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 "לבניינה של תורה"
 פחלק ר – שיחה שנמסרה בביהמ"ד מפי מו"ר רה"י

בוּ  " ִניםְּוש ָׁ םּבָׁ לָׁ ּ"ִלְגבו 
 יא בחשוון –לרגל יום פטירתה של רחל אמנו 

 

בשל העיתוי של ה'זמן', המכוון משמיים, נחרוג 

 –מהנושא אותו החלנו לברר בשבוע שעבר 

ונעסוק בנושא  –בירור יסודות דרכה של הישיבה 

השייך ליום זה, יום יא בחשוון. בע"ה מתוך 

ה נוסיף ונעסוק בשבועות נושא ז

אשר בליבונו אנו  הבאים בעניין

 עוסקים כעת.

ה ָרֵחל" ָ ֶניהָ  ַעל ְמַבכ  ָ  "ב 

אולי אף רבבות יהודים,  זוביממה 

ציונה של פוקדים את , מאות אלפים

 ,היא היחידהאמנו רחל נו. רחל אמ

בין האבות והאמהות מכמדומני, 

הקדושים שאנו יודעים את זמן 

 ובודאי מאת ה' היא.  ,1פטירתה

רחל אמנו שמגיעים אליה מה זכתה ב

? מהו זהביום  עשרות אלפי יהודים

" מספרת ויחי"בפרשת  מעמדה המיוחד?

 התורה על פגישתו של יעקב אבינו עם בנו

. בפרשה זו יעקב מתנצל , בנה של רחלףיוס

ק מקברות הרחשרחל קבורה כך על  בפני יוסף

ערת במשהקדושים והאמהות האבות שאר 

ֶרהָָ" המכפלה: םָָוֶאְקב ְ ָ ֶדֶרךְָָש   יתִָהואֶָאְפָרתָב ְ  .2"ָלֶחםָב ֵּ

ָאפילוָ את הפסוק: 3ר רש"ימסבי ָהולכתיה "ולא

, כלומר למקום יישוב – "לארץָלביתָלחםָלהכניסה

מהרהר שאתה אני יודע  ,בךָעלי"יָשישָבל"וידעת

ָ, יאודותיבעניין זה  ָהדיבורָפ"אבלָדעָלךָשעל י
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 שמות, פרק א, פסוק ו, ד"ה וימת, בשם מדרש תדשא
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ָשם" -לפי רצון א קברתי אותה שם - קברתיה

ָכשיגלהָ .קי שהתגלה ביל ָלבניה ָלעזרה "שתהא

יצאתָרחלָעלָָ,והיוָעובריםָדרךָשםָ,דןאאותםָנבוזר

ָקֹול'"ָ:4שנאמרָ,עליהםָרחמיםָקברהָובוכהָומבקשת

ָרָמה ָמעָב ְ ִכיְָנִהיִָנש ְ לַָתְמרו ִריםָב ְ הָָרחֵּ ָ ְָמַבכ 

ֶניהַָָָעל ָ'ב ָ מורה גם  'מבכההמילה ' –"

 – 5לאחרים לבכות גורמתעל כך שהיא 

ָמשיבה" ָכרָיֵּשָ '"ָ:6והקב"ה ךְָָש ָ תֵּ ָ ָ...ִלְפֻעל 

בוָ   ."'ִלְגבו ָלםָָבִניםְָוש ָ

העובדה שרחל אינה קבורה יחד עם 

שאר האבות והאימהות הקדושים 

-קיל-עניין א במערת המכפלה היא

 :7מרן הרב זצ"ל כךתב על כ שמימי.

"ָ ָאמקברה ָרחל ָישראל ָשל ָאימן נוָשל

ָבחירָ ָאהבת ָקדושת ָשלמרות ע"ה,

ָוכמהָ ָקבורתה, ָמקום ָנתרחק שבאבות

ָבמאורעָ ָכלולים ָוגדולים ָנוראים עניינים

 .זהָלדורותָעולמים"

 ,יחד עם רחלבתפילה אנו עומדים ביום זה 

ידוע על בניה. רחמים עומדת ומבכה ומבקשת ה

חיים בדורנו, רבי  יהודי מופלא שחיהסיפור על 

ישיבת של  הרוחני גיח, המשזצ"למואלביץ ש

בליווי לקבר רחל  וגיעבהמספרים ש. מיר

אמנם הקב"ה אמר לך " ה:מר לתלמידיו, א
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, רחל קול אינו ברמה שנשמע והקול ...'ית לפניו ברמה למעלה מבכה

