
 1 בע"ה  רחל             

 ירמיה פרק לא  .1
ל ְבָרָמה ִנְשָמע ְנִהי ְבִכי ַתְמרּוִרים ָרֵחל ְמַבָכה ַעל ָבֶניָה ֵמֲאָנה ְלִהָנֵחם ַעל בָ  ָוד קוֹּ ה ָאַמר ְידֹּ ֵלְך    ֶניָה ִכי ֵאיֶננּו:)יד( כֹּ ָוד ִמְנִעי קוֹּ ה ָאַמר ְידֹּ )טו( כֹּ

ֵיב:ִמֶבִכי ְוֵעיַנִיְך ִמִדְמָעה ִכי ֵיש ָשָכר לִ  ָוד ְוָשבּו ֵמֶאֶרץ אוֹּ ָוד ְוָשבּו ָבִנים ִלְגבּוָלם:   ְפֻעָלֵתְך ְנֻאם ְידֹּ  )טז( ְויֵש ִתְקָוה ְלַאֲחִריֵתְך ְנֻאם ְידֹּ
 מדרש רבה בראשית פרשה עא פסקה ב  .2

י לפי שכל עיקרה רחל... תני רבי שמעון בן יוחא 'ורחל עקרה'א"ר יצחק רחל היתה עיקרו של בית כמה שנאמר  'ורחל עקרה'
 )עמוס ה(ולא סוף דבר לשמה אלא לשם בנה  'רחל מבכה על בניה' )ירמיה לא(רים תלוין ברחל לפיכך נקראו ישראל על שמה בהד

  'הבן יקיר לי אפרים:' )ירמיה לא(ולא סוף דבר לשם בנה אלא לשם בן בנה שנאמר  'אולי יחנן ה' צבאות שארית יוסף'
 בראשית פרק לה  .3

א ֶאְפָרָתה ַוֵתֶלד ָרֵחל ַוְתַקש ְבִלְדָתּה: ד ִכְבַרת ָהָאֶרץ ָלבוֹּ )יז( ַוְיִהי ְבַהְקשָֹּתּה ְבִלְדָתּה ַותֹּאֶמר ָלּה ַהְמַיֶלֶדת ַאל    )טז( ַוִיְסעּו ִמֵבית ֵאל ַוְיִהי עוֹּ
ִני ְוָאִביו ָקָרא לוֹּ ִבְנָיִמין:   ם ֶזה ָלְך ֵבן:ִתיְרִאי ִכי גַ  )יט( ַוָתָמת ָרֵחל ַוִתָקֵבר ְבֶדֶרְך ֶאְפָרָתה    )יח( ַוְיִהי ְבֵצאת ַנְפָשּה ִכי ֵמָתה ַוִתְקָרא ְשמוֹּ ֶבן אוֹּ

ב ַמֵצָבה ַעל ְקֻבָרָתּה ִהוא ַמֶצֶבת   ִהוא ֵבית ָלֶחם:   ְקֻבַרת ָרֵחל ַעד ַהיוֹּם: )כ( ַוַיֵצב ַיֲעקֹּ
 

 מדרש רבה איכה הקדמה פסקה כד  .4
א"ר שמואל בר נחמן בשעה שחרב בית המקדש בא אברהם לפני הקב"ה בוכה וממרט זקנו ותולש שערות ראשו ומכה את 

כל אומה פניו וקורע את בגדיו ואפר על ראשו והיה מהלך בבית המקדש וסופד וצועק אמר לפני הקב"ה מפני מה נשתניתי מ
 ולשון שבאתי לידי בושה וכלימה זאת..

מיד פתח אברהם לפני הקב"ה ואמר רבש"ע למאה שנה נתת לי בן וכשעמד על דעתו והיה בחור בן שלשים ושבע שנים 
אמרת לי העלהו עולה לפני ונעשיתי עליו כאכזרי ולא ריחמתי עליו אלא אני בעצמי כפתתי אותו ולא תזכור לי זאת ולא 

 בני?תרחם על 
פתח יצחק ואמר רבש"ע כשאמר לי אבא )בראשית כ"כ( אלהים יראה לו השה לעולה בני לא עכבתי על דבריך ונעקדתי 

 ברצון לבי על גבי המזבח ופשטתי את צוארי תחת הסכין ולא תזכור לי זאת ולא תרחם על בני?
י עשו הרשע ובקש להרוג את בני ומסרתי פתח יעקב ואמר רבש"ע לא עשרים שנה עמדתי בבית לבן וכשיצאתי מביתו פגע ב

עצמי למיתה עליהם ועכשיו נמסרו ביד אויביהם כצאן לטבחה לאחר שגדלתם כאפרוחים של תרנגולים וסבלתי עליהם צער 
 גידול בנים כי רוב ימי הייתי בצער גדול בעבורם ועתה לא תזכור לי זאת לרחם על בני?

