
 
 נחמה כ אהל"יהב

 חיים ברובנדרהרב 
rcb@atid.org 

 
 

 ח" תשסויחיפרשת 
 "ֵמָתה ָעַלי ָרֵחל"

 

 
www.atid.org 

 

 בראשית פרק כט 
 �ֹ#ר ְיַפת ָהְיָתה ְוָרֵחל ַר!�ת ֵל�ה ְוֵעיֵני) יז( :ָרֵחל ַהְ�ַטָ�ה ְוֵ�� ֵל�ה ַהְ�דָֹלה ֵ�� ָבנ�ת ְ�ֵ�י �ְלָלָב�) טז(
 ָלָב� ַו(ֹאֶמר) יט( :ַהְ�ַטָ�ה ִ-ְ�ָ, ְ-ָרֵחל ָ�ִני� ֶ�ַבע ֶאֱעָבְדָ, ַו(ֹאֶמר ָרֵחל ֶאת ַיֲעקֹב ַוֶ(ֱאַהב) יח( :ַמְרֶאה יַפתִו

 ְבֵעיָניו ַוִ(ְהי� ָ�ִני� ֶ�ַבע ְ-ָרֵחל ַיֲעקֹב ַוַ(ֲעבֹד) כ( :ִעָ/ִדי ְ�ָבה #ֵחר ְלִאי� אָֹת. ִמִ�ִ�י ָלְ, אָֹת. ִ�ִ�י ט�ב
 :ֵאֶליָה ְו�ב��ה ָיָמי ָמְלא� ִ!י ִאְ�ִ�י ֶאת ָהָבה ָלָב� ֶאל ַיֲעקֹב ַו(ֹאֶמר) כא( :אָֹת. ְ-#ֲהָבת� ֲאָחִדי� ְ!ָיִמי�

 ֵאָליו אָֹת. ַוָ(ֵבא ִב�� ֵל�ה ֶאת ַוִ(ַ�ח ָבֶעֶרב ַוְיִהי) כג( :ִמְ�ֶ�ה ַוַ(ַע3 ַהָ/ק�� #ְנֵ�י ָ!ל ֶאת ָלָב� ַוֶ(ֱאס1ֹ) כב(
 ֵל�ה ִהוא ְוִהֵ�ה ַב-ֶֹקר ַוְיִהי) כה( :ִ�ְפָחה ִב�� ְלֵל�ה ִ�ְפָחת� ִזְל5ָה ֶאת ָל. ָלָב� ַוִ(ֵ��) כד( :ֵאֶליָה ַוָ(בֹא

 ֵכ� ֵיָע3ֶה לֹא ָלָב� ַו(ֹאֶמר) כו( :ִרִ/יָתִני ָ/הְוָל ִעָ/ְ, ָעַבְדִ�י ְבָרֵחל ֲהלֹא 7ִי ָע3ִיָת 6ֹאת ַמה ָלָב� ֶאל ַו(ֹאֶמר
 ַ�ֲעבֹד ֲאֶ�ר ַ-ֲעבָֹדה זֹאת ֶאת ַ�� ְלָ, ְוִנְ�ָנה זֹאת ְ�ב9ַע ַמ7ֵא) כז( :ַהְ-ִכיָרה ִלְפֵני ַה8ְִעיָרה ָלֵתת ִ-ְמק�ֵמנ�

) כט( :ְלִאָ:ה ל� ִ-�� ָרֵחל ֶאת ל� ַוִ(ֶ�� זֹאת ְ�ב9ַע ַוְיַמ7ֵא �ֵ! ַיֲעקֹב ַוַ(ַע3) כח( :ֲאֵחר�ת ָ�ִני� ֶ�ַבע ע�ד ִעָ/ִדי
 ַוַ(ֲעבֹד ִמ�7ֵה ָרֵחל ֶאת ַ�� ַוֶ(ֱאַהב ָרֵחל ֶאל ַ�� ַוָ(בֹא) ל( :ְלִ�ְפָחה ָל. ִ�ְפָחת� ִ-ְלָהה ֶאת ִ-�� ְלָרֵחל ָלָב� ַוִ(ֵ��
 ַוַ�ַהר) לב( :ֲעָקָרה ְוָרֵחל ַרְחָמ. ֶאת ַוִ(ְפַ�ח ֵל�ה 3ְנ��ה ִ!י ְיקָֹוק ַוַ(ְרא) לא( :ר�תֲאֵח ָ�ִני� ֶ�ַבע ע�ד ִע/�
 ע�ד ַוַ�ַהר) לג( :ִאיִ�י ֶיֱאָהַבִני ַעָ�ה ִ!י ְ-ָעְנִיי ְיקָֹוק ָר�ה ִ!י �ְמָרה ִ!י ְרא�ֵב� ְ�מ� ַוִ�ְקָרא ֵ-� ַוֵ�ֶלד ֵל�ה
 ע�ד ַוַ�ַהר) לד( :ִ�ְמע�� ְ�מ� ַוִ�ְקָרא ֶזה ֶאת ַ�� ִלי ַוִ(ֶ�� �נִֹכי 3ְנ��ה ִ!י ְיקָֹוק ָ�ַמע ִ!י ַו�ֹאֶמר ֵ-� ַוֵ�ֶלד
 ַוַ�ַהר) לה( :ִויֵל ְ�מ� ָקָרא ֵ!� ַעל ָבִני� ְ�לָֹ�ה ל� ָיַלְדִ�י ִ!י ֵאַלי ִאיִ�י ִי7ֶָוה ַה5ַַע� ַעָ�ה ַו�ֹאֶמר ֵ-� ַוֵ�ֶלד
 :ִמ7ֶֶדת ַוַ�ֲעמֹד ְיה�ָדה ְ�מ� ָקְר�ה ֵ!� ַעל ְיקָֹוק ֶאת א�ֶדה ַה5ַַע� ַו�ֹאֶמר ֵ-� ַוֵ�ֶלד ע�ד
 

 בראשית פרק ל פסוק כב 
 ֱאלִֹהי� ֵאֶליָה ַוִ(ְ�ַמע ָרֵחל ֶאת ֱאלִֹהי� ַוִ(ְז!ֹר
 : ַרְחָמ. ֶאת ַוִ(ְפַ�ח

 י"רש
 סימניה שמסרה לה זכר – רחל את םאלהי ויזכר

 של בגורלו תעלה שלא מצירה ושהיתה, לאחותה
  וא1, בני� לה שאי� לפי יעקב יגרשנה שמא עשו

 האדמו�) שחרית ה"דר קרובות (הפייט שייסד הוא. בני� לה שאי� כששמע בלבו עלה כ, הרשע עשו
 :ונתבהלה לו לקחתה צבה, חלה שלא כבט

 
  בראשית פרק ל פסוק כה

 : �ְל#ְרִצי ְמק�ִמי ֶאל ְוֵאְלָכה 7ְ�ֵַחִני ָלָב� ֶאל ַיֲעקֹב ַו(ֹאֶמר י�ֵס1 ֶאת ָרֵחל ָיְלָדה ַ!ֲאֶ�ר ַוְיִהי
 

 בראשית פרק לא 
 ֶאל ַהAֶָדה �ְלֵל�ה ְלָרֵחל ַוִ(ְקָרא ַיֲעקֹב ַוִ(ְ�ַלח) ד(

 :צֹאנ�

 י"רש
 לאהל כ, ואחר תחלה לרחל – וללאה לרחל ויקרא
 יעקב נזדווג שבשבילה, הבית עיקר היתה שהיא

  שהרי, בדבר מודי� לאה של בניה וא1, לב� ע�

 רחל הקדימו', וגו שתיה� בנו אשר וכלאה כרחל) יא ד רות (אומרי� יהודה משבט דינו ובית בועז
 :ללאה

 

 בראשית פרק לא 
 ִ!י ל� ֶנְחַ�ְבנ� ָנְכִר(�ת ֲהל�א) טו( :�ִבינ� ְ-ֵבית ְוַנֲחָלה ֵחֶלק ָלנ� ַהע�ד ל� ַו�ֹאַמְרָנה ְוֵל�ה ָרֵחל ַוַ�ַע�) יד(

