
ממנו  ומבקש  יוסף,  לבנו  קורא  אבינו  יעקב 
זו  בהזדמנות  המכפלה.  במערת  אותו  לקבור 
רחל  אמו  את  קבר  הוא  מדוע  לו  מסביר  הוא 
למערת  אותה  הביא  ולא  לחם  בית  ליד  בדרך 
בעתיד  ילכו  ישראל  שכשבני  בכדי  המכפלה, 
לגלות, הם יוכלו להתפלל בדרך על קברה, והיא 

תעתיר בעדם ותבקש רחמים עליהם.
להשתכנע  יוסף  אמור  מדוע  הכל,  אחרי  אך 
רחל  אמו  של  והבדידות  הסבל  עם  ולהשלים 
להקריב  יעקב  יכל  איך  שנים?  אלפי  כמשך 
אלף  ישראל  לבני  שיקרה  מה  בשביל  אותה, 

שנים מאוחר יותר?

מסירות של אמא

ב"ה

>>

וישלח

חלק ראשון 
רקע היסטורי - היכן קבר יעקב את רחל, ומדוע?...................2

חלק שני  
מדוע זה מגיע לרחל?...............................................................4

תוכן העניינים:
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מקור 1  
חומש בראשית, פרק ל״ה, פסוק ט״ז

ּה. יז ַוְיִהי  ִלְדתָּ ַקׁש בְּ ֶלד ָרֵחל ַותְּ ְבַרת ָהָאֶרץ ָלבוֹא ֶאְפָרָתה ַותֵּ ית ֵאל ַוְיִהי עוֹד כִּ ְסעּו ִמבֵּ טז ַויִּ
י  ּה כִּ ֵצאת ַנְפשָׁ ן. יח ַוְיִהי בְּ י ַגם ֶזה ָלְך בֵּ יְרִאי כִּ ֶדת ַאל תִּ אֶמר ָלּה ַהְמַילֶּ ּה ַותֹּ ִלְדתָּ ָתּה בְּ ְבַהְקשֹׁ
ֶדֶרְך ֶאְפָרָתה ִהוא  ֵבר בְּ קָּ ָמת ָרֵחל ַותִּ ן אוִֹני ְוָאִביו ָקָרא לוֹ ִבְנָיִמין. יט ַותָּ מוֹ בֶּ ְקָרא שְׁ ֵמָתה ַותִּ

ֶבת ְקֻבַרת ָרֵחל ַעד ַהּיוֹם. ָבה ַעל ְקֻבָרָתּה ִהוא ַמצֶּ ב ַיֲעקֹב ַמצֵּ צֵּ ית ָלֶחם. כ ַויַּ בֵּ

מקור 2  
חומש בראשית, פרק מ"ז, פסוק כ"ט ואילך

ים־ ֵעיֶניָך שִׂ ְקָרא ִלְבנוֹ ְליוֵֹסף ַוּיֹאֶמר לוֹ ִאם־ָנא ָמָצאִתי ֵחן בְּ ָרֵאל ָלמּות ַויִּ ְקְרבּו ְיֵמי־ִישְׂ כט ַויִּ

י ִעם־ֲאבַֹתי  ַכְבתִּ ִמְצָרִים׃ ל ְושָׁ ֵרִני בְּ ִדי ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ַאל־ָנא ִתְקבְּ יָת ִעמָּ ַחת ְיֵרִכי ְוָעשִׂ ָנא ָיְדָך תַּ
ְבָעה ִלי  ה ִכְדָבֶרָך׃ לא ַוּיֹאֶמר ִהשָּׁ ְקֻבָרָתם ַוּיֹאַמר ָאנִֹכי ֶאֱעשֶׂ ִני בִּ ְצַרִים ּוְקַבְרתַּ אַתִני ִממִּ ּוְנשָׂ

ה׃ טָּ ָרֵאל ַעל־רֹאׁש ַהמִּ חּו ִישְׂ תַּ שְׁ ַבע לוֹ ַויִּ שָּׁ ַויִּ

מקור 3
חומש בראשית פרק מ"ח פסוק ז'

ֶאְפָרָתה  ָלבֹא  ְבַרת־ֶאֶרץ  כִּ עוֹד  בְּ ֶרְך  דֶּ בַּ ַנַען  כְּ ֶאֶרץ  בְּ ָרֵחל  ָעַלי  ֵמָתה  ן  דָּ ִמפַּ בִֹאי  בְּ ַוֲאִני  ז 

