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למקֹומן יׂשראל את מחזיר אני רחל ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָּבׁשבילְך

רחל המלכה ותמלוך
ּבנימן ּבגבּול רחל קברת עם אנׁשים ׁשני ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָֻּומצאת

בשעת היא הנביאים בספרי מוזכר רחל של ששמה הראשונה הפעם
יוצק הוא שאול, את ממליך הנביא שמואל כאשר ישראל. מלכות הקמת
הּיֹום "ּבלכּתָך רחל. לקבורת אותו ושולח לו נושק המשחה, שמן את #ַ!ְְְֶעליו
וכו' ּבצלצח" ּבנימן ּבגבּול רחל עם־קברת אנׁשים ׁשני ּומצאת 0ֲֵָ2ְִִַֻ4ֵָ5ְִ4ְִָ6ְְִֶ7ְַ/ִָָָ.ִֵָמעּמדי

י') א' במדרש(שמואל ט). פב וישלח רבה את(בראשית שאל אחד שמין מסופר
ביהודה?". רחל וקבורת ּבנימן ּבגבּול צלצח "והלא יונתן: ור' ינאי ְְְִִִֶַָרבי

שני תמצא רחל לקבר כשתגיע לדוד, שמואל אמר כך יהונתן: רבי ענה
הראשון המפגש מתחיל כך ולמה בנימין. שבנחלת מצלצח שבאו אנשים
מבנימין רחל בני בין לחבר תפקידו כי הראשון? ישראל למלך המיועד של
שבו מהיום השבטים בין שהייתה המחלוקת את לתקן מיהודה. לאה לבני

יוסף. מכירת חטא את לתקן ללאה. רחל בין החליף לבן

רחל תיקון
לאחותה סימנים מסרה היא רחל. הייתה הזה התיקון על נפש שמסרה מי
הכהונה את לבניה הפסידה היא שעה שבאותה למרות תתבייש, שלא כדי
שהתגבר יוסף, בנה הוא עניין באותו נפש למסור שהמשיך מי המלכות. ואת
אלהים רעה עלי חׁשבּתם "ואּתם לעבד: שמכרוהו על לאה בני לאחיו ְְֱֲִֶֶַַַָָָֹומחל

רב" עם להחית הּזה ּכּיֹום עׂשה למען לטבה כ)חׁשבּה נ, .(בראשית ְְְֲֲֲֶַַַַַַָָָָֹֹֹ

רחל היא הּבית ׁשעּקר מֹודים ִִִִֵֶַַָָָהיּו
יצירת בשעת היא הנביאים בנבואות רחל מוזכרת שבה השנייה הפעם
לאשה, רות את ולוקח המניעות על מתגבר כשבועז דוד. בית מלכות
אׁשר־ ּכל־העם "וּיאמרּו ואומרים: יהודה משבט הזקנים אותו 0ְֹ2ָָָDֲֶַמברכים

ּוכל ּכרחל| אל־ּביתָך הּבאה את־האּׁשה ה' יּתן עדים והּזקנים אהּבּׁשער ַַ5ְְֵַַ6ִֵ7ִִֵ/0ִֶָֽ2ַָָָHֵֶIְֵֶָ!ְֵָ#
ּבבית ּוקרא־ׁשם ּבאפרתה ועׂשה־חיל יׂשראל את־ּבית ׁשּתיהם ּבנּו Hְִָ.ֲֵֵַַHְְִֶ.ְָָָ6ְֵֵ4ֵֶ#ְֵֶ!0ֲֶָאׁשר

רות)לחם" מגילת רחל(סוף את מקדימים שאיתו העם וכל בועז למה . ֶָֽ
את שעה באותה שהכירו אלא יהודה. עיר לחם בבית הם הרי ללאה?

רחל של הגדולה רחל"מעלתה ּבׁשביל אּלא לבן ּבבית יעקב נׁשּתעּבד ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ"ׁשלא
תרו) ד רות שמעוני ׁשּלֹו(ילקוט סנהדרין וּכל ּבֹועז ׁשּיצא ּפי על "אף ולכן .ְְִִֶֶֶַַַַָָ

רחל". היא הּבית ׁשעּקר מֹודים היּו ִִִִִֵֵֶַַָָָָמלאה,

הקדשים קדשי ובית היכל אולם, בנימין? של בחלקו היה מה
שבין החיבור במקום המקדש מקום את ומוצא רחל שעשתה מה מבין דוד

בנימין לשבט יהודה ע"ב)שבט נד המקדש(זבחים בית שעיקר רואה גם הוא .
הבית, הר יהודה? של בחלקו היה מה "דתניא. בנימין. של בחלקו הוא
קדשי ובית היכל אולם, בנימין? של בחלקו היה ומה והעזרות. הלשכות

