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 מות רחל וקבורתה 

ְדָתּה: ל ַוְתַקׁש ְבלִּ ֶלד ָרחֵּ ְבַרת ָהָאֶרץ ָלבֹוא ֶאְפָרָתה ַותֵּ י עֹוד כִּ ל ַוְיהִּ ית אֵּ בֵּ ְסעּו מִּ ֹׁאֶמר    ַויִּ ְדָתּה ַות י ְבַהְקׁשָֹׁתּה ְבלִּ ַוְיהִּ

ן י ַגם ֶזה ָלְך בֵּ י כִּ יְראִּ י  :ָלּה ַהְמַיֶלֶדת ַאל תִּ את ַנְפָׁשּה כִּ י ְבצֵּ ין:   ַוְיהִּ ְנָימִּ יו ָקָרא לֹו בִּ י ְוָאבִּ ְקָרא ְׁשמֹו ֶבן אֹונִּ ָתה ַותִּ   מֵּ

ית ָלֶחם: וא בֵּ ר ְבֶדֶרְך ֶאְפָרָתה הִּ ָקבֵּ ל ַותִּ ל ַעד ַהיֹום:    ַוָתָמת ָרחֵּ וא ַמֶצֶבת ְקֻבַרת ָרחֵּ ָבה ַעל ְקֻבָרָתּה הִּ ב ַיֲעקֹׁב ַמצֵּ ַוַיצֵּ

 1(.כ- לה טזבראשית  )

פַ  י מִּ י ְבבֹׁאִּ ָתה ָעַלי ָרחֵּ ַוֲאנִּ ֹׁא ֶאְפָרָתה  ָדן מֵּ ְבַרת ֶאֶרץ ָלב וא ל ְבֶאֶרץ ְכַנַען ַבֶדֶרְך ְבעֹוד כִּ ָוֶאְקְבֶרָה ָשם ְבֶדֶרְך ֶאְפָרת הִּ

ית ָלֶחם  2(.בראשית מח ז) :בֵּ

י ּו הַ ְתָךְבֶלכְ  ָמדִּ עִּ ם ְקֻבַר ָמצָ יֹום מֵּ ים עִּ י ֲאָנׁשִּ נְ אָת ְׁשנֵּ ְגבּול בִּ ל בִּ ן ְבֶצְלַצח ְוָאְמ ת ָרחֵּ ְמְצאּו ָהֲאתֹׁנֹות ֲאֶׁשר  ָימִּ ֶליָך נִּ רּו אֵּ

ׁש  3(. שמואל א פרק י פסוק ב) :ָהַלְכָת ְלַבקֵּ

 רחל  הרמה נפטבשל  –פרשת ויצא עד ד  בראשית רבה

שדברה    : ר' יודן אמר  5.ר' יודן ור' יוסי  4? להילמה מתה רחל תח   -(  יד  לא" )בראשית  ותען רחל ולאה ותאמרנה לו"

יוסי  .ותהבפני אח והלא לרחל קרא ורחל ענתה    ?ונה אותועורא ראובן ושמעון  קראית מימיך אדם    :א"ל ר' 

עם אשר  "  :שנאמר  ,על דעתיה דרבי יוסי לא מתה אלא מקללתו של זקן  7על דעתיה דר' יהודה ניחא   6. אותו

ֵני ַהַשלִּ " והיה ", תמצא את אלהיך לא יחיה פְׁ לִּ יָֹּצא מִּ ָגָגה שֶׁ שְׁ   8" )קהלת י ה(. יטכִּ

 הרועה הזאב והכבשה משל  – נב קאגדת בראשית )בובר( פר 

לּו  הו שאומר הכתוב: ". ז "ויזכור אלהים את רחל" ָכשְׁ יָריו יִּ כֹּר ַאדִּ זְׁ יָכָתםיִּ זה יעקב    -אדיריו    9)נחום ב ו(.  "ַבֲהלִּ

יכשלו  "אלא    10. טו ה(  )בראשית  "זרעך   הכה יהי : "ושילם מהן החשבון שאמר לאברהם  ה "הקבורחל שזכרן  

שיעקב אמר"בהליכתם יחי  עם"   :,  לא  ידע    בראשית)  ה"אשר תמצא את אלהיך  ולא  רחל  אל  והלך  לב(.  לא 

 
עמדו חכמים  בה. וכבר  וא עובר מספר מאורעות משמעותיים ובהם מות רחל אשתו האהון לבית אביו בארץ הבמסע יעקב חזרה מחר  1

נא: אין איש מת אלא לאשתו, ואין  ת"ב: "כב עסנהדרין בגמרא אמרו וומשמעותו לשני, י הזוג של מות אחד מבנהמיוחד על הקשר 
 קב. מי ומות רחל ליעמות אלימלך לנע םהדוגמאות שם ה שתי ".אשה מתה אלא לבעלה

רגל מה צף ועולה  לופני מי  לשלא זכה )יכול היה?( להביאה לקבר מסודר.  באחרית ימיו, חוזר יעקב לאירוע מות רחל אשתו האהובה    2
זכרון כאוב זה? לפני יוסף בנה, שנפרד מאמו בגיל צעיר למדי )להלן(, והוא כעת מושל ארץ מצרים, ויעקב מבקש ממנו שיביאו  

ן  גוכ  –ים שמדגישים את המילה "עלי"  מדרשה. ראו  שלא עשה לרחל אמומה    –  בארץ כנען  דרת במערכת המכפלהסומ  לקבורה
קשה מכל    - עלי מיתתה שלרחל    :ר' יוחנןאמר    -  וגו'   י רחלמתה עלפדן  ואני בבואי מ : ")רות רבה ב ז(  פרשת ויחי   בראשית רבה 

ים  נפרשומדרשים  , ובהם  ואני בבואי מפדן מתה עלי רחלדברינו  עקב ליוסף בוכבר הרחבנו לדון בבקשה זו של י  ."הצרות הבאות עלי
מות רחל וקבורתה  בביא את אמו לקבורה הולמת. והפעם, נתמקד  מדוע באמת לא ה  ההתנצלות של יעקב לפני יוסףאת    םימדגישה
 מסופר בפרשתנו. כ

שמואל "הרואה"  בדברי    –לחפש אתונות ומצא מלוכה    צוי בספר שמואל בסיפור שאול שיצאאזכור נוסף של קבורת )קבר( רחל מ  3
דא עקא, שכאן לכאורה ממוקם קבר רחל "בגבול בנימין", היינו מצפון לירושלים, ולא בבית לחם יהודה מדרום לירושלים.    ךא אליו.  

