קבורת רחל בגבול בנימין?? (שמ"א י:ב)
 .1רש"י בראשית פרק מח פסוק ז
כברת ארץ  -מדת ארץ ,והם אלפים אמה כמדת תחום שבת,
כדברי רבי משה הדרשן .ולא תאמר שעכבו עלי גשמים
מלהוליכה ולקברה בחברון ,עת הגריד היה ,שהארץ חלולה
ומנוקבת ככברה:
ואקברה שם  -ולא הולכתיה אפילו לבית לחם להכניסה
לארץ ,וידעתי שיש בלבך עלי [תרעומת] ,אבל דע לך שעל פי
הדבור קברתיה שם שתהא לעזרה לבניה כשיגלה אותם
נבוזראדן ,והיו עוברים דרך שם ,יצאת רחל על קברה ובוכה
ומבקשת עליהם רחמים ,שנאמר (ירמיה לא יד) קול ברמה
נשמע רחל מבכה על בניה וגו' ,והקב"ה משיבה (ירמיה לא
טו) יש שכר לפעולתך נאם ה' ושבו בנים לגבולם...
 .2ספרי דברים פיסקא שנב ד"ה ובין כתיפיו
[רבי יהודה אומר בית המקדש בתוך חלקו של יהודה היה]
שנאמר +מיכה ה א +ואתה בית לחם אפרתה צעיר להיות
באלפי יהודה ואין אפרתה אלא בית לחם שנאמר +בראשית
לה יט +ותמת רחל ותקבר בדרך אפרת היא בית לחם.
רבי מאיר אומר בחלקו של בנימן בנה מתה שנאמר +בראשית
מה ז +ואני בבואי מפדן בארץ כנען בדרך בעוד כברת ארץ
לבא אפרתה מתה עלי רחל ואין אפרתה אלא בית לחם
שנאמר +מיכה ה א +ואתה בית לחם אפרתה שומע אני
בחלקו של יוסף בנה תלמוד לומר +תהלים קלב ו +הנה
שמענוה באפרתה מצאנוה בשדה יער במי שנמשל בחייתו
יער ואיזה זה בנימן שנאמר +בראשית מט כז +בנימן זאב יטרף
 .3בראשית רבה פרשה פב ד"ה י ויצב יעקב
ד"א ותמת רחל ותקבר בדרך אפרת ,מה ראה אבינו יעקב
לקבור את רחל בדרך אפרת אלא צפה יעקב אבינו שהגליות
עתידות לעבור שם לפיכך קברה שם כדי שתהא מבקשת
עליהם רחמים ,הה"ד (שם /ירמיהו ל"א )/קול ברמה נשמע נהי
בכי תמרורים רחל מבכה על בניה.
 .4בראשית רבה פרשה פב ד"ה ט ויהי בצאת
רבי ינאי ור' יונתן הוו יתבין אתא ההוא מינא שאילנהו מאי
דכתיב (שמ"א י) בלכתך היום מעמדי וגו' והלא צלצח בגבול
בנימין וקבורת רחל בגבול יהודה דכתיב ותקבר בדרך
אפרתה וכתיב בית לחם אפרתה ...א"ל הכי אמר בלכתך
היום מעמדי עם קבורת רחל ומצאת ב' אנשים בגבול בנימין
בצלצח ,ואית דאמרי בלכתך היום מעמדי בגבול בנימין
בצלצח ומצאת ב' אנשים עם קבורת רחל והאי דווקא
 .5תוספתא סוטה יא הלכה יג
כיוצא בדבר אתה אומ' בלכתך היום מעמדי וגו' בצלצח היכן
