
 נעם הארץבס"ד     
    ףתש" ויצאפרשת  –שבת קדש  לכבוד 

  זו תלמודה של א"י  –היא טוב הוזהב הארץ 

 נכתב ע"י חגי עמיצור   –ק בסוגיות ארץ ישראליות דף שבועי לעיסו

 הדף מוקדש לע"נ אבי מורי יעקב עוזיאל עמיצור ז"ל  

ָנה ֶלךְּ ָחָרָֽ ֹ֖ ַָׁ֑בע ַוי ֵּ ָ ר ש  ֵ֣ אֵּ ב ִמב ְּ א ַיֲעק ֹ֖ ֵ֥ יעקב יוצא בדרכו לחרן    ַוי ֵּצֵּ

לכדי לחפש כלה. הוא נשלח בציווי מפורש    ק ֶאָֽ ָחָ֛ א ִיצְּ ָרֵ֥ קְּ  ַוי ִ
א ַצו ֵֵּּ֙הו ֵּ֙ ַוי  ֵ֣אֶמר ֔לו  ל ָֽ ו  ַויְּ ֶרךְּ א תָׁ֑ ָבֵ֣ ב ַויְּ ה ַיֲעק ֹ֖ ָֹ֖ ח ִאש   ֵ֥ ת   ִתק ַ ו  נֵ֥ ִמב ְּ

ַען:  ָנָֽ ֵּ֙  כ ְּ ךְּ ו ם לֵּ ָנָֽ  קֹ֖ ֵ֣ ד ֶ ַ ֵ֥יָתהפ  ֵּ ם ב  ַקח ה ֲאָר֔ ָָׁ֑ך וְּ י ִאמ ֶ ֹ֖ל ֲאִבֵ֣ תו אֵּ ָךָ֤   בְּ לְּ
ָך:  ָֽ י ִאמ ֶ ת ָלָבֹ֖ן ֲאִחֵ֥ ו  נֵ֥ ה ִמב ְּ ָ֔ םֵּ֙ ִאש   ָ  ִמש  

הפרשה ממשיכה ומתארת את קורות יעקב בדרכו וכיצד 

  12  –כדי להתחתן ולבנות את עם ישראל    גיע אל בית לבןה

מהות יאפרשה זו מושלם מנין אבות ובהשבטים. וכך, 

 ם ישראל ותולדותיו. לע הווים יסוד ובניןאומה המה

ה פשוטה,  אוריש לנו ? התשובה לכ  תואימהואז כמה אבות  

שהרי כולנו שרים בליל הסדר את הפיוט הידוע "אחד מי  

 ."שלושה אבות ארבע אמהות"  ורשותפיודע", ובו נאמר מ

יצחק  אברהם,  – ר במי מדובר לכולם ברו  ,שלושה אבות

 ?   תהאימהוך מי הן ארבע ויעקב. א

. רחל ולאה  ,, רבקהשרה  –שובה ברורה  היינו חושבים שהת

אלוקים כשרה רבקה ישימך  –כך מברך כל אב את בנותיו 

אך מסתבר שהענין אינו כה פשוט. כך למשל . רחל ולאה

ותמת  . את מקור השם קרית ארבעיר המסבאומר המדרש 
?   בעותה קרית אר ולמה קורא א... ]כ"ג, ב[  שרה בקרית ארבע 

ילקוט שמעוני  )  ושנקברו בה ארבע אמהות חוה שרה רבקה ולאה

. לפי מדרש זה ארבע האימהות הן (ז קבפרשת חיי שרה רמ

 לאה.  , רבקה ושרה חוה, –

אם נלך לפי פרשתנו הרי יעקב התחתן עם ארבע נשים, והן  

, שבטי  בני יעקב 12של הן אימותי – בנו את בית ישראל

. אם כך יש לספור לאה ורחל, בלהה וזילפה ., והן ישראל

רפות ארבע  טשש אמהות לאומה. שרה ורבקה ואליהן מצ

 נשותיו של יעקב. 

בתיאור  שש אימהות נמנות גם על ידי חז"ל במדרש. כך, 

שהיו לו שש מעלות  כתובא שבנה שלמה המלך הכס

.  סיבה לשש המדרגותיר המדרש את הך מסב)מדרגות( וכ

, נשים, נזיקין, קדשים, משנה, זרעים, מועדשש כנגד ששה סדרי 

טהרות, שש כנגד ששת ימי בראשית, שש כנגד שש אמהות, שרה ו

. (אסתר רבה )וילנא( פרשה א) ,רבקה רחל ולאה בלהה זלפה

למצוא מספר זה של שש אימהות גם בדברי  אם כן ניתן 

שיאת ויים לצורך נלגבי עגלות הצב שקיבלו הלוגם  חז"ל.

