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 רחל אמנו קברמעלת   –  וישלחפרשת 

והציב על  בית לחםאותה בדרך לעיר יעקב אבינו קבר  משפחתו בדרך מבית אל.בני יעקב ו ובשעה שהי הלידהבעת רחל אמנו נפטרה 
ְדָתּה:כפי שנאמר " מקום קבורתה מצבה ל ַוְתַקׁש ְבלִּ ֶלד ָרחֵּ ְבַרת ָהָאֶרץ ָלבֹוא ֶאְפָרָתה ַותֵּ י עֹוד כִּ ל ַוְיהִּ ית אֵּ בֵּ ְסעּו מִּ ְדָתּה  ַויִּ י ְבַהְקׁשָֹׁתּה ְבלִּ ַוְיהִּ

י ַגם זֶ  י כִּ יְראִּ ֹׁאֶמר ָלּה ַהְמַיֶלֶדת ַאל תִּ ן:ַות ין: ה ָלְך בֵּ ְנָימִּ יו ָקָרא לֹו בִּ י ְוָאבִּ ְקָרא ְׁשמֹו ֶבן אֹונִּ ָתה ַותִּ י מֵּ את ַנְפָׁשּה כִּ י ְבצֵּ ר  ַוְיהִּ ָקבֵּ ל ַותִּ ַוָתָמת ָרחֵּ
ית ָלֶחם: וא בֵּ ל ַעד ַהיֹו ְבֶדֶרְך ֶאְפָרָתה הִּ וא ַמֶצֶבת ְקֻבַרת ָרחֵּ ָבה ַעל ְקֻבָרָתּה הִּ ב ַיֲעקֹׁב ַמצֵּ  .כ( –)בראשית לה, טז " םַוַיצֵּ

 ?קברהומדוע טרח ועשה מצבה על  ?בית לחם בדרך ולא בתוך תחומי העיררחל אשתו מדוע יעקב אבינו קבר את  הבין,ויש ל

 רחל לא תקבר עמו ובשבילםיעקב ראה ברוח הקודש שעתידים ישראל לגלות 

ל ָבָאה שקה את הצאן שנאמר "הלה ו זרוהוא עיעקב אבינו ראה את רחל מתקרבת אל הבאר עם הצאן של אביה  ָמם ְוָרחֵּ ר עִּ עֹוֶדּנּו ְמַדבֵּ
וא י רָֹׁעה הִּ יָה כִּ ֹׁאן ֲאֶׁשר ְלָאבִּ ם ַהצ י: עִּ ַגׁש ַיֲעקֹׁב ַוָיֶגל ֶאת ָהֶאבֶ  ַוְיהִּ מֹו ַויִּ י אִּ ֹׁאן ָלָבן ֲאחִּ מֹו ְוֶאת צ י אִּ ל ַבת ָלָבן ֲאחִּ ן ַכֲאֶׁשר ָרָאה ַיֲעקֹׁב ֶאת ָרחֵּ

ַעל פִּ  מֹו:מֵּ י אִּ ֹׁאן ָלָבן ֲאחִּ ר ַוַיְׁשְק ֶאת צ ָשא ֶאת קֹׁלֹו ַויְֵּבךְ  י ַהְבאֵּ ל ַויִּ ַשק ַיֲעקֹׁב ְלָרחֵּ  את רחל הוא הכיר יעקב כשראהמיד . יא( – ט)בראשית כט, " ַויִּ
ָגםכפי ובתולדת הנשמות ממש היתה  כפי שהיא )'שפתי כהן על התורה' פרשת ויצא ד"ה ויהי כאשר ראה יעקב( שהיא בת זוגו וְּ זִּ )'מאמר חקור דין' להרמ"ע  הקב"ה שֶׁ

יהתיבה " מטעם זה. מפאנו חלק ד פרק יז( הִִּ֡ הבין יעקב לרמוז על כך שכדי , המאריך את התיבה טעמי המקראבטעם מ טעמת" שבפסוק מוַויְּ
 .('זיווגו של האדם' –)להרחבה על עניין זיווג הנשמות ראה מאמרנו לפרשת חיי שרה  'שפתי כהן על התורה' פרשת ויצא ד"ה ויהי כאשר ראה יעקב(עפ"י ) שהיא בת זוגו

 על מנת, )רש"י בראשית כט, יא, 'רבינו בחיי' בראשית כט, יא מחז"ל( יקבר עמותלא רחל שבאותה השעה שרתה על יעקב אבינו 'רוח הקודש' והוא ראה 
ויעברו  כאשר הם ילכו בגלות)'לב אריה' פרשת ויצא אות טו(  ותבכה עליהם פרשת ויצא ד"ה ורחל בתו באה עם הצאן()'של"ה הקדוש' תורה שבכתב  עזר לבניהשהיא תהיה 

)'לב אריה' פרשת על הגלות המרה של בניו לבכות יעקב אבינו התעורר גם  כךומתוך . )'של"ה הקדוש' תורה שבכתב פרשת ויצא ד"ה ורחל בתו באה עם הצאן( דרך קברה

ָשא ֶאת קֹׁלֹו "שנאמר כפי  שעתידה להיות לאחר חורבן בית המקדש טו( ויצא אות ל ַויִּ ַשק ַיֲעקֹׁב ְלָרחֵּ )'של"ה הקדוש' תורה שבכתב  )בראשית כט, יא(" ַויְֵּבךַויִּ

 לגאול את בניו באלף השישיביע את אליהו הנביא שיבוא השהוא על הגלות יעקב אבינו  ה שלדאגהומחמת  .פרשת ויצא ד"ה ורחל בתו באה עם הצאן(
ת נאמר " לכן .כערבוןמשמו את האות ו' לקח ולבריאת העולם  ַח ָלֶכם אֵּ י ׁשֹׁלֵּ ה ָאנֹׁכִּ ּנֵּ ָיההִּ לִּ יא אֵּ י בֹוא יֹום ה' ַהָגדֹול ְוַהּנֹוָרא ַהָּנבִּ ְפנֵּ )מלאכי " לִּ

י ְוזָ כפי שנאמר על הגלות הרביעית " נלקחה משמו נוספה ליעקב אבינושהאות ו' ו. ג, כג( יתִּ י ֶאת ְברִּ )'צרור המור' לר' אברהם  )ויקרא כו, מב(" ַיֲעקֹובַכְרתִּ