ע"א)הקדשים" יב שחוברה(יומא כעיר ירושלים את ייסדה הזאת ההכרה .
עץ את לקח אני "הּנה אחד. להיות ישראל את שיחבר מקום יחדיו, ֲִִֵֵֵֶַֹלא
עץ את עליו אֹותם ונתּתי חבריו יׂשראל וׁשבטי אפרים ּביד אׁשר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָיֹוסף
אתם "ועׂשיתי היא: והמשמעות ּבידי". אחד והיּו אחד לעץ ועׂשיתם ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹיהּודה
עֹוד יהיּו ולא למלְך לכּלם יהיה אחד ּומלְך יׂשראל ּבהרי ּבארץ אחד ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָֹֻלגֹוי

עֹוד" ממלכֹות לׁשּתי עֹוד יחצּו ולא גֹוים יט)לׁשני לז .(יחזקאל ְְְְִִִֵֵֵַָָֹ

הגאולה? את שמביא ברחל יש מה
לגבּולם בנים וׁשבּו לאחריתְך, ּתקוה ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָויׁש

לבית ביחס היא הנביאים בספרי רחל מוזכרת שבה השלישית הפעם
את מתאר הוא ישראל, גאולת על מתנבא הנביא כשירמיהו השלישי.
הכרמים נטיעת את השמחה. ואת לארץ העלייה את שמביאה רחל תפילת
כמו כי לנו מסביר ירמיהו הזאת. בעת שמתעוררת ה' אהבת ואת בשומרון
מטה: של התעוררות אחרי מגיעה מעלה של התעוררות מצרים, ביציאת
מאנה ּבניה; על מבּכה רחל תמרּורים, ּבכי נהי נׁשמע ּברמה קֹול ה', אמר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹ"ּכה

ּכה אינּנּו. ּכי על-ּבניה, ּכילהּנחם מּדמעה: ועיניְך, מּבכי, קֹולְך מנעי ה', אמר ְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
ה'; נאם לאחריתְך, ּתקוה ויׁש אֹויב. מארץ וׁשבּו ה', נאם לפעּלתְך ׂשכר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻֻֻיׁש

הגאולה? את שמביא רחל בתפילת יש מה לגבּולם". בנים ְְִִָָָוׁשבּו



רחל קפצה שעה באותה - דמעות
לאביהם ישראל בין שנפסקה הברזל חומת את שוברות רחל של הדמעות

ע"ב)שבשמים לב ברכות בבניה(עיין מתעללים האויבים כאשר בוכה רחל .
גלוי רבש"ע ואמרה: הקב"ה לפני אמנו רחל קפצה שעה "באותה וקופצת.
שנים, שבע לאבא בשבילי ועבד יתירה אהבה אהבני עבדך שיעקב לפניך
להחליפני אבי יעץ לבעלי נשואי זמן והגיע שנים שבע אותן וכשהשלימו
העצה. לי נודעה כי מאד, עד הדבר עלי והוקשה אחותי בשביל לבעלי
יוכל שלא כדי אחותי ובין ביני שיכיר סימן לו ומסרתי לבעלי והודעתי
על ורחמתי תאותי, את וסבלתי בעצמי, נחמתי כן ולאחר להחליפני. אבי
ומסרתי בשבילי לבעלי אחותי חלפו ולערב לחרפה. תצא שלא אחותי

רחל". שהיא סבור שיהא כדי לבעלי שמסרתי הסימנין כל לאחותי

ולא שלי לצרה קנאתי לא ואפר עפר ודם בשר שאני אני "ומה ובהמשך:
קנאת מה מפני רחמן, וקיים חי מלך ואתה ולחרפה לבושה הוצאתיה
בם אויבים ועשו בחרב ונהרגו בני והגלית ממש בה שאין כוכבים לעבודת

ואמר הוא ברוך הקדוש של רחמיו נתגלגלו מיד אניכרצונם? רחל בשבילך
למקומן ישראל את ".מחזיר

מסרה רחל
סימנים
כדי לאחותה
תתבייש, שלא
למרות
שעה שבאותה
הפסידה היא
את לבניה
ואת הכהונה
מי המלכות.
שהמשיך
נפש למסור
עניין באותו
יוסף, בנה הוא
ומחל שהתגבר
לאחיו

אהבּתיְך עֹולם ואהבת - ְְֲֲִַַַָאהבה
את רואה הוא שכאשר יוסף, את לנו מזכירה רחל של הבכייה
שלוש ובוכה להתאפק יכול לא הוא למצרים מגיעים אחיו

בפניהם שלא ל-לא)פעמים מג כד. מב של(בראשית ובסופו .
הֹוציאּו וּיקרא עליו הּנּצבים לכל להתאּפק יֹוסף יכל "ולא ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָֹֹֹדבר:
וּיּתן אחיו: אל יֹוסף ּבהתוּדע אּתֹו איׁש עמד ולא מעלי איׁש ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹכל

ּפרעה" ּבית וּיׁשמע מצרים וּיׁשמעּו ּבבכי קלֹו מה,את (בראשית ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַֹֹ
נראהא) ה' "מרחֹוק עולם. אהבת לנו מגלה אלוקים בגללה .ֵָT6ְִָH
אהבּתיְךלי עֹולם חסד".ואהבת מׁשכּתיְך על־ּכן 7ְֲִַַ1ָ2ְֲַ3ִַ6ְְִֵַ4ֶָֽ

ה' נאם ארחמּנּו רחם - ְֲֲֵֶַַֻֽמחילה
כנגדו. ופשעו אותו מכרו שאחיו למרות ומרחם בוכה יוסף
שיצא נבט בן ירבעם למרות בניה על רחמים מבקשת רחל
בנה את שיחזיר לאלוקים מתפללת היא אפרים. משבט
ואּוסר יּסרּתני מתנֹודד אפרים ׁשמעּתי "ׁשמֹוע ֵ.ִָָֽ#ִַ#ְִֵַ.ְִ#ִַ#HַָIְְִֶַָבתשובה:
הבן זה אלהי". ה' אּתה ּכי ואׁשּובה הׁשיבני לּמד לא 6ֵֶHֹֻ7ֲִֵָHְִָ.ִָ4ַ6ָ4ְֱֲֵָֹּֽכעגל
עֹוד אזּכרּנּו זכר ּבֹו דּברי "ּכי־מּדי אוהבים. כך שכל 4ְְֶֹ6ֶ7ָ.#ְִַ!ִִִֵַֽיּקיר
חוזרים בגללו נאם־ה'". ארחמּנּו רחם לֹו מעי המּו Iֵָ!ֵַ#.ֵַ4ֲֲַֽ6ְֶַֻֽעל־ּכן

- אֹובילם ּובתחנּונים יבאּו "ּבבכי לגבולם. ּכי־הייתיישראל ְִִHָIְֲִַֹֽVִֵֽWִִָֽ1ִ

הּוא ּבכרי ואפרים לאב ".ליׂשראל ְְִֵָ2ְ3ְְֶָ9ְִַ:ִֹֽ

הּגֹוים מלא יהיה וזרעֹו - ה' ְְְְִִֶַַֹקידוש
אומות על גם להשפיע היא רחל בני של התכונות אחת
הוא כך הטבחים, שר של ליבו את קונה יוסף כך העולם.
לב את גם וכך האופים, ושר המשקים שר לב את קונה

את ומשכל הזאת החשובה התכונה את יורש אפרים כי יודע יעקב פרעה.
עונה: הוא בנו לשאלת אפרים. ראש על ימינו את ושם בברכתו ידיו
יגּדל הּקטן אחיו ואּולם יגּדל הּוא וגם ּלעם יהיה הּוא ּגם ידעּתי בני ְְְְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָֹ"ידעּתי

הּגֹוים" מלא יהיה וזרעֹו יט)מּמּנּו מח, מתגלה(בראשית הזאת התכונה . ְְְְִִִֶֶַַֹ
בגבעון חמה כשיעמיד ושמו שמעו בצאת יתמלא העולם ש"כל ביהושע

אילון" בעמק שם)וירח .(רש"י

סופו ועד העולם מסוף השלישית בגאולה גם תישמע הזאת התכונה
רחל, של בניה ׁשמחה"על-ידי ליעקב רּנּו ה' אמר ּבראׁשּכי־כה וצהלּו ִHַָֹHIָ!ְֲַֹֽ#ְִ.ְֲַָ9ְ<ֹ

ׁש את את־עּמָך ה' הֹוׁשע ואמרּו הללּו הׁשמיעּו יׂשראל".הּגֹוים הואארית וכן ַ?ְִִַ1ְַֽ2ְְִ3ַ12ְֶַֽ39ְִֵֵ:ְִֵָֽ

יקּבצּנּואומר: יׂשראל מזרה ואמרּו מּמרחק באּיים והּגידּו ּגֹוים דבר־ה' Aְֵָ1ְִֵָ2ְְַ3ְְִֶָ?9ְִִִֶָ:1ְַ23ְְִִִַ"ׁשמעּו

עדרֹו". ּכרעה ְֶֽ:9ְְֶָֹּוׁשמרֹו

יֹוסף ׁשל זרעֹו ביד אּלא נמסר עׂשו ׁשל זרעֹו אין - ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָניצחון
במדרש חכמינו הניצחון. והיא נוספת, תכונה יש רחל של (תנחומאלבניה

ויצא) הזאתפרשת שמהסיבה מעמידאמרו שאין עולם של עיקרו ובניה "היא
רחל" של בניה אלא בעולם נבחרישראל יהושע שבגללה הסיבה זאת .

אצל מתגלית והיא הארץ. את לכבוש מכולם ונבחר בעמלק, להילחם
הּׂשערה אל ּבאבן קלע זה ּכל ימינֹו יד אּטר ּבחּור איׁש מאֹות "ׁשבע ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹבנימין.

