
 

 

 

 צניעות שהייתה בה ברחל                            בעהי"ת          

 

אין אסתר מגדת מולדתה וגו' ...בשכר צניעות שהיתה בה ברחל זכתה ויצא ממנה  שאול, ובשכר צניעות שהיה בו בשאול זכה ויצאת  :מגילה דף יג עמוד ב

כי אחי אביה הוא. וכי אחי אביה הוא?  והלא בן אחות אביה הוא? אלא א"ל: מינסבא לי?  ממנו אסתר. ומאי צניעות היתה בה  ברחל דכתיב ויגד יעקב לרחל

א"ל: אין, עם נבר תתבר ועם עקש תתפל.  ?א"ל: ומי שרי לצדיקי לסגויי  ברמיותא .א"ל: אין. מיהו, אבא רמאה  הוא, ולא יכלת ליה. א"ל: אחיו אנא ברמאות

קשישא מינאי, ולא מנסיב לי מקמה. מסר לה סימנים. כי מטא ליליא, אמרה: השתא מיכספא אחתאי, מסרתינהו א"ל: ומאי רמיותא? א"ל: אית לי אחתא ד

יכך זכתה ניהלה. והיינו דכתיב ויהי בבקר והנה היא לאה, מכלל דעד השתא לאו לאה היא? אלא: מתוך סימנין שמסרה רחל ללאה לא הוה ידע עד השתא. לפ

      זכה ויצאת ממנו אסתר.    -שמואל ואת דבר המלוכה לא הגיד לו אשר אמר היתה בשאול דכתיבומה צניעות ויצא ממנה שאול. 

      ללאה, והוא צניעות, שלא יתפרסם הדבר שמסר לה סימנין.  -מסרתן  :רש"י

 

א  בראשית ל ים ַבָשֶדה ַוָיבֵּ ְמָצא דּוָדאִּ ים ַויִּ טִּ יר חִּ י ְקצִּ ימֵּ ן בִּ י ְבנְֵּך: )טו( ַותֹאֶמר ָלּה )יד( ַויֵֶּלְך ְראּובֵּ ּדּוָדאֵּ י מִּ י ָנא לִּ ָאה ְתנִּ ל ֶאל לֵּ ּמֹו ַותֹאֶמר ָרחֵּ ָאה אִּ ַהְמַעט ֹאָתם ֶאל לֵּ

י ְבִני ְך ֶאת ִאיִשי ְוָלַקַחת ַגם ֶאת ּדּוָדאֵּ י ְבנְֵּך:  ַקְחתֵּ ָּמְך ַהַלְיָלה ַתַחת ּדּוָדאֵּ ְשַכב עִּ ן יִּ ל  ָלכֵּ ְפַתח ֶאת )כב( ...ַותֹאֶמר ָרחֵּ ים ַויִּ ֶליָה ֱאֹלהִּ ְשַמע אֵּ ל ַויִּ ים ֶאת ָרחֵּ ְזֹכר ֱאֹלהִּ ַויִּ

 ַרְחָמּה:

 
ויחר אף יעקב ברחל ויאמר וגו', א"ל הקב"ה כך עונים את המעיקות חייך שבניך עתידים לעמוד לפני בנה, ויאמר התחת אלהים אנכי אשר  בראשית רבה עא

כך עשה אביך לאמך לא חגר מתניו כנגדה, אמר לה אבי לא היה לו בנים אבל אני יש לי בנים, אמרה לו וזקינך  א"לע, מנע ממך פרי בטן, ממך מנע ממני לא מנ

אם הדבר הזה  א"להכניסה צרתה לתוך ביתה,  א"למה עשתה  א"ליכולה את לעשות כשם שעשתה זקנתי,  א"ללא היה לו בנים וחגר מתניו כנגד שרה, 

 , מה זו נבנית על ידי צרתה אף זו נבנית על ידי צרתה. יה ואבנה גם אנכימעכב הנה אמתי בלהה בא אל

 

...רחל תפשה בשתיקה עמדה זרעה  והיה משלח סבלונות ליתנם לרחל ולבן נותנן ללאה והיתה רחל שותקת.בקש יעקב לישא אותה  תנחומא ויצא ו

...אמר לה הקב"ה .פוד ישפה יודע במכירת יוסף ושותק וזהו ישפה יש לו פה ושותקבשתיקה ראתה סבלונותיה ביד אחותה ושתקה בנימין בנה האבן שלו מן הא

 את שתקת חייך בזכות אותה שתיקה זוכרך אני שנאמר ויזכור אלהים את רחל.