 .אז יתחזק יעקב(וסבע פרשת ויצא ד"ה 

 למות כדי שהשכינה תשרה על שנים עשר השבטים רחל היתה מוכרחה

יעקב אבינו היה  אחותה לאה אצל, ואילו כנגד השכינה 'עקרת הביתנקראת 'טתו העיקרית של יעקב היתה אצל רחל שהיא היתה ימ
והניח אותה באהל  מיטתויעקב לקח את אז  אמנו לכן כאשר מתה רחלהביא ממנה ששה בנים ובת אחת.  ןובה בלבד פעמים רק שבע

ה היבלהה בדווקא , כי (ממהרח"ו)'אור החמה' על זוהר פרשת ויצא דף קסה ע"א בחלק 'סתרי תורה' ד"ה 'ענין מיתת רחל'  ולא אצל לאה אחותה של רחל בלהה שפחת רחל
בהעברת אביו כוונת ששחשב כ בנו של יעקב ובזה טעה ראובן. פרשת קרח ד"ה ועוד נראה השתוות( לר' חיים מטשרנובי'ץ )'באר מים חיים' רחל אשתוניצוץ מנשמת 

ובלבל את הלך ראובן ו ,הקדושה ולא הבין שכל רצונו רק לקבוע את המיטה שם לשכינה ,להוליד עוד בניםהמיטה לאהל בלהה הוא 
ראה מאמרינו  וכוונתו )להרחבה בעניין מעשה ראובן (ז"ל ' חיים ויטאל' מרענין מיתת רחל'ד"ה  'סתרי תורה'על זוהר פרשת ויצא דף קסה ע"א בחלק  לר' אברהם אזולאי )'אור החמה'מיטת השכינה 

 .'נשמות אפרים ומנשה'( –לפרשת ויגש 

ר בקר בסוד השניים עש היוושבטים השנים עשר  בשעה שהושלמו אבינו רות על השבטים ועל יעקבלכן כאשר היתה צריכה השכינה לׁש
היתה מוכרחת אז השכינה, אל השראת  המזרו 'של שלמה ים' בריכת מים שנקראה תה מונחתהי עליהםאשר שעשה שלמה המלך במקדש 

 יכול להיות . ובאמת שהיהבדרך קבע תוכל לשרות על יעקבהשכינה וממנה לגמרי  שיעקב אבינו יפרושלהסתלק משם כדי רחל אמנו 
ציערה את אביה כשגנבה ממנו את  מה שרחלגם  לזהשהצטרף משה רבינו מצפורה, אלא  מרחל כשם שפרׁש די בכך שיעקב אבינו יפרוׁש

ְמָצא ֶאת ֱאֹלֶהיָך מי שהתרפים אצלו "וכן הצטרף גם מה שקילל יעקב אבינו את  (ראה זוהר פרשת ויצא דף קסד ע"ב ד"ה תא חזי לבן)התרפים  ם ֲאֶׁשר תִּ עִּ
ֹׁא יִּ   י לאהּדּוָדאֵּ מכרה את משכבי יעקב תמורת רחל מה שגם ו רש"י בראשית לא, לב(וכן  זוהר פרשת וישלח דף קעה ע"א ד"ה רבי יוסי אמר, )בראשית לא, לב( )ראה" ְחֶיהל

ן שנאמר " ל ָלכֵּ ֹׁאֶמר ָרחֵּ ָמְךַות ְׁשַכב עִּ ְך יִּ י ְבנֵּ לכן ו, )עפ"י 'בגדי אהרן' לר' אהרן דרשן בתחילת פרשת במדבר דף א ע"א טור ב' בשם רבותינו( )בראשית ל, טו(" ַהַלְיָלה ַתַחת ּדּוָדאֵּ
 .(חיים ויטאל' מר 'ענין מיתת')'אור החמה' על זוהר פרשת ויצא דף קסה ע"א בחלק סתרי תורה ד"ה למות  על רחלנגזר 

כפי שאכן  .דכיון דאתיליד(ד"ה זוהר פרשת ויצא דף קנח ע"ב )ים עשר השבטים שנ עם השלמתמות שרחל עתידה לידע כבר הוא  בבית לבןכשיעקב היה 
 'מיתת ענין'על זוהר פרשת ויצא דף קסה ע"א בחלק סתרי תורה ד"ה  לר' אברהם אזולאי )'אור החמה'ומתה רחל מיד עם יציאת בנימין מרחם אמו שרתה השכינה היה, ש

השבטים אז  שניים עשר לבן כדי שכשיושלמו ו שלתביקש יעקב אבינו לעזוב את בי ,יוסף בנה את לכן אחרי שילדה רחל .(ממהרח"ו
י ַכֲאֶׁשר יָ "וכפי שנאמר  השראת השכינה עליהם תהיה בארץ ישראל ולא בחוץ לארץ י ַוְיהִּ נִּ ֹׁאֶמר ַיֲעקֹׁב ֶאל ָלָבן ַׁשְלחֵּ ף ַוי ל ֶאת יֹוסֵּ ְלָדה ָרחֵּ

י י ּוְלַאְרצִּ ְלָכה ֶאל ְמקֹומִּ כלל ומיד ברח מבית לבן עוד התעכב רצה ליעקב אבינו לא  בבנימין אז גםהתעברה  וכשרחל. )בראשית ל, כה(" ְואֵּ

 מטעמי תורת חיים
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו
ולאקמא שכינתא 

 מפערא
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ְגנֹׁבשנאמר " ובלי רשותאפילו  ַח הּוא ַויִּ י בֹׁרֵּ יד לֹו כִּ גִּ י הִּ י ַעל ְבלִּ ב ָלָבן ָהֲאַרמִּ שהשכינה תשרה על  על מנת וזה )בראשית לא, כ(" ַיֲעקֹׁב ֶאת לֵּ
 .)זוהר פרשת ויצא דף קנח ע"ב ד"ה אמר יעקב הא מטא( שההשבטים בארץ ישראל הקדֹו

לה על הפסוק פרק הרמ"ד וואלי בראשית זוהר פרשת ויצא דף קנח ע"ב ד"ה תא חזי הכי, ) ירשה את מקומה של רחל אמנו לגבי יעקב אבינו והשבטיםאכן השכינה ו

ַפָּדן וזה נרמז בפסוק " .)זוהר פרשת ויצא דף קנח ע"ב ד"ה תא חזי הכי(' עיקרה של בית'ונעשתה בעצמה  'ויקרא יעקב את שם המקום'( י מִּ י ְבבֹׁאִּ ָתה ָעַליַוֲאנִּ ל מֵּ  ָרחֵּ
ֹׁא ֶאְפָרָתה ְבַרת ֶאֶרץ ָלב לָר  ַליעָ ָתה מ  ", )בראשית מח, ז(" ְבֶאֶרץ ְכַנַען ַבֶּדֶרְך ְבעֹוד כִּ ץבְּ  ח  רֶׁ  ראשי תיבות 'מערב', כי השכינה נמצאת במערב –" אֶׁ