רּוִרים ָרֵחל  כ  ור "הרמה" שהוא מצפון לירושלים: "כאזתוך  מ   ידלא  ירמיהו  ב  וכך משתמע גם ִכי ַתמְּ ִהי בְּ ָמע נְּ ָרָמה ִנשְּ ל בְּ ה ָאַמר ה' קו 
ִהָנחֵ הָ ָבֶני  ַבָכה ַעלמְּ  ר ָהָיה  ַהָדָבר ֲאשֶ א: "מ  ירמיהו  זה, וראו על "הרמה" גם ב  פסוקהמפרשים על  ". ראו  ם ַעל ָבֶניָה ִכי ֵאיֶננּו ֵמֲאָנה לְּ

ָיהּו ֵמֵאת ה' ַאַחר ַשַלח א  ֶאל   מְּ ֲאָדן ַרב ַטָבִחים ִמן ָהָרָמה  ִירְּ בּוַזרְּ ְך ָכל  ...  תו  נְּ תו  רּושָ בְּ ם ִויהּוָדהָגלּות יְּ ִלים ָבֶבָלה  ַלִ גְּ הדרך לבבל היא  ".  ַהמֻּ
 . במות רחל תחילהנפתח  ךלהלן נתייחס בקצרה לבעיה זו, אמצפון לירושלים לא בדרומה. 

 שהרי היא האחות הצעירה.  4
 ליהודה. פורט להלן. ויודן הוא שם אחר לשאלה, כמ  שתי תשובות 5
ַלח ַיעֲ : "פרק לבתחילת  רי כתוב  הש  6 ָראַוִישְּ ב ַוִיקְּ ֵלָאה ַהשָ   ק  ָרֵחל ּולְּ אנו  לְּ בעת ששלח    ני לאה". יעקב הוא שהעדיף את רחל על פֶדה ֶאל צ 

 יתה רחל לנהוג כבוד באחותה.  ה היצריכב קורא "לרחל וללאה", . ור' יהודה יאמר: היא הנותנת, למרות שיעקלהן
 דבר זה התחייבה רחל מיתה. מה שיטת ר' יוסי?  שבגלללקבל קצת קשה לפני לאה, הגם של נפטרה רח הסבר מדועקבלנו  7
ֵני ַהַשִליטֵיש ָרָעה ָרִאיִתי תַ : "ראו הפסוק המלא בקהלת  8 ָצא ִמִלפְּ ָגָגה ֶשי  בגזירות של השליט שאי אפשר    " שכפשוטו דןַחת ַהָשֶמש ִכשְּ

אמירה ההרסני שיש לעתים לח  כה" זו של "השליט" על  שם(. אבל חז"ל דרשו "שגגה  יך על הפסוקפירוש אשלראו  לתקן ולשנות )
ות ב  ירושלמי כתוב )כתובות כג ע"א,  אל האמורא  ותיו של שמוע לבנגם אם נאמרה בשוגג. ראו למשל את שאירשל חכמים  קשה  

  א ת )בבא מציע ב אשי לאמימר בדיון על שטרות וריביי רדבר  מועד קטן יח ע"א(,א לנחמו באבלו )ו של שמואל שב דברי פנחס אחי,  (ו
שנראה יש גם לרחל חלק  יעקב לרחל, הגם שכפי  דברי  וכאן,    .ועוד נינוס )קהלת רבה י ה(  שניבא שימות לפני אנטורבי  סח ע"א(,  

 משל הבא. -במדרשזו למות רחל, סיבה  עוד על   בעניין.
ך הדרשן לוקח את  א   .ביחיופסוק  א  הו ,  (ראל"את גאון יעקב כגאון יש  מתאר את הגאולה )"שב ה'ה  נחוםפסוק זה מספר  כפשוטו,    9

 . (לטובה ורחלזכירת יעקב  )אחרי   כשלון יעקבובונה עליו דרשה על   כשלון הגוייםקטע הפסוק הנ"ל המתאר את 
 של הדרשה.רק רחל ולא לאה? התשובה טמונה בחלק השני זרע. ולמה על ריבוי הלאברהם ביעקב מתחילה להתקיים ההבטחה ש 10

https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%95%d7%90%d7%a0%d7%99-%d7%91%d7%91%d7%95%d7%90%d7%99-%d7%9e%d7%a4%d7%93%d7%9f-%d7%9e%d7%aa%d7%94-%d7%a2%d7%9c%d7%99-%d7%a8%d7%97%d7%9c#gsc.tab=0
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זהו שכתוב:    12מח ז(.  בראשית)  "ן מתה עלי רחלואני בבאי מפד"  :שנאמר  ?ומי גרם לה שמתה בדרך  11. יעקב

אבן לזרוק  )הרועה(  נטל    .לחטוף כבש  לרועה שראה את הזאב שנכנס  ?למה הדבר דומה".  יכשלו בהליכתם"

 14עקב קילל, והיה סבור שהוא מקלל ללבן, ולא היה יודע שקללתו הולכת על כבשתו, וכך י  13. ך בכבשההלו  ,בזאב

 15.כך מתה בדרךלא לב(. לפי בראשית) "ולא ידע יעקב " :שנאמר

 ולא מרגיש מההמתממאחר את נדרו,  – פרשת וישלח סימן ח מדרש תנחומא

ורא וב שםכשהל  :הא  כתיב  נהרים מה  לארם  יעקב  "ך  ידוי?  נדר לאמר  ר  עמדי  עקב  יהיה אלהים    "   וגו'אם 

הביא עליו עשו    17.ובא וישב לו ולא שלם את נדרו  -   הלך ונתעשר  16.כל דבר ודבר  השיבו על  -  (כ  ית כח)בראש

  , א הרגורפש עמו ול הביא עליו המלאך ו  18. לא הרגיש  -ממנו כל אותו דורון עזים מאתים    נטל  ,רגווובקש לה 

כיון שלא    .ענעשה צולו  ...  רגווזה סמאל שרו של עשו שבקש לה    -"  ק איש עמוויאב  וויותר יעקב לבד "  :שנאמר

ותמת רחל  "  :שנאמר  ,רחלבאת עליו צרת    ,כיון שלא הרגיש  ".ותצא דינה"  :שנאמר  ,באת עליו צרת דינה  ,הרגיש

ם  : "מראשנ  ,ואינו משלם גורם לאשתו שתמותכל הנודר    :דאמר  ,מסייע ליה לרב שמואל בר נחמן  ".ותקבר אִּ

יָך תֶׁ ַתחְׁ ָך מִּ ָכבְׁ שְׁ ַקח מִּ ַשֵלם ָלָמה יִּ ָך לְׁ ואינו  זה לוקה  עד מתי יהא הצדיק ה  : ה"הקבאמר  (.  כזכב  משלי  " )ֵאין לְׁ

