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1246מספר , חתשע" ,ויצא פרשת   
 

 *?בת מזל או לארחל: 
מעוז-יונה בר

סיפור חייה של רחל מדהים במהפך שחל בהם. 
שנים מאושרות הייתה רחל מושא  שבעבמשך 

מלידתה  ;םיקנאתה של כל נערה בארם נהרי
בגיל צעיר יועדה לאיש  וכברניחנה ביופי מהמם, 

מיוחד במינו: רב כוח בגופו וברוחו, ואהבתו לה 
מוצהרת בריש גלי על ידי נכונותו לעבוד למען 

 .שבע שנים בשמחת לבבמוהר נישואיה 
את המהפך בחייה של רחל מחולל בתחילה 

 ,את לאה אחותה במקומה תתוב ,אביה, שבוגד בה
. יש להניח שלבן פעל מתוך דאגה בליל הכלולות

ללאה, שבכל אותן שבע שנות העבודה של יעקב 
למען רחל לא נמצא מי שביקש לשאתה לאישה, 

מזכה  בניגוד לרחל, שיפי תוארה יוצא הדופן היה
אותה בנקל בהצעות נישואין מגברים פנויים 

שאף  שאביה הציע  ,רבים. לכן נראה סביר להניח
לא היא לתת את רחל כאישה שנייה ליעקב, 

הייתה חייבת להסכים לחיות עם צרה. נכון הוא 
 ,תקופה איש לא שאל לדעתה של נערהאותה שב

אבל לבן עצמו ידע  1אם מסכימה היא לנישואים,
פוליגמיה הם מתכון לצרות צרורות בין שנישואי 

דה יהנשים, שכן הוא משביע את יעקב לפני הפר
 ַעל ָנִׁשים ִּתַּקח ְוִאם ְּבֹנַתי ֶאת ְּתַעֶּנה ממנו: "ִאם
 לא:נ(.  'ְּבֹנַתי" )בר

מציע ליעקב לשאת גם  בכל זאתכאשר לבן 
את רחל, הוא כנראה עושה זאת על סמך שלוש 

 שרה,וכבוד וי יעקב הוא איש של –הנחות: האחת 
ו למרות התרמית ולאה תזכה לחיים טובים בבית

מערכת  – יה; השנירה לרחלולמרות אהבתו הית
היחסים הטובה בין לאה לרחל תעמוד איתן בכל 

רחל עצמה לא תסכים  –משבר עתידי;  השלישית 
לוותר על גבר שהוכיח את אהבתו ונאמנותו לה 

, ולכן לא בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים
 .לבן המתוחכם צדק ,. ואכןיצטרך לדאוג לנישואיה

הוא לא כפה את רצונו על רחל, כי אהבת יעקב 

                                                      
ובמחלקה  ך"לתנ במחלקה לימדה מעוז-בר יונה *

 במפעל בכירה עובדת היא. יסוד ביהדות ללימודי
 בהתקנת עוסקת היא שם", גדולות הכתר מקראות"

  .המפרשים פירושי
ולעינב אשת , מיטל ושירי, מאמר זה מוקדש לכלותיי **

שהולכות בדרכי רחל ולאה וממשיכות לבנות את , נכדי
 .בית ישראל

כפי שלא שאלו את רבקה אם ברצונה להינשא לבן   1
רק אם  היא נשאלה .משפחה שמעולם לא ראתה

או  ,(נז:כד 'בר)ברצונה ללכת מיד לבית חתנה בכנען 
כמנהג אותם  ,לדחות את הליכתה בכמה חודשים

 .  להכנת צרכי החתונה ,הימים

לה הייתה חשובה בעיניה יותר מהאפשרות 
 בו בינה לבין אחותה. ילסכסוכים על ל

גם לאה תהיה שותפה לדעתה  אמנם       
-יד:לא 'בר) הבוגדניהשלילית של רחל על אביהן 

שיש בו  ,רק רחל תישא מטען צער וכאב אך ,(טו
כדי להצדיק בעיניה מעשה נגדו. אם הוא מאלץ 
את יעקב לברוח בגניבה מפניו, היא תגנוב ממנו 

