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רחל אמנו
שיעורו השבועי של מו"ר הרב שמעון כהן שליט"א

בס"ד יא מר חשון תשע"ה  גליון מיוחד

רחל אמנו  -עיקרו של בית
בשביל רחל מחזיר ה' את ישראל למקומם
ראשי פרקים:
על עין הבאר בארץ בני קדם  באר בתוך עולם מופקר  אחווה וקרבה מול
נערות בכניסה  -סימן הצלחה  רועת צאן ועיקרו של בית 
ֹ
קרירות הרועים 
נשיקה של קריבות  הוא בוכה עכשיו והיא תבכה בעתיד  להודיע שאינה נשיקה
של תפלות  התרגשות לבן לקראת האורח החדש  יופיין של בנות לבן ויופיו של
יעקב  לאה הגדולה ורחל הקטנה  תקרית הזויה  -הכלה התחלפה  צניעות
שהיתה בה ברחל  מסרתי הסימנים ולא קנאתי  בשבילך רחל אני אחזיר את
ישראל למקומן  פלך שתיקה ופלך הודיה  יהונתן בן שאול  -ממשיך דרכה של
רחל  רחל מבכה על בניה
מקורות עיקריים:
בראשית רבה ע ,ח  ילקוט שמעוני בראשית רמז קכד  בראשית רבה ע ,יב
 בבא מציעא פד ע "א  שבת קמו ע "א  זוהר ח "א קנד ע "א  מגילה יג
ע "ב  מהר "ל נצח ישראל פרק לד  בראשית רבה עא ,ה  עשרה מאמרות,
מאמר חיקור דין ,חלק ד ,תחילת פרק יז  רש "י בראשית מח ,ז.

על עין הבאר בארץ בני קדם
לאחר ארבע עשרה שנות לימוד תורה בישיבתו של עבר 1יוצא יעקב אבינו מבאר שבע והולך לחרן ,אל בית
לבן .בדרך הוא חולם חלום ומתקן תפילת ערבית ,2אליפז בן עשו רודף אחריו להורגו ,ובסופו של דבר הוא
מגיע לחרן ,וכך מספרת התורה:
ֹלשה עֶ ְד ֵּרי צֹאן
ַארצָּׂ ה בְ נֵּי ֶקדֶ ם :וַ י ְַרא וְ ִּה ֵּנה בְ אֵּ ר בַ ָּׂשדֶ ה וְ ִּהנֵּה ָּׂשם ְש ָּׂ
"וַ י ִָּּׂשא יַעֲ קֹ ב ַר ְגלָּׂיו וַ ֵּילְֶך ְ
רֹבְ ִּצים עָּׂ לֶיהָּׂ כִּ י ִּמן הַ בְ אֵּ ר הַ ִּהוא י ְַשקּו הָּׂ עֲ ָּׂד ִּרים וְ הָּׂ אֶ בֶ ן ְג ֹדלָּׂה עַ ל פִּ י הַ בְ אֵּ ר :וְ נֶאֶ ְספּו ָּׂשמָּׂ ה כָּׂל
הָּׂ עֲ ָּׂד ִּרים וְ ָּׂגלֲלּו אֶ ת הָּׂ אֶ בֶ ן מֵּ עַ ל פִּ י הַ בְ אֵּ ר וְ ִּה ְשקּו אֶ ת הַ צֹאן וְ הֵּ ִּשיבּו אֶ ת הָּׂ אֶ בֶ ן עַ ל ִּפי הַ בְ אֵּ ר
לִּ ְמקֹ מָּׂ ּה".3
יעקב אבינו מגיע ארצה בני קדם ורואה באר ולצידה שלושה עדרי צאן רובצים .מן הבאר הזו משקים את
הצאן ,העדרים נאספים סביבה ,הרועים גוללים את האבן ומשקים את הצאן ,ולבסוף מחזירים את האבן
למקומה .יעקב אבינו מגיע מדרך רחוקה ,סוף סוף הוא פוגש אנשים ,אז הוא פונה אליהם:
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ראה רש"י בראשית כח ,יד.
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ראה ברכות כו ע"ב.
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בראשית כט ,א-ב.
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ֹאמרּו מֵּ חָּׂ ָּׂרן אֲ נ ְָּׂחנּו :וַ יֹאמֶ ר לָּׂהֶ ם הַ י ְַד ְע ֶתם אֶ ת לָּׂבָּׂ ן בֶ ן
"וַ יֹאמֶ ר לָּׂהֶ ם יַעֲ קֹ ב ַאחַ י מֵּ ַאיִּן ַא ֶתם וַ י ְ
ֹאמרּו ָּׂשלוֹם וְ ִּהנֵּה ָּׂרחֵּ ל בִּ ת ֹו בָּׂ ָאה ִּעם הַ צֹאן:
ֹאמרּו י ָָּּׂׂד ְענּו :וַ יֹאמֶ ר לָּׂהֶ ם הֲ ָּׂשלוֹם ל ֹו וַ י ְ
נָּׂחוֹר וַ י ְ
ֹאמרּו ֹלא נּוכַל
וַ יֹאמֶ ר הֵּ ן עוֹד הַ יוֹם גָּׂדוֹל ֹלא עֵּ ת הֵּ ָאסֵּ ף הַ ִּמ ְקנֶה הַ ְשקּו הַ צֹאן ּולְ כּו ְרעּו :וַ י ְ
ֵָּאספּו כָּׂל הָּׂ עֲ ָּׂד ִּרים וְ ָּׂגלֲלּו אֶ ת הָּׂ אֶ בֶ ן מֵּ עַ ל פִּ י הַ בְ אֵּ ר וְ ִּה ְש ִּקינּו הַ צֹאן".
עַ ד אֲ ֶשר י ְ
יעקב יוצר קשר ראשוני עם האוכלוסיה המקומית ,הוא מנסה לתהות על קנקנם של אנשי המקום .על
ַארצָּׂ ה בְ נֵּי ֶקדֶ ם" 4אומר רש"י:
המילים "וַ י ִָּּׂשא יַעֲ קֹ ב ַר ְגלָּׂיו וַ ֵּילְֶך ְ
"משנתבשר בשורה טובה שהובטח בשמירה ,נשא לבו את רגליו ונעשה קל ללכת".
יעקב אבינו מקבל הבטחת שמירה ,והבשורה הטובה הזו גורמת לו ללכת ל'ארץ בני קדם' בשמחה .המקום
מכונה בכינויים שונים ,רבקה מצווה את יעקב ללכת ל'חרן' ,5יצחק מדבר על 'פדן ארם' 6שבתחומה ישבה
חרן ,וכאן מובא שהלך ל'ארץ בני קדם' .הביטוי 'ארצה בני קדם' הוא ביטוי מיוחד' ,קדם' זה מזרח ,חרן
יושבת במזרחה של הארץ ,אבל קדם מזכיר לנו גם את "וַ יִּסַ ע לוֹט ִּמ ֶקדֶ ם" 7כפי שדרשוהו חז"ל" :8הסיע
עצמו מקדמונו של עולם ,אמר :אי אפשי לא באברם ולא באלקיו" .לאור זאת ניתן להבין ,שכשיעקב אבינו
הולך ל'קדם' ,פירושו של דבר שהוא רוצה להיפגש עם קדמונו של עולם.