על ישראל ארבעים שנה ורצתי לפניהם כסוס במדבר וכשהגיע זמן שיכנסו פתח משה ואמר רבש"ע לא רועה נאמן הייתי 
לארץ גזרת עלי במדבר יפלו עצמותי ועכשיו שגלו שלחת לי לספוד ולבכות עליהם זהו המשל שאומרים בני אדם מטוב אדוני 

 לא טוב לי ומרעתו רע לי..
קב עבדך אהבני אהבה יתירה ועבד בשבילי לאבא באותה שעה קפצה רחל אמנו לפני הקב"ה ואמרה רבש"ע גלוי לפניך שיע

שבע שנים וכשהשלימו אותן שבע שנים והגיע זמן נשואי לבעלי יעץ אבי להחליפני לבעלי בשביל אחותי והוקשה עלי הדבר 
 עד מאד...

הוצאתיה וגמלתי חסד עמה ולא קנאתי בה ולא הוצאתיה לחרפה ומה אני שאני בשר ודם עפר ואפר לא קנאתי לצרה שלי ולא 
לבושה ולחרפה ואתה מלך חי וקיים רחמן מפני מה קנאת לעבודת כוכבים שאין בה ממש והגלית בני ונהרגו בחרב ועשו 

 אויבים בם כרצונם?
כה  )ירמיה ל"א(מיד נתגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא ואמר בשבילך רחל אני מחזיר את ישראל למקומן הדא הוא דכתיב 

כה אמר ה' מנעי  )שם(נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה מאנה להנחם על בניה כי איננו וכתיב  אמר ה' קול ברמה נשמע
 ויש תקוה לאחריתך נאם ה' ושבו בנים לגבולם: )שם(קולך מבכי ועיניך מדמעה כי יש שכר לפעולתך וגו' וכתיב 

 

 בבא בתרא דף קכג/א  .5
ת אילימא רכות ממש אפשר בגנות בהמה טמאה לא דבר הכתוב מאי קדמתה לאה ברחמים דכתיב ועיני לאה רכות מאי רכו

 דכתיב מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהורה בגנות צדיקים דבר הכתוב? אלא א"ר אלעזר שמתנותיה ארוכות.
י רב אמר לעולם רכות ממש ולא גנאי הוא לה אלא שבח הוא לה שהיתה שומעת על פרשת דרכים בני אדם שהיו אומרים שנ

בנים יש לה לרבקה שתי בנות יש לו ללבן גדולה לגדול וקטנה לקטן והיתה יושבת על פרשת דרכים ומשאלת גדול מה מעשיו 
 איש רע הוא מלסטם בריות קטן מה מעשיו איש תם יושב אוהלים והיתה בוכה עד שנשרו ריסי עיניה. 

 מדרש תנחומא )בובר( פרשת ויצא סימן יב .6
שוות בנוי וביופי )בראשית כט טז(, למה היתה שנואה לא שהיתה כעורה מרחל, אלא שהיתה יפה כרחל, שנאמר וללבן שתי בנות  ד"א

, אלא כיון שילדה רבקה עשו ויעקב, נולדו ללבן שתי בנות לאה ורחל, כ"ט/ יז( )שם שם /בראשית ובזקיפה, למה אמר ועיני לאה רכות
שלחו אגרות אלו לאלו והתנו ביניהן, כדי שיטול עשו את לאה, ויעקב רחל, והיתה לאה שואלת במעשה עשו, והיתה שומעת 

 . ה רכות, שנאמר ועיני לאה רכותשמעשיו רעים, והיתה בוכה בכל שעה לומר כך עלה גורלי לרשע הזה, ומתוך כך נעשו עיני
 פרשת ויצא  -ספר אוהב ישראל  .7