 19.גיש באיזה חטא לוקהמר

 ותהרחל במבת כמה  - פרק בסדר עולם רבה 

ם ששה חדשים מקריב  לבית אל ועשה ש  יצא מסכות ובא ...    שה שם י"ח חדשיםעויצא מארם נהרים ובא לסכות  

בת ל"ו שנה,  רחל מתה    רה, נמצאת וובו בפרק מתה רבקה ודב .  יצא משם ונולד לו בנימן ומתה רחל  .למקום

 20כ"ב, שהיו תאומות.  ולאה לא עברה על מ"ד שנה, נמצאו רחל ולאה נשאו בנות כ"ב

 
 המשך במשל על הרועה, הזאב והכבש. וה. , ב"הליכתם" לחיים חדשים בארץ ה ברחללא יחיה", הלכה ופגעשאמירה זו של יעקב " 11
ליוסף בסוף  של יעקב  מור, בדבריו  י צרת רחל, עלי מיתתה. וכל זה כא: על. ראו לעילי""בגללדורש את המילה "עלי" שבפסוק במובן    12

 כישלון זה. שגם לרחל היה חלק בבבירור מרמזת ,  רחללו" שכוללת את על "ויכש אבל הדרשה שת ויחי.ימיו בפר
 האבן בכבשה.  ופגעה 13
ִעֶזיָך ֹלא ִשֵכלּו: "ן, וכדברי יעקב ללבמרמז לרחל שהוא גם כינוי לכבשים  14 ֵחֶליָך וְּ את בנה, אבל  לא שכלה רחל    . לא לח(בראשית  " )רְּ

  בנים. אבל שילמה בחייה היא.תה בסוף לשני ל של יעקב שזכגם רחוכך  לּוכֵ רחליו של לבן לא ִש  תה בלידתו.מ
:  מספר מקורותוכדברי חז"ל ב  ה"אשר תמצא את אלהיך לא יחי  עם"שרחל נפטרה בגין דברי יעקב ללבן  וכך גם במדרשים רבים    15

  -   חיהי   לא":  לבלא  אשית  בר  ובר(מדרש אגדה )ב . ראו  נו ע"א, סנהדרין צב ע"ב(כות  באה" )ברהיא    – קללת חכם אפילו על חינם  "
ולא ידע יעקב כי  : "פרשת ויצאלג  -לא לבראשית  א זוטרתא )לקח טוב( בפסיקת כך גם בו".  מתה רחל בלא זמנהני החרם הזה  ומפ

  - על חנם    לוקללת חכם אפי  :ןנו דאמרי רבנת הצדיק, הייא אביה עובדם. אעפ"כ פגעה בה קללשלא יה   ,םלשם שמי   -  רחל גנבתם
 - מח ז(ואני בבואי מפדן מתה עלי רחל )שם  :ל ותקבר בדרך אפרתה )בראשית לה יט(, וכתיבת רחותמ   :יה. וכתיבא יחהיא באה: ל

ל רחל  לא יחיה, באותה שעה נגזרה ע"מוסיף:    בראשית אות קמ  -מדרש ילמדנו )מאן( ילקוט תלמוד תורה  ו".  עלי הגרמת קללה
 לא דברה אמת.  שדרך נשים לה, שאמרה רחל ללבןח שכמה שאגב מוכי". יה בבטנהמיתה, לולי בנימין שה

  חילת שמסבירים את חששותיו של יעקב והנדר שעשה בת  השיבו  על הפרנסה לאוכן    זהלם הבעו  בטחה לצדיקן היאראו דברינו    16
 טח מראש בחלום: "והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך". אך כאן, מבקש הדרשן להחמיר עם יעקב. ם שהובצא, הג פרשת וי 

ָת ָשם ַמֵצָבה ֲאֶשר נָ : "פרשת ויצאלא יג  בראשית  ראו    17 ִכי ָהֵאל ֵבית ֵאל ֲאֶשר ָמַשחְּ ָת ִלי ָשם ֶנֶדר ַעָתה קּום ֵצא ִמן ָהָאָאנ  ַהז את  ֶרץ  ַדרְּ
שּו תֶ ב ֶאל ֶאֶרץ מו  וְּ המחבר   סולם המלאכים ". וכבר אמרו מי שאמרו ששני חלומות היו ליעקב בפרשת ויצא. החלום הנשגב של ָךַלדְּ

ברי  ה לביתו בחרן. ועל כך באו אליו ד"העתודים העולים על הצאן" בעת שעש, לאחריו הוא נודר מה שנודר, וחלום  שמים וארץ 
 (, אזי באמת שהגיע השעה לחזור לארץ .... והחלום הראשון עת יעקב )ושכחת את נדרךכ  אתה חולם ושר ורכוש. אם על עהמלאך

 שמעות: א. הצלתו מהמפגש עם עשו, ב. העברת חלק ניכר מהעושר שצבר לידי עשו. במולא חש ולא הרגיש יעקב   18
ראו  רי חזיון חלום הסולם.  אח האיחור בתשלום הנדר שנדר בצאתו למסעו לחרן  על    –של יעקב  הוא על הנדר    הדגש במדרש זה  19

כל מי שנודר ומשהה את    :אמר רבי שמואל בר נחמן: "שמחמיר עוד יותר עם יעקב  קותיופרשת בחלז א    ויקרא רבהמוטיב זה גם ב
ע"י שנדר ושהה את נדרו    , מיעקב   ?כלהון  ממי אתה למד  .מים ולשון הרעלוי עריות ושפיכות דיוג   דה זרהבוסוף שבא לידי ע  ,נדרו
ויהי    -...  שפיכות דמים    .ותצא דינה  -...  לוי עריות  יג  .ויאמר יעקב אל ביתו הסירו את אלהי הנכר  -בודה זרה ...  ע   .י כולן ידבא ל

...  ו קובר את אשתו  מי שנודר ומשהה נדרכל    :ורבנן אמרי  .וישמע את דברי בני לבן  -. לשון הרע ...  ואביםביום השלישי בהיותם כ
ג    בראשית רבה". ובי רחל לעואני בבואי מפדן מתה    - נדרו    :שנדרו, ההשוואה עם בת יפתח: "ארבעה הם  פרשת ויצאע  שנים 

וכו' ". וכך במקורות    רוחנה נדרה ונשתכרה, ישראל נדרו ונשתכ  . יעקב נדר והפסיד, יפתח נדר והפסיד.  והפסידו ושנים נדרו ונשתכרו
מטות. אך נראה שיש במדרש זה, בפרט בפרשת    ש כי ידור נדר לה'אימהר ולנדור. ראו דברינו  לגרום לאנשים לא ל  רבים על מנת