 

, חלה והדלקת הנר נידהשכל הלילה הייתה עושה עצמה כרחל, מתוך השלושה סימנים שמסרה לה,  -ויהי בבוקר והנה היא לאה דעת זקנים מבעלי התוספות:

 כמו שמסרן יעקב לרחל.

 

ב ובזה יבואר פירוש רש"י על פסוק ויזכור אלהים את רחל, זכר לה סימנין שמסרה לאחותה ושהיתה מצירה שלא תעלה בגורלו של עשו... דהנה כתי קדו"ל:

ונמצא בשעה שרחל מסרה הסימנים ללאה עדיין לא היתה  במדרש על פסוק ועיני לאה רכות, שהיו הבריות אומרים שני בנים לרבקה ושתי בנות ללבן כו'.

לשון רך וטוב  -ועיני לאה רכות דעת זקנים מבעלי התוספות:) .יודעת שיעקב אבינו ישא גם אותה והיתה מצירה שלא תפול עכשיו בגורלו של עשו

ביפיה אלא שהיו עיניה כואבות מן הבכי לפי שראתה שתפול  כלומר שהיתה נראית יפה מתוך שהיו עיניה יפות ונראית רכה וילדה, אבל רחל היתה משובחת

 (לגורלו של עשו לפי שהיתה עקרה ויגרשנה יעקב וישאנה עשו

 
מעשה ברבן גמליאל שאמר השכימו לי שבעה לעלייה השכים ומצא שמונה אמר מי הוא שעלה שלא ברשות ירד עמד שמואל הקטן ואמר אני  סנהדרין יא:

ולא לעבר השנה עליתי אלא ללמוד הלכה למעשה הוצרכתי אמר לו שב בני שב ראויות כל השנים כולן להתעבר על ידך אלא אמרו הוא שעליתי שלא ברשות 

כי הא דיתיב רבי וקא דריש והריח ריח  .ולא שמואל הקטן הוה אלא איניש אחרינא ומחמת כיסופא הוא דעבד ,חכמים אין מעברין את השנה אלא במזומנין לה

שאכל שום יצא עמד רבי חייא ויצא עמדו כולן ויצאו בשחר מצאו רבי שמעון ברבי לרבי חייא אמר ליה אתה הוא שציערת לאבא אמר לו לא  שום אמר מי

בביאה תהא כזאת בישראל ורבי חייא מהיכא גמיר לה מרבי מאיר דתניא מעשה באשה אחת שבאתה לבית מדרשו של רבי מאיר אמרה לו רבי אחד מכם קדשני 

יה בן רבי מאיר וכתב לה גט כריתות ונתן לה עמדו כתבו כולם ונתנו לה ורבי מאיר מהיכא גמיר לה משמואל הקטן ושמואל הקטן מהיכא גמיר לה משכנעמד 

זאת ושכניה יחיאל דכתיב ויען שכניה בן יחיאל מבני עילם ויאמר לעזרא אנחנו מעלנו באלהינו ונושב נשים נכריות מעמי הארץ ועתה יש מקוה לישראל על 

אמר לו וכי בן יחיאל מהיכא גמר לה מיהושע דכתיב ויאמר ה' אל יהושע קום לך למה זה אתה נופל על פניך חטא ישראל אמר לפניו רבונו של עולם מי חטא 

 .דילטור אני לך הטל גורלות ואיבעית אימא ממשה דכתיב עד אנה מאנתם

 

  והתפללה עליו ונהפך לנקבה: ,אם זה זכר לא תהא רחל אחותי כאחת השפחותפירשו רבותינו שדנה לאה דין בעצמה  -דינה :רש"י

      

כי הן ובכאן יפרש הכתוב טעם האיסור, יאמר שאינו ראוי שתקח אשה אל אחותה לצרור אותן זו לזו,  -לצרורואשה אל אחותה לא תקח  רמב"ן ויקרא יח

 אמר כן באשה ובתה ואשה ואמה, כי הנה שאר, ואסורות אפילו לאחר מיתה: ולא  ראויות שתהיינה אוהבות זו את זו לא שתהיינה צרות.