לאה לא עלה ירה. אבל על לזה אהב את רחל והראה לה חיבה ית ראה בנבואה שרחל היא בת זוגווהנה י"ל דבאמת יעקב 
אשר  איך יאהב אשה נכריתלכך לא היה אוהב אותה כי  סבור ג"כ שתעלה בגורלו של עשושתהיה ג"כ בת זוגו והיה  בדעתו

אין לה שייכות עמו אבל ח"ו לא היה שונאה כי לא ראה ממנה שום דבר לא טוב. אשר ע"כ פתח הש"י את רחמה והולידה 
ע"י הבן שילדתי ראו ותדעו וזהו ותקרא שמו ראובן. ר"ל ראו בן. היינו  הבין כי היא ג"כ בת זוגו.ואז ממנו הבנים קודם רחל. 

 ויאהוב אותי וכנ"ל.  שהוא בעלי. ועי"ז יאהבני אישי כי ידע באמת שאני בת זוגו
 

 ברייתא דסדר עולם רבה פרק ב  .8
ויעקב נסע סכותה וגו'. יצא מסוכות ובא לבית אל ועשה  )שם ל"ג י"ז(שם י"ח חדשים שנא'  יצא מארם נהרים ובא לסוכות ועשה

שם ששה חדשים מקריב למקום. יצא משם ונולד לו בנימין, ומתה רחל, ובו בפרק מתה רבקה ודבורה. נמצאת רחל מתה בת 
  ו תאומות.ל"ז, שנה ולאה לא עברה על מ"ד שנה. נמצאו רחל ולאה נשאו בנות כ"ב כ"ב שהי



 2 בע"ה  רחל             

 

 בראשית פרק ל  .9
ָתם ֶאל ֵלָאה ִאּמוֹּ ַותֹּאֶמר ָרחֵ  )טו( ַותֹּאֶמר    ל ֶאל ֵלָאה ְתִני ָנא ִלי ִמדּוָדֵאי ְבֵנְך:)יד( ַוֵיֶלְך ְראּוֵבן ִביֵמי ְקִציר ִחִטים ַוִיְמָצא דּוָדִאים ַבָשֶדה ַוָיֵבא אֹּ

ב ִמן ַהָשֶדה ָבֶעֶרב    ַחת ַגם ֶאת דּוָדֵאי ְבִני ַותֹּאֶמר ָרֵחל ָלֵכן ִיְשַכב ִעָּמְך ַהַלְיָלה ַתַחת דּוָדֵאי ְבֵנְך:ָלּה ַהְמַעט ַקְחֵתְך ֶאת ִאיִשי ְוָלקַ  א ַיֲעקֹּ )טז( ַוָיבֹּ
ר ְשַכְרִתיָך ְבדּוָדֵאי ְבִני ַוִישְ  א ִכי ָשכֹּ   ַכב ִעָּמּה ַבַלְיָלה הּוא:ַוֵתֵצא ֵלָאה ִלְקָראתוֹּ ַותֹּאֶמר ֵאַלי ָתבוֹּ

 :בראשית ל, ו הכתב והקבלה .10
 אה בעיני אישה והוא אינוראתה רחל אמנו בלבה שמפני חטאה נמנעה מלהוליד, כי אחרי רואה כי היתה לאה שנו - דנני אלקים

. גם יחסה והיא לא השתדלה להביאהו ולקרבהו אל לאה מה שהיה ראוי לאשה כמוה לעשותקובע דירתו אצל לאה רק אצלה, 
לעצמה צד עון אשר חטאה שלא שבה עד אלקים, כמו שנאמר ברבקה וכמו שעשתה חנה, אבל נאמר בה "ותקנא רחל באחותה", 

, במה שלא קדמתי לפניו בתפלה כראוי, עם כל זה חסד עמי ה לומר בדין ובמשפט מנע ה' ממני בניםרוצלכן אמרה דנני אלקים, 
 במה ששמע קול למלאות קצת משאלותי... 