מצינו שנקברה רחל בגבול בנימין בצלצח והלא לא נקברה
אלא בבית לחם חלקו של יהודה שנ' ותמת רחל ותקבר בדרך
אפרת ואין אפרת אלו חלקו של יהודה שנ' ואתה בית לחם
אפרתה צעיר להיות באלפי יהודה? אלא אמר לו עכשיו
שאני מדבר עמך הנם על קבורת רחל אתה הולך והן באין
ומוצא אתה אותן בגבול בנימן בצלצח
 .6פסיקתא רבתי פרשה ג ד"ה ד"א ביום השמיני
התחיל אומר על עסק רחל אמר לו למה לא נכנסה לקבורה
(אמך) [עמך]? שהיה יוסף מיצר על הדבר מאוד ,התחיל אביו
משיבו עליה ...אמר לו יוסף גזור עכשיו ואני מעלה אותה
וקוברתה ,אמר לו יעקב אין אתה יכול בני שלא קברתיה שם

אלא על פי הדיבור שאף אני בקשתי להעלותה ולקוברה ולא
הניחני הקדוש ברוך הוא שנאמר ואקברה שם (שם /בראשית
מ"ח )/מהו שם על פי הדיבור ,ולמה שגלוי וצפוי לפניו שסוף
בית המקדש עתיד ליחרב ובניו עתידים לצאת בגולה והם
הולכין אצל אבות ומבקשים מהם שיתפללו עליהם ואינם
מועילין להם וכיון שהם הולכין בדרך הם באין ומחבקין
קבורת רחל והיא עומדת ומבקשת רחמים מן הקדוש ברוך
הוא ואומרת לפניו רבונו של עולם שמע בקול בכייתי ורחם
על בניי או תן לי האוניא שלי ,מיד הקדוש ברוך הוא שומע
בקול תפילתה מנין שכן כתב בכי תמרורים רחל מבכה על
בניה (ירמיה ל"א י"ד) וכתב ויש תקוה לאחריתך [נאום ה']
ושבו בנים לגבולם (שם שם /ירמיהו ל"א /ט"ז)
 .7רמב"ן בראשית פרק לה פסוק טז
(טז) כברת ארץ  -מנחם פירש לשון "כביר" ,מהלך רב.
ואגדה (ב"ר פב ז) ,בזמן שהארץ חלולה ככברה שהניר מצוי
והסתו עבר ועדיין השרב לא בא .ואין זה פשוטו של מקרא,
שהרי בנעמן מצינו (מ"ב ה יט) וילך מאתו כברת ארץ .ואומר
אני שהוא שם מדת קרקע ,לשון רש"י:
והנכון מה שחשב בו ר' דוד קמחי כי הכ"ף לדמיון ואיננה
שרשית ,ומוצא המלה ,היו לברות למו (איכה ד י) ,ותברני
לחם (ש"ב יג ה) ,ענין אכילה מועטת בבקר ,ופירושה שיעור
מהלך ארץ מן הבקר עד לעת האוכל ,כי כן ישערו כל הולכי
דרך:
זה כתבתי תחילה ,ועכשיו שזכיתי ובאתי אני לירושלם,
שבח לאל הטוב והמטיב ,ראיתי בעיני שאין מן קבורת רחל
לבית לחם אפילו מיל .והנה הוכחש הפירוש הזה ,וגם דברי
מנחם .אבל הוא שם מדת הארץ כדברי רש"י ,ואין בו תאר
רק הסכמה כרוב השמות ,והכ"ף לשמוש שלא נמדד בכוון.