פעמיים  ביקורת כללית על התמהמהותו של יעקב בדרך חזרה לארץ.    ייע ליה",תוספת "מסהלפני  ' שמואל בן נחמן  דרשתו של רב
קום  וכן    מסע יעקב בחזרתו לארץדברינו  ראו    , ופעם בארץ.כנזכר לעיל  , פעם בחרןצריך הקב"ה להזכיר ליעקב שהגיע הזמן לחזור

לאחר  על דרשה זו: הרי מות רחל בא לאחר שהשלים יעקב את נדרו,  לכאורה  קשה  יש לשאול שאלה  ו  . בפרשה זו  אל   עלה בית
רפים שרחל  לאחר שהסירו את אלוהי הנכר ובהם מן הסתם התשהתברך יעקב בשמו ישראל ובהבטחה מחודשת על הזרע והארץ,  

 . לשאלה זו הלהלן אולי נמצא תשוב ית פרק לה!גנבה מלבן אביה! ראו בראש
ומי שנשלחה ע"י האם לקרוא ליעקב לשוב ארצה    האם  ,יהעהר)במקרא דבורה מתה קודם(.    חד עם רחל מתו גם דבורה ורבקהי  20

בפרשה זו.    מות יצחק ורבקהדברינו    ורא נפטרו כולן בעת אחת.    – שלים עפ"י המדרש את אי אזכור מות רבקה במקרא  ומותה מ
ם לאה בגיל יחסית  וג,  ושששלושים    –שרחל נפטרה בגיל צעיר למדי    , (156בראשית רבתי עמוד  במקבילה  והמדרש זה )למדנו מוד  ע

https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%90%d7%99%d7%9f-%d7%94%d7%91%d7%98%d7%97%d7%94-%d7%9c%d7%a6%d7%93%d7%99%d7%a7-%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%94%d7%96%d7%94#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%95%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A0%D7%A1%D7%94-%D7%9C%D7%90-%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%95#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%90%d7%99%d7%a9-%d7%9b%d7%99-%d7%99%d7%93%d7%95%d7%a8-%d7%a0%d7%93%d7%a8-%d7%9c%d7%94#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9E%D7%A1%D7%A2-%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91-%D7%91%D7%97%D7%96%D7%A8%D7%AA%D7%95-%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%A51#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A7%D7%95%D7%9D-%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%90%D7%9C#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A7%D7%95%D7%9D-%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%90%D7%9C#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7-%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%A7%D7%94#gsc.tab=0
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 ותיה מצול גלהארץ ובבזכות  –ות חרי מרשת איח כה פרמב"ן ויקרא  

בעבור הארץ שתטמא בהן    החמיר הכתוב בעריות,  -  את יושביה  ותטמא הארץ ואפקוד עונה עליה ותקיא הארץ"

הסירו את  "  :קב אבינו לביתו ולכל אשר עמו בשעת ביאתם לארץוזו היא מצות יע ... 21ותקיא הנפשות העושות 

. והשם לו לבדו נתכנו עלילות שמתה רחל בדרך בתחילת  לה ב(שית  )ברא"  אלהי הנכר אשר בתוככם והטהרו

בואם בארץ, כי בזכותה לא מתה בחוצה לארץ, ובזכותו לא ישב בארץ עם שתי אחיות והיא היתה הנשאת  

 22ברה מבנימין קודם בואם בשכם ולא נגע בה בארץ כלל, מפני הענין שהזכרנו: באיסור האחוה. ונראה שנתע

 אוניבן  – וישלחפרשת פב ט  בראשית רבה

, בלשון  "ואביו קרא לו בנימין . "בר צערי בלשון ארמי  -(  יח" )בראשית לה  וני א ויהי בצאת נפשה ותקרא שמו בן  "

  23. הקודש

 24קבר רחלאיפה   – תוספתא מסכת סוטה )ליברמן( פרק יא הלכה יג

כְׁ ר: "כיוצא בדבר אתה אומ...   לֶׁ ָך בְׁ הַ תְׁ ּו  י  ָמדִּ ֵמעִּ נֵ אָת  ָמצָ יֹום  ֲאָנשִּ שְׁ ֻבַר י  קְׁ ם  עִּ ַצחים  לְׁ צֶׁ בְׁ ן  ָימִּ נְׁ בִּ בּול  גְׁ בִּ ָרֵחל    " ת 

ותמת  , שנאמר: "הל יהודחלקו ש והלא לא נקברה אלא בבית לחם    ?שנקברה רחל  היכן מצינו  .)שמואל א י ב(

ואתה בית לחם אפרתה צעיר להיות  אמר: "שנ  ,חלקו של יהודה  25ואין אפרת אלו   -"  רחל ותקבר בדרך אפרת

אתה הולך והן באין    ,דבר עמך הנם על קבורת רחלעכשיו שאני מ   27: אלא אמר לו  26(.מיכה ה א)"  י יהודה באלפ

 28. בגבול בנימן בצלצחומוצא אתה אותן 

 
בכירותה של לאה  מה שמזכיר את יעקב ועשו.  )ובאיזה גיל נישאו(  תאומות    אחיותשרחל ולאה היו  עוד,  ווארבע.  ארבעים    –עיר  צ

ם גם רחל "אחזה  אשהוא התאום שיצא ראשונה. ה  לבכירותו של עשו)"לא יעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני הבכירה"( דומה  
  . "אחותה  שדברה בפני  -  להיתח  למה מתה רחללעיל "עד ד    ית רבהבראשבר' יהודה    שיטתשוב  אותם שנים? ראו  בעקב אחותה" כל  

  ... בשיבה טובה    ה"הקבזו שרה שהידרה    - פרי עץ הדר  בסמליות ארבעת המינים: "  פרשת אמורל י  יקרא רבה  וש  ראו עוד במדר
מה הדס זה רחוש בעלין כך היתה לאה רחושה    .זו לאה  -ענף עץ עבות  ...  יש בה אוכל ויש בה עוקצין  ..שזו רבקה    -כפות תמרים  

לפני    ". רחל היא הערבה הבוכיה שנובלתרחל מתה לפני אחותהכך    , פני ג' המיניןמה ערבה זו כמושה ל  . לזה רח  - י נחל  וערב  . בבנים
 ונראה שמדרש זה חסר שם.  לאה ורחל אחיות ועל יחסי לאה ורחל הרחבנו בדברינו   .שאר המינים

( דווקא בארץ ישראל  פירוש רמב"ן זה על פרשת עריות בספר ויקרא, דן במשמעות המיוחדת של איסור עריות )ועבודת המולך וכו' 21
"ן גם  ". משם נדרש רמבשלימה  , אין טהרה בההנכבד  חוצה לארץ, אף על פי שהכל לשם", לעומת "היא נחלת ה' מיוחדת לשמו"