 בראשית ל ב, כלי יקר .11
ולכך אמר "אשר מנע ממך", מאחר שמנע ממך ולא ממני אם כן ודאי ..לפי שרחל אמרה היה לך להתפלל עלי,  - התחת אלקים אנכי

מיד נתנה רחל אל לבה לפשפש במעשיה, ולא מצאה כי אם מדת הקנאה יודע ה' שיש בך איזה עון אשר גרם למנוע ממך פרי בטן. 
שנאמר "ותקנא רחל באחותה", ונתנה אל לבה לשוב בתשובה להטות אל קצה האחרון בדבר שחטאה בו, והוא שמתחלה  ה,שהיתה ב

 נתקנאה אפילו באחותה, ואחר כך לא נתקנאה אפילו בשפחתה. 
 ל יד בראשית אלשיך .12

התורה הקדושה מלמדתנו שורש גדול באמונה, שיברח מהשען על הדברים הטבעיים כי אם על השי"ת לבדו,  - יתני נא לי מדודא
והנה הביא ראובן לאמו דודאים ואז ארוכתו מהרה תצמח, והנשען על הדברים הטבעיים ישועתו כאשר יכיר כי טעה באצטגנינותו. 

, ולאה לא סמכה על זקוקה להם יותרשיתן לה מעט מהם, כי  ורחל מנהמת לבה ותשוקתה ללדת אמרה כי ראה שעמדה מלדת
 ורחל שבטחה בהם נענתה רק אחר שילדה לאה עוד ב' בנים ובת...  ונתנה לה את כולם, להורות שכל בטחונה בה'הטבעים 
 החיים על בראשית פרק ל פסוק טו  אור .13

ולזה  קביעות מטתו של יעקב היה אצל רחל,א כי צח ד( )ב"ר כוונת לאה היא על דרך אומרם ז"ל המעט קחתך וגו' )טו( 
הוא נגרע מחלק לאה ואומרה ולקחת וגו' תכוין לומר כי  חלק העודף אצלךאמרה המעט קחתך את אישי פירוש 

ומעשה הדודאים הם וכמאמרם ז"ל בכמה מקומות ב,  בחינת הלידה תתהווה מרוב זיקוק ומהתמדת שכיבת הבעל
 לזה אמרה די לך קיחת אישי בתמידות אצלך כנזכר ולמה תוסיף קחת דודאי בני: א קלד: קנז:(,)זוהר ח" סגולה ללידה

 טו ל בראשית מלבים .14
ב נטע אהלו אצלה בקביעות, וזה פשע נגדי, , כי יעקשבמה שתשתדל שאישך יהיה אצלך בתמידות - המעט קחתך את אישי

תוסיף תחבולות , וזה מעט בעיניך כי שתבטח על הטבע שמרוב הבעילות תפקד בבנים, וגם שזה מורה שמגרע העונה שמחויב לי
 . שתתפלל אליו ולא לבטוח על ענינים טבעיים, ומן ה' יסור לבך שטוב טבעיות וסגולות לקחת גם את דודאי בני

 בראשית פרק מז פרק מח  .15
ב ְשֵני ַחיָ  ב ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְשַבע ֶעְשֵרה ָשָנה ַוְיִהי ְיֵמי ַיֲעקֹּ )כט( ַוִיְקְרבּו ְיֵמי ִיְשָרֵאל ָלמּות    יו ֶשַבע ָשִנים ְוַאְרָבִעים ּוְמַאת ָשָנה:)כח( ַוְיִחי ַיֲעקֹּ

ֵסף ַויֹּאֶמר לוֹּ ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְבֵעיֶניָך ִשים ָנא ָיְדָך ַתַחת ְיֵרִכי ְוָעִשיָת ִעָּמדִ  )ל( ְוָשַכְבִתי    ִמְצָרִים:י ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ַאל ָנא ִתְקְבֵרִני בְ ַוִיְקָרא ִלְבנוֹּ ְליוֹּ
ִכי ֶאְעֶשה ִכְדָבֶרָך: ַתי ּוְנָשאַתִני ִמִּמְצַרִים ּוְקַבְרַתִני ִבְקֻבָרָתם ַויֹּאַמר ָאנֹּ )לא( ַויֹּאֶמר ִהָשְבָעה ִלי ַוִיָשַבע לוֹּ ַוִיְשַתחּו ִיְשָרֵאל ַעל רֹּאש    ִעם ֲאבֹּ

  ַהִּמָטה:
ֶלה ַוִיַקח ֶאת ְשֵני ָבָניו ִעּמוֹּ ֶאת ְמַנֶשה ְוֶאת ֶאְפָרִים)א( ַוְיִהי ַאֲחֵרי  ֵסף ִהֵנה ָאִביָך חֹּ  :ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה ַויֹּאֶמר ְליוֹּ