ואם יהיה השם הזה מתואר ,יתכן שיהיה ברת כמו בת,
מלשון מה ברי ומה בר בטני (משלי לא ב) ,והוא שם למדה
הקטנה שימדדו הולכי ארחות ,כמו למיל היום ,ויאמר לה
"בת ארץ" ,כי המדה כמו בת לפרסה ,או למדה אחרת ידועה
בימים ההם:
וכן ראיתי שאין קבורה ברמה ולא קרוב לה ,אבל הרמה
אשר לבנימן רחוק ממנה כארבע פרסאות ,והרמה אשר בהר
אפרים (ש"א א א) רחוק ממנה יותר משני ימים .על כן אני
אומר שהכתוב שאומר קול ברמה נשמע (ירמיה לא יד),
מליצה כדרך משל ,לאמר כי היתה רחל צועקת בקול גדול
ומספד מר עד שנשמע הקול למרחוק ברמה שהיא בראש
ההר לבנה בנימן ,כי איננו שם ,והיא חרבה מהם .לא נאמר
בכתוב "ברמה רחל מבכה על בניה" ,אבל אמר כי שם נשמע
הקול:
ונראה בעיני כי קברה יעקב בדרך ולא הכניסה לעיר בית
לחם יהודה הקרובה שם ,לפי שצפה ברוח הקודש שבית
לחם אפרתה יהיה ליהודה ולא רצה לקברה רק בגבול בנה
בנימן ,והדרך אשר המצבה בה קרובה לבית אל בגבול
בנימין .וכך אמרו בספרי (זאת הברכה לג יא) בחלקו של בנימין
מתה ,כדאיתא בפרשת וזאת הברכה .וראיתי ליונתן בן
עוזיאל שהוא מרגיש בזה ,ואמר קל ברום עלמא אשתמע,
ותרגם כל הכתוב על כנסת ישראל:

אפרת היא בית לחם

אפרת היא משבט אפרים

שמו"א א
דהי"א ב (יחוס שבט יהודה)
ּושמ ֹו
(יח) וְ ָכלֵב בֶּ ן חֶּ ְצרוֹן הוֹלִ יד אֶּ ת עֲזּובָ ה ִא ָשה וְ אֶּ ת (א) וַ יְ ִהי ִאיש אֶּ חָ ד ִמן הָ ָרמָ תַ יִ ם צוֹפִ ים מֵ הַ ר אֶ ְפ ָריִ ם ְ
ַארּדוֹן( :יט) וַ ָתמָ ת אֶּ לְ ָקנָה בֶּ ן יְ רֹחָ ם בֶּ ן אֱ לִ יהּוא בֶּ ן תֹחּו בֶּ ן צּוף אֶ ְפ ָר ִתי:
יְ ִריעוֹת וְ אֵ לֶּה בָ נֶּיהָ י ֵֶּשר וְ שוֹבָ ב וְ ְ
עֲזּובָ ה וַ יִ ַקח ל ֹו כָ לֵב אֶ ת אֶ ְפ ָרת וַ ֵתלֶּד ל ֹו אֶּ ת חּור:
אּורי הוֹלִ יד אֶּ ת בְ צַ לְ אֵ ל:
אּורי וְ ִ
(כ) וְ חּור הוֹלִ יד אֶּ ת ִ
ס
דהי"א ב
(נ) אֵ לֶּה הָ יּו בְ נֵי ָכלֵב בֶּ ן חּור בְ כוֹר אֶ ְפ ָרתָ ה שוֹבָ ל
אֲ בִ י ִק ְריַת יְ עָ ִרים( :נא) ַשלְ מָ א אֲ בִ י בֵ ית לָחֶ ם חָ ֵרף
אֲ בִ י בֵ ית ג ֵָדר:
בית לחם יהודה

בית לחם בשאר השבטים

יהושע פרק יט
שופטים פרק יז פסוק ז
