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  ג' התשעכסלו                                          ד "בס

  

  ל"השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז
      לדמותה של רחל אימנו

  )נית שרון רימוןהרב של על פי שיעור(וישלח לפרשת 

 
   :ח ז"מבראשית  .1

ן ַּבֶּדֶרְך ְּבעֹוד ַוֲאִני ְּבבִֹאי ִמַּפָּדן ֵמָתה ָעַלי ָרֵחל ְּבֶאֶרץ ְּכַנעַ 
ִּכְבַרת ֶאֶרץ ָלבֹא ֶאְפָרָתה ָוֶאְקְּבֶרָה ָּׁשם ְּבֶדֶרְך ֶאְפָרת ִהוא 

  :ֵּבית ָלֶחם

  :שם ק"הרדפירוש  .2
המאמר בזה היה להתנצל אל יוסף שלא קבר אמו 

שלא יתפוש עליו בזה והוא , במערה כמו שקבר את לאה
שע אמר לו כי לא פ, צווה לו שישאהו ויקברהו במערה

והוא היה הולך לאט לרגל המלאכה , כי מתה בדרך, בזה
ולא יכול לעזוב המלאכה ולנשאה לבית לחם כל שכן 

ואם היה נושאה לרגל המלאכה היתה ... למערה
גם לא היה בידו לחנוט אותה כי לא היו ... מסרחת

וקברה בדרך בכבוד והציב , רופאים עמו ובדרך מתה
  ...מצבה על קבורתה

  : ' ל-ט "כ ז"מבראשית  .3
ְוָׁשַכְבִּתי ִעם ֲאבַֹתי ּוְנָׂשאַתִני : ַאל ָנא ִתְקְּבֵרִני ְּבִמְצָרִים...

  : ִמִּמְצַרִים ּוְקַבְרַּתִני ִּבְקֻבָרָתם

   : שםן "הרמבפירוש  .4
הכוונה ליעקב שלא הוליך אותה למערה כדי שלא …

ולאה היא . כי יבוש מאבותיו, יקבור שם שתי אחיות
ורחל באהבתו אותה בנדר , היתרהנשאת לו ראשונה ב

  .אשר נדר לה לקחתה

  :שםהחזקוני פירוש  .5
שהרי עשיו מערער , עדיין לא הייתי מוחזק במערה....

אבל כשקברתי את לאה . לפיכך קברתיה בדרך, עליה
  . הלך לו עשיו והניח לי הכל

 כי ידעתי כי אותו גבול יעלה בחלק -" ואקברה שם"
ן זה כבודה שהרי היא ואם קברתיה במערה אי... בניה

  .בחלק יהודה בן לאה

  : שם י"רש פירוש .6
 ולא הולכתיה אפילו לבית לחם -" ואקברה שם"

, אבל דע לך. וידעתי שיש בלבך עלי, להכניסה לארץ
שתהא לעזרה לבניה , שעל פי הדיבור קברתיה שם

כשיגלה אותם נבוזראדן והיו עוברים דרך שם יצאת רחל 
שנאמר . יהם רחמיםעל קברה ובוכה ומבקשת על

קול ברמה נשמע רחל ) "ד"פסוק י, א"ירמיהו פרק ל(
  ".מבכה על בניה

  ):  ביום השמיני-פסיקתא רבתי פיסקא ג ( דרשמ
שהיה יוסף ? למה לא נכנסה לקבורה עמך: אמר לו...

: התחיל אביו משיבו עליה. מיצר על הדבר מאוד
כשם שהיית מבקש שתכנס אמך לקבורה כך , חייך...

שמא מה שלא הכנסת : אמר לו...  הייתי מבקשאני
: אמר לו? אותה לקבורה שמא עונת גשמים הייתה

בין פסח לעצרת היה בזמן שהארץ מנופה והולכת ... לאו
גזור עכשיו : אמר לו יוסף, ובאה ככברה שיכולים להלוך

אין אתה יכול : אמר לו יעקב, ואני מעלה אותה וקוברתה
שאף אני ,  פי הדיבורשלא קברתיה שם אלא על, בני

בקשתי להעלותה ולקוברה ולא הניחני הקדוש ברוך 
שגלוי וצפוי לפניו שסוף בית המקדש ? ולמה... הוא

עתיד ליחרב ובניו עתידים לצאת בגולה והם הולכין אצל 
אבות ומבקשים מהם שיתפללו עליהם ואינם מועילין 

וכיון שהם הולכין בדרך הם באין ומחבקין קבורת , להם
ל והיא עומדת ומבקשת רחמים מן הקדוש ברוך הוא רח

שמע בקול בכייתי ! רבונו של עולם: "ואומרת לפניו
מיד הקדוש ברוך , "שלי ורחם על בניי או תן לי האוניא

בכי : "שכן כתב? מנין. הוא שומע בקול תפילתה
א פסוק "ירמיה פרק ל" (תמרורים רחל מבכה על בניה

ושבו בנים ' ויש תקוה לאחריתך נאום ה: "וכתב, )ד"י
  ).ז"שם פסוק ט" (לגבולם

  : ז" ט-י  א"ירמיהו ל .7
ּוִרים ָרֵחל קֹול ְּבָרָמה ִנְׁשָמע ְנִהי ְּבִכי ַתְמר' ּכֹה ָאַמר ה

