
תהילים פרק ק‘ב
א ְתִּפָלּה ְלָעִני ִכי ַיֲעֹטף ְוִלְפֵני ה‘ ִיְשׁפֹּ ִשׂיחֹו: ב ה‘ ִשְׁמָעה ְתִפָלִּתי ְוַשְׁוָעִתי 
ֵאֶלי ָתבֹוא: ג ַאל ַתְּסֵתּר ָפֶּני ִמֶמִּנּי ְבּיֹום ַצר ִלי ַהֵטּה ֵאַלי ָאְזֶנ ְבּיֹום ֶאְקָרא 
ַמֵהר ֲעֵנִני: ד ִכּי ָכלּו ְבָעָשׁן ָיָמי ְוַעְצמֹוַתי ְכּמֹוֵקד ִנָחרּו: ה הּוָכּה ָכֵעֶשׂב ַוִיַּבׁש 
ִלִבּי ִכּי ָשַׁכְחִתּי ֵמֲאֹכל ַלְחִמי: ו ִמּקֹול ַאְנָחִתי ָדְּבָקה ַעְצִמי ִלְבָשִׂרי: ז ָדִּמיִתי 
ִלְקַאת ִמְדָבּר ָהִייִתי ְכּכֹוס ֳחָרבֹות: ח ָשַׁקְדִתּי ָוֶאְהֶיה ְכִּצּפֹור ּבֹוֵדד ַעל ָגּג: ט 
ְוִשֻׁקַּוי  ַכֶּלֶּחם ָאָכְלִתּי  ִכּי ֵאֶפר  ִנְשָׁבּעּו: י  ִבּי  ָכּל ַהּיֹום ֵחְרפּוִני אֹוְיָבי ְמהֹוָלַלי 

ִבְּבִכי ָמָסְכִתּי: יא ִמְפֵּני ַזַעְמ ְוִקְצֶפּ ִכּי ְנָשׂאַתִני ַוַתְּשִׁליֵכִני:
ְוִזְכְר ְלֹדר  ָכֵּעֶשׂב ִאיָבׁש: יג ְוַאָתּה ה‘ ְלעֹוָלם ֵתֵּשׁב  ַוֲאִני  ָיַמי ְכֵּצל ָנטּוי  יב 
 ָוֹדר: יד ַאָתּה ָתקּום ְתַּרֵחם ִצּיֹון ִכּי ֵעת ְלֶחְנָנּה ִכּי ָבא מֹוֵעד: טו ִכּי ָרצּו ֲעָבֶדי
ֶאת ֲאָבֶניָה ְוֶאת ֲעָפָרּה ְיֹחֵננּו: טז ְוִייְראּו גֹוִים ֶאת ֵשׁם ה‘ ְוָכל ַמְלֵכי ָהָאֶרץ ֶאת 
ְכּבֹוֶד: יז ִכּי ָבָנה ה‘ ִצּיֹון ִנְרָאה ִבְּכבֹודֹו: יח ָפָּנה ֶאל ְתִּפַלּת ָהַעְרָער ְוא ָבָזה 
ֶאת ְתִּפָלָּתם: יט ִתָּכֶּתב ֹזאת ְלדֹור ַאֲחרֹון ְוַעם ִנְבָרא ְיַהֶלּל ָי-ּה: כ ִכּי ִהְשִׁקיף 
ִמְמּרֹום ָקְדׁשֹו ה’ ִמָשַּׁמִים ֶאל ֶאֶרץ ִהִבּיט: כא ִלְשֹׁמַע ֶאְנַקת ָאִסיר ְלַפֵתַּח ְבֵּני 
ם: כג ְבִּהָקֵּבץ ַעִמּים ַיְחָדּו  ְתמּוָתה: כב ְלַסֵפּר ְבִּצּיֹון ֵשׁם ה‘ ּוְתִהָלּתֹו ִבּירּוָשׁלִָ
ַאל  ֵאִלי  ֹאַמר  כה  ָיָמי:  ִקַצּר  כִֹּחי  ַבֶדֶּרך  ִעָנּה  כד  ה‘:  ֶאת  ַלֲעֹבד  ּוַמְמָלכֹות 
 כו ְלָפִנים ָהָאֶרץ ָיַסְדָתּ ּוַמֲעֵשׂה ָיֶדי :ַתֲּעֵלִני ַבֲּחִצי ָיָמי ְבּדֹור ּדֹוִרים ְשׁנֹוֶתי
ַתֲּחִליֵפם  ַכְּלּבּוׁש  ִיְבלּו  ַכֶּבֶּגד  ְוֻכָלּם  ַתֲעֹמד  ְוַאָתּה  ֹיאֵבדּו  ֵהָמּה  כז  ָשָׁמִים: 
ְוַזְרָעם  ִיְשּׁכֹונּו   ֲעָבֶדי ְבֵּני  כט  ִיָתּּמּו:  א   ּוְשׁנֹוֶתי הּוא  ְוַאָתּה  כח  ְוַיֲחפּו: 