ִאי ֵאֶליָך ִמְצַרְיָמה ִלי ֵהם ֶאְפַרִים ּוְמַנשֶ  ָלִדים ְלָך ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַעד בֹּ ַלְדְתָך ֲאֶשר    ִכְראּוֵבן ְוִשְמעוֹּן ִיְהיּו ִלי:ה ...)ה( ְוַעָתה ְשֵני ָבֶניָך ַהנוֹּ )ו( ּומוֹּ
ַלְדָת ַאֲחֵריֶהם ְלָך ִיְהיּו ַעל ֵשם ֲאֵחיֶהם ִיָקְראּו ְבַנֲחָלָתם: א ֶאפְ    הוֹּ ד ִכְבַרת ֶאֶרץ ָלבֹּ ִאי ִמַפָדן ֵמָתה ָעַלי ָרֵחל ְבֶאֶרץ ְכַנַען ַבֶדֶרְך ְבעוֹּ ָרָתה )ז( ַוֲאִני ְבבֹּ

  ָוֶאְקְבֶרָה ָשם ְבֶדֶרְך ֶאְפָרת ִהוא ֵבית ָלֶחם:
 

 פסיקתא רבתי פרשה ג  .16
וכיון שבירכם ועשאם שבטים התחיל אומר על עסק רחל אמר לו למה לא נכנסה לקבורה )אמך( ]עמך[ שהיה יוסף מיצר על 

מהו ואני אמר לו )בראשית מ"ח ז'( י בבואי מפדן הדבר מאוד. התחיל אביו משיבו עליה אני בבואי מפדן אין כתיב כאן אלא ואנ
 חייך כשם שהיית מבקש שתכנס אמך לקבורה כך אני הייתי מבקש...

אמר לו יוסף גזור עכשיו ואני מעלה אותה וקוברתה אמר לו יעקב אין אתה יכול בני שלא קברתיה שם אלא על פי הדיבור ..
 מהו שם על פי הדיבור. )שם(ש ברוך הוא שנאמר ואקברה שם שאף אני בקשתי להעלותה ולקוברה ולא הניחני הקדו

ולמה? שגלוי וצפוי לפניו שסוף בית המקדש עתיד ליחרב ובניו עתידים לצאת בגולה והם הולכין אצל אבות ומבקשים מהם 
ת רחמים מן שיתפללו עליהם ואינם מועילין להם. וכיון שהם הולכין בדרך הם באין ומחבקין קבורת רחל והיא עומדת ומבקש

הקב"ה ואומרת לפניו רבונו של עולם שמע בקול בכייתי ורחם על בניי או תן לי האוניא שלי. מיד הקדוש ברוך הוא שומע 
וכתב ויש תקוה לאחריתך ]נאום ה'[ ושבו בנים  )ירמיה ל"א ט"ו(בקול תפילתה מנין שכן כתוב בכי תמרורים רחל מבכה על בניה 

  הרי פייסו למה לא נכנסה אמו לקבורה. )שם שם י"ז(לגבולם 
 

 בראשית פרק לא  .17
ל ִשְלשוֹּם: ב ֶאת ְפֵני ָלָבן ְוִהֵנה ֵאיֶננּו ִעּמוֹּ ִכְתמוֹּ ַלְדֶתָך ְוֶאְהֶיה ִעָּמְך:   )ב( ַוַיְרא ַיֲעקֹּ ֶתיָך ּוְלמוֹּ ב שּוב ֶאל ֶאֶרץ ֲאבוֹּ ָוד ֶאל ַיֲעקֹּ )ד(    )ג( ַויֹּאֶמר ְידֹּ

:ַוִיְשַלח יַ  אנוֹּ ב ַוִיְקָרא ְלָרֵחל ּוְלֵלָאה ַהָשֶדה ֶאל צֹּ ל ִשְלשֹּם ֵואֹלֵהי ָאִבי ָהָיה    ֲעקֹּ ִכי ֶאת ְפֵני ֲאִביֶכן ִכי ֵאיֶננּו ֵאַלי ִכְתמֹּ )ה( ַויֹּאֶמר ָלֶהן רֶֹּאה ָאנֹּ
ִחי ָעַבְדִתי ֶאת ֲאִביֶכן:   ִעָּמִדי: ִנים ְוֹלא ְנָתנוֹּ ֱאֹלִהים ְלָהַרע ִעָּמִדי:   )ו( ְוַאֵתָנה ְיַדְעֶתן ִכי ְבָכל כֹּ   )ז( ַוֲאִביֶכן ֵהֶתל ִבי ְוֶהֱחִלף ֶאת ַמְשֻכְרִתי ֲעֶשֶרת מֹּ

