימת התפוצה  –הארות והערות   –לתרומות  

                                                                                            mdm1038@gmail.comנא לפנות לדוא"ל  
 דכונים ניתן לשלוח עד יום ד' בערב ע

 

                                             הפצת הגליון נודבה 
                                                         ע"י ידידינו 

                 שליט"א  שלמה נוימן הרה"ג ר' 
 בריות גופא נהורא מעליא ל

mailto:mdm1038@gmail.com

