תתפללי ותאמיני – השיעור של רחל אמנו
או מתפלל כפי כוחו
עליזה לביא
במסעותיי לבתי הכנסת ראיתי במקומות רבים את קופת הצדקה של קבר רחל
אמנו .השבת ניפרד מרחל "ו #תמת ,רחל; ו #תקבר בדרך אפרתה ,הוא בית לחם"
)בראשית ,לה ,יט( א ך למעשה דמותה איתנו לאורך הדורות .התנחלותה בלבבות
ובתודעת העם היא עמוקה והועברה בכלים הרשמיים של הפרשנים והמדרשים ,וגם
בטקסים ובתפילות אישיות של נשים לאורך הדורות .מה יש בדמותה של רחל,
שהביא לכך שהיא הונצחה בלבבות לעד ,אפילו בקרב אלו מבני הדור של תחילת
האלף השלישי לספירה ,שהיכרותם עם סיפור חייה מועטה?
השימוש הטכסי-תפילתי הראשון בשמה של רחל הוא בברכת הזקנים והעם לבועז
בנושאו לאישה את רות" :יתן ה' את האישה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה אשר בנו
שתיהם את בית ישראל") .רות ד' ,יא( .הולכי דרכים ,היסטוריונים ורבנים כותבים
על התפילה התמידית בקברה של רחל .כך למשל כותב רבי עובדיה מברטנורא
באיגרת לאביו בשנת ) 1488חודשים אחדים לאחר עלייתו ארצה(" :נסענו מחברון
ביום השלישי בבוקר ,בי"ג בניסן ...ובאנו עד מצבת רחל ...והיא על אם הדרך .וירדנו
מעל החמור ונשתטחנו על קברה ,וכל אחד ממנו התפלל שם כפי כוחו".
מתפלל לפי כוחו .כדי לדון בסוגיה זו ,עלינו לחזור לאחד הרגעים התמוהים ביותר
בקשר שבין יעקב אבינו לבין רחל אשתו האהובה .רחל הייתה עקרה שנים רבות.
עקרותה הביאה למתח ולכעס בינה לבין יעקב .בשונה ממסורת השיתוף הזוגי
במשפחתו  -שהרי אברהם ושרה היו מוכנים לוותר על פרי בטן ולהיבנות מהגר,
יצחק ורבקה התפללו יחד לבן – יעקב לא מגלה רגישות למצוקת רחל .זעקת רחל:
"הבה-לי בנים ואם -אין מתה אנ:כי" ,ותגובתו המעיקה של יעקב " -ו #יח #ר-אף #י =עק:ב
ברחל ו #י:אמר ה #ת #ח #ת א@ להים אנ:כי א= שר-מנ#ע ממך פרי-בטן" )בראשית ל ,א-ב( -
מעוררות תהייה.
זהו דו -שיח קשה שעורר ביקורות בקרב חז"ל ואחרים .מדוע דווקא בשעתה הקשה
של האישה האהובה ,השעה שבה נדרשה לה יותר מכל אוזן קשבת ויד מלטפת,
יעקב זועם? יש מפרשים שרחל לא ביקשה להתפלל לרחמים ולתחנונים ,אלא לדרוש
ולהכריח את הקב"ה להיענות לבעלה הצדיק .תפילתו של צדיק ,של מתווך לפי
תפישתה של רחל ,הרי היא המשנה את המציאות ,כאילו הייתה קסם או מעשה
כשפים .רחל מציבה אולטימטום .ילד או מוות .אך זו לא דרכה של תפילה .עיקרה
של התפילה הוא האדם המתפלל עצמו .במצוקתו ,במילותיו ,בדיאלוג בינו לבין
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בורא עולם .ללא מתווכים .לבקש במלוא כוחו  -אך מתוך נכונות לקבל את גזירתו
של בורא עולם .וזהו מקור כעסו של יעקב" :אשר מנע ממך פרי בטן" .התיקון,
התפילה הנדרשת היא שלך ,היא אצלך והיא בכוחך .גלי את יכולתך להתפלל
והשתמשי בה עבורך ועבור צאצאייך שעוד יהיו .תתפללי ותאמיני.
אחרים מפרשים דיאלוג זה כשיח בין שתי תפישות ביחס לתפקיד האישה .יעקב
הוא נציג האסכולה הטוענת ,כי לאישה שתי תכליות ,כדברי ר' יצחק עראמה
בפירושו "עקידת יצחק"" :אישה  -להשכלה ולחכמה; וחוה  -לאמהות .ואין ביטול
ישות אחת מקהה את האחרת ".מסבירה פרופ' נחמה ליבוביץ" .כעסו של יעקב
מתפרש כאן על ששכחה רחל את ייעודה האמיתי העיקרי ,אשר לפי דברי בעל
העקדה אינו שונה מייעודו ]של הגבר[ ...והיא בגעגועיה לילד ראתה כל ייעודה ...
להיות אם ...הרי זו בגידה בתפקיד ,בריחה מן הייעוד ,השתמטות מן החובות
המוטלות עליה ]כולל יכולת התפילה[ ,לא בהיותה אישה אלא בהיותה אדם .העמדת
כל חייה כל תוכנם וכל תכליתם על הדבר האחד ]האמהות[ אשר לא ניתן לה ,הוא
שהעלה את חמתו".
רחל למדה את השיעור והפנימה את הדיאלוג עם יעקב " .ו"יזכר אלהים ,את-רחל;
ת-רחמה") $בראשית ,ל ,כב( – אליה ,לתפילתה שלה
ו"ישמ" ע אליה אלהים ,ו"יפ "תח א "
)ולא כפי שהיה אצל רבקה ,אשר נפקדה בזכות תפילתו של יצחק( .כך הפכה רחל
למודל חיקוי למתפללים ולמתפללות לאורך הדורות ,החל מדבריו של ירמיהו בדבר
"רחל מבכה על בניה" .לא אברהם ושרה ,לא יצחק ורבקה ,לא יעקב ולאה; רחל
היא זו המתאבלת על החורבן ,ולכן היא גם זו הזוכה לנחמה" :מנעי קולך מבכי...
ושבו מארץ אויב".
מדרש רבה למגילת איכה ,גם היא פרי עטו של ירמיהו ,מסביר מדוע תיענה דווקא
תפילתה של רחל )פתיחתות כ"ד( :היא מזכירה לקב"ה שלא קינאה בלאה ,ותמהה
כיצד זה הוא – אל חי וקיים – מקנא כביכול בעבודה הזרה שעובדים בניו" .מיד
נתגלגלו רחמיו של הקב"ה ואמר :בשבילך רחל אני מחזיר את ישראל למקומן".
ברוחה של רחל כותבת שרה רבקה רחל לאה הורוויץ פיוט ותחינה לראש חודש.
אישה זו בעלת ארבעת שמות האימהות ,ילידת  ,1715לא הסתפקה בברכת החודש
השגרתית ,ואולי אף לא חשה בנוח איתה .היא מבטאת בתחינת אמהות לראש
חודש את התהליך שעברה רחל בעולמה של תפילה:

2

 ...ובזכות אמנו ה #נא@ מנה רחל ,שא #תה ה #שם הבט #חתה שבזכות
תפלו:תיה יגאלו בניה מכל צרו:תיהם .כי כשיצאו ישראל לגלות,
בורת רחל אמנו ,ובקשו משו:ביהם שיניחום להשתטח
עברו דרך ק #
ע #ל קברה .ובאו ה #גו:לים אל קברה וצע=קו לפניך ובכו :אמנו ,אמנו,
כיצ #ד תוכלי לראו:ת בצרו:תינו וביציאתנו מארצנו לגלות! אז עלתה
רחל אל ה #שם יתברך וזע=קה בזעקה מרה:
רבו:נ :ו של עו:לם# ,רח= מיך ה= רי גדו:לים הם מ #רח= מי בשר ודם; ל#מרו:ת
ז:את נכמרו #רח= מ #י ע #ל א= חו:תי לאה כ#א= שר הח@ ליפ #ני אבי ונת #ן את
א= חו:תי לב #עלי #י =עק:ב במקו:מי .ה #דבר הצר לי מא:ד ,אך כבשתי צ #ע=רי
ורח #מתי ע #ל א= חו:תי למ #ע #ן לא תבו:ש" – מכל שכן א #תה ,רחום וחנון,
צריך א #תה ל #רחם ולחו:נן את בני ע #מך .וא #תה ,ה #שם ה #טו:ב ,ע=ניתה:
"ה #צדק בדב #ריך! שובי למנוחתך ,ושבו בנים לגבולם# ".קים נא
במהרה בימנו ה #בטחה ז :ו שהבט #חתה ...
עד כדי כך תפילתה של רחל אישית ואינטימית .ובכך היא מודל לחיקוי
לתפילה האמיתית ,הנובעת מעמקי הלב ,של בנות ישראל ובניו לדורי-דורות.

ספרה של ד"ר לביא מנהג נשים  -יצא בקרוב בהוצאת ידיעות ספרים.
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