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 withheld {rom you {ruit of the womh ?"ח~הנן.ן'א~ר, :ן~#~רל-ו;נ~דןו;נ~עג
 She said, "Here is my maid Bilhah 3 ,על-ותלדאליהכ'אבלההאמתל

,-.r T '.... J , .. :' ~ come to her, that she may bear upon my - .... : .. 
 kneesandltoowillbebuiltL!pthroughher ," ~ה~~נ;ו ל?'נ$tי-.ם~·.ך~~גהנ;lר~י

1 R achel saw that she had not bome 3ס 
children to Jacob, and Rachel became 

, ious o{ her sister; she said to Jacob טen 
" , e me children - if not, 1 am dead טGi " 

2 Jacob s anger flared Up at Rachel, and 
m 1 instead o{ God Who has ~ he said, ' 

לישאין;'מי ....וש"ילשין-אננימתה.איןראםעלישתתפלל :ם;ש;' iהמפ~רמא;
ולמה 1 1אפוחרהלמה-כןאם :תמהראנררברתינן.מדרשיהיאכמת.חשיבבנים
מתפללי.םאיבםהצדיקיםרכי •••הןצזיקיםאלושומע ," 1אנכיאלהיםייהתחת :אמר
זהשבשבילובדאהבוכרירת.נשיםבעזהתפלליואלישעאליהורהנה !?אחדיםבעד

 ••• 1המעיקותתאערביםכד :"לנב"הל,ו:אמד.,בהבבראשיתאמרו·דבותיבו.תפסוהן

לתפלישלאמורדעתהובאמתבנים,ל;ןשיתןליעקב,רחלאמדההפשט,,דדךועל
~~! ::i --"--"""--2 ~"==יד __ _ .--• E!'VIiiL . צ::: .'~\'.~ 

שלאדיברהבצעד.עצמהתמית-איןואםפנים,כלעלבניםלהשיתןעזיהלע
ויתפללואפרשקוילבשיעקביתענהאותהבאהבתו·כיוחשבהבקנאתה,כהוגן

בצערה.תימותשגfןבנים,הלישהיךעד

 ...פניםכלעלשתזשמעםדיבםיקיזצהתפילתאיןשליעקב,ויחר
חוששאוינבןפנים,כללעוךת pשיע:זן;קיפלאהויסמכקוםשדארבלהאמדילכן

ולהכלימה.איתהלייסראמדוזהממנו,ולאבטיפדינמנעממנהכיבדבד,
עצמהעללהתפללשבהיעקב,תפילתעללהיסמךתוכלשלאבראיתההצרקתוהבה
 , uאלהיםאליהוישמע u :יזהוצעקה,שומעאל

לאאהת,או:הב,אש,תןעלהתפללשלאאשפראיעילנב,יכתינו,רכועיזת Iעל:נתקןיאויל
כלע,לנביסלהשיתןלמאו,'ךעליןלהתעןללרחלעתהובאה~ל!יו, nתבק~ה iשלא
בירהזברכיל,ה,,אומראפור.יחרכן.השעשאמביו Iהיאחלפ Iנ.לא,יכבתפילתו,פנים

 .בטןפידונמנהנמבע;:זאיאלבידצק,שההיתליפתו,בש:מעהואיברבנןרו,'ולאהאחלים
 •הוא.יבכון

והיכולתהכוחלןאשדבאלולאבוהכוחשתלתהלפייעל~, ~ח~ה.לפיכך
רחמיםבקש :אמרהאיליאבלבנים",ליייהבהאמדהוהלאשבעה",ילזהעקדהייעז
 , 2בהאפןחרהלאבמאמרה,צדקהעל.י,

בראשיתבפרשתבדברייצחק",ייעקדתבעלזהלכעסנותזאחרהסברדאילן
 :להאשרהשמיתשבייעלהאשהבריאתעלהתשיעיבשער

האחד :תכליותשתילשאהשישנתבאר-ייחוה" , IIייאשה ~השמותבשביוהנה

ברבדיולהשכיללהביןתוכל.וכמוהילוקחהןן,ינא.ישכי/אשה, Iשםעליןשידהדמה

פשטיררהואכשרויבביו.אתצקדניותוכמההאהמותשעישןפןנוו.חסדיות,כל Iש

אלומוטבעתאליהכליוהיותהההולדהענייןוהשנילא).(משלי IIחרלאשת uפרשת
הז~שהתהיהוהנה . IIחיכלאם-חש IIשםעליהיווהאכשדהנבים,גיזו,לוהל'לד;ך .