 לארץ. חזרת יעקב למותה של רחל ב
תמות  לא  עמדה לה זכותה שעפ"י התורה, היא שהביאה למותה של רחל. אמנם  חיים    קדושת ארץ ישראל והדרישה לחיות בה  22

תו" של בנימין להיוולד  שלישי, "זכו  ומצדת.  יסור שתי אחיוא, אבל מנגד עומדת "זכותו" של יעקב שלא יחיה עם  ותיקבר בחוץ לארץ 
שראינו  מדרש ילמדנו  פטירתה עד הולדתו. בדומה ל  , דחתה את ולהשלים את מניין השבטים )ולתת לרחל לפחות שישית מהמנין(

לינו  שהעפותר את השאלה  מה שגם    ".א יחיה, באותה שעה נגזרה על רחל מיתה, לולי בנימין שהיה בבטנה"ל:  על קללת יעקב  לעיל
רחל, מהמפגש ליד  -לקשר המורכב של יחסי יעקבנראה ש  יה לאחר השלמת נדר יעקב.מות רחל השעפ"י המקרא,  לעיל    19ערה  בה

אי קבורתה לצדו,  שגגת הקללה "לא יחיה", וכלה ב(, המשך ביעקב ורחל השבר הגדולהבאר, דרך כעסו עליה כשהתחננה לבן )דברינו  
בתורה העתידה להינתן  שתי אחיות  איסור  על    בארץבחייה על מנת שיעקב לא יעבור  נוסף כאן עוד פן טרגי נוסף. רחל משלמת  

להלן(,   35)הערה  שביקש יעקב בתחילת דרכו  שמשלים את שנים עשר השבטים    רחל חיים לא רק לבןבמותה, נותנת  .  בניולבני  
   בהרבה שעשו בארץ. עבירות קשותשגלו מהארץ בשל  כמנחמת הבניםהיא רחל שלהלן נראה אלא גם חיים ליעקב. 

תי  שיפה בעברית ) שמילה זו קנתה שביתהשון ארמי, אבל נראה ללאמנם הדרשן פונה במותה, זכתה רחל להביא בן נוסף לעולם!  23
ֵתן ַלָיֵעף  : "כטמ  ישעיהו  )  ת כוח "לא אכלתי באוני ממנו" וכן בפשטו   וני יכול להיות גם אבלי וצערי כמו( ואום?מקור קדהשפות מ נ 

ֶבה ָמה ַירְּ ִנים ָעצְּ ֵאין או  ַח ּולְּ ולפיכך,    .וניםאין אואני  בן אוני    הוא  , וכאילו אמרה:לה את כל כוחותיה של רחתלידת בנימין כיל.  ("כ 
.  והחיים יחיוב לצד הטותו להו ולאושש את השם שנתנה לו רחל)הבן היחידי שיעקב נותן לו שם(, בא לחזק   יעקב שקרא לו בנימין

תי  )הושע ט ד(, לא אכל   מלחם אונים  ,והנכון בעיני כי אמו קראתו בן אוני ורצתה לומר בן אבליעל הפסוק: "רמב"ן  ראו פירוש  
ן אונים )ישעיה מ כט(. ולכן קרא אותו בנימין,  וני )להלן מט ג(, ולאיחי, מלשון ראשית אויו עשה מן אוני כואב  באוני )דברים כו יד(,

  ם אמותם יקראו, והנה תרגם רצה להיות קורא אותו בשם שקראתו אמו, כי כן כל בניו בשם שקראו אות ...    ח או בן החוזקובן הכ
ט( בן אוני בן צערי, ואביו קרא לו בנימין  וראיתי בבראשית רבה )פב  דרש לעיל: "מעיר רמב"ן על הממוסיף וו".  אותו לטובה ולגבורה

".  וכן שם כל בניו לשון קדש הוא, אבל רמזו למה שאמרתי, שתרגם הלשון לטובה  . ן הקדשובלשון הקדש. ולא ידעתי מהו, כי הכל לש
 ני" זה. ולהלן נראה עוד על "או

 הדף. ת תחיל פתחנו בל קבורת רחל, בה  ש מעט עום והזמן, נעבור לדרו ביתרת המק  24
 אלא? 25
ָרִתי ַהֶזה ִמֵבית ֶלֶחם  : "יביז  שמואל א  יש עוד פסוקים במקרא בהם נזכרים: אפרת, בית לחם ויהודה בסמיכות כגון    26 ָדִוד ֶבן ִאיש ֶאפְּ וְּ

הּוָדה ָרתִ ...    : "בא  רות  , ו"יְּ ת מיכה על המשיח )המושל( שעתיד לבוא מבית  נבוא", אבל הדרשן מעדיף את  הּוָדהים ִמֵבית ֶלֶחם יְּ ֶאפְּ
ָרֵאל, ככתוב שם: "לחם יהודה ִישְּ ֵשל בְּ יו ת מו  ָך ִלי ֵיֵצא ִלהְּ  עמו. ונימוקיו  – "ִממְּ

 שמואל לשאול.  27
  היינו מדרום ית לחם ודרך אפרת,  דה: בנחלת יהובקברה  ראשית שרחל נל הסתירה לכאורה בין המסופר בספר בכבר חז"ל עמדו ע  28

שהאנשים הצעת התוספתא היא  , היינו מצפון לירושלים.  בו משתמע שרחל נקברה בנחלת בנימין בנהובין ספר שמואל  לירושלים  
לפגוש  הוא  נבא לשאול שששמואל מ בנימין בצלצחעתיד  ב  , בגבול  לחםנמצאים כעת  לגבול  קבורת רחל בבית  בדרכם  בנימין  , 
פב ט ובמדרש שמואל )בובר( יד ו. שם הדיון מתפתח כתשובה למין  אשית רבה  לגול דרשה זו בנוסח וילנא של בראו גבצלצח. ר

שאילנהו מאי דכתיב    ור' יונתן הוו יתבין אתא ההוא מינארבי ינאי  יונתן: "  ר')נוצרי?( שבא להקשות על המקרא לפני ר' ינאי ו

https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%9c%d7%90%d7%94-%d7%95%d7%a8%d7%97%d7%9c-%d7%90%d7%97%d7%99%d7%95%d7%aa#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91-%D7%95%D7%A8%D7%97%D7%9C-%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%A8-%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C#gsc.tab=0
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 ובכיה רחלזכרון  –פרשת וישלח פב י  האשית רברב