באר בתוך עולם מופקר
על המילים "וַ י ְַרא וְ ִּהנֵּה בְ אֵּ ר בַ ָּׂשדֶ ה 9"...אומרים חז"ל:10
"'והנה באר בשדה'  -זו הבאר' .והנה שלשה עדרי צאן'  -משה ואהרן ומרים' .כי מן הבאר
ההיא ישקו העדרים'  -שמשם כל אחד ואחד מושך מים לדגלו ולשבטו ולמשפחתו".
חז"ל מלמדים אותנו כאן מה זה מבט של יעקב אבינו ,כשיעקב אבינו רואה באר ,הוא רואה גם את כל מה
שעתיד לצמוח ממנה ,כשיעקב אבינו פוגש באר באמצע השדה ,באמצע המקום המופקר הזה ,הוא מזהה
שמכאן מתחילה ההנהגה הרוחנית של האומה הישראלית'" ,שלשה עדרי צאן'  -משה אהרן ומרים" .בבאר
זו מתחיל המפגש עם העולמות הרוחניים שעתידים לבנות את האומה הישראלית .גם רבקה אמנו נזדווגה
על הבאר ,וגם משה רבנו .זה לא במקרה ,בבאר יש תנועה של מים חיים ,יש דינמיות של המשכה .בעוד
בור המים משמש רק מקום אכסון למי הגשמים שממלאים אותו ,הבאר הוא חפירה שמגיעה עד שכבת
המים שבמעמקי האדמה ,יש שם נביעה בלתי פוסקת של מים ,והמים כל הזמן ְמפַ כִּ ים.
ממשיך המדרש:
"דבר אחר' :והנה באר בשדה'  -זו ציון' .והנה שלשה עדרי צאן'  -אלו שלשה רגלים' .כי
מן הבאר ההיא ישקו'  -שמשם היו שואבים רוח הקודש' .והאבן גדולה'  -זו שמחת בית
השואבה".
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בראשית כט ,א.
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בראשית כז ,מג.
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בראשית כח ,ב ,ה ,ו ,ז.
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בראשית יג ,יא.
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ראה רש"י שם.
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בראשית כט ,ב.
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בראשית רבה ע ,ח.
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בכל יום משבעת ימי חג הסוכות ,בשעת הקרבת תמיד של שחר ,היה הכהן שזכה בניסוך המים ,עולה על
ּושַאבְ ֶתם
גבי המזבח ויוצק מים שנשאבו ממעיין השילוח לתוך ספל שנמצא בראש המזבח .את הפסוק " ְ
יקיָּׂא",
ּות ַקבְ לּון אּולְ פַ ן חֲ ַדת בְ חֶ ְדוָּׂ א ִּמבְ ִּח ֵּירי צַ ִּד ַ
מַ יִּם בְ ָּׂששוֹן ִּממַ עַ ְינֵּי הַ יְשּועָּׂ ה" 11מתרגם תרגום יהונתןְ " :
ישראל מקבלים לימוד חדש בשמחה מבחירי הצדיקים.
יעקב אבינו פוגש באר בתוך עולם מופקר ומזהה שהמפגש הזה הוא בעצם מפגש עם ניצנים של עולם עם
תורה ונבואה ,עולם של נביעה בלתי פוסקת.

אחווה וקרבה מול קרירות הרועים
לצד הבאר פוגש יעקב שלושה רועי צאן עם עדריהם .מי שמתבונן בדו-שיח שמתפתח ביניהם ,מהר מאוד
שם לב לכך שיעקב פונה אליהם בלשון של אחווה וקרבה' ,אחי ,מאין אתם?' ,והם עונים לו בקרירות,
בלשון קצרה ורפה' :מחרן אנחנו' .והדו-שיח ממשיך' :הידעתם את לבן? ידענו .השלום לו? שלום' .הם
מתבוננים באדם הזר הזה ומחכים שיעזוב אותם לנפשם .לא אכפת להם מהיכן הוא בא ,ואם הוא צריך
עזרה במשהו ,זה לא מעניין אותם.
חז"ל 12לומדים מדרך פנייתו של יעקב לרועים לימוד יסודי בהנהגות שבין אדם לחברו:
"מכאן אמרו ,לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות וקורא להם 'אחים ורעים',
ויקדים בשלום הכל ,כדי שיקדמו אותו מלאכי שלום ומלאכי רחמים".

נערוֹ ת בכניסה  -סימן הצלחה
מכאן אנחנו מגיעים לרחל.
"וְ ִּהנֵּה ָּׂרחֵּ ל בִּ ת ֹו בָּׂ ָאה ִּעם הַ צֹאן".13
אומר המדרש:14
"רבי עקיבא אומר :כל מי שהוא נכנס לעיר ומוצא נער ֹות לפניו ,דרכו מצלחת לפניו.
ומנין תדע שהוא כן? בוא וראה מאליעזר עבד אברהם ,שעד לא נכנס לעיר מצא נערות
יוצאות לפניו ,שנאמר' :הנה אנכי נצב על עין המים' וגו' (בראשית כד ,יג) ,והקדוש ברוך
הוא הצליח דרכו ,שנאמר' :וה' הצליח דרכי' (בראשית כד ,נו).
ועוד ממי אתה למד? ממשה רבנו ,שעד לא נכנס לעיר מצא נערות יוצאות לפניו,
שנאמר' :ולכהן מדין' וגו' (שמות ב ,טז) ,והצליח דרכו ועלה למלוכה.
ומנין תדע לך שהוא כן? בא וראה מיעקב ,שעד לא נכנס לעיר מצא נערות יוצאות לפניו,
שנאמר' :והנה רחל באה עם הצאן' (בראשית כט ,ו)".
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ישעיה יב ,ג.
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מדרש הגדול בראשית כט ,ד.
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בראשית כט ,ו.
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ילקוט שמעוני בראשית רמז קכד.
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יש זמנים שבהם הקב"ה מפגיש בין המגמה למציאות ,ומצליח את דרכו של האדם .כך היה אצל אליעזר
עבד אברהם בחפשו אישה ליצחק ,כך היה אצל משה רבנו בהגיעו למדין ,וכך קורה בפרשתנו עם המפגש
בין יעקב לרחל .וכך מתואר המפגש בפסוקי התורה:
"וְ ִּהנֵּה ָּׂרחֵּ ל בִּ ת ֹו בָּׂ ָאה ִּעם הַ צֹאן :וַ יֹאמֶ ר הֵּ ן ע ֹוד הַ יוֹם גָּׂדוֹל ֹלא עֵּ ת הֵּ ָאסֵּ ף הַ ִּמ ְקנֶה הַ ְשקּו
ֵָּאספּו כָּׂל הָּׂ עֲ ָּׂד ִּרים וְ ָּׂגלֲלּו אֶ ת הָּׂ אֶ בֶ ן מֵּ עַ ל פִּ י
ֹאמרּו ֹלא נּוכַל עַ ד אֲ ֶשר י ְ
הַ צֹאן ּולְ כּו ְרעּו :וַ י ְ
15
הַ בְ אֵּ ר וְ ִּה ְש ִּקינּו הַ צֹאן" .
כעת מרחיבים רועי הצאן את הדיבור ,זה כבר נוגע אליהם ,לכן השיח עשיר יותר.