כמילהטיבאולהרעותישארדלעיי][השניהקטןמהתכליתמנועהתלדלאכאשד
להםונתתי I ' :העקרה]והאשההעקרהאיש[עלעליהםונאמרירליד,לאאשדהאיש
עיקיודאיכי ,)הבן,(ישעיה uרמבנותמבניםטיבישםידובחומרתיבביתי

 .]"חגתךלדית/אלה Iה IIדטד,ברשאית , IIנדשטרביםמעשיםצדיקיםשלתולדותיהם'

ן, Iאנגרמתהאיןראםבנים'לי'הבה II :אמדהכאשדבדחל, .יעקבאף .חדהכןעל

ה·שמותף'התכליתליפמתהאי,הבשהיאוהוא,הנכ.:גדסנעגיין:מהולנךשליכהבהלעגיןך:

רייל.ןלאאםכז.גםהע,נייז·בושדי-;יק,מכובטן,ירפובהנמימנעסאבו
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עלזכיתללמדמשתדלים'ששרותםהעקדהבעלוגםהרדווקגםהרמב/ז,גם
ורואיםרחלאשמתאתיםמגדישהםמתוך:התפרציתי,אתולבאריעקב

ינו rnב~עצרריRז:חרלבדאדםשלהתמרמרותדברימאשריותרנדבריה
 ~ ...... ,"~, ..עמ,'אשמתי:'~""תבי;זנבמםלtכיס-;;קל-r.r;ף mח~

 ""י,. .,.., ... IiI ~ -~ .: ~ ...... " ..... _._ .. ~ t'..: ... ~..,.,...,.~.ר~~"rי-~ .r;'1 ;\'י

-. -···· .. ···.·.~·. =·.· ·-·o ~ C=='"== '="====~ 

---------~~~ :לעא,הנך.תאשירכ

זה-דרח"זעתיענה'ייההנם : Cבטו,(אייב :אלכסנד.ייד'בשםןרוןמאהרבנן
בטנך"קדיםייוימלא ; /Iשולרישמע~א~נךםלקול II :ב)טך,(בראשיתשנמאואנוהם,

לן """רמא"א.עיףק;ג/~-ייויהר :ב)ל,(ברשאיתשנאמריעקב,זה =-~_~ ;:3__(אי
שגניך·הייךנפש]ות iןמרורהמו,עקות[לעקרות ?אה_פמ.י.עקיפעיניןככ :ה IIהקב

 ![יוסף]בנהלפנילעמודעתיזין

 I~הי~~ו;נעי;יר~הול Rיהוחר P-t$ I 'הנ;.-------------~'
 Iכיעל-בניהלהנחםימאנהעל-נניהמבכה-'---כיכ-רמת~רםירלח
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 I~ש "יכ;: ii ~נ,rד~ 'ך: Jךע.י ינ;:*~קילך' jי!,נ~~יה;הר p-t$ I;נ'ה .~י~נו:טו
 j-ם~~ך P?!:'וגךינה Rאר.ך,ב:ן~ש-r;רךץ $tו;;נ iב Wן~~ם-יהןהלס~ 'p:ל~#ר Wטו
 ~סר iואיסרתני'מתנודדאפרים'שמעתישמועלגבולם:בניםושבויהוהיו
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, g חilgh, 'wailing, bitter weep 14ח Thus saidHASHEM: A VOlce lS heard on 
; Rachel'" weeps for her children; she refUses to be'consoled for her childreri 
g חifor they are g6ne .. 15 Thus said HASHEM: Restrain your voice from weep 

and your eyes from tears; for there is reward {or your accomplishment _: ·the , 
the enemy's [and. 16 There iS frו word of HASHEM':""" and they will retum fro 

hopefor'your,future - the word o{ HASHEM - and.yourchildren.will retum 
. to their border 