ן שהתרפים לפי המקרא היו ואת התרפים שלו. כיו
רחל מונעת מלבן לנחש  2,כלי להגדת הנסתר

בעזרתם את מהלכי יעקב מחד, ומאידך רוכשת 
ערך להתנהלות מוצלחת  למשפחתה אמצעי יקר

שלבן יחפש את תרפיו,  הניחהרחל , כמובן 3.בחיים
ותכננה מראש איך  ,ולכן לא שיתפה איש במעשיה

יערך חיפוש יאם  ,להימנע מחשיפת הגניבה
   4.הלהובא

על ההחלטות האנושיות ששינו את חייה של 
רחל לרעה, נוספה מניעת פרי בטן ממנה בידי 

שהיא  ,צריכה להוכיחם. דומה שרחל הייתה ישמי
ראויה לכל הטוב שהורעף עליה עד כה בלי שנקפה 
אצבע למענו. אין ספק שנכונותה להינשא ליעקב 

לזכותה, אך אין בכך די.  הבנסיבות שנוצרו נזקפ
יהיה עליה לחלוק את אהבתו ונאמנותו של יעקב 
עם אישה נוספת, שפחתה, והפעם מרצונה. לאחר 

א ברצונה. ואם זמן תתחרה בה שפחה אחרת של
בזה לא די, היא תצטרך לשאת את חרפת העקרות 
למעלה משש שנים, כמעט כמספר השנים שבהם 

היא זכתה לאושרה הרב ככלתו היעודה של יעקב. 
תתבזה בהתחננה לחסדי צרתה בסיפור הדודאים, 
 ,באמונתה שהדודאים ישפרו את סיכויה לפרי בטן

הבה כאשר במקום מילות א ,לשפל המדרגה תגיעו
של לקיתון  "תזכה"היא אוהבה וניחומים מיעקב 

  5כעס מפיו.

                                                      
בשל ריבוי הפירושים . ע ואחריו רבים"כך פירש ראב  2

 . לא תמיד נצטט מקורות ,והמאמרים על הפרשה
א ל, לוהי יעקב-בה באיגם אם האמינה רחל בכל ל  3

מימי קדם . הייתה רואה בשימוש בתרפים עבודה זרה
ועד ימינו משתמשים בכל עדות ישראל באמצעים 

ספרו בכפי שרואים גם , שונים כדי לחזות את הנסתר
אסטרולוגיה ומגיה בהגות היהודית בימי , של דב שורץ

 .ט"רמת גן תשנ ,הביניים
החבאת התרפים בכר הגמל וישיבה עליהם היו תכסיס   4

שנראה כי לא נעשה מתוך לחץ וחרדה של , מבריק
 .הרגע האחרון

: ד מרגיש ומדגיש את צערה ,המדרש בבראשית רבה ל  5
אמר לו  –( ב:ל 'בר) 'וגו" ַאף ַיֲעֹקב ְּבָרֵחל ַוֹּיאֶמר ַוִּיַחר"

שבניך עתידים , חייך?! עונים את המעיקות כך: ה"הקב
 .לעמוד לפני בנה



  

2 

גם כשתתברך רחל בפרי בטן, היא תהיה  
בעמדת נחיתות לעומת אחותה שזכתה לששה 
בנים, ולעומת שתי השפחות שזכו לשני בנים כל 

את חוסר  אחת, בשעה שלה נולד רק בן אחד.
המזל הממושך של רחל יחתום מותה בטרם עת 

מתה לדת את בנה השני: לא די שרחל בהקשותה ל
צעירה ולא תזכה לגדל את העולל הרך ואת אחיו 

של יעקב לא תזכה להיקבר לצדו היא הגדול יותר, 
 למרות אהבתו הגדולה אליה,, באחוזת המשפחה

 6.אלא תיטמן בודדה אי שם על אם הדרך
הדרך המסורבלת שבה סופר סיפור מותה של 

שצורפו אליו , לכאורה, רחל, והעובדות המיותרות
 דורשים הבנה מורכבת של הסיפור.  