ית ָלֶחם׃ ֶדֶרְך ֶאְפָרת ִהוא בֵּ ם בְּ ֶרָה שָּׁ ָוֶאְקבְּ

רש״י על הפסוק

ָך ָעַלי;  ִלבְּ יֵּׁש בְּ י שֶׁ יָה ֲאִפּלּו ְלֵבית ֶלֶחם ְלַהְכִניָסּה ָלָאֶרץ, ְוָיַדְעתִּ אקברה שם: ְולֹא הוַֹלְכתִּ
יְַּגֶלה אוָֹתם ְנבּוַזְרֲאָדן,  שֶׁ ֵהא ְלֶעְזָרה ְלָבֶניָה כְּ תְּ ם, שֶׁ יָה שָׁ ּבּור ְקַבְרתִּ י ַהדִּ ַעל פִּ ע ְלָך שֶׁ ֲאָבל דַּ
נֱֶּאַמר  ת ֲעֵליֶהם ַרֲחִמים, שֶׁ שֶׁ ּוְמַבקֶּ ם, יוֵֹצאת ָרֵחל ַעל ִקְבָרּה ּובוָֹכה  ֶרְך שָׁ ְוָהיּו עוְֹבִרים דֶּ
ִלְגבּוָלם  ָבִנים  בּו  ְושָׁ ה'  ְנֻאם  ֵתְך  ִלְפֻעלָּ ָכר  שָׂ ֵיׁש  יָבּה  ְמשִׁ "ה  בָּ ְוַהקָּ ְוגוֹ'  ָמע  ִנשְׁ ָרָמה  בְּ קוֹל 

)ירמיהו ל"א(.

מקור 4
ספר ירמיה, פרק ל״א פסוק י"ד ואילך

ֵמֲאָנה  ֶניָה;  ַעל-בָּ ה  ְמַבכָּ ַתְמרּוִרים--ָרֵחל,  ִכי  בְּ ְנִהי  ָמע  ִנשְׁ ָרָמה  בְּ קוֹל  ְיהָוה,  ָאַמר  ּכֹה  יד 

י ֵיׁש  ְמָעה:  כִּ ִכי, ְוֵעיַנִיְך, ִמדִּ י ֵאיֶנּנּו. טו ּכֹה ָאַמר ְיהָוה, ִמְנִעי קוֵֹלְך ִמבֶּ ֶניָה, כִּ ְלִהנֵָּחם ַעל-בָּ
בּו  ְקָוה ְלַאֲחִריֵתְך, ְנֻאם-ְיהָוה; ְושָׁ בּו ֵמֶאֶרץ אוֵֹיב.  טז ְוֵיׁש-תִּ ֵתְך ְנֻאם-ְיהָוה, ְושָׁ ָכר ִלְפֻעלָּ שָׂ

ָבִנים, ִלְגבּוָלם. 

חלק ראשון: רקע היסטורי
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רש״י על הפסוק

מדרש אגדה אמר: שהלכו אבות ואמהות לפייס את הקב"ה על שהעמיד מנשה דמות 
בהיכל ולא נתפייס, 

בשר  רחמי  או  רחמיך  מרובים?  מי  רחמי  עולם,  של  רבונו  לפניו:  אמרה  רחל  נכנסה 
ודם? הוי אומר רחמיך מרובים. והלא אני הכנסתי צרתי בתוך ביתי, שכל עבודה שעבד 
יעקב את אבי לא עבד אלא בשבילי, כשבאתי ליכנס לחופה, הכניסו את אחותי, ולא די 

ששתקתי, אלא שמסרתי לה סימני! 

אף אתה, אם הכניסו בניך צרתך בביתך שתוק להם. אמר לה: יפה למדת סנגוריא, יש 
שכר לפעולתך ולצדקתך, שמסרת סימנך לאחותך.
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משיחת שבת פרשת ויחי ה׳תשמ״ו
ידעתי שיש בליבך עלי 

בפרשת ויחי1 מסופר אודות דברי יעקב ליוסף בקשר לקבורת רחל: "ואני בבואי מפדן 
בדרך  ואקברה שם  לבוא אפרתה  ארץ  כברת  בעוד  בדרך  כנען  בארץ  רחל  עלי  מתה 

אפרת היא בית לחם". 

מארץ  יקחנו  פטירתו  שלאחרי  מיוסף  מבקש  יעקב  והיפוכו:  דבר  כאן  יש  ולכאורה, 
מצרים ויקברנו בארץ כנען, וא"כ, מה מקום להזכיר כאן שלא עשה כן לרחל, אמו של 

יוסף?! 

