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 ילדותה
ל"ה. -ארבעת האמהות הקדושות של העם היהודי. סיפורה מופיע בספר בראשית בפרקים כ"טת מאמא רחל. אח

שיעור של אמא רחל שזור בהקרבה, בשתיקה, בוויתורים, בכאב ובסבל. בואו -סיפור חייה דמותה האצילית לאין

בקע"א, בפדן ארם )נקראת גם חרן(, לאביה לבן בן נצא ביחד למסע בעקבות חיי רחל אמנו.רחל נולדה בשנת 

בתואל בן נחור בן תרח. רחל הייתה האחות הקטנה )ויש המפרשים שגם התאומה( של לאה. רחל ולאה התייתמו 
 מאמן בגיל צעיר ומאחר ולא היו להם אחים, שלח לבן אביהם את בתו רחל, שהייתה קטנה מבניהן, לרעות את הצאן.

 כוחה של רחל בהחזרת בנים שבויים 
חז"ל מתארים את תחינתה של רחל בפני אלוקים, 

ת המקדש חרב והעם היושב ביהודה בשעה שבי

לא עוד אלא שנכנסתי תחת המטה …גולה: " 

שהיה שוכב עם אחותי )כאשר החליף לבן את 
לאה ברחל( והיה מדבר עמה והיא שותקת ואני 

מישיבתו על כל דבר ודבר, כדי שלא יכיר לקול 

אחותי וגמלתי חסד עמה, ולא קנאתי בה ולא 

ר ודם, עפר הוצאתיה לחרפה. ומה אני שאני בש

ואפר לא קנאתי לצרה שלי )לאה( ולא הוצאתיה 

מלך חי וקיים רחמן, מפני  -לבושה ולחרפה, ואתה

מה קנאת? לעבודת כוכבים שאין בה ממש! 

והגלית בני, ונהרגו בחרב, ועשו אויבים בם 
כרצונם. מיד נתגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך 

'בשבילך רחל אני מחזיר את ישראל  -הוא ואמר

 …".ומן'למק

 
רחל התמודדה בחייה עם מציאות שהיום נראית לנו בלתי אפשרית. אחרי שנים של ציפייה לבניית בית עם יעקב, רחל 

בה!".כוחה של רחל היה בכך שהייתה יכולה  רואה את חלומה מתממש על ידי אישה אחרת, ועוד אחותה! "ולא קנאתי
אחותה )צרה במשמעות כלה( לביתה. אנחנו חושבים שדבר זה יכול לגרום לפירוד בבית, אולם -להכניס את צרתה

הדבר נעשה מתוך רגישות ומסירות נפש למען אחותה, עובדה שמעידה על אחדות, חיבור ואהבה. רחל מסוגלת לחבר 

מסוגלת לחבר שוב בינינו לבין אותם בנים שאיננו יודעים היכן הם.רחל היא האם "המצפה". בין קצוות, ולכן היא גם 

 מצפה לבעל, לילד, לבית קבע. גם אנחנו מצפים ומאחלים לשובם של כל הבנים לשלום לביתם ולאדמתם. 
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День рождения Ребе РаШаБа. 

Пятый Любавичский Ребе, рабби Шолом-Дов-Бер (Ребе РАШАБ) родился 20 Мар-Хешвана 5621 года (5.11.1860). 

Его отцом был рабби Шмуэль (Ребе МААРАШ), четвертый Любавичский Ребе, а матерью — ребецн Ривка. Ребе 

РАШАБ родился во второй день недели (в понедельник) , когда читали главу Торы «Хаей Сара», в девять часов 

утра, в городе Любавичи.  

Опшерниш 

Когда Ребе РАШАБу было три года и настало время его «Опшерниш» (первой стрижки мальчика, когда на его 

голове оставляют пейсы), Ребе Цемах-Цедек приказал своему сыну сделать это скрытно. 

Вечером, за сутки до того, как Ребе РАШАБу исполнилось три года, Цемах-Цедек приказал принести ребенка 

спать в его комнату. Утром, встав ото сна, он приказал своему слуге, реб Хаим-Беру, чтобы тот омыл руки 

ребенка, после чего сам Цемах-Цедек произнес с ним утренние благословения, отвечая на них «Омейн». После 

молитвы он позвал своего сына, Ребе Моараша, и невестку, ребецн Ривку, — родителей ребенка, и сказал им: 

«Силой духовного кувшина масла, который вручил учитель наш, БеШТ, своему ученику, учителю нашему, раву 

Магиду из Межирич для того, чтобы тот помазал Алтер Ребе, помазал его на правление в поколениях его, — был 

помазан тесть мой, Мителер Ребе. А я этой силой помазал тебя, и этой силой помазываю его...» 

В тот день, когда внесли его трехлетнего Ребе РАШАБа в хедер, в соответствии с древней традицией Цемах-

Цедек бросил на него конфеты, говоря, что ангел Михаэль бросил их. Эта вещь была всерьез воспринята сердцем 

ребенка, и он не хотел есть конфеты, потому что дороги были они в глазах его. Однако накануне Песах, когда 

принято проверять карманы одежды детей, позвал Цемах-Цедек своего внука и спросил его, что тот сделал с 

этими конфетами, и заставил тогда съесть их. 

  

В махоне проходила программа в честь дня рождения Ребе РаШаБа. У старших девочек был 

фарбренген, на который пригласили реб Мойше Фурлендера.  Он рассказывал истории из жизни 

ребе РаШаБа, а также девочки пели седер нигуним. У младших девочек также проходил 

фарбренген, затем девочки пошли делать поделку. 
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