      

ותרא רחל כי לא ילדה וגו', ותקנא רחל באחותה, א"ר יצחק כתיב )משלי כג( אל יקנא לבך בחטאים כי אם ביראת ה' כל היום, ואת אמרת  :פרשה עא בר"ר

 אמרה אילולי שהיא צדקת לא היתה יולדת.  אלא מלמד שקינאתה במעשיה הטובים  ?!ותקנא רחל באחותה

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
ם ֶאָחיו מד בר' י ְוַהַנַער ַיַעל עִּ   :ְוַעָתה יֵֶּשב ָנא ַעְבְּדָך ַתַחת ַהַנַער ֶעֶבד ַלאֹדנִּ

יהודה ושאגו שניהם  מיד כעס יהודה ושאג בקול גדול והלך קולו ד' מאות פרסה עד ששמע חושים בן דן וקפץ מארץ כנען ובא אצל בראשית רבה פרשה צג:

.. באותה ובקשה ארץ מצרים ליהפך... אמר רבי יהושע בן לוי אף אחיו כיון שראו יהודה שכעס אף הם נתמלאו חמה ובעטו בארץ ועשו אותה תלמים תלמים.

נין שהיו בו ביהודה של בית שילו אמרו שעה נתמלא חמה על יוסף כיון שראה יוסף סימנין של יהודה מיד נזדעזע ונבהל אמר אוי לי שמא יהרגני, ומה הן סימ

כמין שליטי הגבורים וחמשה לבושים היה לובש, נימה אחת היתה לו בלבו כיון שהיה כועס קורע את כולם, מה עשה יוסף  וי"אשני שילטונין זולגות דם, 

ר זה גבור ממני באותה שעה אחז יהודה חרבו לשולפה באותה שעה אותו עמוד של אבן שהיה יושב עליו בעט בו ועשאו גל של צרורות, מיד תמה יהודה ואמ

, אמר יהודה לאחיו אני י"ב א"ל... אמר יהודה לנפתלי לך וראה כמה שווקים במצרים קפץ וחזר ירא שמים הוא מתערה ואינה נשלפת לו אמר יהודה ודאי זה

רים אינה כשכם אם אתה מחריב את מצרים תחריב את כל העולם, באותה אחיו יהודה מצ א"לוטלו כל אחד ואחד אחד אחד ולא נשאר בהם איש,  ג'אחריב מהם 

יוסף לא  א"לשעה ולא יכול יוסף להתאפק, כיון שראה יוסף שהסכימה דעתם להחריב את מצרים אמר יוסף בלבו מוטב שאתודע להם ואל יחריבו את מצרים, 

 א"לבן יעקב בוא אצלי, יוסף בן יעקב בוא אצלי, והיו מסתכלין בארבע פינות הבית, כך אמרתם שאחיו של זה מת אני אקראנו ויבא אצלכם, והיה קורא יוסף 

 מה אתם רואים אני יוסף אחיכם, מיד פרחה נשמתן שנאמר ולא יכלו אחיו וגו', ולא האמינו לו עד שפרע עצמו והראה להם המילה. 

 

רבי שמואל בר מת,  שאלו בעטו בו אחד מהם מיד היה רהלא עשה יוסף כשומר ולא יכול יוסף להתאפק וגו', רבי חמא בר חנינא א בראשית רבה פרשה צג

     אמר כהוגן וכשורה עשה, יודע היה צדקן של אחיו אמר ח"ו אין אחי חשודים על שפיכות דמים.  נחמן 

ולמה אמר הוציאו כל איש  ,ה בעולם מכירולסכנה גדולה ירד יוסף שאם הרגוהו אחיו אין ברי רבי שמואל בר נחמןאמר  מדרש תנחומא פרשת ויגש סימן ה