ד ָלנּו ֵחֶלק ְוַנֲחָלה ְבֵבית ָאִבינּו: אַמְרָנה לוֹּ ַהעוֹּ אַכל ַגם ָאכוֹּל ֶאת ַכְסֵפנּו:)טו( ֲהלוֹּא ָנְכִריוֹּת ֶנְחַשְבנּו לוֹּ כִ    ..)יד( ַוַתַען ָרֵחל ְוֵלָאה ַותֹּ    י ְמָכָרנּו ַויֹּ
ֶשר ֲאֶשר ִהִציל ֱאֹלִהים ֵמָאִבינּו ָלנּו הּוא ּוְלָבֵנינּו ְוַעָתה כֹּל ֲאֶשר ָאַמר ֱאֹלִהים ֵאֶליָך   ֲעֵשה: )טז( ִכי ָכל ָהעֹּ

 מדרש רבה בראשית פרשה עד פסקה ה  .18
והיא לא נתכוונה אלא לשם שמים, אמרה: מה אנא מיזיל לי ונשבוק הדין סבא  -'ותגנוב רחל את התרפים אשר לאביה' 

  בקלקוליה? לפיכך הוצרך הכתוב לומר 'ותגנוב רחל את התרפים אשר לאביה':
 



 3 בע"ה  רחל             

 פרק א  -ספר נצח ישראל  .19
אלא צפה שהגליות עתידות לעבור שם, וקברה  )בראשית לה, יט(,מה ראה אבינו יעקב לקבור את רחל בדרך אפרת )ב"ר פב, י( ובמדרש 

נהי וגו' כה אמר ה' מנעי קולך מבכי  "קול ברמה נשמע טז(-ירמיה לא, ידשם כדי שתהא מבקשת רחמים על בניה. הדא הוא דכתיב )
)ירמיה "רחל מבכה על בניה"  )ב"ר עא, ב(ופירוש ענין זה כמו שבארו עוד במדרש  ויש תקוה לאחריתך ושבו בנים לגבולם", עד כאן.

 )שם שם יט(. (, ישראל נקראים על שם רחל, ולא על שם רחל, אלא על שם בנה "הבן יקיר לי אפרים"לא, יד

מעולם לא קראתי לאשתי 'אשתי', רק  )שבת קיח ע"ב(יש לו טעם מופלג, כי האשה תקרא 'בית', כמו שאמר רבי יוסי וזה המדרש 
שרחל היתה עקרת הבית. וכל מי  )ב"ר עא, ב(לאשתי 'ביתי'. ומפני כי רחל היא היתה עקרת הבית של יעקב, כמו שאמרו חז"ל 

ל ומאחד כל אשר בתוכו. ולפיכך נקראו ישראל על שם רחל, מפני שהיא שנקרא 'בית' כולל ומאחד הכל, כמו שהבית כולל הכ
 היתה עקרת הבית של יעקב. וכן נקרא ישראל על שם בנה, כמו שהיא היתה עיקר, גם כן בנה עיקר, ודבר זה ידוע מאד. 

ח המקבץ והמאחד ולפיכך אמר שנקברה רחל בדרך, שאם היתה נקברת רחל במערה, לא היה אצל ישראל, שהם בגלות שלהם, כ
את ישראל בגלות שלהם. אבל נשאר בישראל כח המאחד את ישראל, רק שאינו בפעל רק בכח בלבד. ולכך רחל, שהיא כח 
המאחד את ישראל, שהרי כל ישראל נקראו על שמה, נקברה בדרך. ולכך מבקשת רחמים עד שיהיו ישראל מקובצים בארצם 

 לגמרי. 
בדרך, כבר נחלקו ישראל חס ושלום, ולא היה אצלם עוד כח  -בית המקבץ את ישראל שהיא עקרת ה -ואם לא נקברה רחל 

שהיא כח  -מקבץ ומאסף את ישראל. והיינו שהשיב לה הקדוש ברוך הוא "מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה", כי בזכות רחל 
שראל בתוך גלותם, ובשביל אותו כח ישובו ישראל מגלותם. וזהו "ושבו בנים לגבולם", כי יש כח מאחד את י -המקבץ ישראל 