יחטא" טז)ולא כ פרק שלהם(שופטים היכולות את מפנים בנימין כשבני . ְֲִַֹ
אלף ארבעים והורגים העם, את מכלים כמעט הם אחים, למלחמת

ביומיים. ישראל מבני אחים לוחמים

כל את מנצחים הם כתף, אל כתף ביחד נלחמים לאה ובני רחל כשבני
"ויהי יוסף. לידת אחרי רק עשיו עם להתמודד מעז יעקב לכן ְִַאויביהם.
מקֹומי אל ואלכה ׁשּלחני לבן אל יעקב וּיאמר יֹוסף את רחל ילדה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹּכאׁשר
אּלא נמסר עׂשו ׁשל זרעֹו ׁשאין אבינּו יעקב ראה - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּולארצי"
ּובית אׁש, - יעקב בית "והיה ׁשּנאמר: יֹוסף, ׁשל זרעֹו ְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹביד
ולא ואכלּום בהם ודלקּו לקׁש - עׂשו ּובית להבה, - ְְְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹיֹוסף

ּדּבר" ה' ּכי עׂשו לבית ׂשריד א)יהיה .(עובדיה ְְִִִִֵֵֵֶָָ

ע"ב)ובגמרא קכג שדוד(ב"ב ראינו והרי חלבו: רבי הקשה
ועד מהּנׁשף ּדוד "ויּכם איתיביּה: רחל? בני בלי בקרב ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָניצח

למחרתם" ל)הערב לא(ש"א נביאי, ּדאיּקרייְך ליּה, אמר . ְְְֳִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
ּדכתיב, ּכתּובי. יב)אקרייְך עליו(דה"א נפלּו צגלג אל "ּבלכּתֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ

ואליהּוא, ויֹוזבד, ּומיכאל, וידיעאל, ויֹוזבד, עדנח, ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמּמנּׁשה,
ספרי אותך שלימד מי למנׁשה". אׁשר האלפים ראׁשי ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָוצּלתי,

השלים לא במפורשנביאים שכתוב ממה התמונה את לך
משבט חיילים היו דוד של שבצבאו הימים, דברי בספר

במערכה. ניצח הוא ולכן מנשה

וׂשּמחּתים ונחמּתים - ְְְְִִִִַַשמחה
היא בתורה שמחה המילה מופיעה שבה הראשונה הפעם
בטענות בא לבן כאשר רחל. של אביה אצל בשקר, מופיעה
ולא אתי וּתגנב לברח נחּבאת "לּמה לו: אומר הוא ְְְְִִִֵַַַָָָֹֹֹֹליעקב

ּובכּנֹור" ּבתף ּובׁשרים ּבׂשמחה ואׁשּלחָך ּלי לא,הּגדּת (בראשית ְְְְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָֹ
יעקבכז) שבני בשעה להגיע באמת צריכה הזאת השמחה .

ברמאות. לא אבל ישראל, לארץ חוזרים

ועיניְך מּבכי קֹולְך "מנעי הגאולה: בעת לרחל ה' אומר כן 6ְִִֵֶַ.ִ#ֵ!ְִִעל
הגאולה. בעת לשמחה הבכי את יהפכו בניה כי 7ְִִָמּדמעה".
ועל־ּתירׁש על־ּדגן ה' אל־טּוב ונהרּו במרֹום־צּיֹון ורּננּו VְְִHְִִWְֲָ\ֶHIַָָ#ְִַHָֹ"ּובאּו

ולא־ רוה ּכגן נפׁשם והיתה ּובקר ועל־ּבני־צאן ְֶֹ.Hְַָ#ְַָ!6ָֹ7ְְְְֵַָָָָ.ְְִַועל־יצהר
והפכּתי יחּדו ּוזקנים ּובחרים ּבמחֹול ּבתּולה ּתׂשמח אז עֹוד: לדאבה 4ְֲַ6ָָֽHְִַ!ְָ#ְָ.ִַֻ4ְֵ6ְִַ7ְְַָָ0ִִיֹוסיפּו

מיגֹונם". וׂשּמחּתים ונחמּתים לׂשׂשֹון Hְַ.ְְִִַ6ְִִִָֽ#ְָ!ְֶָאבלם

נטעים נטעּו ׁשמרֹון ּבהרי כרמים ּתּטעי עֹוד - ונטיעה ְְְְְְִִִִֵָָָֹֹֽבניין
ְִֵוחּללּו

היין את להם ומביא הארץ את להם בונה אלוקים לשמוח, שיוכלו בכדי
"ׁשבי לו ואומר ירמיהו את מנבא הוא וכך באוצרותיו, שיש ביותר 6ִֻהטוב

אּלה" לא)אל־עריְך החרבֹות"(ירמיהו ונבנּו הערים את "והֹוׁשבּתי לו, (יחזקאל ֶַָ4ְְְְֳִִִִֵֶֶֶֶַָָֽ
ּבמחֹוללג) ויצאת תּפיְך ּתעּדי עֹוד יׂשראל ּבתּולת ונבנית אבנְך "עֹוד .!ְֵֶ#ְְִֽ.ְֵ6ְִַָ7ֵ]ְִַHֻ.ְִַָ6ְִָ4