  גבי קברו   מותר המת יבנה לו בית על  :מותר המתים כו', ר' נתן אמר  :תנן התם]לה, כ[    "ויצב יעקב מצבה "

ישראל על   למדנו שנקראו  30. םדבריהם הן זכרוניה  -אין עושין נפשות לצדיקים    :ר' שמעון בן גמליאל   נית  29. וכו'

 31. )ירמיה לא(" םהבן יקיר לי אפרימר: " שנא ,שם רחל

אלא צפה יעקב    ?מה ראה אבינו יעקב לקבור את רחל בדרך אפרת  -"  ותמת רחל ותקבר בדרך אפרת"ר:  דבר אח

קול  זהו שכתוב: "כדי שתהא מבקשת עליהם רחמים,    ,לפיכך קברה שם  ,בור שםידות לעתגליות עשה  ינו אב

  32. (יד  אירמיהו ל)" י תמרורים רחל מבכה על בניה מע נהי בכברמה נש

 או תן לי האונאה שליעל בני  תרחםאו  – ביום השמיניפיסקא ג תא רבתי קפסי

ה שם אלא  שלא קברתי  ,אין אתה יכול בני   :באמר לו יעק  .רתהקובגזור עכשיו ואני מעלה אותה ו  :אמר לו יוסף

  ח בראשית מ)  "ואקברה שם"  :שנאמר  ,ה" הקבשאף אני בקשתי להעלותה ולקוברה ולא הניחני    ,על פי הדיבור

י לפניו שסוף בית המקדש עתיד ליחרב ובניו עתידים לצאת  גלוי וצפוש  ?ולמה  .רעל פי הדיבו   -"  שם"מהו    .(ז

  33. ם מועילין להםלו עליהם ואינבקשים מהם שיתפלכין אצל אבות ומהולבגולה והם 

  : ואומרת לפניו  ה" הקבומבקשת רחמים מן    הם באין ומחבקין קבורת רחל והיא עומדת  ,וכיון שהם הולכין בדרך

 34. לי האוניא שליאו תן   .רחם על בנייושמע בקול בכייתי  ,בונו של עולםיר

 מצבת רחל?נבנתה ממה  – פרשת וישלחלה כ ת קתא זוטרתא )לקח טוב( בראשיפסי

 
נוסף, הפוך, ששאול   !". ושם מוצע פתרוןיהודהל בנימין וקבורת רחל בגבול בגבולצח מדי וגו' והלא צ)שמואל א י( בלכתך היום מע 

תיד לפגוש את האנשים בקבורת רחל בבית לחם. כך או כך, עפ"י מקורות חז"ל אין  שעומד כעת עם שמואל בגבול בנימין בצלצח ע 
גם בעדות    וכך,  לארץ הקודש בימי הביניים(  רגל  עוליירים ו תישל  חל נמצא היכן שהוא מזוהה היום )ובעדויות רבות  ספק שקבר ר

אל הטוב והמטיב, ראיתי  ועכשיו שזכיתי ובאתי אני לירושלם, שבח ללה טז: " ...  אחרי שעלה לארץ. ראו פירושו לבראשית רמב"ן 
מצפון    יקוםונים. מה גם שהמאך במחקרים של ימינו יש על כך לא מעט די".  מילת רחל לבית לחם אפילו  בעיני שאין מן קבור

פשר  צור  ל יואל אלי שוכן מאמר    בויקיפדיה  קבר רחלהערך  ראו  רמיהו הנ"ל על "קול ברמה נשמע".  לירושלים מתאים לנבואת י
 באתר דעת.   ל ובעיית קבורת רחלאואותות ש

, הדנה בכסף שאספו לשם קבורת מת ונשאר ממנו "מותר" )עודף(, מה עושים  מסכת שקלים פרק ב משנה הב  משנהעד כאן ציטוט מ  29
ל מותר המת בונין לו נפש ע :אומר  נתן  רבי  .שיבא אליהומותר המת יהא מונח עד    :רבי מאיר אומר  .יורשיו מותר המת לבכסף זה: "

 יעקב הוא הראשון שבונה 'ציון לנפש' על קבר המת.  ". נפש היינו מצבה, מה שמתקשר לפסוק הנדרש כאן.קברו
ים.  קשיטת רבן שמעון בן גמליאל שאין מקימים מצבות על קברי צדיאת מירושלמי שקלים ב ה, כנגד שיטת ר' נתן, מביא המדרש   30

  – קברה    של רחל? המצבה שבנה יעקב עלהאמתי  הזכרון    למחלוקת יפה מהו  נראה שבאנוהם הזכרון שלהם.  דבריהם ומעשיהם  
פקידת קברים, או שמא דמותה של  תפילה וכולל בימינו ומשמש מוקד ל (  1840)מונטיפיורי  במשך הדורות  שופץ והורחב  שמבנה  
שהיה זה היוצא    רבן שמעון בן גמליאליאמר  שבנה יעקב,    ובאשר למצבה  הדרשה.  כפי שממשיכהל כולו  שקפת את עם ישראמהרחל  

 בניית מצבה או ציון על קבר?(  אאיפה יש עוד במקרמצאו מן הכלל )
עידוד  לסמל של    כת רחלפ, הוונפטרה בגיל צעיר  ניםמאשה אהובה שבקושי זכתה לשני ב  תה בכתובים ובמורשת העם.כפי שנחר  31

 . בכל הדורות ותקווה לשיבה וגאולהבני האוני  לכל – מושיםולכ ולים, לגלעקורים נחמהו
מדרש אגדה למשל    ראומצוי במדרשים רבים.  ,  שבים בבוא הגאולהההולכים בגלות ומקבלת פני הבניה  וה את  מוטיב זה שרחל מלו  32

גליות  ברוח הקודש שה  יעקב  אלא צפה  ?מה ראה יעקב אבינו לקבור את רחל בדרך אפרת: "ישלחפרשת ולה יט  ראשית  )בובר( ב
אגדת בראשית  וב  כי איננו".  רחל מבכה על בניה  :דכתיב  שם, כדי שתהא מבקשת רחמים, הדא הוא  רהעתידים לעבור שם, לפיכך קב

שהם חוטאין וגוזלין, והיא מזכרת אותי כשם    הבניי צריכין לה, בשע  :ה"הקבאלא אמר    ?ולמה מתה בדרך אפרת: "בובר( פרק נב)
?  צרו ימיה ומתה בדרךומה שכר יש לה על שנק. עי קולך מבכימנ  :האמר ל.  ה' קול ברמה נשמע וגו'כה אמר    :אני, שנאמרשזכרתיה  

כמות אלה. אך  רבים  עוד  ויש מדרשים  ".  כי יש שכר לפעולתך נאם ה' ]וגו'[ ושבו בנים לגבולם  : י שתזכור אותי על בני, שנאמרכד
היא בית לחם ואח"כ  לבניו, מה יעקב אבינו קבר רחל בדרך אפרת  יעקב אבינו סימן: "157בראשית רבתי עמוד מדרש במיוחד ראו 

". מה פשר "אונאת קבורת  רת רחל ת קבוות אונאב"ה על ישראל בזכקלמגדל עדר, כך לעתיד לבא ירחם הלאה  נסע ונטע אהלו מה
 רחל"? ומה פשר "שכר יש לה" שבמדרש הקודם? 