 ְוַעָ�ה �ְלָבֵנינ� ה�א ָלנ� ֵמ�ִבינ� ֱאלִֹהי� ִה8ִיל ֲאֶ�ר ָהעֶֹ�ר ָכל ִ!י) טז( :ַ!ְס5ֵנ� ֶאת �כ�ל ַ�� ַו(ֹאַכל ְמָכָרנ�
 :3ֵהֲע ֵאֶליָ, ֱאלִֹהי� �ַמר ֲאֶ�ר !ֹל
 

 בראשית פרק לא 
 ַהֶ!ר #ֵחינ� ֶנֶגד ִיְחֶיה לֹא ֱאלֶֹהיָ, ֶאת ִ�ְמָצא ֲאֶ�ר ִע�) לב(

 :ְ�ָנָבַת� ָרֵחל ִ!י ַיֲעקֹב ָיַדע ְולֹא ָלְ, ְוַקח ִעָ/ִדי ָמה ְלָ,

 י "רש
 רחל מתה קללה ומאותה – יחיה לא) לב(

 :משל, C עמדי מה :בדר,
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 בראשית פרק לא 
 ְוִלְבנַֹתי ה�א ִלי רֶֹאה #ָ�ה ֲאֶ�ר ְוכֹל צֹאִני ְוַה8ֹא� ָ-ַני ְוַהָ-ִני� ְ-נַֹתי ַהָ-נ�ת ַיֲעקֹב ֶאל ַו(ֹאֶמר ָלָב� ַוַ(ַע�) מג(

 :ָיָלד� ֲאֶ�ר ִלְבֵניֶה� א� ַה(�� ָלֵא7ֶה ֶאֱע3ֶה ָמה
 

 בראשית פרק כו 
 ְוָנַתִ�י ַהָ:ַמִי� יְ!כ�ְכֵב ַזְרֲעָ, ֶאת ְוִהְרֵ-יִתי) ד(

 !ֹל ְבַזְרֲעָ, ְוִהְתָ-ֲרכ� ָהֵאל ָהֲאָרצֹת ָ!ל ֵאת ְלַזְרֲעָ,
 ְ-קִֹלי #ְבָרָה� ָ�ַמע ֲאֶ�ר ֵעֶקב) ה( :ָה�ֶרD ��ֵיי

��ַתי ִמְצ�ַתי ִמְ�ַמְרִ�י ַוִ(ְ�מֹר  :ְות�רָֹתי ח9

 י"רש
 וישמר :אותו כשנסיתי – בקולי אברהם שמע

, שבתורה אזהרות על להרחקה גזרות – מרתימש
 דברי� – מצותי :לשבת ושבות לעריות שניות כגו�

  גזל כגו� להצטוות ה� ראויי� נכתבו לא שאילו
 ולבישת חזיר אכילת כגו� עליה� משיבי� העול� ואומות הרע שיצר דברי� – חקותי :דמי� ושפיכות
 הלכה, פה שבעל תורה להביא – ותורתי :עבדיו לע וחקותיו המל, גזירת אלא בדבר טע� שאי� שעטנז
 :מסיני למשה

 

 ן "רמב
, בקולי י"רש לשו� – משמרתי וישמור) ה(

 להרחקה גזירות C משמרתי. אותו כשנסיתי
 מצות C מצותי. לשבת שבות לעריות שניות כגו�

 גזל כגו� שיכתבו הוא די� נכתבו לא שאלו
 5 הרע שיצר דברי� C חקותי. דמי� ושפיכות

 ולבישת חזיר אכילת כגו� עליה� משיבי� ג"ועו
 על חקו גזר המל, אלא בדבר טע� שאי� שעטנז
 הלכה פה שבעל תורה להביא C ותורתי. עבדיו
 :מסיני למשה
 10 אברה� שהיה דעת על בנוי זה כל יהיה כ� וא�

 וכ,, נתנה שלא עד התורה את ומשמר מקיי�
 עגלות יוס1 לה� וית� בפסוק) ג צד ר"ב (אמרו

 עגלה בפרשת ממנו שפירש, )כא מה להל�(
, אבותיו שהיו כש� בתורה עוסק שהיה ערופה

 15 וישמור כתוב והרי, תורה נתנה לא עכשו ועד

 אמרו וש�. ותורותי חקותי מצותי משמרתי
 מלמד והיה תורה דקדוקי אפילו משמר שהיה
 :'וכו לבניו
 מצבה יעקב הקי� אי, כ� א�, לשאול ויש

 20 וכדעת, אחיות תיש ונשא) יח כח להל�(

 דודתו נשא ועמר�, ארבע) יא עד ר"ב (רבותינו
 עשרה שתי� הקי� רבינו ומשה, )כ ו שמות(

 נוהגי� שיהיו אפשר והאי,, )ד כד ש� (מצבה
 על אביה� אברה� שאסר במה בתורה היתר
 25 יצוה והוא, הדבר על שכר הש� לו וקבע עצמו

. בדרכיו ללכת אחריו ביתו ואת בניו את
 השבת את ששמר) ו עט ר"ב (דרשו וביעקב
 מפני בשבת זה שיהיה ואפשר. תחומי� וקבע
 ירושלמי (כולה התורה ככל שקולה שהיא
 30 מעשה על מעידה שהיא, )ה"ה א"פ ברכות

 :בראשית
 בני של לעריות שניות C משמרתי, נאמר ואולי

 אבר C חקותי, דמי� ושפיכות גזל C ומצותי, נח
 והרכבת בהמה הרבעת של וכלאי� החי מ�

, זרה עבודה ואסורי דיני� C ותורותי, איל� 35 

 השומר והוא, נח בני בה� נצטוו כול� שאלו
 דקדוקי� אפילו ומשמר בוראו רצו� והעושה

 של ז"ע שהזכירו וכמו, שלה� במצות וחומרות
 יד ז"ע (הוות פרקי מאה ארבע אבינו אברה�

 40 למעשרות שמדדוה" שערי� במאה "ודרשו). ב

 לתת עמי� נדיבי האבות היו כי, )ו סד ר"ב(
 ועבר ש� כגו�', ה לכהני או, לעניי� מעשרות

 לעיל (עליו� לאל כה� והוא כעני�, ותלמידיה�
 ):יח יד

 45 אברה� שלמד רבותינו מדעת אלי והנראה

 בה ועסק הקדש ברוח כלה התורה אבינו
 כולה אותה ושמר, וסודותיה מצותיה ובטעמי

 היה אותה ושמירתו, ועושה מצווה שאינו כמי
Dבחוצה ויעקב, בלבד באר Dהאחיות נשא לאר ,

, ה� הארD אלהי משפט המצות כי, עמר� וכ� 50 

 מקו� בכל הגו1 בחובת שהוזהרנו פי על א1
 הזה הסוד רבותינו רמזו וכבר). ב לו קדושי�(
 בו אעיר, ואני, )מג פסקא דברי� בספרי(

). יח יא דברי�, כה יח ויקרא (הש� בעזרת
 55 כמו, היא ידוע בזמ� תחדשהשנ מצוה והמצבה

 דברי� (אלהי,' ה שנא באשר) בספרי (שדרשו
 בימי אהובה היותה אחר ששנאה, )כב טז

 :האבות
 את משמר שהיה) ד צב ר"ב (דרשו וביוס1
 60 שקולה שהיא מפני, במצרי� אפילו השבת