 ָלבֹוא ָהָאֶרץ ִּכְבַרת עֹוד ַוְיִהי ֵאל ִמֵּבית ַוִּיְסעּו
 ַוְיִהי .ְּבִלְדָּתּה ַוְּתַקׁש ָרֵחל ַוֵּתֶלד ֶאְפָרָתה

 ַאל ַהְמַיֶּלֶדת ָלּה ַוֹּתאֶמר ְּבִלְדָּתּה ְבַהְקֹׁשָתּה
 ִּכי ַנְפָׁשּה ְּבֵצאת ַוְיִהי .ֵּבן ָלְך ֶזה ַגם ִּכי ִּתיְרִאי
 לֹו ָקָרא ְוָאִביו אֹוִני ֶּבן ְׁשמֹו ַוִּתְקָרא ֵמָתה

 ֶאְפָרָתה ְּבֶדֶרְך ַוִּתָּקֵבר ָרֵחל ַוָּתָמת .ִבְנָיִמין
 יט(.-ָלֶחם )בר' לה:טז ֵּבית ִהוא

מלכתחילה היה אפשר לכתוב בקיצור: 'ותלד רחל 
בן ותקש בלדתה ויהי בצאת נפשה ותקרא שמו בן 

. ותקבר רחל בדרך ואביו קרא לו בנימין אוני
אפרתה'. יתרה מזאת, העובדה שהיא קראה לוולד 

בספר  ,כללבשם מסוים אינה מעלה ואינה מורידה 
שמתעד אירועים רק אם יש להם מסר לדורות. 
האם חשוב לדעת שרחל העניקה לבנה שם שלא 

צא מבן ייטביע כל חותם בהיסטוריה של השבט שי
  7?זה

ר מות רחל בסיפו "מיותרים"בדיקת הפרטים ה
שיש בהם מילים מנחות שמחזירות אותנו  ,תראה

 ַאל" ה:אמר כאשר המיילדת ה.לאירועי העבר בחיי
, רחל תיזכר במילים "ֵּבן ָלְך ֶזה ַגם ִּכי ִּתיְרִאי

שסחר בשתי בנותיו  ,המשפילות של אביה
 ֶאת ַּגם ְלָך ְוִנְּתָנה ֹזאת ְׁשֻבעַ  כבעסקת חבילה: "ַמֵּלא

חד מפני שמאותו רגע וימב .)בר' כט:כז( 8"ֹזאת
תלווה המילה "גם" את כל נפתולי חייה עם 

  9אחותה.
דבריה של המיילדת רומזים לדברי  בנוסף,

)בר'  "ה' ִלי ֵּבן ַאֵחר ֹיֵסף "רחל עצמה בהולדת יוסף:
:כד(, שבהם היא מסתפקת בתוספת בן אחד ולא ל

 10מעבר לזה, ועתה התקיימו דבריה.

                                                      
 ! במחקר היכן באמת נקברהועד היום ניטש ויכוח   6
אך  ,השם שיעניק לו אביו יישאר לנצח בתולדות העם  7

 .משמעותו התמוהה דורשת הסבר במאמר אחר
כשבנוסף הוא מתייחס אליהן רק בכינוי רומז ולא   8

 .כאילו היו חפצים חסרי זהות ,בשמותיהן
 ָרֵחל ֶאת ַּגם ַוֶּיֱאַהב ָרֵחל ֶאל ַּגם "ַוָּיֹבא: ל-בפרקים כט  9

ֶאת  ַּגםִּכי ְׂשנּוָאה ָאֹנִכי ַוִּיֶּתן ִלי ' ה ָׁשַמע "ִּכי ;ִמֵּלָאה"
 ָׁשַמע ְוַגם ֱאֹלִהים ָּדַנִּני"; "ִמֶּמָּנה ָאֹנִכי ַגם ְוִאָּבֶנה"; "ֶזה

 ֲאֹחִתי ִעם ִנְפַּתְלִּתי ֱאֹלִהים ַנְפּתּוֵלי; "ֵּבן" ִלי ַוִּיֶּתן ְּבֹקִלי
 ֶאת ַּגם ְוָלַקַחת ִאיִׁשי ֶאת ַקְחֵּתְך ַהְמַעט"; "ָיֹכְלִּתי ַּגם