     .אלא כך אמר יוסף בלבו מוטב שאהרג ולא אבייש את אחי בפני המצריםמעלי 

 

אבל חשב כי היה תועה בשדה  יראה לי על דרך הפשט שלא הוגד ליעקב כל ימיו כי אחיו מכרו את יוסף,וידברו אליו את כל דברי יוסף  רמב"ן מה כז:

קחוהו ומכרו אותו אל מצרים, כי אחיו לא רצו להגיד לו חטאתם, אף כי יראו לנפשם פן יקצוף ויקללם, כאשר עשה בראובן ושמעון ולוי, והמוצאים אותו ל

 ויוסף במוסרו הטוב לא רצה להגיד לו.

ואל ז"ל הטעם לפי שהיה ירא שישאל לו מע שלא היה יוסף רגיל אצל יעקב כמו שמצינו נמי ויקרא לבנו ליוסף ושמעתי מפי הרב ר' שממש דעת זקנים מח א:

יעקב ונמצא מחריב את העולם כולו שהרי רחל אמו שקלל שלא מדעת ואמר עם אשר תמצא נתקיימ'  םרים ויגיד לו שמכרוהו אחיו ויקללהענין היאך הורד למצ

 קללתו ומתה בדרך אפרת הא אם יקללם מדעת לא כל שכן:

 

אמר ישי לדוד בנו הרי השעה  ר' סימון למוד אותו שבט להיות ערב אלו לאלו שנאמר אנכי אערבנוי יודא באמר רב: ואת ערובתן תקח ילקו"ש שמואל:

ימין אביו שנאמר אנכי אערבנו לך והוצא אותו מן ערבתו, מה עשה דוד הלך וקיים את שתלך ותקיים אותו הערבות של יהודה זקנך שערב את בנימן 

ך כשם שנתת נפשך תחת שאול שהוא משבטו של בנימן כשם שעשה יהודה זקנך שנאמר ישב נא עבדך תחת הנער, הקב"ה חיי א"להערבות והרג את גלית. 

ינו בי וקדשו כך אני נותן בית המקדש בחלק יהודה ובנימן, ולא עוד אלא שכל השבטים גולים ושבט יהודה ובנימן אין גולים עמהן למה ששני שבטים אלו האמ

 .שמי בים

 

ַהיֹום  פרק טזשמואל א  ד מֵּ ְצַלח רּוַח ְיֹקָוק ֶאל ָּדוִּ ְמַשח ֹאתֹו ְבֶקֶרב ֶאָחיו ַותִּ ל ֶאת ֶקֶרן ַהֶשֶמן ַויִּ ַקח ְשמּואֵּ ל ַויֵֶּלְך ָהָרָמָתה: )יד( ְורּוַח )יג( ַויִּ ַההּוא ָוָמְעָלה ַוָיָקם ְשמּואֵּ

ת יְ  אֵּ ֲעַתתּו רּוַח ָרָעה מֵּ ם ָשאּול ּובִּ עִּ ֶתָך: )טז( יֹאַמר ָנא ֲאֹדנֵּנּו ֲעָבֶדיְיֹקָוק ָסָרה מֵּ ים ָרָעה ְמַבעִּ נֵּה ָנא רּוַח ֱאֹלהִּ ָליו הִּ י ָשאּול אֵּ ָך ְלָפֶניָך ְיַבְקשּו ֹקָוק: )טו( ַויֹאְמרּו ַעְבדֵּ

ן ְבָידֹו ְוטֹוב לָ  גֵּ ים ָרָעה ְונִּ ְהיֹות ָעֶליָך רּוַח ֱאֹלהִּ נֹור ְוָהָיה בִּ ן ַבכִּ ַע ְמַנגֵּ יש ֹידֵּ ָלי: )יח( ַוַיַען אִּ יאֹוֶתם אֵּ ן ַוֲהבִּ יב ְלַנגֵּ יטִּ יש מֵּ י אִּ ְך: פ )יז( ַויֹאֶמר ָשאּול ֶאל ֲעָבָדיו ְראּו ָנא לִּ