 הנשמע היה האחרים וקול, אחרים את מבכה היא שהיתה קול א"כ

 ".ברמה
 טז-שם, פסוקים טו 6
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המידות 

הטובות הן אבן 

הבניין והיסוד 

לבניית תלמיד 

חכם בדרך 

לבניית הנכונה ו

שלימות האדם, 

ובהן טמונה 

 גאולת עולם



 לבניינהּשלּתורה
 

ּב

: , אבל אני חיים בנך אומר לך'פסיקי לבכות'ה

עד  משיכי לבקש עלינו! המשיכי והמשיכי'ה

  .8שישובו בנייך!'"

ֶבת"  "ָרֵחל ְקֻבַרת ַמצ ֶ

נו חיים מפי א .מיוחדהוא מקום קבר רחל 

שמסרו מפי מסורת של גדולי ישראל, סופרים, 

לקבלת ו לנו שמקום זה מיוחד לישועות גדולות

  התפילות.

המפרש שהתורה האריכה  9ידועים דברי הרמב"ן

ופירטה בַספרּה אודות קניית מערת המכפלה 

ָרצהָכי" :משום שני טעמים, שהאחד מהם הוא

ָחייביםָאנחנוָבאשרָ,האבותָקבורתָמקוםָלהודיענו

ראש לכולם  ."הקדושיםָאבותינוָקבורתָמקוםָלכבד

ההולך להתפלל אצל קברי  הוא כלב בן יפונה,

 .10אבותה

גדולי ישראל שהיו מגיעים  מסופר על אכן,

פנחס  במקום זה. מספרים על רבילהתפלל 

ט והמיוחד י תלמידי הבעש"גדולמ ,זיע"א מקוריץ

והצהיר כי רוצה הוא שבהם, שהגיע לארץ 

כל הלילה על גאולתם של ישראל להתפלל 

אור "קבר ה ד אתלפקובנוסף , ובקבר רחל

ר את הסביהוא  .11הסמוך לנוהקדוש  "החיים

ָמקומהָ :על פי הזוהר הקדוש רצונו "שמיוחד

  .12"דושקרָהלתפילהָעלָהגאולהָכידועָמהזוה

היו זמנים קשים בירושלים בתקופתו של אשר כ

 ללהתפלל אצהוא היה שולח גם  זצ"להרב 

  .רחלשל  הּ קבר

אודות  להעיד כאן בפני הציבור הקדושברצוני 

נו יהודי דבר שהייתי שותף בו. זכינו והיה בתוכ
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 קכח-קכז  יםמסטראפקוב עמוד
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 דאיהי כמה תמן ולמבכי דרחל קבורה ההיא על לקיימא גלותא מן יתובון

". מובא בספר בית לחם אפרתה, פרק נא; דישראל גלותהון על בכאת

 עיי"ש עוד בפרק עז 

שהמבוגרים  ,מן זצ"ליציון פרי-ןהרב ב ,מופלא

זוכרים וחיים את הסיפורים ודאי עודם  שבינינו

ו היה האחראי על קבר יאב) .דברים שראינו בוהו

היה המפתח ברשותו רחל עד מלחמת השחרור, ו

המפתח ללידה הוא שעליו סופר ר, שלקב

ביקשני הסכם אוסלו הוא כאשר נחתם  .(תקועה''

. בעבר שם להסיעו לקבר רחל על מנת שנתפלל

 אולם, בדרך לילא סיפרתי את הדברים שאמר 

חשבתי שמגיע זמן שאולי בתקופה מאוחרת יותר 

"אניָמביןָמכתביָ יש מקום לפרסמם. כך אמר לי:

ָ ָמשיח ָעל ָשהתפילה ָיהגר"א ָשלא ָיוסף הרגָיבן

ָל ָישמתייחסת הוא ביקש ללכת לקבר  .ע""ישובי

 שהריהמסורת של הרב קוק,  פיכ ,ולהתפלל רחל

ראש השושלת של משיח בן יוסף. עומדת ברחל 

שהדברים אינם עדיין רלוונטיים טועה חושב ה

 .חמורהטעות 

 "שלי לצרה קנאתי לא"

המאריך  13לאיכה במדרש רבהמקור הדברים הוא 

המדרש מספר  חורבן.ומתאר את שאירע בזמן ה

יצחק ויעקב, וגם האבות הקדושים, אברהם  שבאו

ת את יהגל "מדוע :נו, ואומרים לרבש"עמשה רב

הם מבקשים " החרבת את היכלך? מדועבניך? 

ממשיך  .עונה להם ממנו רחמים, אך הקב"ה אינו

"באותהָשעהָקפצהָרחלָאמינוָלפניָ :המדרש ואומר

ָאהבניָָ!רבש"ע'ָ:ואמרהָ,הקב"ה ָשיעקב ָלפניך גלוי

ָית ָשניםיאהבה ָשבע ָלאבא ָבשבילי ָועבד ,ָרה

הגיעָזמןָנישואיָלבעליָוָשניםָשבעָאותןָוכשהשלימו

ָעליָוהוקשהָאחותילבעליָבשבילָפניָייעץָאביָלהחל

ָאתָוסבלתיָבעצמיָנחמתיָכןָולאחרָ...מאדָעדָהדבר

ָומהָ...לחרפהָתצאָשלאָאחותיָעלָחמתייורָתיותאו

ָשליָלצרהָקנאתיָלאָואפרָעפרָודםָבשרָשאניָאני

ָולחרפהָלבושהָהוצאתיהָולא ָוקייםָחיָמלךָואתה,

ָבהָשאיןָכוכביםָלעבודתָקנאתָמהָמפניָרחמן

ָהואָברוךָהקדושָשלָרחמיוָנתגלגלוָמידָ?...ממש

 ".למקומןָישראלָאתָמחזירָאניָרחלָבשבילךָואמר
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בוּ  " ִניםְּוש ָׁ םּבָׁ ּ"ִלְגבו לָׁ

 

ּג 

אבות האומה מדוע זכותם של  לכאורה קשה

בעבור ודווקא לא עמדה לישראל, עקדת יצחק ו

  ?הגאולה הקב"ה מבטיח אתרחל 

זה של מעשה שדווקא כנראה צריך לומר  מנם,א

ל א ליךהמידות הוא היכול להו נאמנות לישרות

ם יד. זאת אנו למהמצב השלם של תיקון העולם

 ,תמרהיא  דוגמה נוספת לכךמאימה של האומה. 

 הֹוִציאּוה  " פוסק:יהודה חמיה השותקת כאשר 

ֵרף השהלוא " ",ְוִתש ּ  ה ִהּנֵ ר  פי , כ14"ִלְזנּוִנים ה 

 ת אם יהודה יודהחושבתמר שותקת ושסבורים. 

 הישרפוהיא מעדיפה ש -ו אם לאומה טוב,  -

נולדו מאותה הבלגה  15והיא לא תעליב אותו!

 . 17ומשיח בן דוד 16פרץ

ָ"ישראל את מאחד חוכ"

הסיבה לכך דברים. בנלך עוד צעד ונתבונן 

שכעת הגישה לקבר רחל הינה חופשית, בשונה 

מקבר יוסף, למשל, היא מופלאה. בזמן חתימת 

 , כאשר כל הפרטים כבר סוכמו,הסכמי אוסלו

ור מאל חרנודע לרב חנן פורת זצ"ל שקבר 

 שקבר יוסף נמסר כפי ,טינאיםימסר לפלסלה

לכת ליצחק רבין חליט לההרב חנן פורת להם. 

את הרב  לעמוד על הדבר. בדרך הוא פוגשז"ל 

בעל ש, יהודי בן שמונים ורהישיש הרב מנחם פ

 ןעסקחרדי,  המשויך למחנה המכונהזקן לבן, 

 ת ישראל". שואלודותיק ורב פעלים של "אג

היכן פניו להרב פרוש את הרב חנן פורת 

לרבין  הרב חנן עונה לו כי הוא בדרכו מועדות?

משיב הרב פרוש  רחל. קבר אודותלדבר איתו 

. נכנסים שניהם !"אז אני בא איתךבנחרצות: "

על חנן מתחיל להגיד לו . לראש הממשלה

רוש חשיבות המקום כהנה וכהנה, אולם מנחם פ

אינו ממתין, הוא תופס את רבין ומתחיל לנענעו, 
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ני יא .18"!מע רחלאמ מע,א"מ :לבכות ולהגיד לו

אולם ידע אידיש, יליד הארץ אכן ין חושב שרב

היה מספיק  לא היה נדרש אז להבין את המילים,

על  בסתר ליבוחשב  אף אולילראות ולחוש. 

אחדות בין אנשי  –אחדות הלבבות הניצבת מולו 

רבין המפד"ל של אז ואנשי 'אגודת ישראל'. 

וציא הורה לו לההרים טלפון לשמעון פרס ז"ל ו

עליו להישאר ביד  את קבר רחל מההסכמים,

יעד אמנם כיום המקום הפך למעין  ישראל.

בידינו, ומאות  אולם לפחות הוא נותרמבוצר, 

 אליו באוטובוס אואלפי יהודים יכולים לנסוע 

  .ללכת ברגל

ספר עוד סיפור מרגש אחד כדי להשלים ל ברצוני

אחר רצח רבין ל .מהותיאת המעגל של הא

הציבור משטמה כלפי התעוררו גלי האשמה ו

. הרב חנן פורת אסף סופרים, לאומי-הדתי

 ,שמאלניים הינם ברובםשמשוררים ואנשי רוח, 

בין שאר הדברים הזכיר גם את  .איתם שוחחו

 משוררתהאליו  ניגשההשיחה  רחל אמנו. לאחר

שמאל כ' הּ שהוא הגדיר ,דליה רביקוביץ'

 שברצונה לספר לו , ואומרת לו 'שבשמאל

עם רחל. היא מספרת על הקשר שלה ביחידות 

 עברו עליה,ם רבות של עקרות שיעל שנלו 

עליה מחשבה לראש ש עלתה בראשהיום אחד בו

היא  שאף ,רחלּה של קבר לולהתפלל ע כתלל

ניסתה להדחיק איך הייתה עקרה. היא מתארת 

 ?!מה אני אלך לקבר רחלמליבה מחשבה זו: "

בסוף החליטה שאין ברירה, !". למה השתגעתי?

 ת, כדי שאיש לא יזהה אותהרדיהתלבשה כמו ח

"ומה אני מצטט את לשונה:  , ונסעה.באוטובוס

בקבר רחל זכיתי להתפלל ולבכות  ?אומר לכם

כעבור שנה נולד . כפי שלא בכיתי כל ימי חיי

. "!ובעומק לבי ידעתי שזה בזכות רחל ,לי בן

 חנן סיפר את הסיפור רק לאחר פטירתה.

 ומה נבין אלודברים מתוך אומר לנו?  הדברמה 

של מנחם  םמיבין שרחל היא אנ עם ישראל.

של דליה ו של חנן פורת הציוניו פורוש החרדי
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 לבניינהּשלּתורה
 

ּד

 רחל היא .' השמאלנית שבשמאלניתץרביקובי

 היאבאגרת,  לשון הרבכ ",מן של ישראליאִ "

ר שרחל היא מסבי 19ל"שהמהרכפי  ,עקרת הבית

 פירוש הדבר שהיא עיקר הבית.ש

ר" ֶ נו   ֲאש  ָ יֶהם ב  ֵ ת  ית ֶאת ש ְ ֵ ָרֵאל ב   "ִיש ְ

בירכו העם והזקנים  כלכתוב ש 20במגילת רות

ן" את בעז: ֵּ ָהִָית  הֶָאת' ָ ָאהָָהִאש   יֶתךֶָָָאלַָהב ָ לָב ֵּ ָרחֵּ ָכ ְ

ָאה רָו ְכלֵּ נוָ ֲָאש ֶ יֶהםָב ָ ֵּ ת  יתֶָאתָש ְ לָב ֵּ ָראֵּ  וממשיכים ,"ִיש ְ

יְתךִָָָויִהי" בפסוק הבא: יתָבֵּ בֵּ ֶרץָכ ְ ֶ רָפ  ָָתָמרָָיְלָדהֲָאש ֶ

רַָהז ֶַרעִָמןִָליהו ָדה ןֲָאש ֶ ֵּ ָהִָית  ֲעָרהִָמןְָלךָָ'  ."ַהז ֹאתַָהנ ַ

ה" המשך הדורות:מסתיימת  המגילה ֶ ל  ֹוְלדֹותְָואֵּ ָת 

ֶרץ ָ דֶָאתָהֹוִלידָו ֹבַעזָ...פ  דָ.עֹובֵּ יֶָאתָהֹוִלידְָוֹעבֵּ ִָיש ָ

י ִודֶָאתָהֹוִלידְָוִיש ַ   ."ד ָ

בראשן עומדת ו ,מהותיארבע אלעם ישראל ישנן 

ר"נו, רחל אמ נוּ  ֲאש ֶׁ ם ּב  יהֶׁ ּתֵ ת ש ְ ית אֶׁ ֵאל ּבֵ ר   ."ִיש ְ

האנושי הוויתור  על ידיזה? החל בניין  כיצד

ויתור אנושי  וזה ויתור מלאכי, אינו וזה מופלא!ה

על אף האהבה  ּה,לאחותהמוותרת של אחות 

נה לבין יעקב, יתה ברהעליונה והקדושה שש

גרם שיעקב  זהויתור  בה.לנו השגה אהבה שאין 

. לפהיבלהה וזף נשא אף בסולשא את לאה, ונ

כך  .עם ישראלמהות של יאהארבע  נוצרו כך

ויתור אנושי תוך מעשה מ עם ישראלנוצר 

 מיוחד. 

שה אנושי י מעל ידישראל נוצר ע לשמשיח ה גם

בלבד שרף וימוכנה להשל אישה גדולה, תמר, ה

שלא להלבין את פניו של חמיה. בדרך התנהלות 

 נוצר משיח בן דוד. זו

 "בסוד הצורה העליונה"

מהי הדרך לבנות את נו מרחל אמנלמד זה  ביום

תלמיד מהו יסודו של  בית ישראל. נלמד אף

 עמים נדרשיםפל, וותרל נדרשלפעמים  חכם.
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 הכל כולל שהבית כמו, הכל ומאחד כולל' בית' שנקרא מי וכל ...יעקב

 - ישראל המקבץ חוכ שהיא - רחל בזכות כי ...בתוכו אשר כל ומאחד

 את מאחד חוכ יש כי", לגבולם בנים ושבו" וזהו. מגלותם ישראל ישובו

 ".מגלותם ישראל ישובו המאחד חוכ אותו ובשביל, גלותם בתוך ישראל
 פרק ד, פסוק יא 20

למען אח  - לוותרתמיד קשה  ויתורים כואבים,

למען  ,למען ילדים ,למען אחות, למען אישה

 ברים שאנו רוצים אותם ומאמיניםלמען דוחברים 

המידות הטובות הן אבן למדנו היום, ש .בהם

הנכונה  בדרך תלמיד חכםהבניין והיסוד לבניית 

 מות האדם. ישלת ולבניי

ספר קטן  ק, חיבר"רו, הרמיבמשה קורד רבי

העוסק  ",הורתומר דב, "בכמות ורב באיכות

 בתחילתו נכתב: .מידות המתוקנותבניין הב

ָלקונו" ָשידמה ָראוי ָהצורהָָשהאדם ָבסוד ָיהיה ואז

-א רבש"ע בראנו בצלם - העליונהָצלםָודמות"

 נוהתנהגותשבדרכי  נועיקר עניי, שקיםל

הקב"ה מנהיג את  בהננהג בדרך  תושיהאנ

מו, כפי שמתבאר בספר זה ובמקורות אחרים. עול

ָהאדםָָ,"לפיכך ממשיך:הוא כך  ָשיידמה ראוי

, לפעולותָהכתרָשהןָשלושָעשרהָמידותָשלָרחמים"

-מידות עליונות הפוגשות אותנו בחיינו היום

 ומשפחותינו. יומיים עם חברינו

להתנהג בהנהגות  תלמיד חכםבן תורה ועל 

שאר בני אדם בבין אדם לחברו. עליונות יותר מ

נמצא סוד הגאולה בזה  .אדםשלימות ההי זו

  .עם ישראלהפרטית והגאולה הכללית של 

בתפילה עם רבבות אלפי אנו מכאן מצטרפים 

 בית ישראל הפוקדים את קברה של רחל,

, שעודנו מייחלים לה תוטחהבשהקב"ה יקיים את 

בוּ " להגשמתה: ץ ְוש   רֶׁ בוּ  ...אֹוֵיב ֵמאֶׁ ִנים ְוש    ב 

ם בידינו ולא  יוותרת רץ ישראלאש, ו"ִלְגבּול 

, ל"זצ הרב פריימןדברי כ ,ע"יש ביושייפלו יי

 כל העת. עומד במאבק ובמבחן שהרי הדבר

ח אותה וזכותה של רחל אמינו עומדת לנו מכ

על איתנה נקודה קטנה אנושית של עמידה 

 המידות הטובות.

 