)'ניצוצי אורות' להחיד"א על זוהר פרשת וישלח דף " ֶאֶרץבְ במקום התיבה " שבפסוק "ֶּדֶרְךבַ בצירוף התיבה "יוצא  גם ךוכ )'אמרי נועם' פרשת ויחי ד"ה 'ואני בבואי מפדן'(

ל ָר 'מערב' בראשי תיבות הפסוק " ה התיבהוגם נרמז (, 'מגלה עמוקות' פרשת ויחי ד"ה הכי איתא בזוהרקעד ע"א אות א יהָ בָ  לעַ ַבָכה מְּ ח  ועוד . )ירמיה לא, יד( "נֶׁ
תָ "תיבות הסופי ש על זוהר פרשת וישלח דף קעד ע"א  )'ניצוצי אורות' להחיד"א לרמוז על השכינהכדי , י-גמטריא שם אדנב הן "ְךְבֶאֶרץ ְכַנַען ַבֶּדֶר  לָרחֵּ  יָעלַ  המֵּ

 .)זוהר פרשת ויצא דף קנח ע"א ד"ה תא חזי דהכי( בשלימותוהתיישבה  מהוי שכינתא()זוהר פרשת וישלח דף קעד ע"א ד"ה א"ל ל תנתקנה כיאֹו רחלמיתת שעל ידי  אות א(

 שתהיה עזר לבניוכדי הקב"ה ציוה את יעקב לקבור את רחל בדרך 

, הוא לכן על אף שהוא אהב אותה והיא היתה אשתו העיקרית. )רש"י בראשית מח, ז( על פי ה' לקבור את רחל אמנו בדרךיעקב אבינו הצטווה 
 הנקראתגם לא הכניס אותה לעיר בית לחם הוא ו )הרמ"ד וואלי פרשת בראשית מח על הפסוק 'ואני בבואי מפדן'( במערת המכפלה לא הביא אותה לקבורה

ָרָתה" פְּ  מרחק קבורת רחל אפילו מקוםבין בינה ל לא היהשהרי  )'אור החמה' על זוהר פרשת וארא דף כט ע"ב ממהרח"ו( היתה סמוכה מאוד על אף ,"אֶׁ
יל ְבַרת ֶאֶרץְבעֹוד ומה שנאמר שמקום פטירת רחל היה ". 'רבינו בחיי' בראשית לה, יד ד"ה 'ויסעו מבית אל' כפי עדות ראיה של הרמב"ן(רמב"ן בראשית לה, טז, ) אחד מִּ  כִּ

ֹׁא ֶאְפָרָתה ְבַרת"שלמרחק רב אלא  בזה אין הכוונה )בראשית מח, ז(" ָלב רמב"ן )ההם שהיה ידוע בימים  מסוים " הוא שיעור מידה של מרחקכִּ

 .(. ראה רש"י בראשית לה, יד'רבינו בחיי' בראשית לה, יד ד"ה 'ויסעו מבית אל', ועיי"ש טזבראשית לה, 

ח על פי 'רו ראוי לקוברההיה שבו במקום  (ממהרח"ו )'אור החמה' על זוהר פרשת וארא דף כט ע"ב ד"ה וגומר יעקב אבינו קבר את רחל בכוונה גמורה בדרך
רולזה אמר הפסוק ". הרמ"ד וואלי פרשת בראשית פרק מח על הפסוק 'ואני בבאי מפדן'()דש' הקֹו ָקב  ל ַותִּ ָרָתה ַוָתָמת ָרח  פְּ ְך אֶׁ רֶׁ דֶׁ ם בְּ ית ָלחֶׁ וא ב   )בראשית לה, יט( "הִּ

ראלא " 'ואקברה' בפסוק ולא אמר ָקב  . לה, יט ד"ה ותמת רחל('אלשיך הקדוש' בראשית ) הוא קבר אותה שם ולא בבחירתוה' , כדי להורות שעל פי "ַותִּ
ל ְבֶאֶרץ ְכַנַען ַבֶּדֶרְך ְבעֹוד יעקב ליוסף "רמז בדברים שאמר נועוד  ָתה ָעַלי ָרחֵּ ַפָּדן מֵּ י מִּ י ְבבֹׁאִּ ְבַרת ֶאֶרץַוֲאנִּ ֹׁא ֶאְפָרָתה ָוֶאְקְבֶרָה ָשם כִּ ְבֶדֶרְך  ָלב

ית ָלֶחם וא בֵּ ְבַרת ֶאֶרץְבעֹוד על אף שכבר אמר "כי , )בראשית מח, ז(" ֶאְפָרת הִּ ֹׁא ֶאְפָרָתה כִּ " ללמד שעל ְבֶרָה ָשם ְבֶדֶרְך ֶאְפָרתָוֶאְק " חזר ואמר "ָלב
 .)'שפתי כהן על התורה' פרשת ויחי ד"ה ואמר ואני מבואי מפדן'(קברה שם נ של ה' פי הדיבור

שר  על ידי נבוזרדן גלותצאת לעתידים ל היוי תהיה עזרה לבניה בשעה שהםשאת רחל, הוא על מנת שם והטעם שהקב"ה ציוה לקבור 
תצא רחל  אזו ,('קב הישר' פרשת דברים ד"ה ועפ"ז נ"ל לפרש הכתוב רחל מחבר)'ברכת שמואל' לאביו של  ויתפללו על קברה)רש"י בראשית מח, ז(  שם יעברוש על מנת ,צבא בבל
. ועפ"ז יובן מ"ר()'ברכת שמואל' פרשת וישלח ד"ה ותועיל תפלתה שיהיה להם תקוה באחריתם  )רש"י בראשית מח, ז( תבכה ותבקש עליהם רחמיםועל קברה 

ית ָלֶחם ְבֶדֶרְךָוֶאְקְבֶרָה ָשם " ואומר ולזה רומז הפסוק וא בֵּ  " שעתידים לעבור הבניםְבֶדֶרְך"קבר אותה ש כלומר )בראשית מח, ז(" ֶאְפָרת הִּ
ינולד לה "השני שקראה לבנה  )עפ"י רש"י בראשית כט, לד( רחל שהיתה נביאה לכן .)'שפתי כהן על התורה' פרשת ויחי ד"ה 'ואמר ואני מבואי מפדן'(לטובתם ו ן אֹונִּ " בֶׁ

