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 מידותיה ומעשיה הטובים ונלך בדרכה. לי"א בחשון הוא יום פטירתה של רחל אמנו, נלמד ע

 קראי את המקורות המתארים את פעולותיה ודרכה של רחל אמנו.

 

 
 

 ל"ח. בראשית כ"ט,

  לבן מסכים לתנאי זה. אולם ""אעבדך שבע שנים ברחל ביתך הקטנה..עקב אומר ללבן: י

 כ"ג  בראשית כ"ט,

 לבן מרמה את יעקב ונותן לו את לאה לאשה במקום רחל. "ויהי בערב והנה היא לאה"

 מסכת מגילה  פרק י"ד עמ' י"ג

למרות שידעה רחל שכאן היא מוותרת על י"ב שבטים שעתידים לצאת  ומה רחל עושה? 
דע שזו רחל, תן לה, כדי שיה ולא זו בלבד גם הסימנים שיעקב נעל אחות ריחמהמיעקב 

 עליהם ומסרה אותם לאחותה.                             ויתרה

. 

 

 רחמים, חסד ,ויתור

 בראשית מ"ח,ז'

מתה ואני בבואי מפדן "כנען.  פני פטירתו, ביקש ממנו לקברו בארץכשברך יעקב אבינו את יוסף ל
 "היא בית לחםם בדרך אפרת עלי רחל בארץ כנען...ואקברה ש

 מדרש רבה 

שאני מטריח אותך להוליכני להקבר בארץ כנען, ולא כך "ואף על פי מביא רש"י את דברי המדרש 
הכניסה לבית לחם. וידעתי עשיתי לאמך שהרי מתה  סמוך לבית לחם והיכן נקברה? בדרך ולא 

שיגלה אותם ך עלי אבל דע לך שעל פי הדיבור קברתיה שם שתהא לעזרה לבניה כשיש בלב
 ם, יוצאת רחל על קברה ובוכה ומבקשת עליהם רחמים."נבוזרדן והיו עוברים ש

 של רחל אמנו היה כל כך חשוב בעיני יעקב עד כדי קבורתה על אם הדרך. התפילה מכאן למדנו שכח 

 

. 

 

 

 תפילה מיוחדת שהתפללת או ששמעת עליו!שוחחי שיחה. ספרי על 

 האם בקרת והתפללת בקבר רחל?

 !אמא, שתפי את ביתך בחוויות תפילה מיוחדת

 

 

 תפילה

 שוחחי עם אמא/סבתא וספרי לה.

לחברתך בכיתה? וויתרת בבית? תהאם את יודעת לוותר? האם וויתר 
האם גמלת חסד? ריחמת על מישהי, ספרי 
אמא יקרה שתפי את ביתך מהחוויות האישיות שלך במידות אלו 
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 ?אמנו ידה שנוכל ללמוד מרחלמהי המ

oנאמנות 

oטוב לב 

oנותמרח 

oיושר 

 :עני על השאלות הבאות

 היכן נמצא קבר רחל?

oירושליםב  

oבשכם  
o לחם-בבית  

   

 תאריך נפטרה רחל אמנו?באיזה 

oחשון אי"-ב 

oי"ב חשון-ב 
oי' חשון -ב 

 היא רחל?מי 

oאשתו של יעקב אחותו של לבן 

oאשתו של יעקב ואמו של יוסף ובנימין 

oאחותה של לאה ובתו של יעקב 

 

 למה קבר יעקב את רחל על אם הדרך?

o מקום במערת המפלהכבר לא היה 

oהוא ידע שהגולים יעברו בדרך ורצה שרחל תבקש עליהם רחמים 
oלא היה לו כסף לקנות עוד קבר במערת המפלה 

 