ויביאו :    רם של האימהות.יזכור לספוצאים א, אנו מהמשכן
שש כנגד שש ערכי  ]ז, ג[,    את קרבנם לפני ה' שש עגלות צב

  המשנה, שש כנגד שש אמהות שרה רבקה רחל ולאה בלהה וזלפה

המשכן שהוא   . (ילקוט שמעוני תורה פרשת נשא רמז תשיג  )

ל ידי שש , נישא ע, מקום נוכחות השכינהכסא ה' בעולם

שהן שש האימהות מהות. וזות במספרן של האי עגלות הרמ 

הבסיס והיסוד של עם ישראל נושאות את המשכן. הדבר  

בולט עוד יותר בכסא שלמה. התנ"ך אומר לנו מפורשות  

א ֧ה' ֵֵּּ֨ ס  ְׁ֠ל מ ה ַעל־כ ִ ב ש ְּ ֶ ש  ֵ֣ . כסא :כג(כט דברי הימים א) ַוי ֵּ

ות זגות הרמולכסא זה עולים בשש מדר, והוא כסא ה'שלמה  

 ות האומה.  של אימההמספרן 

אז לאן נעלמו בלהה וזילפה כך שנשארו רק ארבע אימהות. 

אין לנו על כך תשובה ברורה . אך ניתן להציע שהדבר קשור  

. רחל ולאה הן הגבירות, בלהה למעמדן של בלהה וזילפה

כאשר  . שפחות שניתנו על ידי לבן לבנותיוה פה הןלוזי

ַחץ  מד לפגוש את עשו כתוביעקב ע ֵ֣ ים ַעל ֶאת־ַהיְּ  ַוי ַ ָאהֵּ֙   ָלִדִ֗ לֵּ
ַעל ת: וְּ ו  ָפחָֽ ְּ ֵ֥י ַהש   ֵּ ת  ל ש ְּ ַעֹ֖ ל וְּ ם ֶאת ָרחֵּ֔ ש ֶ ֧ ֶאת ַוי ָ ת וְּ ו  ָפחָ֛ ְּ   ַהש  

ֶאת ה וְּ אש  ָנָׁ֑ יֶהֹ֖ן ִרָֽ דֵּ ֶאת ַילְּ ים וְּ יָהֵּ֙ ַאֲחר ִנ֔ יָלֶדֵּ֙ ה ִוָֽ ָאָ֤ ל  לֵּ ֵ֥ ֶאתָרחֵּ   וְּ
ים:  ף ַאֲחר ִנָֽ ֹ֖ סֵּ  בלהה וזילפה אפילו לא מוזכרות בשמן .  יו 

ןכתוב  אצל יוסף לעומת זאת ֶ ף ב  סֵֵּ֞ ע יו  ַבָֽ ָנהֵּ֙ ָהָיֵּ֨ה  ש ְּ ָ ה ש  ָ֤ רֵּ ֶעש ְּ
ה ֶאת ַער ֶאת  ר ֶעָ֤ ו א ַנִ֗ הֵ֣ אן וְּ צ  ֔ ַ ֶאת  ֶאָחיוֵּ֙ ב  ה וְּ ָהָ֛ י ִבלְּ ֵ֥ נֵּ ה    ב ְּ ֹ֖ פ ָ י ִזלְּ ֵ֥ נֵּ ב ְּ
ֵ֣י ָאִבָׁ֑יו ֵּ ש  כלומר בלהה וזילפה אינן נחשבות שפחות אלא  נְּ

 .  נשים

  - אביו  וטעם נשי .עמד על הבחנה מעניינתבמקום  הרמב"ן

כי נשיו היו שלקחם לנשים, ולא יקרא אותם הכתוב שפחות 

רק בהיותם עם רחל ולאה שהן גבירות להן. וכן וישם את 

השפחות ואת ילדיהן )לעיל לג ב(, לומר כי בעבור היותן שפחות 

        .לרחל וללאה שם אותן לפניהן
. מצות אביו יצחק היתה לקחת אשה שאלה נוספתכאן עולה  

כן לקח יעקב את בלהה וזילפה לנשים    םן. כיצד אמבנות לב

עיון בפסוקים מגלה כי כאשר לבן  שהרי אינן בנות לבן .

ה ֶאתברית אמר לבן    ורתוכ   וויעקב נפרד ֵ֣ ַענ ֶ ִאם   ִאם־ת ְּ י וְּ ַתִ֗ נ    ב ְּ
י ַת֔ נ  יםֵּ֙ ַעל־ב ְּ ח ָנש ִ ָ֤ ק ַ אם תענה את רש אומר על הפסוק המד . ת ִ

 :ם על בנותי. אלו האמהותבנותי. אלו האמהות: ואם תקח נשי

.   (ראשית פרשת ויצא פרק לא סימן נבא פסיקתא זוטרת)

נראה מלשון המדרש שכוונתו לכל ארבע נשותיו של יעקב. 