מֹו שנאמר " ָרא שְּ קְּ ָתה ַותִּ י מ  ָשּה כִּ את ַנפְּ צ  י בְּ הִּ יַויְּ ן אֹונִּ )'אלשיך הקדוש'  ת שהיא עתידה להתאונן ולבכות על בניהעל שם האנינו)בראשית לה, יח(  "בֶׁ

 .בראשית לה, יח ד"ה או יהיה שקרה לה(

שכל שניים עשר השבטים  וזה משום .בניהממש שרק יוסף ובנימין היו אף על פי  ,לכל ישראל להועיל יכולים של רחל אמנו יהתותפילו
)'תורת חכם' בעולם  יםנולדהיו כי לולא שמסרה הסימנים לאחותה לא  ,)'עץ הדעת טוב' למהרח"ו פרשת ויחי ד"ה ומולדתך וכו' אינו בידי( של רחל נקראים בניה

'עיקרה  הקב"ה עשה אותה 'עקרה'היתה  שרחלעל מה ו .דרוש לראש השנה דף מד ע"ב טור ב ד"ה והיינו מה שאמר קול ברמה(ב מחבר 'טור ברקת' חיים הכהן מארם צובאר' ל
ת" על ידי דוד המלך נאמרוזה מה ש .של בית' רֶׁ י ֲעקֶׁ יבִּ לוָיּה מֹושִּ ָחה ַהלְּ מ  ים שְּ ם ַהָבנִּ ת א  רחל היתה על מה ששכלומר  )תהלים קיג, ט( "ַהַביִּ
ת" בתחילה רֶׁ יםה' הושיבה ועשה אותה "שהיא עקרה בלי בנים,  "ֲעקֶׁ ם ַהָבנִּ פרשת ויחי  )'עץ הדעת טוב' למהרח"ו שבטיםה שניים עשרל כל הע "א 

 משארלמעלה  היא )'זכירה לחיים' לר' חיים פלאג'י על זוהר בראשית דף קעה ע"ב ד"ה ובההיא שעתא( של רחלזו ומעלתה  .שכולם נחשבים לבניה ד"ה ומולדתך וכו' אינו בידי(
 .ע"א ד"ה ויהי בצאת נפשה( על זוהר בראשית דף קעה לר' שמעון לביא מחבר הפיוט 'בר יוחאי' 'כתם פז'עפ"י )האמהות 

 תהיה קיימת עד לעת הגאולה ותחיית המתיםמצבה שהציב יעקב אבינו 

)'צרור המור' פרשת וישלח  לבניה, הלך והציב על גבי קברה מצבה על מנת שתהיה עזריעקב אבינו שראה כי דבר קבורתה של רחל היה מאת ה' 

)'סדר  אבן אחתלנעשו  ןכולאז ו .אבנים הים עשרתש הכל השיהיכך אבן רחבה  הוסיף ןועליה ,העשויה מאחת עשרה אבנים ד"ה וכל העתידות(

אבן ו, )'רבינו בחיי' בראשית לה, יד ד"ה ויצב יעקב מצבה( להיות אבן אחת המצבהדרך  איכמו שה, הדורות' לר' יחיאל היילפרין האלף השלישי ב"א ר"ח ד"ה 'ויהי יעקב בן' בשם גא"י(
נביאות שלא הניחו להן ה שאר וזה לעומת. )'סדר הדורות' לר' יחיאל היילפרין האלף השלישי ב"א ר"ח ד"ה ויהי יעקב בן(ניח יעקב אבינו בעצמו על גבי הקבר הזו 

וא ֶחְברֹון ְבֶאֶרץ ְכָנַען ַוָתָמת ָׂשָרהשעליה רק נאמר " אמנו רהׂש כגוןמצבה,  ְרַית ַאְרַבע הִּ נאמר רק  שעליהאצל מרים  וכן )בראשית כג, ב(" ְבקִּ
ר ָׁשם" ָקבֵּ ְרָים ַותִּ היה  אצל רחל אמנו מצבהיעקב עשה ומה ש .וישלח על הפסוק 'ויצב יעקב מצבה על קבורתה'()במדבר כ, א( )'שפתי כהן על התורה' פרשת " ַוָתָמת ָׁשם מִּ

מעליהם את להקל , ואז ישתטחו על קברה הם יידעו את מקום קבורתה לצאת מירושלים ישראל באותו היום שעתידיםש על מנת
שתראה את הצער של ישראל ותרחם עליהם, ותהיה תמיד ה כדי ְמגֻלֶ לכן יעקב אבינו לא קבר את רחל במערה אלא במקום ו. תהגלו

על הפסוק 'ויצב  'שבט מוסר' למחבר)'שפתי כהן על התורה' פרשת וישלח על הפסוק 'ויצב יעקב מצבה על קבורתה', 'מגלה צפונות' חלק א'  עיניה עליהם רואה ומביטה בהם בעין החמלה

 .יעקב מצבה על קבורתה'(
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 ~3 ~ 
 

תהיה רחל גזר ש והוא, )'צרור המור' פרשת וישלח ד"ה וכל העתידות( להורות שעניין קבורתה פה הוא לעתיד לבוא המצבה שהציב יעקב היה בכדי
ים וזורעים חורש ואז הן נאבדותהימים  היה כמו שאר המצבות שבאריכותולא ת עמוד לעדמצבה זו תש וגםלעולם בציון הזה  יצבתנ

בוזה מה שנאמר " .על הפסוק 'ויצב יעקב מצבה על קבורתה'( 'שבט מוסר' למחבר)'מגלה צפונות' חלק א'  ושביםמעבר לעוברים נעשה שהוא את אותו המקום או   ַוַיצֵּ
ָבה ַעל ְקֻבָרָתּה בֶ אמר "נולא , )בראשית לה, כ(" ַיֲעקֹׁב ַמצֵּ ָבה ןַויִּ ָצבְּדָבְרָך ְלעֹוָלם ה' נאמר "שהוא כעניין מה שלפי  "ַיֲעקֹׁב ַמצֵּ ם נִּ )תהלים קיט, " ַבָשָמיִּ

באופן שכל הדורות הבאים  ,שתתקיים לעולםכך  המצבה את הציב יעקבכי  ללמד שבא )'כתם פז' על זוהר פרשת וישלח דף קעה ע"א ד"ה ויצב יעקב מצבה( פט(
)'מגלה צפונות'  הגלויות ויבכו עליה כדי שהיא תתפלל עליהםכל ימצאו אותה  וכך .שזאת היא מצבת קבורת רחל עליה יהיו מורים באצבע

על בראשית לר' יחיאל מיכל )'נזר הקודש' , ועל ידי תפילתה שוב ירחם ה' עליהם להשיב שבותם בראשונה על הפסוק 'ויצב יעקב מצבה על קבורתה'( 'שבט מוסר' למחברחלק א' 