  המאחד ישובו ישראל מגלותם. וזה מה שרצינו לבאר:
 

 בראשית מח ז,  מהר"ל: .20
כי אין העולם הזה שהוא עולם החלוק ביל שידעה רחל שיעקב ראוי שישא שתי נשים, בש...ובאר ענין זה, כי  -ואקברה שם 

ולא היה יהודה מלאה ואפרים מרחל,  ואם לא היה ליעקב רק אשה אחת היו ישראל אחד, והפירוד ראוי שיהיה הכל באחדות
ן ראוי שימחול השי"ת לישראל, , ולפיכך גם כומפני שראתה רחל דבר זה קבלה באהבה ,כמו שלא יחצו לעתיד לימות המשיח

, וכך רחל שזו מחסרון שהוא בעולם ומנהגוועדיין הע"ז בעולם, זהו שגרם לישראל לחטא,  מפני שאין האחדות בעולם הזהכי 
 היא מבקשת רחמים, שהרי בה נראה שעולם הזה מסוגל שיהיה שניות וצרה בעולם הפירוד שאינו מסוגל לאחדות...

 

 פרק לד: -ספר נצח ישראל  .21
 טענתה של רחל?-מהי תשובתה

לך אחד לכולם. אבל קודם שיבוא המשיח, אין ראוי שיהיה בעולם האחדות, שיהיה העולם התבאר לך כי בזמן המשיח אז יהיו ישראל אחד, ומ
אחד לגמרי. ובמדרש אמרה רחל לפני הקב"ה, רבונו של עולם, גלוי לפניך שיעקב בעלי אהבני אהבה יתירה, ועבד בשבילי שבע שנים. ובהשלימו 

ני לבעלי בשביל אחותי, והוקשה עלי הדבר עד מאוד, כי נודעה לי העצה. והודעתי אותן שבע שנים, והגיע זמן נשואי ]ל[בעלי, יעץ אבי להחליפ
ה, לבעלי, ומסר לי סימן שיכיר ביני ובין אחותי, כדי שלא יוכל אבי להחליפני. וגמלתי חסד עם אחותי, ומסרתי הסימנים לאחותי, ולא קנאתי ב

ר, לא קנאתי לצרה שלי, ולא הוצאתיה לבושה ולחרפה. ואתה מלך חי וקיים ולא הוצאתיה לחרפה ולבושה. ומה אני, שאני בשר ודם עפר ואפ
רחמן, מפני מה קנאת לע"ז שאין בה ממש, והגלית בני, ונהרגו בחרב, ועשו אויביהם בם כרצונם. מיד נתגלגלו רחמיו של הקב"ה, ואומר 

אמר ה' קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על  בשבילך רחל אני אחזיר את ישראל למקומן. הדא הוא דכתיב )ירמיה לא, יד( "כה
בניה מאנה הנחם על בניה כי איננו". וכתיב )שם שם טו( "כה אמר ה' מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה כי יש שכר לפעולתך וגו'". וכתיב )שם 

 שם טז( "ויש תקוה לאחריתך נאם ה' ושבו בנים לגבולם":
רחל קבלה עליה אהבה, ולא ביישה אחותה, לכך ימחל הקב"ה לישראל שעבדו ע"ז. אבל ביאור ענין זה, ומדרש הזה נראה קשה, כי בשביל ש

 -שהם שתים עשרה שבטים  -כי בשביל שידעה רחל שיעקב ראוי בפרט לזה שלא יהיה לו אשה אחת, שאם היה ליעקב אשה אחת, היה זרעו 
יו ישראל אחד. ולכך קבלה רחל דבר זה באהבה, אף שידעה רחל כי היא עיקר אשת בלתי מחולקים, ודבר זה אין ראוי שיהיה בעולם הזה, שיה

לכך.  יעקב, והיא ראויה לו בפרט, ידעה גם כן שאין יעקב ראוי שיהיה לו אשה אחת בלבד, לכך קבלה דבר זה באהבה, מאחר שאין העולם ראוי
שאין עולם הזה ראוי שיהיה בו השם אחד עד לעתיד. ולפיכך מה שהוא  ומכל שכן השם יתברך שהוא חי וקיים, אף אם עבדו ע"ז, דבר זה מפני