ְלָפֶני ִיּכֹון:

א ַלְמַנֵצַּח ִמְזמֹור ְלָדִוד: ב ַיַעְנ ה‘ ְבּיֹום ָצָרה ְיַשֶׂגְּב ֵשׁם ֱאלקי ַיֲעֹקב: 
ְיַדְשֶּׁנה   ְועֹוָלְת  ִמְנֹחֶת ָכּל  ִיְזכֹּר  ד   :ִּיְסָעֶד ּוִמִצּּיֹון  ִמקֶֹּדׁש   ֶעְזְר ִיְשַׁלח  ג 
ֶסָלה: ה ִיֶתּן ְל ִכְלָבֶב ְוָכל ֲעָצְת ְיַמֵלּא: ו ְנַרְנָּנה ִבּיׁשּוָעֶת ּוְבֵשׁם ֱאֵקינּו 
ַיֲעֵנהּו  ְמִשׁיחֹו  ה‘  הֹוִשׁיַע  ִכּי  ָיַדְעִתּי  ַעָתּה  ז   :ִמְשֲׁאלֹוֶתי ָכּל  ה‘  ְיַמֵלּא  ִנְדגֹּל 
ִמְשֵּׁמי ָקְדׁשֹו ִבְּגֻברֹות ֵיַשׁע ְיִמינֹו: ח ֵאֶלּה ָבֶרֶכב ְוֵאֶלּה ַבּסּוִסים ַוֲאַנְחנּו ְבֵּשׁם 
ַוִנְּתעֹוָדד: י ה‘ הֹוִשׁיָעה  ַנְזִכּיר: ט ֵהָמּה ָכְּרעּו ְוָנָפלּו ַוֲאַנְחנּו ַקְּמנּו  ה‘ ֱאֵקינּו 

ַהֶמֶּל ַיֲעֵננּו ְביֹום ָקְרֵאנּו:

מידד לנדוי
תאר ׀ איור: הצייר 

מ
טודיו 

ס
עיצוב גרפי: 

כֹּה ָאַמר ה‘, ִמְנִעי קֹוֵל ִמֶבִּכי, ְוֵעיַנִי, ִמִדְּמָעה: 
 ִכּי ֵיׁש ָשָׂכר ִלְפֻעָלֵּת ְנֻאם ה‘, ְוָשׁבּו ֵמֶאֶרץ אֹוֵיב.
 ְוֵיׁש-ִתְּקָוה ְלַאֲחִריֵת, ְנֻאם ה‘; ְוָשׁבּו ָבִנים, ִלְגבּוָלם. 