רועת צאן ועיקרו של בית
כעת הכתוב חוזר ואומר את מה שכבר ידענו ,שרחל באה עם הצאן ,וכאן מוסיפה התורה שלוש מילים" :כִּ י
רֹעָּׂ ה ִּהוא".
"עוֹדֶ נּו ְמ ַדבֵּ ר ִּעמָּׂ ם וְ ָּׂרחֵּ ל בָּׂ ָאה ִּעם הַ צֹאן אֲ ֶשר לְ ָאבִּ יהָּׂ כִּ י רֹעָּׂ ה ִּהוא".16
רחל היא 'רועה' ,ר ֹועֶ ה זה מנהיג ,משה רבנו היה רועה ,יעקב אבינו היה רועה ,דוד המלך היה רועה ,וכאן
אנחנו לומדים על תכונת המנהיגות הפנימית שמאפיינת את אישיותה של רחל .רחל הולכת להיות שותפה
פעילה בבנין בית ישראל והנהגתו ,לכן גם היא ,כמו גדולי מנהיגי ישראל ,מתחילה את דרכה בתור רועת
צאן.
ליעקב אבינו יש הרבה חלומות ,וכדי להגשים אותם הוא זקוק לזיווג מתאים .אם כן התכונה הראשונה
שאנחנו מוצאים ביחס לרחל היא ,שרחל 'רועה' .מלבד זאת ,אומרים חז"ל" :רחל היתה עיקרו של בית".17
'עיקר' זה שורש ,רחל היא השורש של בית יעקב.

נשיקה של קריבות
"וַ י ְִּהי כַאֲ ֶשר ָּׂרָאה יַעֲ קֹ ב אֶ ת ָּׂרחֵּ ל בַ ת לָּׂבָּׂ ן אֲ ִּחי ִּאמ ֹו וְ אֶ ת צֹאן לָּׂבָּׂ ן אֲ ִּחי ִּאמ ֹו וַ ִּיגַש יַעֲ קֹ ב וַ ָּׂיגֶל
אֶ ת הָּׂ אֶ בֶ ן מֵּ עַ ל פִּ י הַ בְ אֵּ ר וַ י ְַש ְק אֶ ת צֹאן לָּׂבָּׂ ן אֲ ִּחי ִּאמ ֹו :וַ י ִַּשק יַעֲ קֹ ב לְ ָּׂרחֵּ ל וַ י ִָּּׂשא אֶ ת קֹל ֹו
וַ יֵּבְ ךְ ".18
ההתרחשות כאן בפסוקים מעוררת קושי ,יעקב אבינו משקה את העדרים ואחר כך הוא נושק לרחל ובוכה,
מה פשר הבכי ,וכיצד נושק יעקב לנערה זו שאינה אמו ואינה אחותו?
בנוגע לבכי אומר רש"י:
"ויבך  -לפי שצפה ברוח הקודש שאינה נכנסת עמו לקבורה".
פלאי פלאים ,יעקב עוד לא התחתן ,ומה שמעסיק אותו זה אם הכלה הפוטנציאלית תיכנס אתו לקבורה או
לא .אם אדם מן השורה שהציעו לו בחורה ,יתחיל לדבר אתה בפגישה הראשונה על החלקה שהם הולכים
לקנות ביחד בהר הזיתים ,אז זה סופו של השידוך הזה.
15

בראשית כט ,ו-ח.

16

בראשית כט ,ט.

17

ראה בראשית רבה עא ,ב.

18

בראשית כט ,ט-יא.
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ובנוגע לנשיקה ,המושג שנקרא 'נשיקה' מבטא חיבור והבעת חיבה ,כשאנחנו משיקים שני דברים אנחנו
הופכים אותם להיות דבר אחד .בהלכות מקוואות יש מושג שנקרא 'השקה' ,ההשקה משמשת כאחת
מהדרכים להכשיר מים שנשאבו ומונחים בבור הטבילה ,על ידי השקתם וחיבורם לבור אחר בצד בור
הטבילה ,שבו קיימים ארבעים סאה של מי גשמים שלא נשאבו בכלי ,ונחשבים למקווה כשר.
כשיעקב אבינו פוגש את רחל ,הוא מזהה באופן אבסולוטי את הצד האחדותי שקיים בינו ובין רחל ,יעקב
אבינו מזהה שלמות של אחדות ,זהו סוד הנשיקה.
חז"ל אומרים בבראשית רבה:19
"'וישק יעקב לרחל'  -כל נשיקה לתפלות בר מן תלת ,נשיקה של גדולה ,נשיקה של
פרקים ,נשיקה של פרישות :נשיקה של גדולה ' -ויקח שמואל את פך השמן ויצוק על
ראשו וישקהו' (שמואל א' י ,א) ,נשיקה של פרקים ' -וילך ויפגשהו בהר האלקים וישק
לו' (שמות ד ,כז) ,נשיקה של פרישות 'ותשק ערפה לחמותה ורות דבקה בה' (רות א ,יד).
רבי תנחומא אמר :אף נשיקה של קריבות ,שנאמר' :וישק יעקב לרחל' ,שהיתה קרובתו".
סתם נשיקה היא 'נשיקה של תפלות' ,אין לה ערך ממשי ,אבל יש נשיקות שהן בעלות ערך ומשקל .אנו
מוצאים בכתוב שלוש דוגמאות לכך:
יש 'נשיקה של גדּולה' ,כמו נשיקת שמואל לשאול בשעה שמשחו למלך על ישראל .כששמואל יצק את
השמן על ראשו של שאול הוא נישק אותו ,ובכך הוא בעצם העצים את גדולתו.
הנשיקה השניה היא 'נשיקה של פרקים' ,נשיקה שבאה לאחר פרק זמן ארוך בה נפרדה דרכיהם של שני
אוהבים ,כמו נשיקת משה רבנו לאהרן אחיו בהר האלקים .כששני אוהבים נפגשים לאחר זמן רב בו לא
ראו האחד את השני ,שניהם נרגשים ,שניהם חשים שמרחק הזמן לא יצר הבדלה ביניהם ,ולכן הם
מתנשקים ומגלים חיבה וקשר.
הנשיקה השלישית היא 'נשיקה של פרישות' ,נשיקה שאדם נותן לאוהבו בשעת פרידה ,כמו זו שנתנה
ערפה לנעמי חמותה בשעה שעזבה נעמי לארץ יהודה לאחר מותם של בעלה ושני בניה ,בעוד ערפה שבה
אל משפחתה שבמואב.
רבי תנחומא מוסיף נשיקה רביעית ' -נשיקה של קריבות' ,כמו זו שנשק יעקב לרחל על עין המים .רבי
תנחומא מוסיף שתי מילים' :שהיתה קרובתו' .את המילה קרובתו ניתן להבין בשני אופנים :ניתן להבין
שהיתה ביניהם קרבת משפחה ,שכן אביה של רחל היה לבן אחי רבקה ,אם כן יעקב ורחל היו בני דודים,
אך ניתן להבין את המילה 'קרובתו' במשמעות נוספת ,קריבות זו שייכות .20כשיעקב פוגש את רחל הוא
פוגש את 'עיקר הבית' שהוא הולך לבנות .זה לא משהו חדש ,זה משהו שמדברים עליו בחיק המשפחה כבר
זמן רב" ,שהיו הכל אומרים :שני בנים לרבקה ושתי בנות ללבן ,הגדולה לגדול והקטנה לקטן" ,21הלוא
'הקטנה' זו רחל ו'הקטן' זה יעקב ,לכן "עֵּ ינֵּי לֵָּאה ַרכוֹת" ,כי היא חוששת שמא היא תיפול בידיו של עשיו,
שהרי לכולם ברור שהחיבור העיקרי הוא החיבור בין יעקב לרחל.
מדובר כאן על המפגש הראשון ,כבר עכשיו יעקב אבינו רואה ברחל את כל המגמות והחלומות ,המשימות
והאתגרים שהוא חפץ להנחיל לעם ישראל ,הוא רואה את נקודות ההשקה הרבות שקיימות בין נשמתו
לנשמתה ,ועל כן נאמר "וַ י ִַּשק יַעֲ קֹ ב לְ ָּׂרחֵּ ל".
19

