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ָרֵחל  ÆLì  ִיחּוָסּה 



ַהַּוְתָרִנית ָרֵחל
  ָרֵחל ֶאת ָלֵׂשאת ַיֲעקֹב ֶׁשָּבא ְּבֵעת

  ְלַעְצֵמנּו ְנָתֵאר .ִוְּתָרה ָרֵחל ,ְלִאיָׁשּה
  עֹוֶמֶדת ַּכָּלה סֹוף סֹוף .ַהּקִֹׁשי ֶאת

  הֹוֶלֶכת ִהיא ִהֵּנה ַהֻחָּפה ַּתַחת
  ,ֳחָדִׁשים ַחִּיים ,ָחָדׁש ַּבִית ְלָהִקים

  !ֲחלֹום ִנְׁשַאר ַהּכֹל ...וְ  ָחָדׁש ָעִתיד
  ַעל ְמַוֶּתֶרת ,ַרָּוָקה ִנְׁשֶאֶרת ִהיא

  ִּבְׁשִביל ֲאחֹוָתּה ְלטֹוַבת ַהִּנּׂשּוִאין
  ,ְלַוֵּתר ַקל לֹא ֶזה .ִּתְתַּבֵּיׁש ֶׁשּלֹא
  ִלְראֹות זֹוֶכה ֶׁשְּמַוֵּתר ִמי ֲאָבל

  .ְיׁשּועֹות
  נֹוָעד ִאֵּמנּו ָרֵחל ֶׁשל ְּפִטיַרת יֹום

  ָרֵחל ֶׁשל ְּבִמּדֹוֶתיהָ  ִלְדּבֹק ֲעבּוֵרנּו
!ּוְלַוֵּתר ִאֵּמנּו
  ְיַתֵּקן ֵמִאָּתנּו ְוַאַחת ֶאָחד ֶׁשָּכל ְּכָכל
  ַהֵּבן ֶׁשל ַהִּוּתּור ֶׁשל ַהּנֹוֵׂשא ֶאת

  ֶאת ְנָקֵרב ְּבָכְך  ַלֲחֵברֹו ָאָדם
  ִלְראֹות ְוִנְזֶּכה ,ַהְּׁשֵלָמה ַהְּגאּוָלה
.ְּבָיֵמינּו ִּבְמֵהָרה ַהָּמִׁשיחַ  ְּבִביַאת

  ֶׁשל ִרּבֹונֹו" :ְוָאְמָרה הּוא ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש ִלְפֵני ִאֵּמנּו ָרֵחל ָקְפָצה"

 ְוָעַבד ,ְיֵתָרה ַאֲהָבה ֲאָהַבִני ַעְבֶּדךָ  ֶׁשַּיֲעקֹב ְלָפֶניךָ  ְוָידּועַ  ָּגלּוי ,עֹוָלם

  אֹוָתן )ְּכֶׁשִהְסַּתְּימּו(= ּוְכֶׁשִהְׁשִלימּו ,ָׁשִנים ֶׁשַבע ְלַאָּבא ִּבְׁשִביִלי

  ְלַבְעִלי ְלַהֲחִליֵפִני ֲאִבי ָיַעץ ,ְלַבְעִלי ִנּׂשּוַאי ְזַמן ְוִהִּגיעּו ָׁשִנים ֶׁשַבע

  נֹוְדָעה ִּכי ,ְמאֹוד ַעד ַהָּדָבר ָעַלי ְוהּוְקָׁשה ,ֲאחֹוִתי ִּבְׁשִביל

  ּוֵבין ֵּביִני ֶׁשַּיִּכיר ִסיָמן לֹו ּוָמַסְרִּתי ְלַבְעִלי ְוהֹוַדְעִּתי ,ָהֵעָצה ִלי

  ִנַחְמִּתי ֵּכן ּוְלַאַחר ,ְלַהֲחִליֵפִני ֲאִבי יּוַכל ֶׁשּלֹא ְּכֵדי ,ֲאחֹוִתי

  ֶׁשּלֹא ֲאחֹוִתי ַעל ְוִרַחְמִּתי ,ַּתֲאָוִתי ֶאת ְוָסַבְלִּתי ְּבַעְצִמי

  ּוָמַסְרִּתי ,ִּבְׁשִביִלי ְלַבֲעִלי ֲאחֹוִתי ֶהְחִליפּו ְוָלֶעֶרב ,ְלֶחְרָּפה ֵּתֵצא

 ,ָּבּה ִקְנָאִתי ְולֹא ִעָּמּה ֶחֶסד ְוָגַמְלִּתי ,ַלֲאחֹוִתי ַהִּסיָמִנים ֶאת

ְלֶחְרָּפה הֹוֵצאִתיָה  ְולֹא



?ָרֵחל ָהְיָתהִמי 
  ֶׁשל ַהְּצִעיָרה ַוֲאחֹוָתּה ,ָלָבן ֶׁשל ִּבּתֹו ָהְיָתה ָרֵחל .ִיְׂשָרֵאל– ַעם ֶׁשל ָהֲאָמהֹות ֵמַאְרַּבע ַאַחת -ָרֵחל�

.ֵלָאה

.ָרֵחל ֶאת ְמאֹוד ָאַהב ַיֲעקֹב .ָאִבינּו ַיֲעקֹב ֶׁשל ַהָּנִׁשים ָהיּו ְוָרֵחל ֵלָאה�

 ָרֵחל ָיְצָאה ְזַמן ּוְבאֹותֹו .ְלָחָרן ּוָבא ֵעָׂשו ִמְּפֵני ָּבַרח ַּכֲאֶׁשר ַהְּבֵאר ְלַיד ָרֵחל ֶאת ִהִּכיר ַיֲעקֹב �

.לֹו ֶׁשִּתָּנֵׂשא ְּכֵדי ָׁשִנים 7 ָלָבן ָאִביָה  ְּבֵבית ַלֲעבֹד מּוָכן ָהָיה ַיֲעקֹב .ָאִביָה  צֹאן ֶאת ְלַהְׁשקֹות

  ַהְּבִכיָרה ֲאחֹוָתּה ֵלָאה ֶאת לֹו ָנַתן ,ָרֵחל ֶאת ּוִבְמקֹום ַיֲעקֹב ֶאת ָלָבן ִרָּמה .ַהָּׁשִנים 7 ִמֶּׁשָעְברּו ַאְך �

  ְמַקֵּבל הּוא ֶׁשְּבסֹוָפן נֹוָספֹות ָׁשִנים 7 ֲעבּוָרּה ְועֹוֵבד ָרֵחל ַעל ְמַווֵּתר ֵאינֹו ַיֲעקֹב ַאְך  .ָרֵחל ֶׁשל

.ְלִאיָׁשּה אֹוָתּה

 ְלַאַחר .ָהְיָתה ֲעָקָרה ִּכי ,ְיָלִדים לֹו ָלֶלֶדת ָיְכָלה לֹא ִהיא ְלַיֲעקֹב ִנְּׂשָאה ֶׁשָרֵחל ְלַאַחר�

.יֹוִסף ֶאת יֹוֶלֶדת ָרֵחל ,ְּתִפּלֹוֶתיָה  ֶאת 'ה ֶׁשָּׁשַמע

.ִּבְנָיִמין הּוא - ֵׁשִני ֶּבן ָלֶלֶדת ָרֵחל ָזְכָתה ,ְּכָנַען ְלֶאֶרץ ְוּיֹוֶסף ָרֵחל ְּכֶׁשִהִּגיָעה�

.ַהֵּליָדה ִמְּקָׁשֵיי ָרֵחל ֵמָתה ִּבְנָיִמין ֶׁשל ְּבֵלָדתֹו�



ִאֵּמנּוְמקֹום ְקבּוָרָתּה ֶׁשל ָרֵחל –ֵּבית ֶלֶחם 
: ֵּבית ָלֶחםִהוא   ֶאְפָרָתהָרֵחל ַוִּתָּקֵבר ְּבֶדֶרְך  ַוָּתָמת"

".ַהּיֹום ִהוא ַמֶּצֶבת ְקֻבַרת ָרֵחל ַעד ְקֻבָרָתּהַיֲעקב ַמֵּצָבה ַעל ַוַּיֵּצב 
)להבראשית פרק (



 -ְולֹא ְּבֶחְברֹון , ּבֹוֲאָכה ֵּבית ֶלֶחם, ַהֶּדֶרְך ֵאם ַיֲעקֹב ֶאת ָרֵחל ַעל ַמּדּוַע ָקַבר 

?  ְוָהִאָּמהֹותָׁשם ָהיּו ְקבּוִרים ָּכל ְׁשָאר ָהָאבֹות 

  ְלִפיָכְך  ,ָׁשם ַלֲעבֹור ֲעִתידֹות ֶׁשַהָּגֻלּיֹות ָאִבינּו ַיֲעקֹב ָצָפה"

."ַרֲחִמים ֲעֵליֶהם ְמַבֶּקֶׁשת ֶׁשְּתֵהא ְּכֵדי ,ָׁשם ְקָבָרּה
)י, פבמדרש בראשית רבא (

  ְמַבֵּקׁש ֶׁשָהִייָת  ְּכֵׁשם ,ַחֶּייךָ " :ְליֹוֵסף לֹו ָאַמר - "ִמַּפַּדן ְּבבֹוִאי ַוֲאִני"

  ְּגזֹר" :יֹוֵסף לֹו ָאַמר ,"ְמַבֵּקׁש ָהִייִתי ֲאִני ָּכְך  ִלְקבּוָרה ִאֶּמךָ  ֶׁשִּתָּכֵנס

 ,ְּבִני ָיכֹול ַאָּתה ֵאין" :לֹו ָאַמר ,"ְוקֹוְבָרּה אֹוָתּה ַמֲעֶלה ַוֲאִני ,ַעְכָׁשו

  ָלֵצאת ֲעִתיִדים ָּבַני ִּכי ,ַהִּדּבּור ִּפי ַעל ֶאָּלא ָׁשם ְקַבְרִּתיָה  ֶׁשּלֹא

  ּוְמַבֶּקֶׁשת עֹוֶמֶדת ְוִהיא ,ָרֵחל ְקבּוַרת ּוְמַחְּבִקים ָּבִאים ֵהם ,ַּבּגֹוָלה

  ."ְּתִפָּלָתּה ׁשֹוֵמעַ  הּוא ָּברּוְך  ְוַהָּקדוש ,ֲעֵליֶהם ַרֲחִמים
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