 חדוש על עדות שהיא לפי, המצות כל כנגד
 אמונת בניו את ללמד כ� עושה והיה, העול�

 זרה עבודה כונת מלב� להוציא העול� אתברי
 :כונת� וזאת, המצרי� ודעות

 65 אמונת C משמרתי שיהא נאמר הפשט דר, ועל

 משמרת ושמר המיוחד בש� שהאמי� האלהות
 וקרא, זרה העבודה עובדי על בה וחלק, בלבו זו

 ככל C מצותי. לעבודתו רבי� להשיב' ה בש�
 שתוגרי, בנו ועולת, מארצ, ל, בל, צוהו אשר

 70 הש� בדרכי ללכת C חקותי. בנה ואת האמה

 ולצות ומשפט צדקה ועושה ורחו� חנו� להיות
 המילה C ותורותי. בה� ביתו ואת בניו את

 שה�, כל� נח בני ומצות ועבדיו ובניו בעצמו
 :לה� תורה
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 בראשית פרק לג פסוק ב 
 : #ֲחרִֹני� י�ֵס1 ְוֶאת ָרֵחל ְוֶאת #ֲחרִֹני� ִויָלֶדיָה ֵל�ה ְוֶאת ִרא�ָֹנה ַיְלֵדיֶה� ְוֶאת ַהְ:ָפח�ת ֶאת ַוָ(�3ֶ

 

 בראשית פרק לה 
 ְבַהְק�ָֹת. ַוְיִהי) יז( :ְ-ִלְדָ�. ַוְ�ַק� ָרֵחל ַוֵ�ֶלד ֶאְפָרָתה ָלב�א ָה�ֶרD ִ!ְבַרת ע�ד ַוְיִהי ֵאל ִמֵ-ית ַוִ(ְסע�) טז(

 ֶ-� ְ�מ� ַוִ�ְקָרא ֵמָתה ִ!י ַנְפָ�. ְ-ֵצאת ַוְיִהי) יח( :ֵ-� ָלְ, ֶזה ַג� ִ!י ִ�יְרִאי #ל ַי7ֶֶדתַהְמ ָל. ַו�ֹאֶמר ְ-ִלְדָ�.
 ַמ8ֵָבה ַיֲעקֹב ַוַ(8ֵב) כ( :ָלֶח� ֵ-ית ִהוא ֶאְפָרָתה ְ-ֶדֶרְ, ַוִ�ָ�ֵבר ָרֵחל ַוָ�ָמת) יט( :ִבְנָיִמי� ל� ָקָרא ְו�ִביו א�ִני
 :ַה(�� ַעד ָרֵחל ְקב9ַרת ַמ8ֶֶבת ִהוא ב9ָרָת.ְק ַעל
 

 מח-בראשית פרק מז
 :ָ�ָנה �ְמ#ת ְו#ְרָ-ִעי� ָ�ִני� ֶ�ַבע ַחָ(יו ְ�ֵני ַיֲעקֹב ְיֵמי ַוְיִהי ָ�ָנה ֶע3ְֵרה ְ�ַבע ִמְצַרִי� ְ-ֶאֶרD ַיֲעקֹב ַוְיִחי) כח(
 ַ�ַחת ָיְדָ, ָנא 3ִי� ְ-ֵעיֶניָ, ֵח� ָמָצאִתי ָנא ִא� ל� ַו(ֹאֶמר ְלי�ֵס1 ִלְבנ� ַוִ(ְקָרא ָלמ�ת ִי3ְָרֵאל ְיֵמי ַוִ(ְקְרב�) כט(

 ִמִ/ְצַרִי� �ְנ3ָאַתִני ֲאבַֹתי ִע� ְוָ�ַכְבִ�י) ל( :ְ-ִמְצָרִי� ִתְקְ-ֵרִני ָנא #ל ֶוֱאֶמת ֶחֶסד ִעָ/ִדי ְוָע3ִיָת ְיֵרִכי
 ַעל ִי3ְָרֵאל ַוִ(ְ�ַ�ח� ל� ַוִ(ָ:ַבע ִלי ִהָ:ְבָעה ַו(ֹאֶמר) לא( :ִכְדָבֶרָ, ֶאֱע3ֶה �נִֹכי ַו(ֹאַמר ָת�ִ-ְקב9ָר �ְקַבְרַ�ִני

 פ: ַהִ/Eָה רֹא�
 ְוֶאת ְמַנֶ:ה ֶאת ִע/� ָבָניו ְ�ֵני ֶאת ַוִ(ַ�ח חֶֹלה �ִביָ, ִהֵ�ה ְלי�ֵס1 ַו(ֹאֶמר ָהֵא7ֶה ַהFְָבִרי� #ֲחֵרי ַוְיִהי) א(