 .רבה ע, יב ד"ה שאינה נכנסת עמו(

יָ 'יעקב אבינו בנה על קבורת רחל  נְּ יָ , 'םעֹולָ ן בִּ נְּ  על בניינהנאמר ו .ע"א ד"ה ויצב יעקב מצבה( )'כתם פז' על זוהר פרשת וישלח דף קעה חזק שלא ימוט לעולםן בִּ
ל ַעד ַהּיֹום" ֻבַרת ָרח  ת קְּ בֶׁ וא ַמצֶׁ ההוא שעתיד הקב"ה להחיות " ַעד ַהּיֹום"נה ממש שרחל תהיה עומדת ונצבת בציוללמד , )בראשית לה, כ( "הִּ

)זוהר פרשת וישלח דף קעה ע"ב  " שיקומו בו המתיםַהּיֹוםַעד שלה לא תתכסה "וגם המצבה . )'כתם פז' על זוהר פרשת וישלח דף קעה ע"א ד"ה ויצב יעקב מצבה( בו מתים

ַצח וָמָחה ֲאֹדָני ה' "שנאמר עוד מצבות לא יהיה עוד קבורות ולא יהיה שאז כבר , ד"ה ויצב יעקב מצבה( ת ָלנֶׁ ַלע ַהָמוֶׁ יםבִּ ַעל ָכל ָפנִּ ָעה מ  מְּ )ישעיה " דִּ

שבו עתידה השכינה לחזור כנגד היום  ותמכוונ" ַהיֹום ַעד"שהתיבות . ויש אומרים כה, ח( )הרמ"ד וואלי פרשת בראשית לה על הפסוק 'היא מצבת קברות רחל עד היום'(
אשר ישובו כוקבוץ גלויות,  )'צרור המור' פרשת וישלח ד"ה וכל העתידות(הוא יום הגאולה ש )זוהר פרשת וישלח דף קעה ע"ב ד"ה ויצב יעקב מצבה(מהגלות של ישראל 

 .)'אור החמה' על זוהר פרשת וישלח דף קעה ע"א ד"ה 'בשעתא דסכנתא' מהרא"ג( א מצבת קבורתה של רחלששם היבדרך ישראל 

 עם ישראל בכל הגלויות והצרות כל מד לושל רחל אמנו ע ובכייתה זכותה

)זוהר פרשת ויחי דף רכה ע"ב ד"ה 'ורב  שהעולם צריך לה עתבכל ו ,כל האבותבניה יותר מעבור רחל אמנו הקבורה בפרשת דרכים מבקשת ופועלת 

בפרשת 'ואין כוחם נגלה אלא על ידי מדתה של רחל העומדת  'במערת המכפלה' הםהקדושים  כי האבות. המנונא' כפי שהראו לרב המנונא משמים(
)'חזה ציון' על התהלים לר' עמנואל חי ריקי מזמור סו ד"ה  קברה בדרךובוכה על כל הגלויות שעברו על )'כתם פז' על זוהר פרשת ויחי דף רכה ע"א ד"ה ורב המנונא הכי(  'דרכים

ל ְמַבָכה ַעלשנאמר " אליהדווקא ה יהבכי ההתייחס מטעם זה. ולכן היא עושה יותר מהאבות ולהיות כי אז( שערי לפי ש )ירמיה לא, יד(" ָבֶניהָ  ָרחֵּ
כי  .רחונםיהאם שרחמיה על בניה בכל עת, אפילו אם בניה גלו בעבור ס. והיא )'כתם פז' על זוהר פרשת ויחי דף רכה ע"א ד"ה ורב המנונא הכי(דמעה לא ננעלו 

 רחל וכך גםבניה. לועל ידי כן נהיה לה חיבה יתירה צב שה שיולדת בעיכמו או ,טרחה הרבה בשבילםש עליש לה חיבה יתירה עליהם 
 .בחלק 'נושאים שונים' בנושא 'הגלות והגאולה תלויים וכו''(להרמ"ד וואלי )'ספר הליקוטים'  על בניה תמידמבכה 

כי ישראל  )'נצוצי אורות' להחיד"א על זוהר פרשת וישלח דף קעד ע"ב אות א בשם המדרש( זכותה של רחל שלא התקנאה באחותה עמד לעם ישראל בגלות מצרים
קנא לך להת"מה לפני הקב"ה  שטענה אלא רק הזכות של רחל אמהותהאבות והועיל להם זכות לכן לא הו שהיו שם עבדו עבודה זרה

 במצריםתקנא בעבודה זרה שעבדו ישראל הלא  ואגם ה ,וכששמע כך ה' ."!יתי באחותלא התקנאו בשר ודםרק אני  אםבעבודה זרה 
ְלגֵּ  םוזה מה שנאמר " את רחמיו והוציא אותם משם.עליהם  לְוגִּ ְצָריִּ מִּ ל מִּ ְׂשָראֵּ את יִּ ז ְבצֵּ ַעם ֹלעֵּ ית ַיֲעקֹׁב מֵּ  כאשר היהכלומר  )תהלים קיד, א(" בֵּ

ם" העת של ְצָריִּ מִּ ל מִּ ְׂשָראֵּ את יִּ ית ַיֲעקֹׁבבזכותה של " היה " זהצֵּ  , מחמת שלא קנאה באחותההיא רחל אמנו הנקראת 'עיקרה של בית'ש" בֵּ
זגם ה' יתברך עזב את העבודה זרה שהיו המצריים הנקראים " ועל ידי כן " עובדים אותה ומעבידים את ישראל, והוציאם ממצרים ַעם ֹלעֵּ

 .)'דברים אחדים' להחיד"א דרוש כב שבת הגדול ד"ה ובאופן אחר אפשר( "ַיֲעקֹׁב"אשת רחל בזכות 

י כפי שנאמר " )זוהר פרשת בלק דף רב ע"ב ד"ה 'רחל הות תמן' לפי פשט לשון הזוהר( ובשעה שבלעם הרשע ביקש לאבד את ישראל על ידי עין הרע ְלָעם כִּ ַוַיְרא בִּ
ְדָבר ָפָניו ים ַוָיֶׁשת ֶאל ַהמִּ ְקַראת ְנָחׁשִּ ֹׁא ָהַלְך ְכַפַעם ְבַפַעם לִּ ל ְול ְׂשָראֵּ ְך ֶאת יִּ י ה' ְלָברֵּ ינֵּ יָניו :טֹוב ְבעֵּ ְלָעם ֶאת עֵּ ָשא בִּ ן וַ  ַויִּ ל ׁשֹׁכֵּ ְׂשָראֵּ ַיְרא ֶאת יִּ

ְׁשָבָטיו הוא להטיל בהם עין הרע ו בלעם אמנו וסוככה בכנפיה עליהם ולא היה יכול רחלאז באה נשמת , )רש"י במדבר כד, ב( ב( –)במדבר כד, א " לִּ
המקדש קיים, היו מאירים שני אורות משני עולמות בזמן שהיה בית כן . ו)זוהר פרשת בלק דף רב ע"ב ד"ה 'רחל הות תמן' לפי פשט לשון הזוהר( שב לאחוריו

י " ברמז עליונים שעליהם נאמר י  אֹורְיהִּ בנו שתיהן שמשורש העולמות האלו הן נשמות האמהות רחל ולאה , אשר )בראשית א, ג(" אֹורַוְיהִּ
ובשעה  .לעשות רעה על ישראלהיו מכניעים את הס"מ ובת זוגתו הלילי', שלא יהיה להם שום שליטה  ואורות אלו. את בית ישראל

 שהאמהות היוהללו גברו כנגדם שתי הקליפות בעוונות הרבים ואז  ,שנחרב בית המקדש גרמו העוונות והסתלקו האורות של מעלה
 .)'קב הישר' פרק צג ד"ה 'ובהיות בית המקדש קים'( ותמכניע

הספד ובוכים על ישראל ועל החורבן, ושואלים את ה' היו עושים וובשעה שנחרב ונשרף בית המקדש, באו אבות העולם ומשה רבינו 
עזבו ברית קודש ועבדו עבודה זרה לכן חרה בהם אפו אחרי שהאריך  שישראלוהקב"ה היה משיב כנגדם  "?לבניםמדוע כך עלה "יתברך 

ם את עוונם בין אומות העול ישראל רצויש"ענו  האבות ומשה רבינולא שבו בתשובה לפניו. אז הם , אך בזכות האבותלהם כמה פעמים 
קולה בבכיה ובמרירות של תמרורים. וה' את רימה יא הונשארה שם רק רחל, וה והלכו להם. ",רצון מלפניך להשיבם העד אשר יהי

"הכניסו את 'צרתי' שהיא העבודה זרה לתוך  ה' להי? מה חטאו לפניך?" ענה ָבנַ ענתה "היכן היא שאל "רחל, למה את בוכה?" ו
 את הסימנים שקיבלתי מיעקב לאחותילביתי על ידי שמסרתי  'צרתי'ביתם". אמרה לו רחל "וכי אני לא עשיתי יותר כשהכנסתי את 

הרי שגם אתה  )פסיקתא שבתחילת 'איכה רבה' אות כד( חרפה ובושה?!ידי שלא תבוא ל כדי שהיא )עפ"י 'זוהר חדש' מדרש איכה דף קיא ע"ב ד"ה 'איכה רבי פנחס פתח' והלאה(
ַחּנוןשנאמר בך " ם ַרחום וְּ ְך ַאַפיִּ רֶׁ ולא לקנא  )'זוהר חדש' מדרש איכה דף קיא ע"ב ד"ה 'איכה רבי פנחס פתח' והלאה( היה עליך להעביר על עוונותיהם )שמות לד, ו( "אֶׁ

 .)פסיקתא שבתחילת 'איכה רבה' אות כד( "בעבודה זרה שאין בה ממש

ֲאָנה  קֹול ְבָרָמהשנאמר "היא לא קיבלה  כדי לנחמה ה' לרחל אמנו שהיה אומרוכל מה  ל ְמַבָכה ַעל ָבֶניָה מֵּ ים ָרחֵּ י ַתְמרּורִּ י ְבכִּ ְׁשָמע ְנהִּ נִּ
יֶנּנּו י אֵּ ם ַעל ָבֶניָה כִּ ָּנחֵּ ְׁשָמע קֹול ְבָרָמה, ", יד()ירמיה לא" ְלהִּ ם ַעל ָבֶניהָ " הוא קולה של רחל ש"נִּ ָּנחֵּ ֲאָנה ְלהִּ יֶנּנּו" משום שהשכינה "מֵּ  " ביניהםאֵּ
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ֶאֶרץ אֹויֵּבאז נשבע לה הקב"ה ". כפי שהיה בארץ ְך ְנֻאם ה' ְוָׁשבּו מֵּ ְפֻעָלתֵּ י יֵּׁש ָׂשָכר לִּ ְמָעה כִּ ּדִּ ְך מִּ יַניִּ י ְועֵּ ֶבכִּ ְך מִּ י קֹולֵּ ְנעִּ : ְויֵּׁש כֹׁה ָאַמר ה' מִּ
ְגבּוָלם ים לִּ ְך ְנֻאם ה' ְוָׁשבּו ָבנִּ יתֵּ ְקָוה ְלַאֲחרִּ "יפה לימדת לה ה'  כלומר ענה קיא ע"ב ד"ה 'איכה רבי פנחס פתח' והלאה( טז( )'זוהר חדש' מדרש איכה דף –)ירמיה לא, טו " תִּ

ְך"ו עליהם סנגוריא ֻעָלת  פְּ חזיר את ישראל ובשבילך רחל אני א )רש"י ירמיה לא, יד עיי"ש( ולצדקתך שמסרת הסימנים לאחותך "י ש ָשָכר לִּ
ץהם ישובו "ו )פסיקתא שבתחילת 'איכה רבה' אות כד( למקומם רֶׁ אֶׁ  .)וראה המעשה בהרחבה בפסיקתא שבתחילת 'איכה רבה' אות כד( )רש"י בראשית מח, ז( "אֹוי ב מ 

 נחםתכי היא אמא שלהם וממאנת לה אל נמצאים בגלותם היא מבכה עליהםכל זמן שישרגם אלא  ,רחל אמנו בכתהלא רק באותה שעה 
ֹׁאןולזה רומז הפסוק " ע"ב ד"ה תא חזי כנסת ישראל וד"ה ותא חזי לאו( )זוהר פרשת וארא דף כט ם ַהצ תֹו ָבָאה עִּ ל בִּ ה ָרחֵּ ּנֵּ עם ישראל נקראים כי , )בראשית כט, ו(" ְוהִּ