ּכֹה ָאַמר : ְמַבָּכה ַעל ָּבֶניָה ֵמֲאָנה ְלִהָּנֵחם ַעל ָּבֶניָה ִּכי ֵאיֶנּנּו
ִמְנִעי קֹוֵלְך ִמֶּבִכי ְוֵעיַנִיְך ִמִּדְמָעה ִּכי ֵיׁש ָׂשָכר ִלְפֻעָּלֵתְך ' ה

' ְוֵיׁש ִּתְקָוה ְלַאֲחִריֵתְך ְנֻאם ה: ְוָׁשבּו ֵמֶאֶרץ אֹוֵיב' ְנֻאם ה
  : ָבִנים ִלְגבּוָלםְוָׁשבּו
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  :ט" בראשית כ .8
  .ַוָּיבֹא ַּגם ֶאל ָרֵחל ַוֶּיֱאַהב ַּגם ֶאת ָרֵחל ִמֵּלָאה...) ל(
ִּכי ְׂשנּוָאה ֵלָאה ַוִּיְפַּתח ֶאת ַרְחָמּה ְוָרֵחל ' ַוַּיְרא ה) לא(

  : ֲעָקָרה
 ִּכי ַוַּתַהר ֵלָאה ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו ְראּוֵבן ִּכי ָאְמָרה) לב(

  :ְּבָעְנִיי ִּכי ַעָּתה ֶיֱאָהַבִני ִאיִׁשי' ָרָאה ה
ִּכי ְׂשנּוָאה ' ַוַּתַהר עֹוד ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוּתֹאֶמר ִּכי ָׁשַמע ה) לג(

  : ָאנִֹכי ַוִּיֶּתן ִלי ַּגם ֶאת ֶזה ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו ִׁשְמעֹון
ִיָּלֶוה ִאיִׁשי ַוַּתַהר עֹוד ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוּתֹאֶמר ַעָּתה ַהַּפַעם ) לד(

   :ֵאַלי ִּכי ָיַלְדִּתי לֹו ְׁשלָֹׁשה ָבִנים ַעל ֵּכן ָקָרא ְׁשמֹו ֵלִוי

  :ג- א' לבראשית  .9
  ...ַוֵּתֶרא ָרֵחל ִּכי לֹא ָיְלָדה ְלַיֲעקֹב ַוְּתַקֵּנא ָרֵחל ַּבֲאחָֹתּה) א(

  : ַוּתֹאֶמר ֶאל ַיֲעקֹב ָהָבה ִּלי ָבִנים ְוִאם ַאִין ֵמָתה ָאנִֹכי
ַוִּיַחר ַאף ַיֲעקֹב ְּבָרֵחל ַוּיֹאֶמר ֲהַתַחת ֱאלֹוִקים ָאנִֹכי ) ב(

  : ֲאֶׁשר ָמַנע ִמֵּמְך ְּפִרי ָבֶטן
וּתֹאֶמר ִהֵּנה ֲאָמִתי ִבְלָהה ּבֹא ֵאֶליָה ְוֵתֵלד ַעל ִּבְרַּכי ) ג(

  :ְוִאָּבֶנה ַגם ָאנִֹכי ִמֶּמָּנה
  :ב-ז א"בראשית ט. 10

א ָיְלָדה לֹו ְוָלּה ִׁשְפָחה ִמְצִרית ְוָׂשַרי ֵאֶׁשת ַאְבָרם לֹ) א(
  : ּוְׁשָמּה ָהָגר

ִמֶּלֶדת ּבֹא ָנא ' ַוּתֹאֶמר ָׂשַרי ֶאל ַאְבָרם ִהֵּנה ָנא ֲעָצַרִני ה) ב(
  :ֶאל ִׁשְפָחִתי אּוַלי ִאָּבֶנה ִמֶּמָּנה ַוִּיְׁשַמע ַאְבָרם ְלקֹול ָׂשָרי

  :ן"רמבפירוש ה. 11
או ,  בבני שפחתה שיהיה לה נחת רוח-שתבנה ממנה 

  .זכות שתזכה היא לבנים בעבור כן
  :ו" ט- ד "י',לבראשית . 12

ַוֵּיֶלְך ְראּוֵבן ִּביֵמי ְקִציר ִחִּטים ַוִּיְמָצא דּוָדִאים ַּבָּׂשֶדה ַוָּיֵבא 
אָֹתם ֶאל ֵלָאה ִאּמֹו ַוּתֹאֶמר ָרֵחל ֶאל ֵלָאה ְּתִני ָנא ִלי 

ְמַעט ַקְחֵּתְך ֶאת ִאיִׁשי ְוָלַקַחת ַוּתֹאֶמר ָלּה הַ : ִמּדּוָדֵאי ְּבֵנְך 
ַּגם ֶאת ּדּוָדֵאי ְּבִני ַוּתֹאֶמר ָרֵחל ָלֵכן ִיְׁשַּכב ִעָּמְך ַהַּלְיָלה 

  : ַּתַחת ּדּוָדֵאי ְבֵנְך 
  :כ' ראשית לב. 13

ַוִּיְזּכֹר ֱאלֹוִקים ֶאת ָרֵחל ַוִּיְׁשַמע ֵאֶליָה ֱאלֹוִקים ַוִּיְפַּתח ֶאת 
  : ַרְחָמּה

  :כד-כג' ית לבראש. 14
  :ַוַּתַהר ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוּתֹאֶמר ָאַסף ֱאלֹוִקים ֶאת ֶחְרָּפִתי

  : ִלי ֵּבן ַאֵחר' ַוִּתְקָרא ֶאת ְׁשמֹו יֹוֵסף ֵלאמֹר יֵֹסף ה
  
  
  