ומפרש רש"י, שאכן, לכן נתכווין יעקב בדברים אלו – להבהיר ולשלול טענה זו, וכך 
אמר יעקב ליוסף: "אע"פ שאני מטריח עליך להוליכני להקבר בארץ כנען, ולא עשיתי 
כך לאמך, שהרי מתה סמוך לבית לחם . . ואקברה שם, לא הולכתי' אפילו לבית לחם 
ולהכניסה לארץ ]ולהעיר מהשקו"ט בפירוש הדברים2[, וידעתי שיש בלבך עלי, אבל 
דע לך, שעל פי הדיבור קברתי' שם, כדי שתהי' לעזרה לבני', כשיגלה אותם נבוזראדן, 
והיו עוברים דרך שם, יצאת רחל על קברה ובוכה ומבקשת רחמים, שנאמר3 קול ברמה 
נשמע גו' רחל מבכה על בני' וגו', והקב"ה משיבה יש שכר לפעולתך נאם ה' גו' ושבו 

בנים לגבולם".

ונמצא, שענין הגאולה נעשה ע"י פעולתה של רחל – כלשון הכתוב: "יש שכר לפעולתך 
. . ושבו בנים לגבולם". 

ובפרט ע"פ המבואר במדרשי חז"ל4 שכאשר ירמי' הלך לקרוא לאברהם יצחק ויעקב 
ולמשה רבינו כדי לפייס את הקב"ה כו', לא נתפייס כו', עד ש"קפצה רחל אמנו לפני 
כו', מיד נתגלגלו רחמיו של הקב"ה, ואמר בשבילך רחל אני  הקב"ה ואמרה רבש"ע 
מחזיר את ישראל למקומן, הה"ד קול ברמה נשמע גו' רחל מבכה על בני' גו' יש שכר 
לפעולתך גו' ושבו בנים לגבולם", היינו, שרחל היא זו שפעלה את ההבטחה ד"ושבו 

בנים לגבולם". …

אמנם, עדיין צריך להבין כיצד ביטל יעקב מה שיש בלבו של יוסף עליו עי"ז שהסביר 
לו ש"תהא )רחל( לעזרה לבני' כשיגלה אותם נבוזרדאן כו'" – מדוע צריכה רחל לסבול 

בגלל זה?! …

חלק שני - מדוע זה מגיע לרחל?

1( מח, ז.
2( רמב"ן רא"ם ושפ"ח עה"פ. ועוד.

3( ירמי' לא, יד-טו.
4( פרש"י ירמי' שם, יד. פתיחתא דאיכ"ר כד.
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הקבורה בדרך אפרת משמחת את רחל 
והביאור בזה – בפשטות: כאשר רחל יודעת ש"תהא לעזרה לבני' כשיגלה אותם נבוזרדאן 
כו'" – הרי לא זו בלבד שאינה מצטערת וסובלת מהעובדה שנקברה "בדרך אפרת", אלא 
אדרבה, עובדה זו משמחת אותה, שכן, עי"ז יכולה להיות "לעזרה לבני'", לבקש עליהם 

רחמים כו', עד שהקב"ה מבטיח לה "ויש שכר לפעולתך . . ושבו בנים לגבולם"! 

ומובן, שכאשר רחל שמחה על כך שיכולה להיות "לעזרה לבני'" – הרי זה מבטל מה 
שיש בלבו של יוסף על יעקב, שכן, הסיבה לכך שיש בלבו עליו אינה אלא בגלל שדורש 
טובת אמו, ובמילא, לאחרי שיעקב הסביר לו שטובת אמו היא להשאר "בדרך אפרת", 

"שתהא לעזרה לבני'" – נחה דעתו. 

על פי זה מובן עד כמה גדלה מעלתה של רחל אמנו – שהיתה מוכנה לוותר על הזכות 
– כדי "שתהא לעזרה  זה למה  וכל  וטוב לבב,  להקבר במערת המכפלה, מתוך שמחה 

לבני'"! 

והגע עצמך: בודאי ידעה רחל אמנו את גודל מעלתו של יעקב אבינו ]ובפרט על פי 
הנבואה  מעלת  שגדלה  שמצינו  אלא  עוד,  ולא  היו",  נביאות  "האמהות  רש"י5:  דברי 
לשרה  טפל  "אברהם  רש"י6:  כדברי  האבות,  של  הנבואה  מעלת  לגבי  האמהות  של 
ליעקב  בסמיכות  בקבורה  המעלה  גודל  את  היטב  והבינה  ידעה  ובמילא,  בנביאות"[, 
אבינו. . ובפרט – במערת המכפלה, שבה קבורים גם יצחק ורבקה, אברהם ושרה, וכן 
אדם וחוה ומכיון שכן, בודאי ובודאי שהיתה חפצה ביותר להקבר במערת המכפלה, 

ביחד עם יעקב אבינו. 