ל ְמַבָכה ַעל  קֹול ְבָרָמהנרמז בפסוק "זה  וכן. )'של"ה הקדוש' תורה שבכתב פרשת ויצא ד"ה ורחל בתו באה(בזמן גלותם בשם 'צאן'  ים ָרחֵּ י ַתְמרּורִּ י ְבכִּ ְׁשָמע ְנהִּ נִּ
יֶנּנּו ָבֶניהָ  י אֵּ ם ַעל ָבֶניָה כִּ ָּנחֵּ ֲאָנה ְלהִּ  במרתשרחל אמנו צועקת  ללמד –הוא אותיות התיבה 'במרה'  "ְבָרָמהשהתיבה "לפי , לא, יד()ירמיה " מֵּ

יהָ " שנרמז בנוטריקון התיבות ,אשר סבלה עלבונהומזכירה את  הגלויות שעברו על קברה בדרך אפרתנפשה על   'הפטרותה)'רמזי  "ַעל ָבנֶׁ

זוהר פרשת ) מהגלות עתידים ישראל לבוא ולהתקבץבזכות בכייתה אכן ו .בהפטרה על יום ב' לראש השנה על הפסוק 'קול ברמה'( ר' אליעזר מגרמייזא הרוקח'למחבר ספר '

 .'גלגול נשמות ישראל בצאן לבן'( –)להרחבה על כך שישראל נקראים בשם צאן ראה מאמרינו לפרשת ויצא  (שמות דף יב ע"ב ד"ה אמר רבי יהודה

ל ְמַבָכה ַעל ָבֶניהָ  קֹול ְבָרָמהוזה מה שנאמר " ים ָרחֵּ י ַתְמרּורִּ י ְבכִּ ְׁשָמע ְנהִּ הכוונה ברמה העליונה  "ְבָרָמה, שקולה של רחל נשמע ")ירמיה לא, יד(" נִּ
יהָ כי "הוא 'רומו של עולם',  ַבָכה ַעל ָבנֶׁ ל מְּ ואף הקב"ה בוכה עמה " וכאשר היא מבכה בוכים עמה גם השמים והארץ וכל צבאם, ָרח 

יהָ " ל ַהֶזהבוכים ב"תמיד ישראל עם אף שעל ו ."ַעל ָבנֶׁ י ָהְיָתהשנאמר "כפי  )עובדיה א, כ(" ָגֻלת ַהחֵּ ְמָעתִּ י דִּ אך  )תהלים מב, ד(" ֶלֶחם יֹוָמם ָוָלְיָלה לִּ
ְׁשָמע קֹול ְבָרָמהשעליו נאמר " אמנו מכל מקום עיקר הבכי שעושה רושם להביא את הגאולה הוא של רחל יתקיים  בכי זהועל ידי ". נִּ

בוָלםבהם " גְּ ים לִּ ָשבו ָבנִּ השבטים, ותחזור 'השכינה'  שלוש עשרהשישובו כל השבטים לארץ ישראל שתתחלק מחדש לכל  )ירמיה לא, טז(" וְּ
בדרוש לראש השנה  תלמיד האר"י ז"לשהיה ותלמידו של ר' חיים ויטאל  'טור ברקת' )'תורת חכם' לר' חיים הכהן מארם צובא מחבר הקדושה לשרות בבית המקדש בחלקו של בנימין

 .דף מד ע"ב טור ב ד"ה והיינו מה שאמר קול ברמה(

 משיח בן דוד ומשיח בן יוסף עתידים לצאת מקבר רחל ולגאול את ישראל

צורותיהם של כל האומות שהתקבצו  ששם מצוירים פור'יכנס לתוך היכל רוחני הנקרא 'קן ציי בן דוד וכשיגיע העת של הגאולה, משיח
אֶׁ הוא ו להרע לישראל במשך הגלויות, רְּ ה את האבות שנכנסו בעת החורבן לבית ה' ויבחין ברחל אמנו שדמעתה על פניה והקב"ה מנסה יִּ

וכל הצדיקים שם יצעקו ויבכו עמו,  ,יזדעזעוכל גן עדן  אז המשיח ירים את קולו ויבכה .לנחם אותה אך היא לא רוצה לקבל תנחומים
)'דמשק אליעזר' על זוהר פרשת וישלח דף עת ה שיגיעוכ .)זוהר פרשת שמות דף ח ע"א ד"ה 'ובההוא אתר' עיי"ש המשך הדברים ואכמ"ל( השלימה יתחיל תהליך הגאולהמכאן ו

על זוהר פרשת וישלח דף קעה סוף ע"א ד"ה דתהדר, פירוש 'כסא  לר' אליעזר צבי מקומרנא אליעזר')'דמשק ם ישראל תצא מהגלות עִּ  הקדושה השכינהאז  קעה סוף ע"א ד"ה דתהדר(

ין )להרחבה על עני )'דמשק אליעזר' על זוהר פרשת וישלח דף קעה סוף ע"א ד"ה דתהדר( רחל ה שלקבורת היה במקוםתה תראשית התגלוו מלך' על תיקוני הזוהר תיקון ו דף כא ע"א(

 . סוד מצות שילוח הקן'(' –היכל קן ציפור ראה מאמרינו לפרשת כי תצא 

י"הקדושה  השכינהעל זה אמרה ו נִּ ְתנֵּ י יִּ ים מִּ ְדָבר ְמלֹון אְֹׁרחִּ תן שיבוא אותו הזמן שאהיה מלון לשני אורחים ימי י"כלומר  )ירמיה ט, א(" ַבמִּ
עתידים  שני המשיחים שיבואו לגאול את ישראל כי על תיקוני הזוהר תיקון ו דף כא ע"א( לר' שלום בוזאלו )פירוש 'כסא מלך' "שהם משיח בן דוד ומשיח בן יוסף

פירוש פרשת עקב ד"ה וזהו כי יקרא קן צפור,  לר' אברהם סבע 'צרור המור') הנמצאת במדבר בפרשת דרכים )'תיקוני הזוהר' תיקון ו דף כא ע"א ד"ה ועוד בדרך( לעבור דרך קבר רחל

)'צרור  לגאול את ישראלשניהם משם ואחר כך יבואו  ,)'תיקוני הזוהר' תיקון ו דף כא ע"א ד"ה ועוד בדרך( שם נולווהם יָ , 'כסא מלך' על תיקוני הזוהר תיקון ו דף כא ע"א(

ל ְבֶאֶרץ ְכַנַען ַבֶּדֶרְך ְבעֹוד ". וזה נרמז בפסוק שאמר יעקב אבינו על רחל המור' פרשת עקב ד"ה וזהו כי יקרא קן צפור( ָתה ָעַלי ָרחֵּ ַפָּדן מֵּ י מִּ י ְבבֹׁאִּ ְבַרת ַוֲאנִּ כִּ
ֹׁא ֶאְפָרָתה ֶאֶרץ ית ָלֶחם ָלב וא בֵּ יתיוצא בגימטריא 'משיח בן יוסף', " – "ָשם ְבֶדֶרְך, ")בראשית מח, ז(" ָוֶאְקְבֶרָה ָשם ְבֶדֶרְך ֶאְפָרת הִּ וא בֵּ  – "הִּ

הר פרשת שלח לך דף קסד ע"א ד"ה )זו יצא ממנהר שאורחל תשמח במשיח בן יוסף  .)'אמרי נועם' פרשת ויחי ד"ה ואני בבואי מפדן וכו'(יוצא בגימטריא 'משיח בן דוד' 

 .'משיח בן יוסף'( – ויגשלפרשת  מאמרינומשיח בן יוסף ראה עניינו של )להרחבה על  לא תחדי(

)זוהר פרשת וישלח דף קעה ע"ב ד"ה ויצב יעקב  על קברה של רחלישראל  יעמדואז  ,הגלותמן  והם ישובו לכל עם ישראל ובעת שיהיה קיבוץ גלויות

והם יבכו  ,דף קעה ע"א ד"ה ויצב יעקב מצבה(פרשת וישלח )'כתם פז' על זוהר  לשוב אל גבולם בדרכםיעברו  במקום שבו ישראלתחילה  שנמצאת בכוונה, מצבה(
י ָיֹבאו "כפי שנאמר בכי של שמחה  שם כִּ בְּ םבִּ יל  ים אֹובִּ ַתֲחנונִּ עפ"י ) בכתה עליהם רחל אמנו שבגלותםכנגד מה וזה יהיה , )ירמיה לא, ח(" ובְּ

עד  ע"ב ד"ה ויצב יעקב מצבה( )זוהר פרשת וישלח דף קעה בכי של צער דף קעה ע"א ד"ה ויצב יעקב מצבה(פרשת וישלח )'כתם פז' על זוהר  תמידזוהר פרשת וישלח דף קעה ע"ב ד"ה ויצב יעקב מצבה( 
ע"ב ד"ה  )זוהר פרשת וישלח דף קעה אמנו אז תשמח רחלו. )'חזה ציון' על התהלים לר' עמנואל חי ריקי מזמור סו ד"ה ולהיות כי אז( אותם יתברך שהוא יגאל ה' לה שהבטיח

)זוהר פרשת וישלח דף קעה  הקדושה ישראל ועם השכינהכל ם עִּ  יחד ע"ב ד"ה ובההיא שעתא( )'זכירה לחיים' לר' חיים פלאג'י על זוהר בראשית דף קעה בקברה ויצב יעקב מצבה(

 במהרה בימינו, אמן. ע"ב ד"ה ויצב יעקב מצבה(

 

 

 העלון גם לרפואה שלימה של

 הי"ו  סול תמיכל ב
 אורך ימים ושנות חיים!

 

 העלון גם לרפואה שלימה של

 הי"ו  רבקה בת חנה
 !במהרהרפואה שלימה 

 

 העלון גם לעילוי נשמת:

, ז"למאיר בן משה 

, ז"ליונה בן שמואל 

ברטה בתיה בת 

, חיים בן ז"למאיר 

, מרים בת ז"ללייב 

 ז"לשמואל 

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

 העלון גם לעילוי נשמת:

ט   ז"לאליהו בן ג'נֵּ
 ת. נ. צ. ב. ה.

העלון גם לעילוי 

 נשמות:

רחל בת 

 גרשון ושרה
  ז"ל

  דודאשת 

 ז"ל דוד בן ישי
 הנולד ממרים

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

העלון גם לרפואה 

 שלימה של

מרים בת 

 הי"ו  רבקה
 העלון גם לרפואת הילדות

טליה אסתר בת אלינור 
  הי"ו

 (מזרחי בית משפחתל)

 הי"ו שירה בת אילנה
זכות הלימוד בעלון יעמוד להן לרפואה 

 שלימה במהרה

 העלון גם להצלחת 

 הי"ו יהודית בת ורדה רוזיטה

 וכל בני משפחתה

העלון גם לרפואה 

 שלימה של

ציונה שושנה 

מּון  הי"ו בת חנה בֵּ

הפצת העלון השבוע לזווג הגון בקרוב 

 של ידיד נפשו של מחבר העלון

ָגה  הי"ו שמואל בן אֹולְּ
שה' יתברך יזכה אותו להקים בקרוב 

בית נאמן בישראל בזכות תמיכתו 

 ועזרתו בהפצת העלון 
 

העלון השבוע גם לעילוי נשמת 

 הרבנית הצדקת אשת חבר:

 ז"ל    עליזה בת יפה

 ת. נ. צ. ב. ה.

העלון השבוע גם לעילוי נשמת איש החסד 

אשר במשך כמה שנים תרם והדפיס את 

 הרבים:העלון הזה לזיכוי 

 ת. נ. צ. ב. ה.ז"ל    עמירם בן אסתר

לרפואת גם הלימוד בעלון 

 הנערה

 הי"ו שירה בת מוריה

 הפצת העלון גם לרפואתם של

הי"ו יעל בת שירה אושרת  

הי"ו עליה בת אסתר  

הי"ו יונתן בן שירה אושרת  

הי"ו אליהו בן שירה אושר  

 העלון מופץ לרפואה שלימה של

שרה שושנה 
דבורה בת רוז הי"ו  

 העלון מופץ לזיווג הגון של

 הי"ו יוסף בן קרן 
שיזכה להקים בית נאמן 

להצלחתו שלהעלון מופץ   

יוסף יצחק בן עליה 
 הי"ו

  לחזרה בתשובה שלהעלון גם 

 הי"ו בנימין בן שרה
 בקרוב ממש ובנחת!

העלון מופץ לחזרה בתשובה 
 וישועה של

ישראלה בת  
הי"ומרים   

העלון לרפואה 

 שלימה של

אבישלום בן 

 הי"ו רות
 

ניתן לתרום ולהקדיש את העלון לרפואה או לעילוי נשמת 
וכן ניתן לקבל פרטים ולתרום דרך  052-7675933בטל' 

 alon.torat.haim@gmail.comמייל  

לרפואתה של ילדה  ממחבר העלון להתפללאישית בקשה 

 :רפואהסובלת מכאבים קשים וצריכה ה 5 בת

הי"ו י בת טליהמ  רֹו  

ויהי רצון ה' יתברך . השלימה וקדש לרפואתההשבוע מהעלון 
בריאה ושלימה בכל רנ"ב אבריה ושס"ה  ,יחזיר אותה לאיתנה

  בתוך שאר חולי עמו ישראל. ל נא רפא נא לה"-גידיה. "א
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