 ".ְּבִני ּדּוָדֵאי
 הרב זלמן .ברית כרותה לשפתיים: ל"כפי שאמרו חז  10

 בוחן את מקורותיו וקושרו, מלמד מסביר רעיון זה
 היהדות לנדרים. ליחס

    ttps://www.yeshiva.org.il/midrash/891h  

 ִּכי ַנְפָׁשּה ְּבֵצאת ַוְיִהי"גם המילים המיותרות 
מזכירות את דבריה הנמהרים בפנייתה אל  "ֵמָתה

" )בר' ָאֹנִכי11 ֵמָתה ַאִין ְוִאם ָבִנים ִּלי יעקב: "ָהָבה
והן עשויות לרמוז שרחל רואה במותה  ,ל:א(

  12בעבר. תלונתהעכשיו את פרי 
אחרי כל הרמיזות הלשוניות שמצאנו, הלשון 

חידתית. היא נשארת שקראה רחל לבנה 
משתמשת במילה רב משמעית "אוני", ומאחר 
שאין כל הנמקה בצד קביעת השם, בניגוד לנוהג 

מהות, יבקריאת שמות הבנים האחרים של כל הא
נראה שהדרך הנכונה לפרש שם זה הוא לכלול בו 
 ,את כל מגוון האפשרויות הלשוניות שהוצעו לו

 "וניא"על סמך שתי הצורות אֹון וָאֶון: הביטוי  
ון מן ועשוי להביע צער ואבל מצד אחד, רשע וע

הצד השני, וגם אסון שיוצא מהחטא. משמעות 
גם  מורכב "אוני"הביטוי  13.נוספת היא כוח
, ועשוי להגדיר מעשה שרחל מבחינה תחבירית

עשתה או מעשה שנעשה לה. אם כך, יש מקום 
סוקרת את רחל  14ברגע צאת נפשהש ,להסביר

כמת אותם בשם שנתנה ומס ,מאורעות חייה
לבנה. היא כוללת את הצער שהיה לה בחייה, מידי 

ם, ואת הצער שהיא ציערה יאדם ומידי שמי
אחרים; את העוול שנעשה לה ואת העוול שהיא 
גרמה, אך גם את תעצומות הנפש שנדרשו לה 

 במאבק על מקומה כאם לבנים מיעקב. 
רחל  ,בשם שנתנה לבנהש ,תכן מאדיי 

אף שאין בסיפור  15,לגנבת התרפיםגם מתייחסת 
 "בן אוני"השם  מותה רמיזות לשוניות אליו.

תופיע בכמה  "ָאֶון"לתרפים, שכן המילה  תקשרמ
קודם  16."תרפים"מילה ל מוךפסוקי מקרא בס

טיהור רוחני לפעולות  מותה של רחל עשה יעקב
בדרכו לעבודת ה' בבית אל:   ,כל אנשי ביתו לש

...  ְוִהַּטֲהרּו ְּבֹתֲכֶכם ֲאֶׁשר ַהֵּנָכר ֱאֹלֵהי ֶאת "ָהִסרּו

                                                      
בספר  ,על רחל "מתה"לא במקרה תופיע שוב המילה  11

 (. ז:מח" )ַוֲאִני ְּבֹבִאי ִמַּפָּדן ֵמָתה ָעַלי ָרֵחל" :בראשית
ועתה , בדבריה היא ביקשה שיהיו לה לפחות שני בנים  12

 .מלאה בקשתהתנ
רמת גן , צ קדרי"בעריכת מ) מילון העברית המקראיתב  13

. ֶבלאֵ ( 2 כוח( 1: "אֹוןל"הוצעו שני שמות עצם  (ו"תשס
רע או ( 2 עוון , חטא( 1: הוצעו שתי משמעויות "ָאֶון"ל

מי שכתב בנושא מות רחל . גם כתוצאה מחטא, אסון
 .בפירוש אחד בחר בדרך כלל

ן שמיתתה נזכרת סמוך ווכיו, ביטוי זה ייחודי לסיפורה  14
סביר להניח , "ותמת רחל"... "כי מתה": לזה פעמיים
הופעת הביטוי באופן מטפורי  .קליניות ושמדובר במ