ל )יהודה( השבויים  ומה ובכללם משה שמבקשים רחמים על בני ישראעל אבות הא   ,א כדיחתפתאיכה רבה  הדרשה הארוכה בראו    33
גלוי לפניך שיעקב עבדך אהבני    ,רבש"ע   : ואמרה  ה"הקבבאותה שעה קפצה רחל אמנו לפני  ים, עד שבאה רחל: "אינם נענו   הגולים

אבי להחליפני לבעלי בשביל  י לבעלי יעץ  מן נשואילי לאבא שבע שנים וכשהשלימו אותן שבע שנים והגיע זבאהבה יתירה ועבד בש 
ומסרתי לאחותי כל הסימנין שמסרתי לבעלי כדי  ...    שלא תצא לחרפהחמתי על אחותי  רו...  י הדבר עד מאד  אחותי והוקשה על

ולא  ם עפר ואפר לא קנאתי לצרה שלי  ומה אני שאני בשר וד  . ולא קנאתי בה ולא הוצאתיה לחרפה...    שיהא סבור שהיא רחל
ת בני ונהרגו בחרב ועשו  את לעבודת כוכבים שאין בה ממש והגלימה קנ  לחרפה, ואתה מלך חי וקיים רחמן מפני הוצאתיה לבושה ו
כה אמר  : הדא הוא דכתיב . חזיר את ישראל למקומןמ בשבילך רחל אני :ואמר  ה"הקבמיד נתגלגלו רחמיו של  ?אויבים בם כרצונם

אמר ה' מנעי קולך מבכי    כה :  בניה כי איננו, וכתיבה מאנה להנחם על  רים רחל מבכה על בניה' קול ברמה נשמע נהי בכי תמרו 
 . "ויש תקוה לאחריתך נאם ה' ושבו בנים לגבולם...   ה כי יש שכר לפעולתך וגו'ועיניך מדמע

:  יל "בן אוני" לעתקשרת למחוזרת ו אוניא זו  ?  "ת קבורת רחלבזכות אונא "  ל בראשית רבתי לעיבשכבר ראינו    מה פשר "אוניא" זו   34
נראה שאפשר לצרף  שהזכר היחידי שיש לו מאמו הוא קברה וסיפור מותה בעת שנתנה לו חיים.  הבן    –  ליואב  בן צערי, בן סבלי

לפי  הטיחו דברים כוכן  בראש השנה    תפילת חנהכאן את רחל לחנה ולאישים אחרים שמדברים אל הקב"ה בעוז רוח )ראו דברינו  
הגדול    והסבל  מול הקב"ה ואומרת: או שתרחם על בניי, או שתחזיר לי את האונאה, את הצער  . רחל עומדת(שלח לךבפרשת    מעלה

 עוברים כעת גולי יהודה!שבנחלתו  –שבהולדת "בן אוני" 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%91%D7%A8_%D7%A8%D7%97%D7%9C
https://www.daat.ac.il/he-il/kitveyet/sinai/elizur-pesher.htm
https://www.daat.ac.il/he-il/kitveyet/sinai/elizur-pesher.htm
https://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%AA-%D7%97%D7%A0%D7%94#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%94%D7%98%D7%99%D7%97%D7%95-%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9B%D7%9C%D7%A4%D7%99-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%94%D7%98%D7%99%D7%97%D7%95-%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9B%D7%9C%D7%A4%D7%99-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94#gsc.tab=0
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שבטים:   בן על האבנים ההם, על שם אחד עשרשמו אבנים  תה. מלמד שכל אחד מהויצב יעקב מצבה על קבור

מצבת  "  :ן של יעקב הוא על כולן כי שמו י"ב אבנים זו למעלה מזו, לכך נאמר. האב"הוא מצבת קבורת רחל"

 35". רחל קבורת 

 המקדש וקבר רחלבית  –( פרשה ק אלבק-וראוד)תיצט ב  בראשית רבה

תוך חלקו  בני קרח מתנבאין עליה, שהיא עתידה להיות ב  וכן אתה מוצא שקודם לארבע מאות ושמונים שנה..  .

נּו, זהו שכתוב: " של בנימין ַרנְׁ י יְׁ ָשרִּ י ּובְׁ בִּ רֹות ה' לִּ ַחצְׁ י לְׁ שִּ ָתה ַנפְׁ ַגם ָכלְׁ ָפה וְׁ סְׁ כְׁ ל ֵאל ָחי נִּ וכן הוא   ,ד ג()תהלים פ "אֶׁ

ֵדי ָיַער: "אומר שְׁ ָצאנּוָה בִּ ָרָתה מְׁ פְׁ אֶׁ ַמֲענּוָה בְׁ ֵנה שְׁ   36. קלב ו( םי תהל) "הִּ

הּוָדה "   :דכתיב  ,ו של יהודה בית המקדש נבנה בתוך חלק  :רבי יהודה אומר ם יְׁ חֶׁ ֵבית לֶׁ ה מִּ י ַהזֶׁ ָרתִּ פְׁ יש אֶׁ ן אִּ ד בֶׁ ָדוִּ   וְׁ

  . רחל  ? ומי מתה באפרתה  .של מי שמתה באפרתה,  הנָ בְׁ   חלקו שלבתוך    :ר' שמעון אומר  37. יב(  יז  שמואל א)  וכו' "

בתוך חלקו של מי    -  )תהלים קלב ו(   " מצאנוה בשדי יער? תלמוד לומר: "א מבניהוה יכול בתוך חלקו של יוסף ש 

  38. "בנימין זאב יטרף" :דכתיב  ,בנימין ? ומי נמשל בחית היער .שנמשל בחית היער

 בת שלום ש 

 מחלקי המים 

ם  אֵ הָ   –היא הירח  ,  ויעקב נותר עם בלהה  )במפרשים(  נפטרה גם זלפהלאה  ות רחל  לאחר פטיר'אי שם'  ם:  חרוני מים א 

בלהה    מדרש בראשית רבתי ועפ"י  .  (תחילת פרשת וישב  רש"י שגידלה אותו כאמו" )  לפי ":  שבפרשה הבאה  בחלום יוסף