אם תענה את בנותי. אלו רחל ולאה הגבירות: במקום אחר מופיע  

על בנותי. אלו האמהות בלהה וזלפה, דא"ר ארבעתן בנותיו היו, . . .  

בראשית  שכל טוב ) רחל ולאה מגבירות, ובלהה וזלפה מפלגש

הה וזילפה כלומר גם שלקיחתן של בל.  (ויצא פרק לא סימן נ

 לנשים קיים יעקב את מצוות אביו יצחק.  

ן אימהות האומה  פה הלניתן אולי לסכם ולומר שבלהה וזי

ון  ומכיבשש האימהות שבנו את עם ישראל. אך  ונכללות

שנולדו   ולאה, בהשוואה לרחל נות לבן מפילגששהן היו ב

התיחסות היא שונה. זו כנראה הסיבה בגללה ה מגבירות 



 

 חגי עמיצור  –בברכת שבת שלום ומבורך 
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כר זמובלהה וזילפה לא נקברו במערת המכפלה ואפילו לא  

 .  היכן נקברו

 ============================= 

במת ההסטוריה. איננו יודעים על פי נעלמו מבלהה וזילפה  

נ"ך היכן וכיצד מתו והיכן נקברו. בספר היובלים מסופר הת

"ותשמע בלהה ביום ההוא כי אבד יוסף, על מותה של בלהה  

)ספר  היותה יושבת בכפר טוב"ובהתאבל עליו היא מתה. ב

במהדורה המדעית המאוחרת  מהד' כהנא(. היובלים 

וביום הזה שמעה בלהה כי אבד  בהוצאת יד בן צבי כתוב : 

,  אפרתה יוסף ותמות כאבלה עליו. והיא היתה יושבת בככרת 

סביר נמצא המקום הנקרא כפר טוב איננו יודעים. היכן 

, מרחב החיים והפעילות להניח שהוא נמצא באזור יהודה 

ת.  רחרה המאו וכך גם עולה מהתרגום במהד של האבות. 

ין טב מאוחר יותר  אולי הוא המקום הנקרא ע -כפר טוב 

הציע וילנאי, זהו המקום שנקרא , כפי שטוריה, ואוליבהס

מענין  , ליד רמת רחל , בין בית לחם וירושלים.  טובה    –אום  

ויקברו  את המשך הכתוב בספר יובלים  לראות בהקשר זה

 )מהד' בן צבי(. את בלהה ננד קבר רחל  

 קאפלט( ביקר רבי רחמים יוסף או1876והנה בשנת תרל"ו )

  טבריא ל"ולמחרת הלכנו בתארו את סיורו בגליל כתב: 

בידם )תושבי טבריה( כי  שקבלה להתפלל על קבר האימהות, 

 ". שם קבורות בלהה וזילפה יוכבד ומרים

נראה כי ניתן לזהות כאן את אחד המקרים העניינים   

  המקום הנקרא כיום בהתפתחות תופעת קברי הצדיקים. 

לספירה ע"י   1180בשנת נזכר לראשונה "קבר האימהות" 

שלא  רבי יעקב בן נתנאל הכהן המספר על קבר ציפורה

על ההר הגבוה בתוך  : " מוזכר בדיוק המקום בו הוא נמצא 

, קבורה ציפורה. אריה שומר אותה. ואין אדם רשאי ליכנס  יער 

אחד, ולא לשם ולחתוך עצים מן היער. פעם אחת הלך גוי 

א אחריו  חשש, בעגלה ושני מריאים, ולקח עצים וחר לביתו. ב

במקביל  ".הארי והמית אותו ושני המריאים וחזר לקיברה

".  ועימה שמונה צדקניות  דשתי פרסאות עד מערת יוכב "  כתב:

אין הוא מזכיר מי הן אותן צדקניות. אך לאורך ההסטוריה  

יוחסה לציפורה ויוכבד.  ההמערהתחברו הדברים יחד ו

ת, ורה במערה זו. זאבשלב מסוים גם מרים הוזכרה כקב

למרות שמוזכר בתורה בפירוש כי מרים נפטרה ונקברה 

יר צין במדב ָֽ נֵּ או  בְּ ב ֵ֣ ל  ַוי ָ ָ ל כ  ָראֵּ ש ְּ ר ִיְׁ֠ ַ ב  ה ִמדְּ ָדָ֤ עֵּ ֶדש   ָהֵּ֨ ח ֵ֣ ַ ִצןֵּ֙ ב 
ִראש ֔  ָֽםָהָֽ ָ ֹ֖ר ש  בֵּ ק ָ ם ַות ִ ָי֔ םֵּ֙ ִמרְּ ָ ָָָ֤מת ש  ש  ַות  ָׁ֑ ָקדֵּ ם ב ְּ ב ָהָעֹ֖ ֶ ש  ֵ֥ ן ַוי ֵּ   :ו 

ארץ ישראל'  . כך למשל כתב בעל 'תוצאות)במדבר כ:א(.