לא הדוברת ו – "נפשי יצאה בדברו": ו:ש הה"בשי
 .מחזקת הנחה זאת ,מתה

ל העלו כבר את הרעיון שמות רחל נגרם בגלל "חז  15
אך  ִיְחֶיה", ֹלא ֱאֹלֶהיָך ֶאת ִּתְמָצא ֲאֶׁשר ִעם: "דברי יעקב

 .האפשרות הפרשנית הזאת רחוקה מבחינה מילולית
שרחל מכירה בחטא במאמרו, דוד כהן כבר טען 

אך לא מהסיבה  ,"בן אוני"הגניבה ולכן קוראת לבנה 
", יח,ה"ל' בר; ואביו קרא לו בנימין"ראו:  .שציינתי

 .239-241' עמ(, ח"תשל)ב ,כג בית מקרא
 ֶקֶסם ֶמִרי ְוָאֶון ּוְתָרִפים ִּכי ַחַּטאת": כג:א טו"ושמ  16

יתכן י. "ָאֶון ִּכי ַהְּתָרִפים ִּדְּברּו": ב:זכריה י. "ַהְפַצר
שבמקור כינו את התרפים אֹון משום שיש בהם כוח 

י זה לכינוי וכינ כוהפ הנביאיםאך , להגיד את הנסתר
 ."ָקֵדש"ל "שקדו"ו "ֹמֶלך"הפך ל "ֶמֶלך"כפי ש, ָאֶון, גנאי

https://www.yeshiva.org.il/midrash/891
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בר'  (ְּבָיָדם" ֲאֶׁשר ַהֵּנָכר ֱאֹלֵהי ָּכל ֵאת ַיֲעֹקב ֶאל ַוִּיְּתנּו
עשויה כתוצאה מסמיכות האירועים,  .ד(-לה:ב

ולראות  ,רחל להיזכר בגניבת התרפיםהייתה 
בגנבתם חלק מהסיבות שהביאו למותה בטרם עת, 

חיי את ו את חיי יעקבבמעשה זה משום שסיכנה 
  יתר בני המשפחה.

לסיכום, לא נראה שהכתוב טרח לכתוב 
קראה רחל לבנה בשם, בייחוד שלא  כיצדבהרחבה 

שברגע האחרון  ומררק כדי ל היה קיום לשם זה,
כמה הייתה מסכנה, ואת עד של חייה חשבה רחל 

המסכנות הזאת רצתה להטיל על שכם העולל 
ר להניח לאורך כל ההיסטוריה. נראה יות ,המסכן

שהיא ניחמה על אמירותיה ומעשיה, וזה הדבר 
ַנְפָׁשּה.  המשמעותי ביותר שהיא עושה ְּבֵצאת

ם על בנה שיגדל בצל האבל כמובן שגם צר לה כאֵ 
מו כל ימי חייו, ולכן בצדק יתארה הנביא יעל א

 ַעל ְלִהָּנֵחם ֵמֲאָנה ָּבֶניהָ  ַעל ְמַבָּכה לעתיד כ"ָרֵחל
אך זעקתה בעתיד על  .לא:יד( 'ֵאיֶנּנּו" )יר ִּכי ָּבֶניהָ 

בניה מתקבלת דווקא משום שהיא ידעה בעבר 
נחם עליהן, והכרה זאת ילהכיר במשוגותיה ולה

 היא שהייתה ראויה להיכתב לדורות.
 

  מופץ בסיוע קרן הנשיא הדף השבועי
 ומופיע גם באתר המידע של, לתורה ולמדע

 :בכתובת אילן-אוניברסיטת בר
http://www1.biu.ac.il/parasha2 

 
  dafshv@mail.biu.ac.il:ל של הדף"כתובת דוא

  ניתן לפנות לכתובת זו ולקבל את הדף מדי שבוע בדוא"ל.

 בר אילן אוניברסיטת -הדף השבועי  
 יש לשמור על קדושת העלון

 

 יוסף עופרעורך: פרופ' 

רחל הכהן שיף: עורכת לשון  
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