בראשית רבה ע ,יב.
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ראה "הכתב והקבלה" (בראשית כט ,יא).
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רש"י בראשית כט ,יז.
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הוא בוכה עכשיו והיא תבכה בעתיד
מיד לאחר מכן נאמר "וַ י ִָּּׂשא אֶ ת קֹ ל ֹו וַ יֵּבְ ךְ " ,וכאמור ,רש"י עומד על טעם בכיו וכותב" :לפי שאינה נכנסת
עמו לקבורה" .הבכי הזה של יעקב מחבר אותנו לבִּ כיה העתידי של רחל המבכה על בניה ,הוא בוכה כבר
עכשיו והיא תבכה לאורך ימים ושנים .ה'קבר' זו 'התחנה האחרונה' ,הקבר הוא ביטוי להשלמת התפקיד
האלקי שיועד לאדם ,והנה כשיעקב אבינו רואה ברוח הקודש שרחל לא תכנס אתו לקבורה ,משמעות
הדבר היא ,שאחרי שיעקב יפרד מן העולם וינוח בשלום על משכבו ,לא תגיע רחל לאותה מנוחה שלמה.
הליכה אל ה'קבר' היא בעצם הליכה אל עומק החיים שלנו ,אל מקור החיים ,לכן דורשים חז"ל,22
כשאברהם אבינו רץ אל הבקר ,ש'ואל הבקר רץ' זה אותיות 'ואל הקבר רץ' ,לרמוז ,שכשאברהם רץ להביא
בן בקר ,ברח לפניו בן הבקר ונכנס למערת המכפלה ונכנס אברהם אחריו אל הקבר ,אל אדם וחוה.
רחל אמנו שייכת לבכי שאינו פוסק ,היא 'מבכה' על בניה ללא הרף ,זו תכונתה הפנימית וזו המשימה שהיא
נוטלת על עצמה בגבורה במשך דורות על גבי דורות .יעקב אבינו פוגש על הבאר את המגמה המשותפת
לשניהם ,את בנין הבית הגדול והקדוש ,בנין כל בית ישראל שעתיד לצאת משניהם ,אך יחד עם זאת הוא
מבין שרחל תמשיך את המשימה הזאת עד אין קץ ,עד ביאת משיח גואל צדק.

להודיע שאינה נשיקה של תפלות
שאלה :גם אם ישנה קרבת משפחה ומדובר בבני דודים ,איך אפשר לדבר על נשיקה ממש ,לכאורה זה לא
ראוי?
תשובה :המדרש נוגע בזה ומבאר שבדיוק בגלל זה יעקב אבינו בכה ,בגלל החשד שחשדו בו הרועים
מסביב .אומר המדרש:23
"ולמה בכה? ראה אנשים מלחשים אלו עם אלו ,ואומרין :וכי בא זה לחדש עלינו דבר
של ערוה? מיד בכה ,להודיע שאינה נשיקה של תפלות ,אלא של קריבות".
הרועים מסביב מתלחשים ביניהם וחושבים שהם ילמדו את יעקב אבינו מוסר ,ואז יעקב אבינו פורץ בבכי,
כדי להסיר את החשדות נגדו ולהודיע ,שלא מדובר ב'נשיקה של תפלות' אלא ב'נשיקה של קריבות'.
מדובר כאן במפגש עליון .אמנם בעיניהם הנמוכות והטרוטות של הרועים מסביב ,נתפס הדבר כמעשה
שאיננו ראוי ,אך לאמתו של דבר 'נשיקה של קריבות' יש כאן ,אחת מארבע נשיקות שמנו חז"ל כ'בנין אב'
לנשיקה הראויה.24

התרגשות לבן לקראת האורח החדש
יעקב אבינו מוחה דמעה מעיניו ופונה אל רחל:
"וַ ַיגֵּד יַעֲ קֹ ב לְ ָּׂרחֵּ ל כִּ י אֲ ִּחי ָאבִּ יהָּׂ הּוא וְ כִּ י בֶ ן ִּרבְ ָּׂקה הּוא .וַ ָּׂת ָּׂרץ וַ ַתגֵּד לְ ָאבִּ יהָּׂ ".25

22

פרקי דרבי אליעזר פרק לו.

23

משנת רבי אליעזר פרשה ז ,עמוד .031
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וראה עוד זוהר ח"ב קמו ע"ב; "העמק דבר" (בראשית כט ,יא)" ,הכתב והקבלה" (שם); קדושת לוי לפרשת ויצא ד"ה וישק
יעקב.
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בראשית כט ,יב.
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יעקב אבינו הוא היחיד שפועל כאן ,הוא נושק לרחל ,הוא בוכה ,הוא מספר לה על קרבת המשפחה
שביניהם ,והיא לא משיבה דבר ,היא לוקחת את רגליה ורצה לספר לאביה.
"וַ י ְִּהי כִּ ְשמֹ עַ לָּׂבָּׂ ן אֶ ת ֵּשמַ ע יַעֲ קֹב בֶ ן אֲ ֹחת ֹו וַ י ָָּּׂׂרץ לִּ ְק ָּׂראת ֹו וַ יְחַ בֶ ק ל ֹו וַ ְינ ֶַשק ל ֹו וַ יְבִּ יאֵּ הּו אֶ ל
בֵּ ית ֹו וַ יְסַ פֵּ ר לְ לָּׂבָּׂ ן אֵּ ת כָּׂל הַ ְדבָּׂ ִּרים הָּׂ אֵּ לֶה".26
לבן רץ ומחבק ומנשק .עד עכשיו התרשמנו שאנשי המקום הם אנשים קרים שעונים ב'כן ולא' ,ואינם
מתעניינים בשלומם של אורחים גם אם באו מרחוק .והנה לבן רק שומע שאורח בא לעיר ,והוא כבר רץ
לקבלו בחיבוקים ונשיקות .כדי שלא נתבלבל רש"י מזדרז להסביר לנו מה פשר הזריזות והחום המיוחד
שמרעיף לבן על האורח החדש ,וזו לשונו:
"וירץ לקראתו  -כסבור ממון הוא טעון ,שהרי עבד הבית בא לכאן בעשרה גמלים
טעונים:
ויחבק  -כשלא ראה עמו כלום אמר שמא זהובים הביא והנם בחיקו:
וינשק לו  -אמר שמא מרגליות הביא והם בפיו".
לבן מגיע בריצה ומחפש את הגמלים של אליעזר עבד אברהם ,הוא זוכר את הביקור הקודם ,את
התכשיטים והבגדים והמגדנות שהביא אליעזר ,אז הוא מחפש איפה כל הציוד .כשהוא רואה שאין ציוד
הוא קצת מתאכזב ,הוא סתם רץ לחינם ,אז הוא מחפש ,אולי יש לו בשיניים מרגליות ,מכאן באה
ההתרגשות הגדולה לקראת האורח החדש.
ָאחי
"וַ יֹאמֶ ר ל ֹו לָּׂבָּׂ ן אַ ְך עַ ְצ ִּמי ּובְ ָּׂש ִּרי אָּׂ ָּׂתה וַ י ֵֶּשב ִּעמ ֹו חֹדֶ ש י ִָּּׂמים :וַ יֹאמֶ ר לָּׂבָּׂ ן לְ יַעֲ קֹ ב הֲ כִּ י ִּ
ִּידה לִּ י מַ ה מַ ְשכ ְֻּר ֶתָך".27
אַ ָּׂתה וַ עֲ בַ ְד ַתנִּ י ִּחנָּׂם הַ ג ָּׂ
שלושים יום מספיקים ללבן כדי להבין כמה ברכה יש בבית הזה ,וכיון שהוא מפחד שמא יחליט יעקב
לעזוב וללכת לעבוד אצל מישהו אחר ,הוא מוכן להעסיק אותו בתשלום.

יופיין של בנות לבן ויופיו של יעקב
"ּולְ לָּׂבָּׂ ן ְש ֵּתי בָּׂ נוֹת ֵּשם הַ ְג ֹדלָּׂה לֵָּאה וְ ֵּשם הַ ְקטַ נָּׂה ָּׂרחֵּ ל :וְ עֵּ ינֵּי לֵָּאה ַרכוֹת וְ ָּׂרחֵּ ל הָּׂ י ְָּׂתה יְפַ ת
תַֹאר וִּ יפַ ת מַ ְראֶ ה".28
עד עכשיו ידענו רק על רחל ,וכעת אנחנו מתבשרים שללבן יש גם בת גדולה יותר בשם לאה .כמו כן
הכתוב מגלה לנו מה מאפיין כל אחת מבנותיו של לבן :לאה  -עיניה רכות ,היא מכירה את ספר תהלים ישר
והפוך ,כבר זמן רב היא מתחננת על נפשה שלא תיפול חלילה בחיקו של עשיו .לעומתה ,רחל היא יפת
תואר ויפת מראה ,לא מדובר כאן על יופי סתמי-חיצוני ,אלא על יופי פנימי שמקרין כלפי חוץ ,יופי שהוא
בעצם גילוי של תוכן פנימי מלא קדושה וטהרה.
חז"ל 29אומרים על יעקב אבינו ש"שופריה דיעקב אבינו מעין שופריה דאדם הראשון" ,כלומר יופיו של יעקב
אבינו היה דומה ליופיו של אדם הראשון .חז"ל לא אומרים את זה על אברהם אבינו וגם לא אומרים את זה
על יצחק ,מבין שלושת האבות ,מי שנבחר זה דווקא יעקב .אדם הראשון נברא בתכלית היופי ,יופי שאין
26

בראשית כט ,יג.
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בראשית כט ,יד-טו.
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בראשית כט ,טז-יז.
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בבא מציעא פד ע"א.
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כדוגמתו בכל הדורות כולם .הוא היה יציר כפיו של הקב"ה ,לכן בריאתו היתה שלמה בתכלית השלמות,
ָאדם ָּׂת ִּאיר פָּׂ נָּׂיו" ,30יש חכמה שהיא מאירה ,מי שזכה להיכנס
וכשחטא נפל מיופיו .נאמר בקהלת "חָּׂ כְ מַ ת ָּׂ
לחדרו של מורנו ורבנו הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל ולהתבונן בזיו פניו ,יכול היה לראות כיצד חכמת
אדם מאירה .על רבי יוחנן ,אומרים חז"ל" ,גלייה לדרעיה ונפל נהורא" ,31היה בו יופי מיוחד ,וכשהוא גילה
ֹלקים לְ יֶפֶ ת וְ י ְִּשכֹן בְ ָאהֳ לֵּי ֵּשם" ,32אבל
את זרועו האיר החדר באור חדש .אמנם יש גם יופי חיצוני" ,יַפְ ְת אֱ ִּ
כאן אנחנו מדברים על יופי פנימי .כשחז"ל אומרים שיופיו של יעקב היה מעין יופיו של אדם הראשון,
משמעות הדבר היא ,שבכוחו של יעקב היה לתקן מה שאין בכוחם של אברהם ויצחק ,וכך נאמר במסכת
שבת:33
"עד שלשה דורות לא פסקה זוהמא מאבותינו; אברהם הוליד את ישמעאל ,יצחק הוליד
את עשו ,יעקב הוליד שנים עשר שבטים שלא היה בהן שום דופי".
מיעקב אבינו יוצא כל הטוב של האומה הישראלית ,לכן הוא נקרא 'בחיר האבות' ,34אצלו המגמה כבר
שלמה ,ממנו יוצאים " ִּשבְ טֵּ י יָּּׂה עֵּ דּות לְ י ְִּש ָּׂראֵּ ל" ,35לכן "שופריה דיעקב אבינו מעין שופריה דאדם הראשון".
והנה כעת הוא פוגש את רחל שהיא "יְפַ ת תַֹאר וִּ יפַ ת מַ ְראֶ ה" ,תואר ומראה אלה שני דברים שונים ,התואר
הוא הצורה ,לכן אומר רבי שמעון לרבי אלעזר בנו במסכת מועד קטן" :36בני אדם הללו אנשים של צורה
הם ,זיל גביהון דליברכוך" ,הם 'בעלי צורה' ,לך אליהם ובקש שיברכו אותך ,כי יש להם עולם פנימי-מידותי,
שמתגלה גם כלפי חוץ ,הם 'בעלי צורה' ומתוך כך הם גם יפי מראה.
המקובלים קוראים לרחל אמנו 'עלמא דאתגליא' ,37עולם מגולה ,זה עניינה של רחל בעולם ,לכן כלפי חוץ
מאוד ברור ,שאם ללבן יש שתי בנות ,רחל היא זו שמתאימה ליעקב .אמנם שתי הבנות שוות בנוי ,ביופי
בדמות ובקומה ,אבל עיניה של לאה הן רכות ,כי הן לא מפסיקות לדמוע .זה פלאי פלאות ,כי לאמתו של
דבר הדמעה כל כך מתאימה לרחל ,הלוא על רחל נאמר " ִּמנְעִּ י ק ֹולְֵּך ִּמבֶ כִּ י וְ עֵּ י ַניְִּך ִּמ ִּד ְמעָּׂ ה" ,38אבל כאן לאה
היא זו שמבכה ,והיא כל כך מבכה עד שהדמעות מסירות את ריסי עיניה.39

לאה הגדולה ורחל הקטנה
" ֵּשם הַ ְג ֹדלָּׂה לֵָּאה" ,אסור לנו להתבלבל ,גם ללאה יש גדּולה ,סוף סוף המלכות יוצאת מלאה והכהונה
יוצאת מלאה'" ,ושם הגדולה לאה'  -גדולה במתנותיה ,כהונה לעולם ומלכות לעולם" .40רחל ,לעומת זאת,
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היא הקטנה ,לכן הכל אצלה זמני" ,קטנה במתנותיה  -יוסף לשעה ,שאול לשעה ,ושילה לשעה" ,41יוסף עלה
למלוכה באופן זמני ,שאול עלה למלוכה באופן זמני ,והמשכן היה בשילה ,בנחלת בנימין ,רק באופן זמני.
מצד אחד רחל היא 'עיקרו של בית' ,ומצד שני אנחנו רואים שהכל אצלה זמני ,היא רק מכינה את מה
שיופיע מאוחר יותר .יוסף בְ נה מתחיל את ההנהגה הישראלית עוד במצרים ,בעצם הוא המלך הראשון של
ישראל ,ואחר כך כשמגיעים לארץ ישראל ,המלכות עוברת לשאול ,שגם הוא נמנה עם בני בניה של רחל,
אבל המלכות הזו נגמרת ואחריה באה מלכות דוד משבט יהודה ,מבני בניה של לאה .כך גם בנוגע למיקומו
של משכן ה' .לאחר ארבע עשרה שנות כיבושה וחלוקתה של הארץ לשבטים ,בהן שכן המשכן בגלגל ,עבר
המשכן לשילה שבנחלת בנימין ,שם שכן במשך שלוש מאות ושישים ותשע שנים ,42ואחר כך עבר לנוב.
ולבסוף 'משיח בן יוסף' הוא זה שמכין את השטח להופעתו של 'משיח בן דוד'.
תפקידה של רחל הוא לבנות את הקומה הראשונה של הופעת המלכות ,הקדושה ,הכהונה והגאולה ,היא
שייכת ל'עלמא דאתכסיא' ,ומתוך כך ניתן להגיע להופעתה של הקומה השניה ,קומת ה'עלמא דאתגליא'.

תקרית הזויה  -הכלה התחלפה
לאחר שעמדנו על זהותן של לאה ורחל ,שתי בנותיו של לבן ,נשוב ונתבונן בפסוקים:
"וַ יֶאֱ הַ ב יַעֲ קֹ ב אֶ ת ָּׂרחֵּ ל וַ יֹאמֶ ר אֶ עֱבָּׂ ְדָך ֶשבַ ע ָּׂשנִּ ים בְ ָּׂרחֵּ ל בִּ ְתָך הַ ְקטַ נָּׂה :וַ יֹאמֶ ר לָּׂבָּׂ ן טוֹב ִּת ִּתי
אֹ ָּׂתּה לְָּׂך ִּמ ִּת ִּתי אֹ ָּׂתּה לְ ִּאיש ַאחֵּ ר ְשבָּׂ ה ִּעמָּׂ ִּדי :וַ יַעֲ בֹד יַעֲ קֹ ב בְ ָּׂרחֵּ ל ֶשבַ ע ָּׂשנִּים וַ י ְִּהיּו בְ עֵּ ינָּׂיו
כְ י ִָּּׂמים אֲ חָּׂ ִּדים בְ ַאהֲ בָּׂ ת ֹו אֹ ָּׂתּה".43
יעקב אבינו עובד במשך שבע שנים ,והאהבה שלו לרחל כל כך עוצמתית ,עד שהתקופה הארוכה הזו,
נדמית בעיניו 'כימים אחדים'.
"וַ יֹאמֶ ר יַעֲ קֹ ב אֶ ל לָּׂבָּׂ ן הָּׂ בָּׂ ה אֶ ת ִּא ְש ִּתי כִּ י מָּׂ לְ אּו יָּׂמָּׂ י וְ ָאבוָֹאה אֵּ לֶיהָּׂ  :וַ יֶאֱ סֹף לָּׂבָּׂ ן אֶ ת כָּׂל ַאנְ ֵּשי
הַ מָּׂ קוֹם וַ יַעַ ש ִּמ ְש ֶתה :וַ י ְִּהי בָּׂ עֶ ֶרב וַ י ִַּקח אֶ ת לֵָּאה בִּ ת ֹו וַ יָּׂבֵּ א אֹ ָּׂתּה אֵּ לָּׂיו וַ ָּׂיבֹא אֵּ לֶיהָּׂ  :וַ י ִֵּּתן לָּׂבָּׂ ן
לָּּׂה אֶ ת זִּ לְ פָּׂ ה ִּשפְ חָּׂ ת ֹו לְ לֵָּאה בִּ ת ֹו ִּשפְ חָּׂ ה :וַ י ְִּהי בַ ב ֶֹקר וְ ִּהנֵּה ִּהוא לֵָּאה וַ יֹאמֶ ר אֶ ל לָּׂבָּׂ ן מַ ה
יתנִּ י :וַ יֹאמֶ ר לָּׂבָּׂ ן ֹלא יֵּעָּׂ ֶשה כֵּן בִּ ְמקוֹמֵּ נּו
ית לִּ י הֲ ֹלא בְ ָּׂרחֵּ ל עָּׂ בַ ְד ִּתי ִּעמָּׂ ְך וְ לָּׂמָּׂ ה ִּר ִּמ ָּׂ
זֹאת עָּׂ ִּש ָּׂ
ל ֵָּּׂתת הַ ְצ ִּע ָּׂירה לִּ פְ נֵּי הַ בְ כִּ ָּׂירהַ :מלֵּא ְשבֻּעַ זֹאת וְ נִּ ְתנָּׂה לְ ָך גַם אֶ ת זֹאת בַ עֲ ב ָֹּׂדה אֲ ֶשר ַתעֲ בֹד
ִּעמָּׂ ִּדי עוֹד ֶשבַ ע ָּׂשנִּ ים אֲ חֵּ רוֹת :וַ יַעַ ש יַעֲ קֹ ב כֵּן וַ יְמַ לֵּא ְשבֻּעַ זֹאת וַ י ִֶּתן ל ֹו אֶ ת ָּׂרחֵּ ל בִּ ת ֹו ל ֹו
לְ ִּא ָּׂשה :וַ י ִֵּּתן לָּׂבָּׂ ן לְ ָּׂרחֵּ ל בִּ ת ֹו אֶ ת בִּ לְ הָּׂ ה ִּשפְ חָּׂ ת ֹו לָּּׂה לְ ִּשפְ חָּׂ ה :וַ ָּׂיבֹא גַם אֶ ל ָּׂרחֵּ ל וַ יֶאֱ הַ ב גַם
אֶ ת ָּׂרחֵּ ל ִּמלֵָּאה וַ יַעֲ בֹד ִּעמ ֹו עוֹד ֶשבַ ע ָּׂשנִּ ים אֲ חֵּ רוֹת".44
קשה לדמיין את הסיטואציה הלא הגיונית הזו ,לאה עומדת מתחת לחופה והיא יודעת שהחתן בכלל לא
רוצה אותה ,הוא לא התכוון שהיא תהיה 'עיקרו של בית' ,ובכל זאת היא נכנסת מתחת לחופה .לא כתוב
בתורה שום דבר על התחושות שמלוות את לאה או את רחל ברגעים המורכבים הללו וגם לא נאמר דבר
ביחס לתגובתו של יעקב בשעה שנודע לו בבוקר שהכלה התחלפה .קשה לדמיין איך חתן מרגיש במקרה
הזוי כזה.
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חז"ל אומרים שהתקרית ההזויה הזו לא היתה מופרכת מעיקרה מבחינת יעקב ,שכן כבר במפגש הראשון
של רחל עם יעקב ,הסבירה לו רחל עם מי יש לו עסק ,היא הזהירה אותו בצורה ברורה ,היא אמרה לו
במפורש :יש לי אבא רמאי ,צריך להיזהר ממנו! ויעקב השיב לה :אם כך ,גם אני יודע להיות רמאי .כדי
לפתור את הבעיה כדאי שנסכים על סימנים שיישארו בינינו ,אני נותן לך כעת סימנים ,שנוכל להשתמש
בהם בליל החופה כדי שלא יהיו לנו הפתעות .והנה קמה רחל ,שוברת את כל האמון שניתן בה ומוסרת את
הסימנים ללאה אחותה הגדולה.

צניעות שהיתה בה ברחל
מעשה מסירת הסימנים שנראה בעינינו כמעשה שלא ייעשה ,בעיני חז"ל הוא דווקא מעשה מעולה וראוי,
וכה דבריהם:45
"בשכר צניעות שהיתה בה ברחל  -זכתה ויצא ממנה שאול ,ובשכר צניעות שהיה בו
בשאול  -זכה ויצאת ממנו אסתר.
ומאי צניעות היתה בה ברחל? דכתיב' :ויגד יעקב לרחל כי אחי אביה הוא' .וכי אחי
אביה הוא? והלא בן אחות אביה הוא? אלא אמר לה :מינסבא לי? אמרה ליה :אין .מיהו,
אבא רמאה הוא ,ולא יכלת ליה! אמר לה :אחיו אנא ברמאות .אמרה ליה :ומי שרי
לצדיקי לסגויי ברמיותא? אמר לה :אין' ,עם נבר תתבר ועם עקש תתפל' .אמר לה :ומאי
רמיותא?  -אמרה ליה :אית לי אחתא דקשישא מינאי ,ולא מנסיב לי מקמה .מסר לה
סימנים .כי מטא ליליא ,אמרה :השתא מיכספא אחתאי ,מסרתינהו 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 ,לפיכך זכתה ויצא ממנה שאול".

מסרתי הסימנים ולא קנאתי
כדי להבין מעט את עומק הדבר ,עלינו ללמוד דברי חז"ל 46נוספים המלמדים מעט על תחושותיה של רחל
באותן שעות ,נביאם כפי שהם מובאים בספר "נצח ישראל" של המהר"ל ,47וזו לשונם:
"ובמדרש ,אמרה רחל לפני הקדוש ברוך הוא :ריבונו של עולם ,גלוי לפניך שיעקב בעלי
אהבני אהבה יתירה ,ועבד בשבילי שבע שנים .ובהשלימו אותן שבע שנים ,והגיע זמן
נשואי לבעלי ,יעץ אבי להחליפני לבעלי בשביל אחותי ,והוקשה עלי הדבר עד מאוד ,כי
נודעה לי העצה .והודעתי לבעלי ,ומסר לי סימן שיכיר ביני ובין אחותי ,כדי שלא יוכל
אבי להחליפני .וגמלתי חסד עם אחותי ,ומסרתי הסימנים לאחותי ,ולא קנאתי בה ,ולא
הוצאתיה לחרפה ולבושה .ומה אני ,שאני בשר ודם עפר ואפר ,לא קנאתי לצרה שלי,
ולא הוצאתיה לבושה ולחרפה .ואתה מלך חי וקיים רחמן ,מפני מה קנאת לעבודה זרה
שאין בה ממש ,והגלית בני ,ונהרגו בחרב ,ועשו אויביהם בם כרצונם?!
מיד נתגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא ,ואומר בשבילך רחל אני אחזיר את ישראל
למקומן .הדא הוא דכתיב' :כה אמר ה' קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על
45
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46

ראה איכה רבה פתיחתא כד.

47

מהר"ל נצח ישראל פרק לד.
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בניה מאנה הנחם על בניה כי איננו' (ירמיה לא ,יד) ,וכתיב' :כה אמר ה' מנעי קולך מבכי
ועיניך מדמעה כי יש שכר לפעולתך' וגו' (ירמיה לא ,טו) ,וכתיב' :ויש תקוה לאחריתך
נאם ה' ושבו בנים לגבולם' (ירמיה לא טז)".
כעת אנחנו מבינים עד כמה היה קשה לרחל מעשה מסירת הסימנים ,הלוא במשך שבע שנים היא התפללה
וייחלה לרגע המופלא הזה שבו תזכה לעמוד תחת חופתה לצד יעקב אבינו בחיר ליבה ,אבל מנגד היא ידעה
שהיא לא יכולה לעשות זאת בשל הפגיעה העמוקה באחותה הגדולה .רחל אמנו מחליטה החלטה נועזת,
היא מקריבה את היקר ביותר לליבה ,ובעצם את כל עתיד חייה ,ובלבד שלא תפגע באחותה ,וכאן מוסיפה
רחל אמנו שלוש מילים שנותנות לנו קצת להבין מי זאת רחל אמנו " -ולא קנאתי בה" .רחל אמנו מוותרת
על כל עתיד חייה למען אחותה ולא מתעוררת בקרבה שום קנאה ,היא שלמה בהחלטתה ,והיא יודעת
שכעת זהו רצון ה' ממנה.

בשבילך רחל אני אחזיר את ישראל למקומן
לימים עומדת רחל אמנו לפני מלך מלכי המלכים ומבקשת על עמה .כל גדולי העולם חפצו לבקש על
ישראל ,אברהם אבינו ביקש להניח לישראל בזכות מסירות נפשו למען ריבונו של עולם ,ולא עלתה בידו,
יצחק אבינו הזכיר את פרשת העקידה ,ואחריו עמדו יעקב אבינו ומשה רבנו ,וכולם נדחו מפני ה' עד שבאה
רחל ,ומולה אין לו לקב"ה מה להשיב ,אמר הקב"ה" :בשבילך רחל אני אחזיר את ישראל למקומן".
שואל המהר"ל:
"ומדרש הזה נראה קשה ,כי בשביל שרחל קבלה עליה אהבה ,ולא ביישה אחותה ,לכך
ימחל הקדוש ברוך הוא לישראל שעבדו עבודה זרה?".
לכאורה זה לא מידתי ,וכי המעשה הפרטי של רחל שהתעלתה על עצמה ולא קנאה באחותה ,יכול לעמוד
כנגד עבודה זרה של כל ישראל? אין ספק שמדובר במעשה אצילי ,אבל לא צריך להפריז ,לא נראה שבגלל
זה ראויים להינצל כל ישראל מעונשם על כך שעבדו עבודה זרה! מסביר המהר"ל:
"אבל ביאור ענין זה ,כי בשביל שידעה רחל שיעקב ראוי בפרט לזה שלא יהיה לו אשה
אחת ,שאם היה ליעקב אשה אחת ,היה זרעו  -שהם שתים עשרה שבטים  -בלתי
מחולקים ,ודבר זה אין ראוי שיהיה בעולם הזה ,שיהיו ישראל אחד .ולכך קבלה רחל דבר
זה באהבה ,אף שידעה רחל כי היא עיקר אשת יעקב ,והיא ראויה לו בפרט ,ידעה גם כן
שאין יעקב ראוי שיהיה לו אשה אחת בלבד ,לכך קבלה דבר זה באהבה ,מאחר שאין
העולם ראוי לכך.
ומכל שכן השם יתברך שהוא חי וקיים ,אף אם עבדו עבודה זרה ,דבר זה מפני שאין
עולם הזה ראוי שיהיה בו השם אחד עד לעתיד .ולפיכך מה שהוא טבע עולם הזה ,ראוי
שימחל השם יתברך ,כי מפני שאין האחדות בעולם הזה הוא שגורם לישראל לחטוא,
שזהו החסרון שהוא בעולם וממנהגו.
ולכך רחל היא מבקשת רחמים ,שהרי בה נראה שעולם הזה מסוגל שיהיה בו שניות
וצרה בעולם הפירוד ,שאינו מסוגל לאחדות .שאם לא היה מסדר העולם להיות בו צרה,
לא היה דבר זה לאבות ,שהאבות הם עיקר העולם וסדר שלו .וכיון שמצאנו שהיה ענין
שלהם להיות להם צרה ושניות ,כמו שהיה לרחל ,אם כן ענין זה ראוי לעולם הזה.
ולפיכך רחל בפרט מבקשת רחמים בלבד".
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רחל מבינה שיעקב אבינו לא יכול להתחתן עם אישה אחת ,כי לא ניתן להקים אומה שהיא מאוחדת
ושלמה מראשיתה .כדי להגיע לאחדות השלמה ,צריך הרבה עמל ,צריכה להיות יגיעה של דורות שלמים.
גם ריבונו של עולם מתגלה תחילה בעולמו בשמות שונים ,ורק בסופו של תהליך "בַ יוֹם הַ הּוא י ְִּהיֶה ה' אֶ חָּׂ ד
ּושמ ֹו אֶ חָּׂ ד" .48וגם במציאות האנושית הכללית אנחנו נאלצים לפגוש תחילה את האמונה בריבוי של אלים.
ְ
תפקידה של רחל אמנו הוא להראות לעולם את המורכבות והשניּות שבו ,להראות את הקושי והסבוכים
שהעולם הזה אמור לחלוף.

פלך שתיקה ופלך הודיה
יש כאן שני עולמות ,שני כוחות ,רחל היא 'עלמא דאתגליא' ,עולם שמגלה את היופי בעולם ,ולאה היא
'עלמא דאתכסיא' ,רחל אמנו אוחזת 'פלך שתיקה' ,שתיקה שהתחילה כשיעקב פגש אותה על עין הבאר
והמשיכה בשעה ש"ראתה סבלונותיה (מתנות החתן לכלה לפני החתונה) ביד אחותה ושתקה" ,49ולאה
אוחזת 'פלך הודיה' ,וכך אומרים חז"ל:50
"לאה תפסה 'פלך הודיה' ועמדו הימנה בעלי הודיה :יהודה ' -ויכר יהודה ויאמר צדקה
ממני' (בראשית לח ,כו) ,דוד אמר ' -הודו לה' כי טוב' (תהלים קלו ,א) ,דניאל אמר  -לך
'אלהא אבהתי מהודא ומשבח אנה' (דניאל ב ,כג).
רחל תפסה 'פלך שתיקה' ועמדו כל בניה בעלי מסטירין (לשון סתר) ,בנימין  -ישפה ,יש
פה יודע במכירתו של יוסף ואינו מגיד ,שאול ' -ואת דבר המלוכה לא הגיד לו' (שמואל
א' י ,טז) ,אסתר ' -אין אסתר מגדת מולדתה ואת עמה' (אסתר ב ,כ)".
יעקב אבינו צריך להיות צדיק מיוחד ,צדיק שמסוגל להכיל את שני העולמות האלה.

יהונתן בן שאול  -ממשיך דרכה של רחל
נסיים בדבריו הנפלאים של הרמ"ע מפאנו בספרו "עשרה מאמרות" ,51אומר הרמ"ע מפאנו:
"וכבר זכרנו כי היה יהונתן שמח וחפץ להיות לו למשנה ,כי אמנם נפש יהונתן נקשרה
בנפש דוד כקטן הנתלה בגדול .הוא שדוד מקונן עליו 'נפלאתה אהבתך לי מאהבת נשים'
(שמואל ב' א ,כו)  -כי אין השכל סובל מדרך הטבע שיהיה בן המלך אוהב את עבדו עד
שיושיבהו לרצונו על כיסא אביו ,והוא יהיה לו למשנה".
יהונתן בן שאול היה מבני בניה של רחל .יהונתן פונה לדוד המלך ואומר לו :אני אהיה המשנה שלך ,אני
יודע שאתה צריך להיות המלך ואני מוכן למסור את הנפש למענך .אנחנו מכירים את המתיחות הגדולה
שקיימת בין שאול המלך ,אביו של יהונתן ,לדוד ,ואף על פי כן יהונתן ,שמתוקף היותו בן המלך הוא מועמד
טבעי להמשך המלכות ,נמצא במקום אחר ,הוא מוכן לוותר על המלכות לטובת דוד .כדי להגיע למדרגה כזו
צריך להיות בעל ענווה גדולה .הרמ"ע מפאנו משתמש בביטוי חריף 'כי אין השכל סובל' ,אם זה היה
בדיעבד ,היינו יכולים להבין את זה יותר ,אבל יהונתן מוותר לכתחילה.
48

זכריה יד ,ט.

49

אסתר רבה ו ,יב.

50

בראשית רבה עא ,ה.

51

עשרה מאמרות ,מאמר חיקור דין ,חלק ד ,תחילת פרק יז.
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"אלא אמר דוד  -מאהבת נשים  -אמותינו זו לזו .שרחל מסרה סימנים ללאה ולא
נתקנאה בירך אחותה  -משם התחילה 'אהבתך לי' שלא היית מקנא בי".
מאיפה באה אצילות הנפש הזו של יהונתן שאיננו מקנא לדוד? זה הגן שהטביעה רחל בצאצאיה והעבירה
אותו דור אחר דור עד שהוא הגיע ליהונתן ,וכשם שאצל רחל אמנו מצאנו מסירת סימנים כך אצל יהונתן
אנו מוצאים מסירת סימנים.
רחל אמנו לא מתבלבלת לרגע ,היא מוכנה להקריב את כל ה'עלמא דאתגליא' שלה בשביל אחותה ה'עלמא
דאתכסיא' ,היא מוסרת את כל היקר לליבה למען עולם גדול יותר שעתיד לצמוח  -עולמה של לאה.
"והיה זה ו זה מהפלא העליון שאין בו טעם ומשביע לכל חי רצון בלא קנאה ובלא
תחרות .והוא אשר חפץ עשה ,שתושיב קטנה את הגדולה באפריון ותעשה לה
שושבינות ,וכן במשפט המלך להיות בנימין צעיר כונן ליהודה כסאו".

רחל מבכה על בניה
רחל מכינה את העולם לקראת הופעת המלכות השלמה ,היא ניצבת מזה אלפי שנים באותה הצומת ,ב'דרך
אפרתה' ,כשהיא מנותקת לגמרי מכל האבות והאמהות ,והיא ממתינה לבנים שיבואו .מה נפלאים דברי
רש״י המתארים את ההתנצלות של יעקב אבינו לפני מותו באמרו ליוסף בנו" :וַ אֲ נִּ י בְ ב ִֹּאי ִּמפַ ָּׂדן מֵּ ָּׂתה עָּׂ לַי
ָּׂרחֵּ ל בְ אֶ ֶרץ כְ נַעַ ן בַ דֶ ֶרְך" ,52ורש״י מטעים:
״ואף על פי שאני מטריח עליך להוליכני להיקבר בארץ כנען ,ולא כך עשיתי לאמך ,שהרי
מתה סמוך לבית לחם ...ואקברה שם ,ולא הולכתיה אפילו לבית לחם ...וידעתי שיש
בליבך עלי .אבל דע לך ,שעל פי הדיבור קברתיה שם ,שתהא לעזרה לבניה .כשיגלה
אותם נבוזראדן ,והיו עוברים דרך שם ,יוצאת רחל על קברה ובוכה ומבקשת עליהם
רחמים ,שנאמר' :קול ברמה נשמע ,נהי בכי תמרורים ,רחל מבכה על בניה ,מאנה להנחם
על בניה ,כי איננו' .והקב״ה משיבה' :מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה ,כי יש שכר
לפעולתך נאום ה׳ ,ושבו מארץ אויב ,ויש תקוה לאחריתך נאום ה׳ ,ושבו בנים לגבולם'״.
כדי להגיע אל הגאולה השלמה עלינו לעשות כל שביכולתנו למען האחדות הזו שקיימת בין שני הכוחות -
'עלמא דאתגליא' ו'עלמא דאתכסיא' ,עלינו לאמץ את אותה אצילות נפש שהנחילה רחל בשעה שמסרה את
הסימנים ולא קנאה ,ומתוך כך יאמר אלקינו :בשבילך רחל ,ובשבילכם ישראל ,אני אחזיר את ישראל
למקומןִּ " ,מנְ ִּעי ק ֹולְֵּך ִּמבֶ כִּ י וְ עֵּ י ַניְִּך ִּמ ִּד ְמעָּׂ ה כִּ י יֵּש ָּׂשכָּׂר לִּ פְ ֻּעל ֵָּּׂתְך נְאֻּ ם ה' וְ ָּׂשבּו מֵּ אֶ ֶרץ א ֹויֵּב :וְ יֵּש ִּת ְקוָּׂ ה
יתְך נְאֻּ ם ה' וְ ָּׂשבּו בָּׂ נִּ ים לִּ גְבּולָּׂם".53
לְ ַאחֲ ִּר ֵּ
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בראשית מח ,ז.
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ירמיה לא ,טו-טז.