אבל אף על פי כן, בידעה שיבוא יום ונבוזראדן יגלה את בני' מארץ ישראל – וויתרה 
רחל על הזכות להקבר יחד עם יעקב אבינו במערת המכפלה, והעדיפה להקבר "בדרך 
אפרת", כדי "שתהא לעזרה לבני' כשיגלה אותם נבוזראדן, והם עוברים דרך שם, יצאת 

רחל על קברה ומבקשת עליהם רחמים . . והקב"ה משיבה . . ושבו בנים לגבולם"!

מסירות של אמא בשביל ילדיה החוטאים
וכאן רואים את גודל הפלאת מסירותה של רחל אמנו ודאגתה לבני': מצד אחד מדובר 
אודות זכות קבורה במערת המכפלה ביחד עם יעקב אבינו במשך מאות ואלפי שנים! ... 

ולאידך, מדובר אודות בנים שיהיו לאחרי כמה וכמה דורות, בנים שיהיו במעמד ומצד 
בלתי-רצוי, עד כדי כך, שיתחייבו גלות, "מפני חטאינו גלינו מארצנו", שהרי נבוזראדן 
מצד עצמו אין לו שום שליטה על בני ישראל, ובמילא, מה שהגלם, אין זה אלא מפני 

שנתחייבו גלות...

5( ויצא כט, לד.
6( וירא כא, יב. ב"ר פנ"ח, ד. הובא בפרש"י עה"ת חיי שרה כג, ב.
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ואף על פי כן, בשביל אותם בנים שחטאו וגלו כו' – מוותרת רחל אמנו על זכות קבורה 
זה  ידי  במערת המכפלה ביחד עם יעקב אבינו במשך מאות ואלפי שנים, ובלבד שעל 

תוכל להיות "לעזרה לבני'"!!

מתייסרים  כשבני'   – המכפלה  במערת  משכבה  על  לנוח  היא  יכולה  כיצד  ואדרבה: 
בגלות?!... 

הזכות שהביאה את הגאולה
ועפ"ז מובן גם מה שרחל אמנו היא זו שפעלה את ההבטחה ד"ושבו בנים לגבולם": יעקב 

אבינו – הלך לנוח על משכבו במערת המכפלה, וכן שאר האבות והאמהות; 

אמנם, רחל אמנו – שלא היתה מסוגלת ללכת לנוח על משכבה במערת המכפלה, אלא 
נשארה "בדרך אפרת", לעמוד על המשמר לעזור לבני' כשיגלם נבוזראדן כו' – היא היא 
זו שעוררה את רחמיו של הקב"ה, באמרה "רחמי מי מרובין, רחמיך, או רחמי בשר ודם" 
... "מיד נתגלגלו רחמיו של הקב"ה, ואמר, בשבילך רחל אני מחזיר את ישראל למקומן 

... ושבו בנים לגבולם".  

 משיחת ש"פ ויחי ה'תשמ"ו 
התוועדויות תשמ״ו ח"ב ע' 311 
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ומעלתה המיוחדת של רחל - ״עיקרו של בית״, ״עקרת הבית״ - שהיא מוותרת על 
שלימות ומעלת עצמה להיות קבורה במערת המכפלה, כדי שתהא לעזרה לבני׳״, ובזה 
גופא - בנים שיהיו לאחרי כמה וכמה דורות, ובנים שיהיו במעמד ומצב בלתי רצוי, 
עד כדי כך שיתחייבו גלות: ובשביל אותם הבנים שחטאו וגלו - מוותרת רחל אמנו על 
זכות קבורה במערת המכפלה ביחד עם יעקב אבינו במשך מאות ואלפי שנים, כדי שעל 

ידי זה תוכל להיות ״לעזרה לבני׳״.

וזהו הטעם שהיא הביאה את ההבטחה ד״ושבו בנים לגבולם״ - דהיות שהיא וויתרה 
על מעלת עצמה, בשביל בנים אלו, מצד הקשר העצמי שבינה ובינם )בכל מצב שיהיו(, 
הרי זה ממשיך מלמעלה ״מדה כנגד מדה״, שלמרות מצבם הגלוי של הבנים )שנתחייבו 
גלות(, הבטיח הקדוש ברוך הוא ״ושבו בנים לגבולם״, שלהיותם בנים הרי ודאי שישובו 

לגבולם, בגאולה האמיתית והשלימה, במהרה בימינו ממש.

 

מיזם של "משרד השלוחים"
 נוסד בימי השבעה לזכרון ולע"נ הרב גבריאל נח וזוגתו רבקה הי"ד

שלוחי הרבי במומבאי, הודו 6