ישי לִ בְ נֵי זְ בּולֻן לְ ִמ ְשפְ חֹתָ ם וַ יְ ִהי גְ בּול
הּודה וְ הּוא לֵוִ י (י) וַ יַעַ ל הַ גו ָֹרל הַ ְשלִ ִ
הּודה ִמ ִמ ְשפַ חַ ת יְ ָ
(ז) וַ יְ ִהי נַעַ ר ִמבֵ ית לֶחֶ ם יְ ָ
הּודה נַחֲ לָתָ ם עַ ד ָש ִריד(...:טו) וְ ַקטָ ת וְ נַהֲ לָל וְ ִש ְמרוֹן וְ יִ ְדאֲ לָה ּובֵ ית
וְ הּוא גָר ָשם( :ח) וַ ֵילְֶּך הָ ִאיש מֵ הָ עִ יר ִמבֵ ית לֶחֶ ם יְ ָ
לָגּור בַ אֲ ֶּשר יִ ְמצָ א וַ ָיבֹא הַ ר אֶּ פְ ַריִ ם עַ ד בֵ ית ִמיכָה ַלעֲשוֹת לָחֶ ם עָ ִרים ְש ֵתים עֶּ ְש ֵרה וְ חַ ְצ ֵריהֶּ ן:
ַּד ְרּכ ֹו( :ט) וַ יֹאמֶּ ר ל ֹו ִמיכָה מֵ ַאיִ ן ָתבוֹא וַ יֹאמֶּ ר אֵ לָיו לֵוִ י
בראשית פרק לה פסוק יט
הלְֵך לָגּור בַ אֲ ֶּשר אֶּ ְמצָ א:
הּודה וְ ָאנֹכִ י ֹ
ָאנֹכִ י ִמבֵ ית לֶחֶ ם יְ ָ
וַ ָתמָ ת ָרחֵ ל וַ ִת ָקבֵ ר בְ ֶּד ֶּרְך אֶ ְפ ָרתָ ה ִהוא בֵ ית לָחֶ ם:
שופטים פרק יט
(א) וַ יְ ִהי בַ י ִָמים הָ הֵ ם ּומֶּ לְֶּך אֵ ין בְ יִ ְש ָראֵ ל וַ יְ ִהי ִאיש לֵוִ י גָר בראשית פרק מח פסוק ז
בְ י ְַרּכְ תֵ י הַ ר אֶ ְפ ַריִ ם וַ יִ ַקח ל ֹו ִא ָשה פִ י ֶּלגֶּש ִמבֵ ית לֶחֶ ם וַ אֲ נִ י בְ ב ִֹאי ִמפַ ָּדן מֵ תָ ה עָ לַי ָרחֵ ל בְ אֶּ ֶּרץ ּכְ נַעַ ן בַ ֶּּד ֶּרְך בְ עוֹד
הּודה( :ב) וַ ִתזְ נֶּה עָ לָיו פִ ילַגְ ש ֹו וַ ֵתלְֶּך מֵ ִאת ֹו אֶּ ל בֵ ית ָאבִ יהָ ּכִ בְ ַרת אֶּ ֶּרץ ָלבֹא אֶ ְפ ָרתָ ה וָ אֶּ ְקבְ ֶּרהָ ָשם בְ ֶּד ֶּרְך אֶ ְפ ָרת ִהוא
יְ ָ
בֵ ית לָחֶ ם:
ַארבָ עָ ה חֳ ָד ִשים:
הּודה וַ ְת ִהי ָשם י ִָמים ְ
אֶּ ל בֵ ית לֶחֶ ם יְ ָ
(יח) וַ יֹאמֶּ ר אֵ לָיו עֹבְ ִרים אֲ נ ְַחנּו ִמבֵ ית לֶחֶ ם יְ הּודָ ה עַ ד
הּודה ירמיהו לא
י ְַרּכְ תֵ י הַ ר אֶּ פְ ַריִ ם ִמ ָשם ָאנֹכִ י וָ אֵ לְֵך עַ ד בֵ ית לֶחֶ ם יְ ָ
רּורים ָרחֵ ל
(יד) ּכֹה ָאמַ ר ה' קוֹל בְ ָרמָ ה נִ ְשמָ ע נְ ִהי בְ כִ י תַ ְמ ִ
הלְֵך וְ אֵ ין ִאיש ְמאַ סֵ ף או ִֹתי הַ בָ יְ תָ ה:
וְ אֶּ ת בֵ ית ה' אֲ נִ י ֹ
ְמבַ כָ ה עַ ל בָ נֶיהָ מֵ אֲ נָה לְ ִהנָחֵ ם עַ ל בָ נֶּיהָ ּכִ י אֵ ינֶּנּו :ס
(טו) ּכֹה ָאמַ ר ה' ִמנְ עִ י ק ֹולְֵך ִמבֶּ כִ י וְ עֵ ינַיִ ְך ִמ ִּד ְמעָ ה ּכִ י יֵש