 . בנימין וגידלה אותו  שהניקה אתמי  היא גם  

 
אבנו של יעקב, הוא    ש כולם! וברא ים על קברים?(ומניחים אבן על קברה )מקור למנהג הנחת אבנ  ני יעקב חולקים כבוד לרחלכל ב  35

גלל אבש י"ב האבנים שהתאחדו למרורש"י  ראו המדרשים  ת האבן מעל פי הבאר.  מפגש הראשון ביניהם  של יעקב  אשותיו  על 
ן  האם מתאחות  ...    , אמר אבנים נטלמר: שתים עשרה  ר' יהודה א: "יאסח    בראשית רבה פרשת ויצא, כגון  בצאתו לדרכו בתחילת  

מאוחדות, אך   עשר אבנים ם התגשמה משאלת יעקב לשני". שבטיםשנים עשר יודע אני שאני מעמיד  , זו לזואבנים שתים עשרה ה
ה יוסף ובן כמה הי  !דבנימין שזה עתה נולכמובן  מי לא שם אבן?  .  )של הבנים(  ניםאב  11רק    אך כאן  אשתו האהובה.חיי  במחיר  

כך או כך, נראה שלרגע יש אחדות בבית    .כאןלמשל  ון  החשבאו  , ר8-7שבים שהיה בן  יש שמחקברה של אמו?    כאשר שם אבן על
ת האבנים "זו למעלה  )השמ  גאולה. יציאה לגלות, ובשיבה/, ברחל כדמות מאחדת כאן  .גם של בני לאה  -  ה של רחל יעקב סביב פטירת

ד ד    עבודה זרה  מיירושלזמנים לעיין בפירוש עלי תמר  ומטיבי לכת מו   .(?, או שמא סמל יש כאןת המצבההגבהשם  רק להיא  זו"  מ
תן תורה, ראו  אחרי מ  נאסר)מה ש  שמציע שאבנים אלה התאחדו על מנת לקיים את המצבה שעשו האבות שהייתה של אבן אחת

, יש שמעידים שאכן  ם על קבר רחלי דהמעיארץ ישראל  לובמסורות נוסעים  .  (בפרשת שופטים  אהובה או שנואה   –מצבה  דברינו  
 בויקיפדיה.  קבר רחלאו שוב הערך י"א או י"ב אבנים. ר ספרו

ן ָלֶבַטח עָ ברכת משה לבנימין: "הפסוק בעל   דרשה זו  36 כ  ִדיד ה' ִישְּ ָיִמן ָאַמר יְּ ִבנְּ ֵפף ָעלָ לְּ ם ּוָליו ח  ֵתָפיו ָשכֵ יו ָכל ַהיו  לג ב(,  דברים  " )ןֵבין כְּ
  . קדשקום בית המ, דנה על מילג יב(מדרש תנאים לדברים )הופמן( דברים  )ו  שנבפיסקא  מקבילה לה במדרש ספרי דברים  גם בן  וכ

י ובגמרא  בספרבמקבילה  פויטת  כדרשה המשמקום המקדש הוא בשבט בנימין ובברכת משה  עולה בפשטות מהפסוק  לכאורה,  
אבל הדרשה משלבת גם פסוקים מספר  דיד בחלקו של ידיד" )ראו במקורות שם(.  יד ויבנה ידיד לייד  ג ע"א: "יבוא ידיד בןמנחות נ

וקלב שדנים   פד  לכא תהלים פרקים  "גם הם,  קלב:  ראו הרחבת הפסוקים בתהלים  ַלה'  ורה, במיקום המקדש.  ָמקו ם  ָצא  ֶאמְּ ַעד 
ב:ָכנו ת ַלֲאִביר יַ ִמשְּ  רָ ִהֵנה שְּ  ֲעק  ֶאפְּ ָצאנּוָה ִבשְּ ַמֲענּוָה בְּ ָליו : ֵדי ָיַערָתה מְּ ַתֲחֶוה ַלֲהד ם ַרגְּ ָתיו ִנשְּ נו  כְּ ִמשְּ פסוקים  ל בסיס וכו' ". ע ָנבו ָאה לְּ

    המשך הדרשה. בנוי אלה מתהלים
היא? התשובה: בית  ומי    פה היא אפרתזכר בתהלים קלב. איודה מבסס את דרשתו על פענוח מקום "אפרת" או אפרתה" שנר' יה  37

   .ו של יהודהקקדש היה בחלמומכאן שבית ה  .יהודה לחם
)למרות  קום "אפרת",  ולמלפסוקי תהלים  נו  נדרשבר  כאם  ,  שאדרבא  ים על ר' יהודה וסבור  יםר' שמעון )ובספרי ר' מאיר( חולק  38

לראשונה   " שנזכרת במקראש"אפרת   , אזי ברורנימין( היה בחלקו של ב  קדשהמעולה בפשטות שבית  מפסוקי התורה  כבר  לכאורה  ש
וב נושא בית  .  הדעה שבית המקדש הוא בחלקו של בנימין  , מחזקת את"אפרתרך  "בד  ות רחל וקבורתההקשר למ בפרשתנו  על 

דרש ספרי סיבות  . ראו בבראשית רבה הנ"ל, ובמבנפרד  לדוןמקורות רבים ויש  ל יהודה או של בנימין, יש עוד  אם בחלקו שהמקדש  
ראו גם הפשרה  .  ועודבמכירת יוסף, שסעד את אביו לעת זקנתו    חטא  שנולד בארץ, שלאין:  חלקו של בנימות נוספות מדוע בטוב

הר הבית, הלשכות והעזרות. ומה היה בחלקו    -הודה  ה היה בחלקו של ימיח ע"ב: "קובזבחים    , מגילה כו ע"אשבגמרא יומא יב ע"א
חלקה ". אבל אנו בלחלקו של בנימין  לקו של יהודה ונכנסתיתה יוצאה מחהקדשים. ורצועה הוהיכל, ובית קדשי    אולם,  -של בנימין  

על פי שיטת ר' שמעון ורבי  אך  ש!  ן בית המקדובקשר בין מותה וקבורתה בדרך אפרת היא בית לחם ובי  של רחל אמו של בנימין
 ". שמתה באפרתהשל מי  - ה נָ בְּ  חלקו שלבתוך בית המקדש ייבנה "הסיבה העיקרית היא ש מאיר

https://tora.us.fm/tnk1/tora/brejit/tarikim25.html
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9E%D7%A6%D7%91%D7%94-%D7%90%D7%94%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%90%D7%95-%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%94#gsc.tab=0
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%91%D7%A8_%D7%A8%D7%97%D7%9C