טבע עולם הזה, ראוי שימחל השם יתברך, כי מפני שאין האחדות בעולם הזה הוא שגורם לישראל לחטוא, שזהו החסרון שהוא בעולם וממנהגו. 
צרה בעולם הפירוד, שאינו מסוגל לאחדות. שאם לא היה ולכך רחל היא מבקשת רחמים, שהרי  בה נראה שעולם הזה מסוגל שיהיה בו שניות ו

מסדר העולם להיות בו צרה, לא היה דבר זה לאבות, שהאבות הם עיקר העולם וסדר שלו. וכיון שמצאנו שהיה ענין שלהם להיות להם צרה 
 הבן  זה  היטיב:ושניות, כמו שהיה לרחל, אם כן ענין זה ראוי לעולם הזה. ולפיכך רחל בפרט מבקשת רחמים בלבד, ו

 בראשית מח ז,  מהר"ל: .22
 הו כוחה המיוחד של רחל?מ

ועוד יש במדרש )ב"ר עא, ב( "רחל מבכה על בניה" )ירמיה לא, יד( ישראל נקראים על שם רחל, ולא על שם רחל אלא על שם בנה, שנאמר )ר' 
על שם בן בנה "הבן יקיר לי אפרים" )ירמיה לא, יט(. וזהו המדרש יש עמוס ה, טו( "אולי יחנן ה' צבאות שארית יוסף", ולא על שם בנה אלא 

 -לו סוד יותר, כי קרא כנסת ישראל 'רחל', לפי שרחל עקרת הבית של יעקב והכל טפל אצלה, ולכך היא כמו בית יעקב, ונקראת כנסת ישראל 
 -זה שישראל נפרדים מעל הקב"ה מפוזרים בכל הארצות  על שמה, ובזכות רחל ישובו לגבולם להתחבר בהקב"ה. כי פירוד -שהם בית יעקב 

יש להם כח המקשר והמקבץ אותם, שהרי רחל היא 'בית יעקב' מחברת אותם, ובזכותה יהיה להם קבוץ גמור לשוב לגבולם, ולפיכך נקברה 
, לפי שרחל היא היתה 'בית בניה מתיחסת אל, שהיא שלא תהיה נקברת רחל במערה אצל האבות רק תהא עם בניהרחל בדרך. כי דבר זה הוא 

יעקב' גם כן, ולפיכך כאשר הוגלו ישראל היתה רחל מבקשת רחמים, שאין ראוי שיהיה לישראל פירוד, כי היא קיבוץ לבית יעקב. והקב"ה 
דות, שבזכות ישובו לגבולם. כי יש כח קבוץ עוד בישראל ואח - שהיא מחברת ומאחדת הכלמשיב לה כי אף על גב שהוגלו לשעה, בזכותה 

אותו קבוץ ואחדות ישובו הם לגבולם להתאחד. ולפיכך נקברה רחל בדרך, כי אחר שישראל הם בגלות חוץ למקומם, נמצא אצלם כח קבוץ 
שם, הוא בית יעקב, ובשביל אותו קבוץ מתכנסים מן הארץ אשר הוגלו ונפזרו לשם. ועל פי זה הסוד תרגם יונתן  -שלהם המקבץ ומאחד אותם 

 כנסת ישראל, שנקראת "רחל":על  -וזיאל הפסוק הזה "קול ברמה נשמע קול נהי רחל מבכה על בניה" בן ע
 

 כתובות דף סג/א  .23
..כי אתא אייתי בהדיה עשרין וארבעה אלפי תלמידי. שמעה דביתהו הות קא נפקא לאפיה אמרו לה שיבבתא שאילי מאני לבוש ואיכסאי 

נפלה על אפה קא מנשקא ליה לכרעיה הוו קא מדחפי לה שמעיה אמר להו שבקוה שלי אמרה להו יודע צדיק נפש בהמתו. כי מטיא לגביה 
  ושלכם שלה הוא... ברתיה דר"ע עבדא ליה לבן עזאי הכי והיינו דאמרי אינשי רחילא בתר רחילא אזלא כעובדי אמה כך עובדי ברתא.

 

 זבחים דף נד/ב  .24
 וכי מה ענין נויות אצל רמה אלא שהיו יושבין ברמה ועוסקין בנויו של עולם. דרש רבא מאי דכתיב וילך דוד ושמואל וישבו בנויות ברמה

 