ג)מׂשחקים" לא, יין(ירמיהו לכם אתן גדולה שמחה לשמח שתוכלו כדי . ְֲִַֽ
וחּללּו" נטעים נטעּו ׁשמרֹון ּבהרי כרמים ּתּטעי "עֹוד ד)טוב. היום(שם, . ]ְִִHְָ.ְִָ6ְֵֹֽ7ְָ4ְֹ6ְִִֵֽ

הכול בעולם. ביותר הטוב היין את הללו בהרים הצמיח שה' יודעים אנו
במחול שיצאו יותר, יבכו שלא בניה, את לשמח רחל, את לשמח בשביל

משחקים.

האבות ברית את מממשות האימהות
רגליו? על ּומעמידּתּו עיניו, מאירה נמצאת ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹלא

הנביאהבטחת אליהו מסביר כך אבות. ברית מימוש היא אמנו לרחל ה'
ליּה, אמר לאלּיהּו. יֹוסי רּבי "אׁשּכחיּה האימהות: תפקיד את יוסי ְְְִִֵֵֵֵַַַָָלרבי
חּטין, מביא אדם לֹו, אמר לאדם? עֹוזרּתּו אּׁשה ּבּמה עזר', ּלֹו 'אעׂשה ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּכתיב

עיניו, מאירה נמצאת לא לֹובׁש? ּפׁשּתן ּפׁשּתן, ּכֹוסס? ְְְְִִִִִִֵֵֵֵָָָָֹחּטין
רגליו?" על ע"א)ּומעמידּתּו סג את(יבמות יוסי רבי פגש . ְֲִַַַַָ

אנו היום
שה' יודעים
בהרי הצמיח
את שומרון
הטוב היין
בעולם. ביותר
בשביל הכול
את לשמח
לשמח רחל,
בניה, את
יבכו שלא
שיצאו יותר,
במחול
משחקים

שאל לאדם? האשה עוזרת במה אותו: ושאל הנביא אליהו
החיטים את לאכול יכול אדם האם הנביא: אליהו אותו
הפשתן את ללבוש יכול אדם האם מהשדה? קוצר שהוא
אל מהכוח הדברים את שמוציא מי בשדה? קוצר שהוא
ּומעמידּתּו עיניו, מאירה נמצאת לא האשה. זאת – ְְֲִִִֵֵַַָָֹהפועל
אל מהכוח להוציא הוא האימהות תפקיד כאן גם רגליו? ְַַָעל

האבות. של הברית את הפועל

וכוכבים וכלבנה כחמה לעולם קיימים
האבות. ברית של חוזקה את זו בנבואה ירמיהו מזכיר לכן
מלפני ימאסו לא ושלום, חס יחטאו ישראל בני אם אפילו
מֹוסדי־ ויחקרּו מלמעלה ׁשמים יּמּדּו אם ה' אמר "ּכה ְְְְְִִֵֵַַָָָֽ!ִִַַָֹה'.
על־ּכל־אׁשר יׂשראל זרע ּבכל־ אמאס ּגם־אני למּטה Dְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָארץ

ה'" נאם לו)עׂשּו לא, הכוכבים(ירמיהו חוזק בין ההשוואה . ְָֻ
נא "הּבט אבינו. לאברהם בראשונה נאמרה ישראל ֶַָלעם
ּכה לֹו וּיאמר אתם לסּפר ּתּוכל אם הּכֹוכבים ּוספר ְְְִִִֶַַַַַָָָָֹֹֹֹֹהּׁשמימה

זרעָך" ה)יהיה טו, .(בראשית ְְִֶֶַ

ע"א)והגמרא לב בעולם(ברכות שיש אומרת
אומר כשמשה לכן כוכבים. 1,064,340,000,000,000,000

לרב" הּׁשמים ּככֹוכבי הּיֹום "והּנכם י)לישראל א הוא(דברים ְְְְִִֵֶַַַָָֹ
העּמים" מּכל המעט "אּתם שהרי למספר, מתכוון (דבריםלא ְִִֶַַַַָָ

ז) אלאז היו לא והלא היום? באותו היו השמים ככוכבי "וכי .
הּיֹום?" והּנכם מהו רבוא. שם)ששים "הנכם(רש"י אלא ְְִֶַ

וכוכבים". וכלבנה כחמה לעולם קיימים כיום משולים

איביו ׁשער את זרעָך וירׁש – הּׁשמים ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָֹּככֹוכבי
"ׂשאּו הכוכבים: מעוצמת בהם שיש ישראל לעם מזכיר הנביא ְישעיהו
יקרא ּבׁשם לכּלם צבאם במסּפר הּמֹוציא אּלה ברא מי ּוראּו עיניכם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֻמרֹום

נעּדר" לא איׁש ּכח ואּמיץ אֹונים מ)מרב תקבלו(ישעיה הזה הכוח את . ְְִִִֵֶַַָֹֹֹ
את וינצח שיירש לו נשבע שאלוקים אברהם כמו לארץ, עלייתכם בעת

זרעָך את ארּבה והרּבה אברכָך ברְך "ּכי כוח. מאותו הּׁשמיםאויביו ּככֹוכבי ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

איביו ׁשער את זרעָך וירׁש הּים ׂשפת על אׁשר יז)"וכחֹול כב, .(בראשית ְְְְְֲֲִֵֶַַַַַַַַָָֹ

יהיה לישראל גם כי בכוכבים ה' עוצמת תיאור בהמשך ישעיהו שאומר זה
כח יחליפּו ה' "וקֹוי ירּבה"; עצמה אֹונים ּולאין ּכח לּיעף "נתן הזה: ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹֹמהכוח
לאברהם, כוח שנתן מי ייעפּו". ולא ילכּו ייגעּו ולא ירּוצּו ּכּנׁשרים אבר ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹֹיעלּו
ּכי ּתירא "אל ולכן הּוא". אני אחרנים ואת ראׁשֹון, ה' "אני לבניו: גם ְֲֲֲִִִִִִֶַַָֹייתן

ּבימין ּתמכּתיָך אף עזרּתיָך אף אּמצּתיָך אלהיָך אני ּכי ּתׁשּתע אל אני ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִִֶַַַַַַָָֹעּמָך
מא)צדקי" .(ישעיהו ְִִ

לּכֹוכבים עד עֹולין - עֹולין ְִִִֵֶַַָּוכׁשהן
מרדכי, מעם אותו מזהירים הם וחכמיו. המן אשת הבינו הזה הסוד את
לֹו "וּיאמרּו לעלות. מפסיק לא הוא – לעלות מתחיל הזה כשהעם ְַֹכי
לא לפניו לנּפל החּלֹות אׁשר מרּדכי הּיהּודים מּזרע אם אׁשּתֹו וזרׁש ְְְְְְֲֲֳִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹחכמיו

לפניו" ּתּפֹול נפֹול ּכי לֹו יג)תּוכל ו לא(אסתר זאת ברח! לו: יעצו עצה . ְִִַָָָ
רּבי ּדרׁש כך למטה. למטה תיפול אתה שלך, האחרונה הנפילה ִַַָתהיה
אּלּו, נפילֹות "ׁשּתי – לפניו" ּתּפֹול נפֹול "ּכי המילים את אלעי ברּבי ְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָיהּודה
ּכׁשהן לכֹוכבים. ּומׁשּולה לעפר, מׁשּולה זּו אּמה לֹו: ׁשאמרּו מלּמד ְְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָָֻלּמה?

לּכֹוכבים" עד עֹולין - עֹולין ּוכׁשהן עפר, עד יֹורדין - ע"ב)יֹורדין טז .(מגילה ְְְִִִִִֵֶַַַָָָ

הּׁשמים ּככֹוכבי אברכָך ברְך ְְְֲִִֵֵֶַַָָָּכי
כריבוי שהיא נאמר לישראל שיהיה והריבוי הברכה על גם
ּככֹוכבי זרעָך את ארּבה והרּבה אברכָך ברְך "ּכי ְְְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָהכוכבים.
להשפיע שאפשר ברכה הּים". ׂשפת על אׁשר וכחֹול ְְֲִֶַַַַַַָָהּׁשמים

ב "והתּברכּו לאחרים אׁשרממנה עקב הארץ ּגֹויי ּכל זרעָך ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַָָָֹ
ּבקלי". ְְִַָָֹׁשמעּת

הברכה על לה' להודות ישראל עם את מעודד המלך דוד
בעת עלינו ומתגלה בכוכבים שמתגלה ה' גדולת על הזאת.
"ּבֹונה דוד: אומר כן על גלויות. וקיבוץ ירושלים ֵבניין
ּומחּבׁש לב לׁשבּורי הרפא יכּנס: יׂשראל נדחי ה' ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָֹירּוׁשלם
ּגדֹול יקרא: ׁשמֹות לכּלם לּכֹוכבים מסּפר מֹונה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֻלעּצבֹותם:

מסּפר". אין לתבּונתֹו ּכח ורב ְְְֲִִֵֵַַָָֹאדֹונינּו

וקּים חי ׁשּבּׁשמים "אבינּו בתפילה: אומרים אנו אלה כל ְִִֶַַַַָָָעל
והּנֹורא הּגּבֹור הּגדֹול ׁשמָך ּכבֹוד ּבעבּור חסד עּמנּו ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָעׂשה
על ׁשהבטחּתנּו הּדבר את אלהינּו ה' לנּו וקּים עלינּו ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּנקרא
קּבצי ּובעת אתכם אביא ההיא ּבעת ּכאמּור חֹוזְך צפניה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָידי
ּבׁשּובי הארץ עּמי ּבכל ולתהּלה לׁשם אתכם אּתן ּכי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹאתכם.

ה'". אמר לעיניכם ׁשבּותיכם ְְֵֵֵֶֶֶַָאת

נעּדר לא ְִֶָֹאיׁש
הגדולה הגדלות כי לנו אומרים וירמיהו הנביא ישעיהו
לכל היחידים. את מבטלת לא הגאולה בעת עלינו שמתגלה
נעּדר" לא "איׁש הגדול. הריבוי למרות משמעות, יש ְִֶָֹאחד

מ) ּבם(ישעיה ארץ מּירּכתי "וקּבצּתים והפסחים. העיוורים גם .ְְְְִִִֵֶַַָָ
חשיבות – הכוכבים אצל כמו יחּדו". וילדת הרה ּופּסח ְְִִֵֵֶֶַַָָָֹעּור

יׂשראל" ּבני אחד לאחד ּתלּקטּו "ואּתם אחד. כזלכל (ישעיה ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָֻ
עליב) לוותר אפשר אי רבים, שיש למרות חשובים. כולם .

של חיסרון כוכב. אף על לוותר אפשר שאי כמו אדם, אף
לעולם מבול להביא יכול מהם ע"א)אחד נט .(ברכות

בימינו רחל של כוחה
לגבּולם בנים ְְִִָָָוׁשבּו

כוח את רחל. של בבניה שקיים המופלא הניצחון כוח על לעיל דיברנו
השחרור, במלחמת היה כך בימינו. גם פועל רואים אנו המופלא הניצחון
נשק, בלי הסיכויים. כל כנגד אויבינו את וניצחנו אויב מארץ כששבנו
לה שאין במלחמה לרעה עלינו הקמים כל את הברחנו ומטוסים, טנקים



ה' כהבטחת לגבולנו כששבנו הימים, ששת במלחמת היה גם כך פשר.
ערב מדינות עשר ימים בשישה נצחנו שבעולם מופלא הכי באופן לרחל.
ומטוסים טנקים נשק לאויבינו שנתנה המעצמה רוסיה בגיבוי שנלחמו
יודעים אנו ימים. בשישה קרס והכל ביועצים, אותם ומילאה חדישים,
בברית לאברהם ה' שנשבע לגבולות שנחזור עד תשתוק לא אמנו שרחל
את נתּתי לזרעָך לאמר ּברית אברם את ה' ּכרת ההּוא "ּבּיֹום הבתרים. ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹבין

ּפרת" נהר הּגדל הּנהר עד מצרים מּנהר הּזאת טו)הארץ .(בראשית ְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

אל בית עלה קּום - הבא ֲֵֵֵהשלב
במדרש ח)חכמינו וישלח כשיעקב(תנחומא נגרמה רחל של מיתתה כי אמרו

לארם יעקב כשהלך וראה "בא מקדש. בית להקים נדרו את קיים לא
ּוׁשמרני עּמדי אלקים יהיה אם לאמר נדר יעקב 'וידר שם כתיב מה ְְֱִִִִִִֶַָָֹנהרים
בׁשלֹום וׁשבּתי ללּבׁש: ּובגד לאכל לחם לי ונתן הֹולְך אנכי אׁשר הּזה ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹּבּדרְך
יהיה מּצבה ׂשמּתי אׁשר הּזאת והאבן לאלקים: לי ה' והיה אבי ּבית ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹאל

לְך' אעּׂשרּנּו עּׂשר לי ּתּתן אׁשר וכל אלקים כ)ּבית כח על(בראשית השיבו . ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹ
ודבר דבר בקשתו)כל כל את אלוקים ולא(מילא לו וישב ובא ונתעשר הלך ,

דורון אותו כל ממנו נטל להרגו, ובקש עשו עליו הביא נדרו. את שילם
וכו' הרגו ולא עמו ורפש המלאך עליו הביא הרגיש. לא מאתים, עזים
'ותצא שנאמר דינה צרת עליו באת – הרגיש שלא כיון צולע. ונעשה
ותקבר' רחל 'ותמת שנאמר רחל צרת עליו באת הרגיש שלא כיון דינה'.
חטא באיזה מרגיש ואינו לוקה הזה הצדיק יהא מתי עד הקב"ה אמר וכו'

שנאמר: מודיעו! הריני אללוקה? בית עלה קּום יעקב אל אלקים ֱֲֲִֵֵֵֶֶַַֹֹֹ'וּיאמר
מ ּבברחָך אליָך הּנראה לאל מזּבח ׁשם ועׂשה ׁשם אחיָך'"וׁשב עׂשו ּפני ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

א) לה .(בראשית
אמן בימינו. במהרה נבנה האלוקים בית את לראות לזכות מתפללים אנו

ואמן.

dkldk daeyz
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רשב"י ע"ה, אמנו רחל קבר המכפלה, מערת כגון קברות, בית בתוך שלא צדיקים

וכדומה.
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אלה בקב"ה. כפירה כמו שזה אמרו חכמינו בשבילו. עושה שאתה הענקית בטובה

באויביו להילחם צריך אדם כי שאומרים התורה פסוקי את למדו לא כנראה שהלעיגו

רבים) עוד כ. דברים ז. דברים ב. דברים לא. שנלחם(במדבר רבנו ממשה גדול לנו מי .

גדול מי מלכים? ב-31 ונלחם ממשה תורה שקיבל מיהושע גדול מי ועוג? בסיחון

אויביו? בכל שנלחם המלך מדוד

בית לו ויבנה הרמב"ם: אומר פחד בלא ה' לשם בצבא שנלחמים חבריך ועל עליך

עłה éי " שנאמר: הבא. העולם לחיי ויזכה עולם עד ולבניו לו ויזכה בישראל ִָֹנכון

...ýמיçמ ýב תëצא לא ורעה נלחם אדני ה' מלחמõת éי נאמן àית לאדני ה' ְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹיעłה

החçים" àצרõר צרäרה אדני Łנפ ז)והיתה .(מלכים ְְְְֲִִִֶֶַַָָָֹ

אימא אצל לאכול באים
תוך אותו, מספר היה זצ"ל שהרב סיפור יש בן-שושן: חיים הרב סיפר
של לציון מגיע כשהייתי בפעם פעם מדי סיפר: וכך צוחק. שהוא כדי

אנש זעתר. עם פיתה ואוכל שיושב אדם שם ראיתי אמנו, סביבורחל ים
אותו ושאלתי אליו פניתי פעם ואוכל. יושב והוא ומתפללים, בוכים
של לציון לכאן, באים האנשים כל אדם: אותו לי השיב העניין. לפשר
כשהיא שמחה ואימא אימא, את לשמח רוצה אני ובוכים. ובוכים אימא,
השבתי תשמח. שאימא כדי אוכל, אני אז אוכלים. שלה הבנים את רואה

זעתר. עם פיתות שתי תאכל ככה, אם לו:

בניה על מחפה רחל

הרב היה החולים, מבית בצאתו יום, בכל בחנוכה. התרחש הזה הסיפור
לבית חוזר כך ואחר מתפלל היה שם רחל, לקבר ללכת מבקש זצ"ל
לקראת עשינו. אנחנו וכך ביקש, הוא כך אבל למה. ידענו לא החולים.
התחילו המבצע סוף ולקראת יצוקה", "עופרת מבצע התחיל חנוכה סוף
אישה שונים במקומות ראו שחיילים כך על עקשניות שמועות להגיע
אמרה היא כשנשאלה ממולכדים. למקומות להיכנס לא אותם שהדריכה
שנפטרה אמנו, רחל דמיוני. מאוד נשמע זה אמנו". "רחל שהיא להם
והסתבר השמועות אחרי קצת עקבנו מופיעה? פתאום שנים, אלפי לפני
חולמניים אנשים לא שניים. ולא אחד לא אנשים. עומדים שמאחוריהן
חיילים אחריות. בעלי קצינים למציאות. דמיון בין לטעות שעלולים

לדמיון. מציאות בין היטב שמבדילים אנשים לוחמים.

בוודאי. אמר: הוא להיות, יכול הזה הסיפור אם זצ"ל הרב את כששאלו
רחל בקבר שהתפלל השלום, עליו פתיה יהודה הרה"ג על סיפר גם הרב
מפקד היה רומל רומל. של צבאותיו את לעצור מקובלים של מניין עם
לכיוון והתקדם צפון-אפריקה מדינות את חייליו עם שכבש הנאצי בצבא
ההם בימים היה הבריטי הצבא אותו. לעצור שיכול מי היה ולא מצרים,
הייתה תוכניתו ארץ-ישראל, בשערי עמד כבר רומל נסיגה. אחר בנסיגה
הגזע חוקי תחת אותם ולשים בארץ-ישראל היהודי היישוב את לכבוש

היטלר. של הנוראים

בקבר הזאת ההשמדה מזימת את לעצור התפללו שהם שעה באותה
אתם מתפללת אמנו רחל את השלום עליו פתיה יהודה הרב ראה רחל,
יחד מתפללת רחל את רואה "אני למתפללים: אמר הוא ממש. בפועל
כולם אבל ראו, לא והם ראה הוא המכפלה". מערת לכיוון ופניה אתנו

נוכחותה. את הרגישו

ואמרתי ימים כמה לפני רחל בקבר שם "הייתי ואמר: אליהו הרב הוסיף
שלך!". הבנים הם להם. תעזרי לכי להילחם. כעת הולכים שלך הבנים לה:

הלכתי טלפוני מענה
מורנו בראשות לרבנים" הוראה "דרכי מדרש בית מרבני הוראה מורי אליהוע"י יוסף שליט"א.הרב
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