מה נאמר מה נדבר, אם על גלות ראשון שהיה רק לשבעים שנה הרעישה 
רחל אמנו את העולם, מה תאמר עתה בגלות המר והנמהר הזה אשר למעלה 
מאלף ותשע מאות שנה שאנחנו בגולה אחר גולה מפוזרים ונדחים בארבע 
כנפות הארץ, תחת עול מלכים ושרים,  ואנחנו שפלים ונבזים וכקוצים 
כסוחים אנו בעיניהם, ובכל יום, קללתו מרובה מחברו, ועקר כונתם, לעמוד 
על נפשנו להעביר דת תורתנו הקדושה, ולא יזכר להם שם ישראל עוד, גם 
על תנוקות של בית רבן נתנו עיניהם היאך להעבירם מאמונתם המוחזקת 
, איך תוכלי לנוח בקברך, להם מאבותיהם, מה תאמרי רחל אמנו
הקיצי ותעוררי לישני חברון ומשה רעיא מהימנא וכל אבותינו הקדושים.
עמדי נא, התיצבי נא, חלי פני כבודו יתברך בעד שארית פליטת עמך בית 
ישראל, הנאנחים והנאנקים, בדודים ושדודים, שפלים ונבזים, נתונים בסתר 
המדרגה,עד מתי אלהים יחרף צר, ינאץ אויב שמך לנצח, עד מתי רשעים 
יעלוזו. ובניך בוז יבוזו, עד מתי לא תרחם על ישראל עמך ועל ארצך ועל 
והר  תורת הבית. ההיכל  ירושלים עירך ועל ציון משכן כבודך, הנה זאת 
פניו חרולים,  כסו  קמשונים.  כלו  עלו  ושית.  לשמיר  היה  הבית 
פריצים  בו  ובאו  פלילים,  ואויבינו   ) בו  הלכו  שועלים 
ויחללוהו, בבית תפילה, כל ערל וטמא נותן תפילה).
והעיר הקדושה רבת המעלות עיר אלוהים סלע, הנה 
היא עתה שמא ושאיה,  ואם אנחנו בעונותינו ועונות 
בעל  אתה  הלא  אלה,  כל  את  גרמנו  אבותינו 
הרחמים, הלעולמים תזנח ותאנף לנצח, אתה 
לחננה.  עת  כי  ציון  תרחם  תקום 
ובהכנעת  קומה  בכפיפת  לפניך  באנו  לכן 
לב.  ובשבירת  הנפש  ובשפלות  רוח 
שתזכור לנו זכות אבותינו הקדושים וזכות 
הצדקנית רחל אמנו, ותכפר לנו את כל 
שחטאנו  ופשעינו,  ועוונותינו  חטואתינו 
ושעוינו ושפשענו לפניך,  ותעזרנו לשוב 
ימינו  ותאריך  לפניך,  שלמה  בתשובה 
האדמה  בטוב ושנותינו בנעימים על 
כל  מאתנו  ותסיר  הקודש.  אדמת 
אותנו  המבלבלים  המניעות 

מעבודת הקודש.
 

תלמוד  דברי  כל  את  ולקיים  ולעשות  לשמור  וללמד,  ללמוד  שנוכל  בכדי 
תורתך ומצוותיך בכונה שלמה ורצויה, בלי שום טרדה ותסיר ממנו ומכל עמך 

בית ישראל כל מיני חולי ( ובפרט מחולה ...פב"פ).
ותן לנו כח ובריאות הגוף. שנוכל לעבוד אותך יומם ולילה בלי רפיון, ותן 
לנו פרנסה טובה וגשמים בעתם, שתהא השנה הזאת מבורכת בכל מיני 
תבואות וכל מיני פרות, וכל מיני ירקות, ותן ספוקנו לכל אחד ואחד 
די מחסורו, ולא יחסר לנו כל ימי חיינו, וזכנו לגדל את בנינו ( ובפרט ...פב"פ) 
(ומי שיש לו בנים בחוצה לארץ, יאמר : ותזכני לשמוע בשורות טובות מבני וכו') 

(ויפרט כל אחד מקרוביו ומיודעיו). שתצליח להם בכל מעשה ידיהם.
והנני בלי נדר נותן שמן למאור לעילוי נשמת רחל אמנו. ונשמת רבי מאיר בעל 
הנס, ונשמות כל הצדיקים והחסידים (ולהצלחת בני פב"פ וכו'), שיאריכו ימיהם 
ושנותיהם, ולא ימות שום אחד מבניהם בחיי אביהם ואמם. ויזכו לבנים צדיקים 
וכשרים בכל מדות טובות. ותזמין להם זווג כשר וראוי להם, ולא יראה 
ולא ישמע שום שמץ פסול בזרענו ומשפחתנו, ונזכה לראותם יחד בקבוץ 

גלויות וגאולה שלמה, בעגלא  ובזמן קריב, אמן סלע,
 יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך, ה' צורי וגואלי.

   

אמנו, רחל  קבר  על  להשתטח  היום  באתי  הנני  רחמים,  מלא  מלך  אנא 
וצדקתה  זכותה  ולמען  ימיה,  כל  שעשתה  הטובים  מעשיה  בזכות  שתזכני 
שנאמר, כמו  רחמה,  את  ותפתח  עקרה  בהיותה  לה  שזכרת  ותפלתה 

ַוִיְּזכֹּר ה‘ ֶאת-ָרֵחל; ַוִיְּשַׁמע ֵאֶליָה ֱא-ִקים, ַוִיְּפַתּח ֶאת-ַרְחָמּה.
ולמען צדקת לבבה אשר עשתה עם אחותה לאה. שמסרה לה הסימנים כדי 
שלא תבוש מרמאות לבן אביה. כן תזכור לנו זכותה וצדקתה עלי ועל כל 
שועתנו מה שאנחנו מבקשים  ותאזין  ישראל. שתקבל את תפילתנו  עמך 
מלפניך, ותמלא משאלות לבבנו לטובה, ופקדנו בפקודת ישועה ורחמים משמי 
והעיר  שוממותינו  וראה  עיניך  פקח  ושמע,  אזנך  והטה  קדם,   שמי 
אשר נקרא שמך עליה, כי היינו לעג וקלס בגויים, ואומרים אין תוחלת ותקוה.

ואם לא למעננו, למענך פעל,
עד מתי יהיה עזך בשבי ותפארתך ביד צר.

והנה כאשר קבלנו על ידי חכמינו זכרונם לברכה,שאבינו יעקב שקבר את 
הדבור. פי  על  היה  לחם,  לבית  הביאה  ולא  בדרך  אמנו  רחל 

כדי שתהיה לעזרה לבניה, כשהגלה אותם נבוזראדן והיו עוברים דרך שם,  
שנאמר: כמו  רחמים,  עליהם  ובקשה  מקברה  אמנו  רחל  יצאה 

ָרֵחל,  ַתְמרּוִרים  ְבִּכי  ְנִהי  ִנְשָׁמע  ְבָּרָמה  קֹול 
ְלִהָנֵּחם ֵמֲאָנה  ָבֶּניָה;  ַעל  ְמַבָכּה 

ֵאיֶנּנו. ִכּי  ָבֶּניָה,  ַעל   
ואתה ה' א-לקינו, 

השבת לה, כמו 
שנאמר:

 (בראשית ל, כב)

(ירמיהו, לא, טו)

 ( ירמיה, לא, יד- טז )

תפילה מאת  הרב ליאון אשכנזי ספר שערי דמעה

תהילים פרק ק‘
ְמָחה בֹּאּו  ִשׂ א ִמְזמֹור ְלתֹוָדה ָהִריעּו לה‘ ָכּל ָהָאֶרץ: ב ִעְבדּו ֶאת ה‘ ְבּ
ְלָפָניו ִבְּרָנָנה: ג ְדּעּו ִכּי ה‘ הּוא ֱאִקים הּוא ָעָשׂנּו (ולא) ְולֹו ֲאַנְחנּו ַעּמֹו ְוֹצאן 
ַמְרִעיתֹו: ד בֹּאּו ְשָׁעָריו ְבּתֹוָדה ֲחֵצרָֹתיו ִבְּתִהָלּה הֹודּו לֹו ָבְּרכּו ְשׁמֹו: ה ִכּי טֹוב 

ה‘ ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ְוַעד דֹּר ָוֹדר ֱאמּוָנתֹו:

תהילים פרק כ‘

פרקי תהילים

המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים (ע“ר)
T H E  H O L Y  S I T E S  A U T H O R I T Y

המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים (ע“ר)
T H E  H O L Y  S I T E S  A U T H O R I T Y

המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים (ע“ר)
T H E  H O L Y  S I T E S  A U T H O R I T Y

המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים (ע“ר)
T H E  H O L Y  S I T E S  A U T H O R I T Y



”כה אמר ה‘

כי יש שכר לפעולתך
ושבו בנים לגבולם“

מנעי קולך מבכי
               ועיניך מדמעה

העלון מחולק בחינם כשי ע“י
המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים

היו שותפים באחזקת המקומות הקדושים
ניתן לתרום במערכת ’קהילות‘:
073-275-7000 ׀ קופה 9947

ובעמדת התרומות באתר הקדוש

פיוט שנתחבר על ידי ר' יהודה פתיה 
ְזכּות ָרֵחל ְזכֹור ָהֵקל  
ֶשִׁהְכִניָסה ֶאת ָצָרָתּה ְלחּוָפָּתה 
ְוִהיא ֶנְחְבָּתה ַתַּחת ִמָטָּתּה 
ֶאת קֹול ַשְׁוָעָתּה ְוַזֲעָקָתּה 
קֹול ְבָּרָמה ַמִפּיל חֹוָמה 
ְמַיֶלֶּלת ְוׁשֹוֶאֶלת ַהִנְּקֶבֶּרת 
ַאֵיּה יֹוֵסף ַאֵיּה חֹוֵפף 
ַאֵיּה ֶבּן אֹוִני א ָרַאִני 
ָהְלָכה ִלְשׁאֹול ֵמָאבֹות כֹּל 
ְלִכי ַשֲׁאִלי ְלֶבן ַעְמָרם 
ְבִּני ֹמֶשׁה ַאל ֶתֱּחֶשׁה 
ְוקֹול ִמֶקֶּבר ִנְשַׁמע ְמַדֵבּר 
ָלָמּה ּדֹוָדה ַאְתּ נֹוֵדָדה 
ֲאִני ְנחּוָצה ִלְגדֹור ִפְּרָצה 
ֹמֶשׁה ָעָנה ִבְּמִגָנּה 
ְיהֹוֻשַׁע ְבִּני ֲעֵנִני 
ְלמּול ִבְּכָיָתּה ְוַצֲעָקָתּה  
ְוקֹול ִבְּכָיָתם ְוַשְׁוָעָתם 
ּדֹוִמּי ִאִמּי ְמַעט ֶרַגע 
ֲאִני ְמַסְרִתּים ַלְזֵקִנים 
ָהְלָכה ִמָשׁם ְבִּחָפּזֹון 
ְוָאְמרּו ָלּה ְבִּמְקָדּׁש ָמכֹון   
ְוִכְראֹות ָרֵחל ִכּי ֵאין חֹומֹות ָוֵחל 
ְוֵאין כֲֹּהִנים ּוְלִוִיּים 
ָצֲעָקה ָמר ֲחַמְרַמר    
ְוָקְרָעה ֶאת ְכּתֹוֶנת ַפִּסּים      
ְוַשׂק ָחְגָרה ֲעֵלי ְבָּשָׂרּה        
ְוָטְפָחה ָיד ַעל ֵבּן ִנְכָבּד      
ְוָקְשָׁרה ֶחֶבל ַעל ַעם ֶחֶבל 
ָקְפָצה ְבִּחָפּזֹון ְלֵקל ֶעְליֹון  
ְוָעְלָתה ִלְמעֹון ְלרּום ֶחְביֹון
ְוָתְבָעה ֶעְלּבֹון ֶשׁל ַעם ִצּיֹון
ָאָנּא ָאִבי ְלקֹול ְכֵּאִבי

צּור ְתּעּוָדה ֲהִאם ֵעָדה       
ְוֵאי ַכָּלּה ֵמֵחיק ַבֲּעָלּה         
ְוֵאי ִשַׁלְּחָתּ ָהֵאם ִמֵקּן

ְוֵאי ָנַטְשָׁתּ ַהצֹּאן ּתֹוִעים 
ְוֵאי ִתּּדֹום ִלְבֵני ֱאדֹום 
ַהִאם א ַתּם ֲעֹון ִפְּשָׁעם 
 ַהִאם ִמְצָער ְלָפֶני
ְוֶאֶלף ֵשִׁני ָנָטה ַלֲערֹוב 
ְוַאֵיּה אֹות ַהְפָּלאֹות 
ָמַתי ְתַּרֵחם ָמַתי ְתַּנֵחם

ֵקל ָאיֹום ְתָּנה ִפְּדיֹום 
קֹול יֹוֵצא ֵמַעל ִכֵּסּא 
 ִמְנִעי ִדְמָעה ֵמֵעיֵנ
 ּוִבְכָיֵת ִכּי ֵמרֹוב ִשׂיֵח
ְוהּוא ָעָלה ַעד ַמְעָלה 
ְוא ֶאּדֹום ֲעֵדי ֶאּקֹום 
ּוִבְזַמן ָקֵצר ֶאְהֶיה קֹוֵצר 
ֶאְגזֹור ַאְבָנא ַתְּמֵחי ַצְלָמא 
ְוֶאְפַתּח ֵתּיבֹות ַהְסּתּומֹות 
קּוִמי אֹוִרי ִהְתַנֲעִרי 
ַגּם קֹול ַעִמּי ּוְלֻאִמּי 
ִאם ֲעֹוֵנינּו ָענּו ָבנּו 
 

ְלָבֶני ַהְנדּוִדים
ְבֵּליל ִשּׁמּוִרים

ְוָעְנָתה ִמָשׁם ְדָּבִרים
ַהְקִשׁיָבה ָנּא ִמְשָּׁחִקים

ַהִנְּשַׁמע ְלֶמְרַחִקּים
ְבָּפָרַשׁת ְדָּרִכים

ֲאָהּה ִלי ַעל ֶבּן ְנעּוִרים
ְוא ָיַנק ֵמַהַדִּדּים

ֵאיֹפה ָבַּני ַהְיָקִרים
ָקבּור ְבַּהר ָהֲעָבִרים
ָאן ָנַטְשָׁתּה ָהֲעָדִרים
ִבְּנִהי ְוקֹול ַתְּמרּוִרים

ְלַחֵפּׂש ֶבָּהִרים
א ֵעת ַהְרּבֹות ְדָּבִרים
ִליהֹוֻשַׁע ְבֵּנ ְמַסְרִתּים

ָאָנה ֵהָמה ַהְשָּׁבִטים
ָבָּכה ַגם הּוא ְלֻעָמָּתּה
ָעְלָתה ִלְשֵׁמי ְמרֹוִמים

ֶפּן ָאמּות ְוֶאְגַוע
ּוְלַמְלֵכי ָדִוד ָהרֹוִעים

ּוָבָאה ְלִקְבֵרי ִעיר ִצּיֹון
ָשׁם ְתַּבְקִשׁים ְוָשׁם ִתְּמְצִאים

ְוַאְבֵני ִמְקָדּׁש ֵהם ְשׂרּוִפים
ְוֵאין ָארֹון ּוְכרּוִבים

ְוָחְלָצה ֵמַרְגָלּה ִמְנָעִלים
ְוַהָצִּעיף ְוַהְמִּעיִלים

ְוִנְתַגְּלְגָּלה ֵבּין ְסָלִעים
ֲאֶשׁר ֶנֱאָבד ֵבּין ָהַעִמּים
ְוָעְשָׂתה ִמְסֵפּד ַכַּתִּנּים