י  יתִּ נֵּה ָראִּ ים ַויֹאֶמר הִּ ַהְנָערִּ ית ַהַלְחִמיֶאָחד מֵּ ן ְלִיַשי בֵּ ְלָחָמה ּוְנבֹון ָּדָבר  בֵּ יש מִּ ל ְואִּ בֹור ַחיִּ ן ְוגִּ ַע ַנגֵּ ּמֹו: )יט( ֹידֵּ יש ֹתַאר ַויֹקָוק עִּ ַוִיְשַלח ָשאּול ַמְלָאִכים ֶאל ִיָשי ְואִּ

ַלי ֶאת ָּדִוד ִבְנָך ֹּאֶמר ִשְלָחה אֵּ ים: )כב(  ַוי לִּ א כֵּ י לֹו ֹנשֵּ הּו ְמֹאד ַוְיהִּ ד ֶאל ָשאּול ַוַיֲעֹמד ְלָפָניו ַוֶיֱאָהבֵּ ר ַיֲעָמד  ַוִיְשַלחֲאֶשר ַבצֹאן: )כא( ַוָיבֹא ָדוִּ אמֹּ ָשאּול ֶאל ִיַשי לֵּ

יָני ן ְבעֵּ ן ְבָידֹו ְוָרַוח ְלָשאּול ְוטֹוב ָנא ָדִוד ְלָפַני ִכי ָמָצא חֵּ גֵּ נֹור ְונִּ ד ֶאת ַהכִּ ים ֶאל ָשאּול ְוָלַקח ָּדוִּ ְהיֹות רּוַח ֱאֹלהִּ ָעָליו רּוַח ָהָרָעה: : )כג( ְוָהָיה בִּ  פרק יזלֹו ְוָסָרה מֵּ

ַגת)א( ַוַיאַ  ים ָגְלָית ְשמֹו מִּ ְשתִּ ַּמֲחנֹות ְפלִּ ם מִּ ַניִּ יש ַהבֵּ א אִּ ְלָחָמה )ד( ַויֵּצֵּ ים ֶאת ַמֲחנֵּיֶהם ַלּמִּ ְשתִּ ים  ְספּו ְפלִּ ים ָהֹעְמדִּ ד ֶאל ָהֲאָנשִּ ש ַאּמֹות ָוָזֶרת: )כו( ַויֹאֶמר ָּדוִּ ָגְבהֹו שֵּ

יש ֲאֶשר ַיֶכה אֹמר ַמה יֵָּעֶשה ָלאִּ ּמֹו לֵּ ף ַמַעְרכֹות ֱאֹל עִּ רֵּ י חֵּ ל ַהֶזה כִּ י ֶהָערֵּ ְשתִּ י ַהְפלִּ י מִּ ל כִּ ְשָראֵּ ַעל יִּ יר ֶחְרָפה מֵּ סִּ י ַהָלז ְוהֵּ ְשתִּ ים ֶאת ַהְפלִּ ָשְמעּו ַהְּדָברִּ ים: )לא( ַויִּ ים ַחיִּ הִּ

הּו: )לג( ַויֹאֶמר שָ  ָקחֵּ ְפנֵּי ָשאּול ַויִּ דּו לִּ ד ַוַיגִּ ֶבר ָּדוִּ נְ ֲאֶשר ּדִּ ְלָחָמה מִּ יש מִּ י ַנַער ַאָתה ְוהּוא אִּ ּמֹו כִּ ם עִּ ָלחֵּ י ַהֶזה ְלהִּ ְשתִּ ד לֹא תּוַכל ָלֶלֶכת ֶאל ַהְפלִּ ֻעָריו: )לד( אּול ֶאל ָּדוִּ

יו ַבצֹאן ד ֶאל ָשאּול ֹרֶעה ָהָיה ַעְבְּדָך ְלָאבִּ ָכה ַעבְ  ...ַויֹאֶמר ָּדוִּ י ַגם ַהּדֹוב הִּ ים:  )לו( ַגם ֶאת ָהֲארִּ ים ַחיִּ ף ַמַעְרֹכת ֱאֹלהִּ רֵּ י חֵּ ֶהם כִּ ל ַהֶזה ְכַאַחד מֵּ י ֶהָערֵּ ְשתִּ ֶּדָך ְוָהָיה ַהְפלִּ