ועל הדרך כמו מיל מטבריא  " :לספירה  1270בערך בשנת 

שה רבינו ומרים אחותו וציפורה אשת  ממערה. שם יוכבד אם 

(  1522כתב רבי משה באסולה )  16-בתחילת המאה ה.  "משה

יפה. וצד של  טבריא. משם הלכנו רחוק מיל למערה כמין כ : "

' כנגד הפרוץ.  וב ' משמאלגמטה פרוץ. ויש ב' כוכין מימין ו

יפורה ואלישבע והאחרים לא נודעו  צושם יוכבד ושתי כלותיה  

, שידעו לתאר עולה הרושם כי היתה מערה מוכרת". בשם

תיהן של נשים  אותה, והמסורת הביאה לשם את דמויו

השל"ה  ארכה.תשונות. ככל שהזמן עבר הלכה הרשימה וה

בשנת   טבריה ב ביקרישעיהו הלוי הורוויץ ש ר' –הקדוש 

, התפלא מאד על הענין וכך בר בהנקומאוחר יותר  1621

חידוש אחד אכתוב לכם שלא הייתי יודע ולא ראיתי  ": כתב

בשום מדרש, כי יוכבד אם משה רבינו, עליו השלום, חייתה 

  ". קדושה, וקבורתה בטבריה היאהלארץ  זמן רב, ונכנסה

תפתחות האתר בצורה הבאה. ניתן אם כן לשרטט את ה

ועוד שמונה   הוכר המקום כקברה של יוכבד 12 –במאה ה 

)ר' יעקב בן נתנאל הכהן(.  נשים אחרות שלא מוזכר שמן

. במקומות  במקביל הוכר קבר ציפורה שלא כתוב היכן היה

ה באזור בארבל, בנבי שועייב  אחרים אנו שומעים שהוא הי

  או בכפר חיטים. כולם אתרים שנמצאים במרחק לא גדול.

הכינוי  לימים התחברו הדברים ומקום הקבורה שקיבל את 

תן של יוכבד מרים  ר'קבר האימהות' נרשם כמקום קבו

קום  בת וכלה. שנים מאוחר יותר הובאה למאמא    –  וציפורה

אהרן, אף היא כלתה של אשת  – שבעיגם דמותה של אל

במיוחד לנשים  יוכבד. נראה שהמקום התפתח כאתר תפילה  

 שבאו לשפוך שיחן על קברי נשים. 

, כנראה מתוך צורפו למקום גם בלהה וזילפה 18במאה 

הבנה שאם במקום קבורות צדקניות נוספות והמקום נקרא 

אויות להיכלל ברשימה זו. ואולי 'קבר האמהות' גם הן ר

לטבריה  כזיהוי  –פירשו בשלב מסוים את השם "כפר טוב"  

שטובה ראייתה. גם ארץ טוב של יפתח זוהתה כאן באזור  

 הכנרת עוד בתקופת התלמוד ואולי מכאן חיבור הדברים. 

,  אל רשימה ארוכה וכובדת זו של נשים צורפה אביגיל

 היא מאוחרת מאד.   שהעדות על כך שקבורה במקום הזה

עד לפני שנתיים היה שלט במקום שציים כי כאן קבורות:  

בלהה וזילפה, יוכבד ציפורה מרים אלישבע ןאביגיל. בשנה  

האחרונה הוסר השלט המציין את קבורתה של מרים במקום,  

אולי מכיוון שהשתכנעו מדברי התורה האומרת שהיא 

 קבורה במדבר צין. 

אומה כחלק משש האימהות, האמהות  –בלהה וזילפה 

  . הובאו במסורת אל המקום הנקרא בשם 'קבר האימהות'

בין אם הן קבורות שם, ובין אם לאו )שזה כנראה המקרה(, 

 הזקודש המקום בדמעותיהן של ישראל שבאו למקום ה

   ני בורא עולם פהות ולשפוך שיחן למישתטח על קברי האהל

 בו מתפללים.מקום  – ""ויפגע במקום

https://lp.vp4.me/fw3x