ּוָבְקָעה ֶאת כֹּל ַהְרִקיִעים
ְוָעְמָדה ִלְפֵני צּור עֹוָלִמים

ְבַּשׂק ּוְבִכי ּוְבַתֲחנּוִנים
ִתְּפֶנה ֵאַלי ְבַּרֲחִמים

ִתְּהֶיה ֲאבּוָדה ְלעֹוָלִמים
ְתָּגֵרׁש אֹוָתּה ְלֶמְרַחִקים

ְוא ָלַקְחָתּ ַהָבִּנים
ֵבּין ֲאָריֹות ּוְלָבִאים

ַהַמְּקִריִבים ֵמֶהם ְזָבִחים
ִבּיֵדי ַמִים ַהֵזּדֹוִנים
ֶאֶלף ָשִׁנים ְבֵּעיֶני
ְוא ָחַדל ַהַמְּכאֹוב

ְוֶחְשּׁבֹון מֹוֵעד מֹוֲעִדים
ְוַאָתּה דֹוֶחה ִמּיֹום ְלָיִמים
ְוא ִתְדֶחה עֹוד ִבְּדָבִרים

ּדֹוִמּי ִבִּתּי ַכַּלּת ֵאיָתִנים
ְוֶאת ִחֵכּ ִמַתֲּחנּוִנים

ָנְדדּו ָכּל ָהֶעְליֹוִנים
ְוִנְכְמרּו ָהַרֲחִמים

ְדֵמי ֲעָבַדי ַהִנְשָׁפִּכים
ּובֹוֵצר ָכּל ָהְרָשִׁעים

ְוַתִדּיק ָיֵתיּה ִלְרִסיִסים
ֶשׁל ִנְשׁמֹות ַהְבּלּוִעים
ְוִלְבִשׁי ִבְּגֵדּ ַהְיָקִרים
ֵהם ִמְתַוִדּים ְואֹוְמִרים
ֲעֵשׂה ָנא ְלַמַען ְשֶׁמ

ָּזְכֵרנו ה' ִבְּרצֹון ַעֶמ
המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים (ע“ר)
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רחל אמנו, אחת מארבע אמהות העם היהודי, 
אשת יעקב אבינו ואמם של יוסף ובנימין

 שנולדו לאחר שנות עקרות קשות ומייסרות 
ולאחר תפילותיה הרבות של רחל לפרי בטן,

נענו תפילותיה ויוסף נולד לה וליעקב. 
לידת בנם השני, בנימין, התרחשה בדרכם לכנען 

אולם רחל מתה בשעת הלידה ונקברה בדרך, על אם הדרך,
לפי המסורת כמיהתה של רחל לילדיה ודאגתה כלפיהם

 בשעת חורבן בית המקדש והיציאה לגלות,
לא פסקה גם לאחר מותה ותפילותיה עולות ומתפללות על עם ישראל.

כפי שמופיע בירמיהו: 
"כֹּה ָאַמר ה', קֹול ְבָּרָמה ִנְשָׁמע ְנִהי ְבִּכי ַתְמרּוִרים ָרֵחל, ְמַבָכּה ַעל-ָבֶּניָה; 

ֵמֲאָנה ְלִהָנֵּחם ַעל-ָבֶּניָה, ִכּי ֵאיֶנּנּו" (ירמיהו לא, י"ד). 
את חשיבותה הגדולה של רחל כאשת מופת בעם היהודי

 אפשר לראות במגילת רות
 בברכת העם את בעז לאחר שנשא את רות לאישה: 

"ִיֵתּן ה' ֶאת-ָהִאָשּׁה ַהָבָּאה ֶאל-ֵבּיֶת ְכָּרֵחל ּוְכֵלָאה 
ֲאֶשׁר ָבּנּו ְשֵׁתּיֶהם ֶאת-ֵבּית ִיְשָׂרֵאל" (רות, ד, י"א). 
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