שמואל א פרק יז
ּושמ ֹו יִ ַשי ָשכָר לִ פְ ֻעלָתֵ ְך נְ אֻ ם ה' וְ ָשבּו מֵ אֶּ ֶּרץ א ֹויֵב( :טז) וְ יֵש ִת ְקוָ ה
הּודה ְ
(יב) וְ ָדוִ ד בֶּ ן ִאיש אֶ ְפ ָר ִתי הַ זֶּ ה ִמבֵ ית לֶחֶ ם יְ ָ
מנָה בָ נִ ים וְ הָ ִאיש בִ ימֵ י ָשאּול זָ ֵקן בָ א בַ אֲ נ ִָשים( :טו) לְ ַאחֲ ִריתֵ ְך נְ אֻ ם ה' וְ ָשבּו בָ נִ ים לִ גְ בּולָם :ס
וְ ל ֹו ְש ֹ
הלְֵך וָ ָשב מֵ עַ ל ָשאּול לִ ְרעוֹת אֶּ ת צֹאן ָאבִ יו בֵ ית לָחֶ ם( :יז) ָשמוֹעַ ָשמַ עְ ִתי אֶ ְפ ַריִ ם ִמ ְתנו ֵֹדד יִ סַ ְר ַתנִ י וָ ִאּוָ סֵ ר ּכְ עֵ גֶּל ֹלא
וְ ָדוִ ד ֹ
לֻמָ ד הֲ ִשיבֵ נִ י וְ אָ שּובָ ה ּכִ י אַ ָתה ה' אֱ _ֹלהָ י( :יח) ּכִ י ַאחֲ ֵרי
שּובִ י נִ חַ ְמ ִתי וְ ַאחֲ ֵרי ִהּוָ ְדעִ י סָ פַ ְק ִתי עַ ל י ֵָרְך ב ְֹש ִתי וְ גַם
מיכה פרק ה פסוק א
ְעּורי( :יט) הֲ בֵ ן י ִַקיר לִ י אֶ ְפ ַריִ ם
אתי חֶּ ְרפַ ת נ ָ
הּודה ִמ ְמָך נִ כְ ל ְַמ ִתי ּכִ י נ ָָש ִ
וְ אַ ָתה בֵ ית לֶחֶ ם אֶ ְפ ָרתָ ה צָ עִ יר לִ ְהיוֹת בְ ַאלְ פֵ י יְ ָ
לִ י יֵצֵ א לִ ְהיוֹת מו ֵֹשל בְ יִ ְש ָראֵ ל ּומוֹצָ אֹתָ יו ִמ ֶּק ֶּדם ִמימֵ י ִאם ֶּילֶּד ַשעֲשֻ עִ ים ּכִ י ִמ ֵּדי ַדבְ ִרי ב ֹו זָ כֹר אֶּ זְ ּכְ ֶּרנּו עוֹד עַ ל ּכֵן
הָ מּו מֵ עַ י ל ֹו ַרחֵ ם אֲ ַרחֲ מֶּ נּו נְאֻ ם ה':
ע ֹולָם:
ירמיהו מ
רות פרק א פסוק א
ָארץ וַ ֵילְֶּך ִאיש ִמבֵ ית (א) הַ ָּדבָ ר אֲ ֶּשר הָ יָה אֶּ ל יִ ְר ְמיָהּו מֵ אֵ ת ה' ַאחַ ר ַשלַח אֹת ֹו
וַ יְ ִהי בִ ימֵ י ְשפֹט הַ שֹפְ ִטים וַיְ ִהי ָרעָ ב בָ ֶּ
נְ בּוזַ ְראֲ ָדן ַרב טַ בָ ִחים ִמן הָ ָרמָ ה בְ ַק ְחת ֹו אֹת ֹו וְ הּוא ָאסּור
ּושנֵי בָ נָיו:
הּודה לָגּור בִ ְש ֵדי מוָֹאב הּוא וְ ִא ְשת ֹו ְ
לֶחֶ ם יְ ָ
יהּודה הַ מֻ גְ לִ ים בָ בֶּ לָה:
ָ
רּוש ִ ַלם וִ
בָ אזִ ִקים בְ תוְֹך ּכָל גָלּות יְ ָ
רות פרק א
(ב) וְ ֵשם הָ ִאיש אֱ לִ ימֶּ לְֶּך וְ ֵשם ִא ְשת ֹו ָנע ֳִמי וְ ֵשם ְשנֵי בָ נָיו
הּודה וַ ָיבֹאּו ְש ֵדי מוָֹאב
מַ ְחלוֹן וְ כִ לְ יוֹן אֶ ְפ ָר ִתים ִמבֵ ית לֶחֶ ם יְ ָ
וַ יִ ְהיּו ָשם:

