
 

 

 

  
 

 ותחינוך הבנ
 

בנות, לא התייחס ביכולת הפרעה זלזל 
 ןברצינות לכוח שלהם, כי להשקפת עולמו ה
 ,המגדר החלש, לכן כשהוא פחד מעם ישראל

 םביקש להשליכלכן ו, רק בבניםאיום הוא ראה 
 בזמן שלבנות הניח לנפשן. ,ליאור

למתבונן השטחי הוא צדק, שהרי מושיען של 

הקדוש ברוך הוא,  אישראל אכן היה איש, שלול

 היה טובע בגזירת פרעה ביאור.

בפנינו  אולם חכמינו זיכרונם לברכה חושפים

-את מאחורי הקלעים של גאולת עם ישראל 

"בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור, נגאלו 

אבותינו ממצרים". לנשים יש כוח גדול, עוצמה 

אדירה, ודומיננטיות מרכזית בהצלת עם 

 .ישראל בכל הדורות

מזלזלים בתפקיד הלצערנו גם היום יש הורים 

המשמעותי של בנות ישראל ביהדות, ובזמן 

שמשקיעים אנרגיות בלתי נלאות בחינוך 

נחים את חינוך בנותיהם, ורואים והם ז ,בניהם

 בו כמיותר וחסר רלוונטיות.

הגישה הזו הכתה ללא רחם בתקופת 

ההשכלה, בה הציבור היהודי נלחם בחירוף 

ציל את בניהם מליפול לטרף מלתעות נפש בלה

 ןההשכלה, בזמן שזנחו את המלחמה על נפש

של בנות ישראל, מתוך מחשבה שיצרן הרע 

חלש, והן לא מתמודדות עם ניסיונות גדולים 

 כשל בנים.

היצר הרע ניצל את ההזדמנות שהבנות הן 

מתחת לרדאר החינוכי והסתער כחיית ג'ונגל 

עצמו הישג המשוועת לטרף, כשהוא רושם ל

בנות בקרקוב רחמנא ליצלן  400-מרשים בו כ

ולא עלינו המירו את  ,יו החדיםפנתפשו בטר

 דתם בדת הנצרות.

לצערנו זו לא הייתה טרגדיה חד פעמית אלא 

שניתן להתרשם מכתביו  פיתופעה מדאיגה, כ

ומי שהתמנה  ,של אחד ממייסדי בית יעקב

של הסמינר בקרקוב, ולאחראי למנהל הרוחני 

, לאחר פטירת שרה שנירר, על הרשת כולה

 -ר , מרבני חסידי גוהרב יהודה לייב אורליאן

 תשפ"ב פסח

 55גיליון מס' 

 

תהליך הנשירה )בקרב בנות( 

גבר והלך מיום ליום, הורים 

חרדים לגורלם הרוחני של 

בנותיהם, עמדו אובדי עצות 

 ואחוזי ייאוש כמעט...

בית ספר בית יעקב מנתקם מן 

ארס אווירת הרחוב המורעלת, 

מגין עליהם בפני השפעות 

 מזיקות.

יר שזו הסיבה לביקוש בהרב אורליאן מס

 15ותוך  ,האדיר שהיה למוסדות בית יעקב

 250נפתחו  ,שנה, מבית ספר אחד בקראקא

 .בתי ספר של בית יעקב

הטרגדיה היהודית, המגפות הרוחניות זעזעו 

את היהדות, החזירו את הבנות לרדאר החינוכי 

 והביאו להקמת 'בית יעקב'.

התורה רגישה ביותר להשפעה השלילית של 

הרחוב על בנות ישראל, ולכן היא רואה 

בשמירה הטובה ביותר על נשמתם העדינה, 

את 'כל כבודה בת מלך פנימה', ואכן בימים 

נות לא היו יוצאות תדיר מביתם ההורים שהב

יכלו להיות רגועים בקשר לחינוכן. וכדברי 

 – הגמרא במסכת נדרים

בנות מי קא בעיין שימור )בנות, 
לא צריכות שמירה(. ופירש 

שמלמדין אותן  -רש"י: בנות 
תורה, מי בעיין שימור, אינהו 
לאו אורחייהו למיפק אבראי, 

"כל כבודה בת מלך  :דכתיב
 מה".פני

בנות שמלמדין אותן תורה, לא )
צריכות שמירה, כי הן, אין 
דרכן לצאת החוצה, כדברי 
הפסוק "כל כבודה בת מלך 

 .(פנימה"

אבל היום, שבנות יוצאות החוצה, אומר ראש 

  - הישיבה הגאון ר' אהרון לייב שטיינמן

 בס"ד

 מגיש: נתנאל משולם
מחבר הספרים: "הרמוניה בחיק 

 הבית" ו"מלאכת מחשבת"
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 י האמצע...המשך בעמוד



  

הן ידוע שבזמננו חינוך הבנים והבנות צריכים מאוד חיזוק, 

ואם בדורות הקודמים לא הוצרכו כל כך שמירה על 

הבנות, וכמבואר בנדרים, דאמרינן, דבנות לא צריך 

שהרבה עצות ותחבולות שמירה, בזמננו כל אחד יודע 

 צריך כדי לגדלם ליראת שמים.

לצערנו עדיין יש חלק קטן של הורים שלא לוקחים ברצינות את חינוך 

בתחושה שיצרן הרע חלש עד לא קיים ובנפשן לא מתעוררות  ,הבנות

 ניסיונות גדולים.

ובזמן שהם שומרים בקנאות לא לחשוף את בניהם לתרבות החילונית, 

 ועלים בשמירה.אצל הבנות הם מ

 מתייחס לגישה השגויה הזו ודוחה אותה ר' שמשון פינקוס
)נפש חיה(

  - 

יהודי חשוב מתלמידי החכמים הגדולים שבירושלים, כתב 

מכתב תלונה לחברת "אל על", ובו הוא מתלונן על כך 

שבטיסות מקרינים סרטים אשר הנפש סולדת מהן. בתוך 

ראיתי את הסרטים "אני אמנם לא  –מכתבו הוא מדגיש 

הללו, אבל אשתי ראתה, והיא סיפרה לי מה תוכנם של 

 סרטים אלו"...

מתוך מכתבו למדים אנו, שכביכול אין זה גרוע כל כך 

שאשה תראה סרטים מכוערים, רק לאיש אסור 

 לראותם...

אולם לאמיתו של דבר, ההיפך הוא הנכון! ההבדל בין איש 
ה שרואה, הוא כך: שרואה סרט מכוער חס ושלום לבין אש

כשאיש רואה סרט מכוער, הדבר מכתים את נשמתו 
שהרי יושב ולומד וגם  –בכתם נורא. יש לו נשמה קדושה 

וראיית סרט כזה יוצרת אצלו כתם מכוער  –מקיים מצוות 
 באישיותו!

לעומת זאת אשה שרואה סרט, אין זה רק כתם בנשמתה, 
שהיא  אלא הסרט משקף אותה וזה מגדיר אותה! זה מה

בחפצא!!! היא כעת מראה את מה שראתה שם. הסרט 
המכוער הזה רחמנא ליצלן )השם יצילנו( פשוט הגדיר את 
כל מהותה ואישיותה! את האיש זה לא מגדיר. הוא נשאר 
זה שמתפלל שחרית מנחה ומעריב, ובנוסף יש לו כתם. 

 הסרט מגדיר אותה! –אבל את האשה 

כשאיש קורא ספר של הבלים, הוא תלמיד חכם עם כתם 
של הבלים. אבל כשאשה קוראת ספר של דברי הבל 

 ושטות, כל מהותה היא הבל ושטות! 

 –על עיתונים ושבועונים טמאים המלאים זוהמה  הסטייפלר

שמתוך חסרון ידיעה, חושבים שאין כל זה פגם, אלא 
ם אותן לאנשים ולא לנשים ובנות חס ושלום, ומניחי

לקרוא ולהתגאל בהם רחמנא ליצלן )השם ישמרנו(, 
 והתברכו בליבם של יאונה כל אוון.

ובאמת איסור חמור הוא להכניסם בבית יהודי, וכל 
שכן וקל וחומר שאיסור נורא ואיום הוא לקרוא 
ולהביט בתמונות זוועה שבהם, אחד אנשים ואחד 

 הנשים.

 - הסטייפלר ובמקום אחר הוסיף

הרמב"ם זכרונו לברכה, שהאדם נמשך אחר וכבר כתב 
מה שסביבו וכו' וכל שכן בנות שדעתן קלה, והפיתויים 
והגירויים לחיי הוללות ופריקת עול הם לאין מספר, 

 ומה תעשה הבת שלא תחטא?! השם יתברך ירחם.

כתבנו מאמר ארוך בנושא המציג את השקפת גדולי ישראל ואת הלכה 
ת לחשיפת הבנות לתרבות החילונית. מפי גדולי הפוסקים בהתייחסו

ואת הערך הגדול שנתנו רבותינו לנשמות של בנות ישראל. )התפרסם 
בפקס  1בספרנו 'הרמוניה בחיק הבית', ניתן לקבל את המאמר במייל

בפקס  בספרנו 'הרמוניה בחיק הבית', ניתן לקבל את המאמר במייל

 (.ובדואר

שגישה מזלזלת זו, היא גם של אברכים בייחס  הרב וולבהלצערנו אומר 

 – לנשותיהם

לפעמים מתגנבת מחשבה לתוך לב תלמיד חכם, לחשוב: 
"הלא 'רק' אשה היא, ומה אכפת אם אינה מדקדקת כל 

 כך בהלכות"... 

הרב ראובן שלום אחיינו של ראש הישיבה הגאון חכם בן ציון אבא שאול, 

 הבלבולר"מ בישיבת יקירי ירושלים, מגלה לנו מהיכן נובע  שרבאני

 והתמימות שלנו לניסיונות שהבנות מתמודדות עמן.

הגמרא מאפיינת את הבדל היצר בין בנים לבנות, ששל הבנים יצרן 

דהיינו בזמן שהניסיונות של הבנים גלויים  ,מבחוץ ושל הבנות מבפנים

ם מוסתרים, מתחת לרדאר, , של הבנות הםובקלות ניתן לשים לב אליה

  – מאחורי הקלעים. מה שמעניק לנו תחושה שהוא לא קיים

הרי מטבע העולם עם הבנים משקיע האב את כל כוחותיו, 

בלימוד, בתפילה, בהתעניינות בלימודים, אך בבנות 

באופן טבעי אין את הקשר והשייכות שיש לאב עם בניו. 

ם בעיות ובנוסף, הבנות יותר נוחות וכמעט אין אית

בקטנותם, ובדרך כלל הבעיות נפתרות על ידי האם, כך 

שאין כמעט קשר לאב בחינוך בנותיו, וכשהן מתבגרות 

וגדלות לפתע מרגיש האב שאינם כל כך שומעות לו, ואינו 

 יכול להשפיע דעותיו על בנותיו.

וכאן הבן שואל הכיצד? היאך יתכן שבת שהייתה כל כך 

ת לבעלת דעה עצמית, טובה וכל כך ממושמעת נהיי

שאמנם יש לה דרך ארץ כלפי אביה אך השפעת הסביבה 

והחברות חזקה מאוד, ולפעמים הן נגררות אחרי חברה 

 .רעה ואינם נוהגות לפי כללי החינוך הטוב שקיבלו בבית

לכן מוכרחים אנו לקחת ברצינות גם את חינוכן של הבנות, ולהשקיע בהן 

חרטומי מצרים, שחרטומיהם פספסו את מיטב החינוך כדי שלא נהיה כ

 את הכוח האדיר של בנות ישראל.

ר' מיכל יהודה וכדבריו התבטא גם ראש ישיבת פוניבז' לצעירים הגאון 

 - לפקוביץ

האבא צריך לדאוג שיהיה לו קשר טוב עם הבנות לא פחות 

לדבר עמה  -מהאימא, ושהבת תרגיש קירבה עם אביה 

גם שיחת חולין, לטייל עמה וכדומה. על האבא אף מוטל 

לתת לבנות גם מתענוגי הבית, שהבת תדע שאת העולם 

הזה היא מקבלת בתוך הבית ולא תחפש חוויות והנאות 

 העולם הזה ברחוב. 

 - ר' אהרון לייב שטיינמןברים דומים אמר ראש הישיבה מרן הגאון ד

מסגרת 'בית יעקב' נועדה לשמור עליהן בעיקר מרחוב 

העיר והמתרחש בו, ופעם שהניסיונות היו בעיות של 

השכלה וכדומה, התפקיד של בית יעקב היה להעניק להם 

השכלה תורנית שתמלא את אוצרותיהן, אך היום 

ות הרחוב, צריך להשקיע שיהיו להן שהבעיה היא הנא

 חוויות והנאות רוחניות.

בפרק 'הסימפטום' העתקנו מכתב אישי של נערה שבגיל ההתבגרות 

את הדת, ולאחר מכן חזרה בתשובה, בו היא מתארת שהיה מאוד  העזב

 –חסר לה תשומת הלב מאביה 

לא חסרו לי מעולם צרכים פיזיים כגון 

חסרה לי אוכל, בגדים וכדומה, אך כן 

 .ובמיוחד מאביתשומת הלב מהוריי 

... 
 המשך...    בס"ד



 

  

 בס"ד
בתור ילדה אני זוכרת כמה שיוועתי עוד 

שהוריי יתייחסו אלי יותר. כמובן שהבית 

התנהל באופן תקין, תמיד אמרו 'שלום' יפה 

ולרוב הוסיפו גם חיבוק ונשיקה, אך אני 

 הייתי זקוקה להרבה יותר מזה.

אני מציינת שמעולם לא ביקשתי מאבי 

תשומת לב באופן ישיר, כי בתור ילדה לא 

שחסר לי, אך בתוך ליבי הבנתי שזה מה 

פנימה נשמתי זעקה שיתייחסו אלי, שאבא ישב 

ויתעניין בי, שילמד איתי למבחנים, שיקשיב 

לי, שישאל ויתעניין איך הולך בבית הספר, 

 מה קורה עם החברות ועוד.

אך כמובן שצרכים לא נעלמים וככל שבגרתי 

חיפשתי יותר ויותר תשומת לב, שיתעניינו בי 

ו לי, יקשיבו לי ויראו לי באמת, שיחמיא

 אהבה.

זה התחיל בקשר הדוק עם החברות ובו בזמן 

שיטוט באינטרנט בבית, להורי לא היתה 

מודעות על הסכנות שבאינטרנט ולצערי 

נחשפתי לתכנים שאינם מתאימים לבת 

 ישראל בלשון המעטה.

ניתן ללמוד מהסיפור הבא הגדוש בהבנה של רגש, את גישת ראש 

 -צורך הרגשי של בת מאבא ישיבת מיר, ל

 היא לילה עוד - בחוויות מוצפת כולה, בטירוף מתרגשת היא

. לחופה מתחת תעמוד היא' ה בעזרת בלילה מחר. כן. מתחתנת

 אף לה אין, תחושותיה את לחלוק מי עם לה אין בודדה היא אבל

, משפחתה, כולם, לדאבוננו כי. רגשותיה את עמה לשתף אחת

 שם לקדש, מאוד גדולה מצווה לקיים כוז וחברותיה שכנותיה

 לה נשאר' ה וברוך. שמם יימח הנאצים כבשן על בעלותם שמים

 מחר ורק, אמריקה ביבשת לים מעבר שנמצא אביה לפלטה שריד

 .ארצה יבא הוא

 . ביתה דלת על ואצילות קלות נקישות ניפצו, הבדידות בלון את

 ראש שמואלביץ חיים' ר. כן. מאמינה ולא עינה את משפשפת היא

 ישבו שהם לה ומציע, רעייתו עם ביתה בפתח עומד מיר ישיבת

 .שלה החוויות פטפטת את לשמוע הלילה כל

 לה נעים שלא מגמגמת היא, פניה את עוטף כשסומק במבוכה

 את יבזבז, תורה ללימוד מנצל שנייה שכל הדור של שהמתמיד

 ... נשים בשיחת סתם זמנו

 בדיוק: בחיים חשוב יסוד אותה ללמד השאלה את ניצל חיים' ר

 להפיג כדי באה הייתה שלי שההצעה ייתכן, בטלן הייתי אם, הפוך

 את מציע, רגע מבזבז שלא מתמיד אני אם אבל. שלי השעמום את

 .הבורא ורצון עליון ערך זו בשיחה רואה שאני כנראה הצעה

 שתישאר ברבנית להסתפק יכולה אני" – אמרה היא", זאת ובכל"

 ". תורה לימוד חובת אין לה, יעמ

 של את ואני, אמא של החלל את ממלאת הרבנית: חיים' ר לה ענה

 .אבא

 כדי באה הייתה שלי שההצעה ייתכן, בטלן הייתי אם, הפוך בדיוק

, רגע מבזבז שלא מתמיד אני אם אבל. שלי השעמום את להפיג

 ורצון עליון ערך זו בשיחה רואה שאני כנראה הצעה את מציע

 .הבורא

 שתישאר ברבנית להסתפק יכולה אני" – אמרה היא", זאת ובכל"

 ". תורה לימוד חובת אין לה, עמי

 של את ואני, אמא של החלל את ממלאת הרבנית: חיים' ר לה ענה

 .אבא

 של זרועותיה על בבכי מתפרקת כשהיא ,סוער בלילה ישבו וכך

 בהרגשותיה ומשתפת, ליבה שעל כל את ופורקת הרבנית

 .וברכה עידוד דברי מעריף הרב כשממול. ובתחושותיה

 

 השפעה מכרעת של בנות ישראל

 

ה אדירה על הרוחניות של כלל חז"ל רואים בבנות ישראל כבעלות השפע

  -ל ישרא

. "ותגיד לבני "כה תאמר לבית יעקב": אלו הנשים
 ישראל": אלו האנשים.

 למה לנשים תחילה?

אמר רבי תחליפא דקיסרין, אמר הקדוש ברוך הוא 
כשבראתי את העולם, לא ציותי אלא לאדם הראשון, 
ואחר כך נצטווית חוה ועברה וקלקלה את העולם, עכשיו 
אם איני קורא לנשים תחילה, הן מבטלות את התורה, 

 יעקב.לכך נאמר: כה תאמר לבית 

 -ר עה האישית על בעלה, שרואים בסיפווגם בהשפ

מעשה בחסיד אחד שהיה נשוי לחסידה אחת, ולא 
העמידו בנים זה מזה. אמרו: אין אנו מועילים להקדוש 
ברוך הוא כלום, עמדו וגרשו זה את זה. הלך זה ונשא 
רשעה אחת, ועשתה אותו רשע. הלכה זאת נישאת לרשע 

 וי שהכל מן האשה.אחד, ועשתה אותו צדיק, ה

ובכל זאת למרות שמינקות גדלנו על מאמרי חז"ל אלו המדברים על 

ההשפעה האדירה של נשים, אנו לא לוקחים מספיק ברצינות את חינוכן, 

 והרבה פחות מודאגים מקלקולן.

וכנראה הנתונים בשטח והעובדות הסטטיסטיות מחזקות את התחושה, 

 מחצי מהנשירה אצל הבנים. שהרי אחוז הבנות הנושרות קטן ביותר

אולם נתונים אלו מבלבלים ולא משקפים את המציאות, שהרי נתונים של 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מראים בבירור שאחוז החזרה בתשובה 

 בקרב גברים גבוה יותר מאשר בקרב נשים.

ניסיונות הרוחניים של הבנים גדולים יותר או אם הה ,אז צריך להבין

היצר הרע שלהם גדול יותר או אולי דווקא היצר הטוב קטנים יותר? 

 שלהם גדול יותר?!

הרב דסלר בעל כמת כוחות הנפש, וגדול המשגיחים, וגדול בעלי ח

  ,משגיח של אם הישיבות, ישיבת פוניבז', מעניק הסבר ,המכתב מאליהו

לא מסתפקים שהבן יהיה יהודי , כי הדרישה מהבנים היא מאוד תובענית

 אלא דורשים ממנו שיהיה גדול הדור. ,טוב

 בעוד שהדרישה מהבנות מסתפקת שיהיו בנות ישראל כשרות.

בן שיסתפק בשמירת תורה ומצוות כשל בת, דהיינו  :לצורך השוואה

 
 המשך....



 

 

 

הספר מחבר בין עולמות, בין עולם ההומור הסיפורים והדרמה 
של בני הזוג. ושוזר  לעולם של תאוריות מעמיקות בכוחות הנפש

בתוכו אוצר בלום של דברי רבותינו: ר' אלחנן וסרמן, ר' אייזיק שר, 
הרב שך, הסטייפלר, הרב בן ציון אבא שאול, הרב עובדיה יוסף, 

 הרב וולבה, ר' שמשון פינקוס, ר' חיים קנייבסקי ועוד

ספר שמעניק חווית קריאה מרתקת לכולם: אוהבי פרפראות, 
 נשים, חריפי שכל, ראשי כוללים ורבני ערים.חובבי סיפורים, 

 052-7115452למשלוח עד הבית: 

בן שיסתפק בשמירת תורה ומצוות כשל בת,  :לצורך השוואה

דהיינו יקפיד על קלה כבחמורה ללא שקיעות מבוקר עם ערב 

בכל רמ"ח אבריו בלימוד תורה, ויצא להביא פרנסה לביתו, 

 .בקרב מחנכיו, ייחשב כסוג ב' ולתחושה של כשל חינוכי

הדרישה מכל בן להיות גדול הדור, בזמן שרק אחד מאלף זוכה 

ורק אחד יוצא  אלף נכנסים למקרא, ,חכמינולכך כדברי 
גורמת לנו לשלם מחיר יקר מאוד של בנים שנושרים.  להוראה,

 ,בזמן שאם היינו מסתפקים בדרישה של להיות יהודי כשר

אחוזי הנשירה בקרב הבנים היו צונחים  ,כדרישה מהבנות

 למטה.

לא להתבלבל, המכתב מאליהו לא ממליץ לסגור את 

ובמקומם לפתוח סמינרים לבנים, בהם במקביל הישיבות 

ללימודי תורה היו לימודי מקצוע. אדרבא הוא יוצא בחריפות 

נגד רעיון כזה. כי המחיר שאנו משלמים למרות היותו יקר 

הוא משתלם בייחס לתמורה רבת הערך שאנו מקבלים. שווה 

לשלם את המחיר בשביל שייצאו גדולי ישראל ועם ישראל 

מן ממנהגי האומה ויסתפק רק ביהודים טובים לא יישאר אל

 – וכשרים. להלן קטע מלשונו

להעמיד למטרה יחידה, לגדל  –שיטת הישיבות 
גדולי תורה ויראת שמים כאחד, ובשביל זה 
אסרו את האוניברסיטה לחניכיהם, כי לא ראו 
שום עצה איך לגדל גדולים בתורה, אלא אם כן 

ורה בלבד. ירכזו את כל מגמת חניכיהם אך לת
אמנם לא נחשוב שלא ידעו מראש כי בדרך זו 
חס ושלום, יקולקלו כמה, מאשר לא יוכלו 
לעמוד בקיצוניות זו, ויפרשו מדרכה של תורה, 
אמנם זהו המחיר אשר ישלמו בעד גדולי התורה 
ויראת שמים שיתחנכו בישיבותיהם. כמובן, 
שהם עומדים על המשמר לעשות מה שאפשר 

יוכלו להישאר בני תורה וכו'.  לתקן את אשר לא
ושמעתי שסמכו את זה לאומרם זיכרונם 

: "אלף נכנסים למקרא, ואחד יוצא 1לברכה
להוראה, אמר הקדוש ברוך הוא בזה אני חפץ" 
וגם מזכירים את דברי הרמב"ם זיכרונו 
לברכה: ימותו אלף סכלים וייהנה ממנו חכם 

 אחד".

ולהחליט מה משתלם אנו לא מסוגלים לשקול נשמות במאוזנים 

שברוח הקודש  ,יותר, אולם בשביל זה יש את גדולי ישראל

זוכים לנווט אותנו גם בצמתים מורכבים בחינוך  ,השורה בקרבם

 הילדים.

... 
 המשך...    בס"ד

 נדירההזדמנות 
לקחת חלק בזיכוי הרבים, 
בהפצת העלון, שמגיש 

רעיונות איכותיים בהומור 
ומזמין אותך ובשפה צחה, 
לקחת חלק באופן אישי 

בעלון, להצלחה, בריאות או 
 להנציח את קרובך.

ניתן לתרום  052-711-54-52   
 גם בכרטיס אשראי

 חבל לפספס!                                                                                                    

להוספה לרשימת 
 1shol1@walla.co.il:תפוצה

                           

סעדיה בן אברהם, רחמים בן אסתר, יפה )ג'וליה( בת ג'מילה, 

מרים בת רחל, עמוס בן גילה בת יפה )ג'וליה(, חנה בת רחל, 

חיים בן רחל, יוסף בן רחל, מנחם בן  מרים, יפת בן שמעה,

אל וישראל בני דבורה, אברהם יוסף רחל, לאה בת שמעה, דני

 , יצחק בן שרה.בני שרה, אברהם ומשה בני מלכה
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