י ַהֶזה  ְשתִּ ַיד ַהְפלִּ י מִּ נִּ ילֵּ ַיד ַהֹּדב הּוא ַיצִּ י ּומִּ ַיד ָהֲארִּ י מִּ ַלנִּ צִּ ד ְיֹקָוק ֲאֶשר הִּ ד לְֵּך)לז( ַויֹאֶמר ָּדוִּ ָּמְך: )נה( ַויֹאֶמר ָשאּול ֶאל ָּדוִּ ְהֶיה עִּ א  ַויֹקָוק יִּ צֵּ ְוִכְראֹות ָשאּול ֶאת ָּדִוד יֹּ

י ַנְפְשָך ַהֶמלֶ  ֹּאֶמר ַאְבנֵּר חֵּ י ֶזה ָהָעֶלם: ס  )נו( ַויֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ְשַאל ַאָתה ֶבן ְך ִאם ָיָדְעִתי:ִלְקַראת ַהְפִלְשִתי ָאַמר ֶאל ַאְבנֵּר ַשר ַהָצָבא ֶבן ִמי ֶזה ַהַנַער ַאְבנֵּר ַוי מִּ

י ְשתִּ ְפנֵּי ָשאּול ְורֹאש ַהְפלִּ הּו לִּ אֵּ ַקח ֹאתֹו ַאְבנֵּר ַוְיבִּ י ַויִּ ְשתִּ ַהכֹות ֶאת ַהְפלִּ ד מֵּ ֹּאֶמר ָּדִוד ֶבן ַעְבְּדָך ְבָידֹו: )נח(  )נז( ּוְכשּוב ָּדוִּ ָליו ָשאּול ֶבן ִמי ַאָתה ַהָנַער ַוי ֹּאֶמר אֵּ ַוי

ית  ד  פרק יחמפני הרוח הרעה שכח שם אביו:(  -בן מי זה הנער מצודת דוד:) ַהַלְחִמי:ִיַשי בֵּ ְקְשָרה ְבֶנֶפש ָּדוִּ ר ֶאל ָשאּול ְוֶנֶפש ְיהֹוָנָתן נִּ י ְכַכֹּלתֹו ְלַדבֵּ )א( ַוְיהִּ

הּו ְיהֹוָנָתן ְכַנְפשֹו:  ַוֶיֱאָהבֵּ

ְמָצֲאָך ַיד )טז( ַוָיָקם ְיהֹוָנָתן ֶבן ָשא שמואל א פרק כג י לֹא תִּ יָרא כִּ ָליו ַאל תִּ ים: )יז( ַויֹאֶמר אֵּ אֹלהִּ ד ֹחְרָשה ַוְיַחזֵּק ֶאת ָידֹו בֵּ ְמֹלְך ּול ַויֵֶּלְך ֶאל ָּדוִּ י ְוַאָתה תִּ ָשאּול ָאבִּ

ל  ְשָראֵּ ִכי ֶאְהֶיה ְלָך ְלִמְשֶנהַעל  יִּ ן:  ְוָאנֹּ ַע כֵּ י ֹידֵּ      ְוַגם ָשאּול ָאבִּ

ים:  ()כו רק אשמואל ב פ ַאֲהַבת ָנשִּ י מֵּ ְפְלַאָתה ַאֲהָבְתָך לִּ י ְמֹאד נִּ י ְיהֹוָנָתן ָנַעְמָת לִּ י ָעֶליָך ָאחִּ  ַצר לִּ

 
כי אין השכל סובל מדרך הטבע שיהיה בן המלך אוהב  ,הוא שדוד מקונן עליו נפלאתה אהבתך לי... היה יהונתן שמח וחפץ להיות לו למשנה :עשרה מאמרות

ולא נתקנאה בירך  אמותינו זו לזו שרחל מסרה סימנין ללאה מאהבת נשיםאלא אמר דוד  .שיושיבהו לרצונו על כסא אביו והוא יהיה לו למשנה את עבדו עד

  .משם התחילה אהבתך לי שלא היית מקנא בי אחותה

                  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
שנים,  ז'וי לפניך שיעקב עבדך אהבני אהבה יתירה, ועבד בשבילי לאבא אמנו לפני הקב"ה ואמרה רבש"ע גל באותה שעה קפצה רחל איכה רבה פתיחתא כד

והוקשה עלי הדבר עד מאד, כי נודעה לי העצה, והודעתי לבעלי , שנים, והגיע זמן נשואי לבעלי יעץ אבי להחליפני לבעלי בשביל אחותי ז'אותן  וכשהשלימו

להחליפני, ולאחר כן נחמתי בעצמי וסבלתי את תאותי, ורחמתי על אחותי שלא תצא לחרפה, ולערב  ומסרתי לו סימן שיכיר ביני ובין אחותי, כדי שלא יוכל אבי

שנכנסתי תחת המטה שהיה שוכב עם  ומסרתי לאחותי כל הסימנין שמסרתי לבעלי, כדי שיהא סבור שהיא רחל, ולא עוד אלא, חלפו אחותי לבעלי בשבילי

על כל דבר ודבר, כדי שלא יכיר לקול אחותי, וגמלתי חסד עמה, ולא קנאתי בה, ולא הוצאתיה לחרפה, ומה  בתואחותי והיה מדבר עמה והיא שותקת, ואני משי

עפר ואפר לא קנאתי לצרה שלי ולא הוצאתיה לבושה ולחרפה, ואתה מלך חי וקיים רחמן, מפני מה קנאת לע"ז שאין בה ממש והגלית בני,  בו"דאני שאני 

אני מחזיר את ישראל למקומן, הה"ד כה אמר ה' קול ברמה נשמע  רחל בם כרצונם, מיד נתגללו רחמיו של הקב"ה ואמר בשבילךונהרגו בחרב, ועשו אויבים 

ויש תקוה לאחריתך  ,'כה אמר ה' מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה כי יש שכר לפעולתך וגו ,מבכה על בניה מאנה להנחם על בניה כי איננו רחל בכי תמרורים נהי

 ושבו בנים לגבולם.   נאם ה'

 
ויאמרו שלום והנה רחל בתו באה עם הצאן, פירוש על ידי שרחל בתו באה עם הצאן קדשים ישראל תמיד הוא מבטלת כל המקטריגים ושלום למעלה  קדו"ל:

 כמו שכתוב בספר חסדי ה' על פי מעשה שבכל עת צרה לישראל רחל בא וצועקת לבטל כל הצרות מישראל.
  שעד היום נחשב כאילו היא שם ואפשר להיוושע בכחה. -וא מצבת קבורת רחל עד היום"ה ארי במסתרים:

 

ָשא ֶאת ֹקלֹו ַויְֵּבְך:  )יא( בראשית פרק כט ל ַויִּ ַשק ַיֲעֹקב ְלָרחֵּ           לפי שצפה ברוח הקודש שאינה נכנסת עמו לקבורה.   :רש"יַויִּ

י ז,מח בר' תָ  ַוֲאנִּ ַפָּדן מֵּ י מִּ וְבֹבאִּ ְבַרת ֶאֶרץ ָלבֹא ֶאְפָרָתה  ָוֶאְקְבֶרָה ָשם ְבֶדֶרְך ֶאְפָרת הִּ ל ְבֶאֶרץ ְכַנַען ַבֶּדֶרְך ְבעֹוד כִּ ית ָלֶחם: ה ָעַלי ָרחֵּ  א בֵּ

שם שתהא לעזרה  אבל דע לך שעל פי הדבור קברתיה, ולא הולכתיה אפילו לבית לחם להכניסה לארץ, וידעתי שיש בלבך עלי תרעומת -ואקברה שם רש"י:

רחל מבכה על בניה וגו',  דרך שם, יצאת רחל על קברה ובוכה ומבקשת עליהם רחמים, שנאמר קול ברמה נשמע לבניה כשיגלה אותם נבוזראדן, והיו עוברים

 . והקב"ה משיבה יש שכר לפעולתך נאם ה' ושבו בנים לגבולם

 

 