 ַו(ֹאֶמר) ג( :ַהִ/Eָה ַעל ַוֵ(ֶ�ב ִי3ְָרֵאל ַוִ(ְתַח6ֵק ֵאֶליָ, ָ-א י�ֵס1 ִ-ְנָ, ִהֵ�ה ַו(ֹאֶמר ְלַיֲעקֹב ַוַ(ֵ�ד) ב( :ֶאְפָרִי�
 ְוִהְרִ-יִתָ, ַמְפְרָ, ִהְנִני ֵאַלי ַו(ֹאֶמר) ד( :אִֹתי ַוְיָבֶרְ, ְ!ָנַע� ְ-ֶאֶרD ְ-ל�ז ֵאַלי ִנְר�ה Fַ�ַי ֵאל י�ֵס1 ֶאל ַיֲעקֹב

6ַת #ֲחֶריָ, ְלַזְרֲעָ, ַה6ֹאת ָה�ֶרD ֶאת ְוָנַתִ�י ַעִ/י� ִלְקַהל �ְנַתִ�יָ,  ְלָ, ַה��ָלִדי� ָבֶניָ, ְ�ֵני ְוַעָ�ה) ה( :ע�ָל� ֲאח9
Dְמַנֶ:ה ַרִי�ֶאְפ ֵה� ִלי ִמְצַרְיָמה ֵאֶליָ, -ִֹאי ַעד ִמְצַרִי� ְ-ֶאֶר�ֵב� �ְוִ�ְמע�� ִ!ְרא �מ�ַלְדְ�ָ,) ו( :ִלי ִיְהי�ֲאֶ�ר  
 ְ!ַנַע� ְ-ֶאֶרD ָרֵחל ָעַלי ֵמָתה ִמ�Fָ5ַ ְ-בִֹאי ַוֲאִני) ז( :ְ-ַנֲחָלָת� ִיָ�ְרא� ֲאֵחיֶה� ֵ�� ַעל ִיְהי� ְלָ, #ֲחֵריֶה� ה�ַלְדָ�
 ְ-ֵני ֶאת ִי3ְָרֵאל ַוַ(ְרא) ח( :ָלֶח� ֵ-ית ִהוא ֶאְפָרת ְ-ֶדֶרְ, ָ:� ָוֶאְקְ-ֶרָה ֶאְפָרָתה ָלבֹא ֶרDֶא ִ!ְבַרת ְ-ע�ד ַ-Fֶֶרְ,
 :ֵא7ֶה ִמי ַו(ֹאֶמר י�ֵס1

 
 רות פרק ד פסוק יא 

 ָ-נ� ֲאֶ�ר �ְכֵל�ה ְ!ָרֵחל ֵ-יֶתָ, ֶאל �הַהָ- ָהִאָ:ה ֶאת ְיקָֹוק ִיֵ�� ֵעִדי� ְוַה6ְֵקִני� ַ-ַ:ַער ֲאֶ�ר ָהָע� ָ!ל ַו(ֹאְמר�
 : ָלֶח� ְ-ֵבית ֵ�� �ְקָרא ְ-ֶאְפָרָתה ַחִיל ַוֲע3ֵה ִי3ְָרֵאל ֵ-ית ֶאת ְ�ֵ�יֶה�

 

 בראשית רבה פרשה עד 
 בפני שדברה אמר יוד�' ר, יוסי' ור יוד�' ר, תחלה רחל מתה למה, לו ותאמרנה ולאה רחל ותע� )ד(

 ענתה ורחל קרא לרחל והלא אותו עונה ושמעו� ראוב� קורא אד� מימי, ראית יוסי' ר ל"א, אחותה
 אשר ע� שנאמר זק� של מקללתו אלא מתה לא יוסי דרבי דעתיה על ניחא יהודה' דר דעתיה על, אותו

 הלא', וגו רחל ותמת' וגו רחל ותגנוב, השליט מלפני היוצא כשגגה והיה יחיה לא אלהי, את תמצא
 הוה טב פטיקלי�, לה נסיב הוה טבא קוקיא הוה א� אלא כ� אפשר', וגו מכרנו כי לו נחשבנו יותנכר
 . ליה נסיב
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