 7 .יגו~ר~~ןן ' ):I.נן.ב '~~נ- BUTASFORME, WHENICAMEFROMPADDAN,ETC •ג;ליף r::r 'רקI ' ~~~, ~t;!ל !,Jינ:.>ף
to take me to be buried in the land of -'~~ךץ ר~~ו::דדחוליc;נן.בנן..זJ,! ןl\lthough 1 trouble you -

 Canaan ,וpף ):l.דינ:רי Wג;~דןיליא- though 1 did not do so for your mother ,לוךםד~ית\,מידן~סח~::ורי
5 • for, see now, she died near Beth·lehem -

. This phrase refers to a measure of Iand -ךץ~רתc;ז.• ABOUT A BERAS6 OF LAND -ך'~וידתcזo V 
Iike the measure of the -ם 1נ;זחנן.~רתW ת~, It is two thousand amos -נ:.>ל~ךםיסם~~". 

• According to the words of R' l\1oshe HaDar -זדךמ~ח '~רנן.דויויtW 7ז . n of Shabbos ןu ~ tec/ 
 ',' .. _._ .• _ ..... _....., ____ .. ____ ...... ,""'י_נ:= .... __

And do not " -ת'א~ךיליא, shan:1 With these words, Jacob continues his apology to Joseph, and says 
from taking her and -ין~דהול,~הR נן.וךוירוןויךהW - that rains prevented me ~ג;ליענן.בW1 ים~say 

W סי~ךץq לילח, this is not so, for it was the dry season -ז~ךירג!'תt;j 2~הי , bm'ying her in Hebron 
3 ". when the land has hollows and holes, Iike a sieve -חן~נ;:~יי?נזק,ן!ת 

AndI didnot even takeher -לוךםל~יתילי 1;! ~חוו;נהי::זול'א• ANnIBURIEDHERTHERE -cנזR נן.ךסיW םo 
and 1 know -נ;וי ?3ך~דW 4ג;ךינן.לנן.ף!ש , to bring her into the land -לtךץה 9 '~נ;:זcךז, to Beth·lehem 

o/. ג!לBut you shouId Imow '!;I -~~ד':ןרע ל• that there are hard feelings in your heart against me 
so that -וויח~נ;וסאtז::י~~דד , R - 1 buried her there ךהי::ז~W םthat by the Word of God -סרנזר

when Nebuzaradan wouId exile -.נןW ביזך~רןארסם!דךח~she shouId be of aid to her children 
 them , 5ם Wרךי:ןעוויריםר::זיי- and they wouId pass through by way of [Rachel's tomb [,יסלי~את

- !,J ,יבו~ה- and weep ,~ים qרל,iךם ,vת Wיי?כ~- onto her grave קוירהלRachel wouId gO out -
A voice is heard in the " -נן.רוקח"קול~ t;J ךגו~רייוקע, as it says -~~~~ר • and seek mercy for them 

 heights, etc ." 6 }ה~' Wי?חיא,~רידןיס~ררש- And the Holy One, Blessed is He, answers her ,. ש!,.
and -וW ם" 7בי 17~~יסביIV - "There is reward for your act, says HASHEM • • • 7,s חי ם~~ל~~לנ::ודן~ר... 

 children shalI return to their borders ."ך{ 8
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ידע?סיאשהנפש

שלמהתהאלאהתמונהאדאלה,בדבריםהמאמראתלחתוםהיהניתןלאPןרה

העקדהי.יבעלדבריעלנחמהעםשקיימתיאישיתשיחהלהםאצרף,לאאס.
.. ~ 

לבואעצמהאתמטריחההיתההשלוםעליהנחמהרבות:שניםלפניזההיה

לפרשתובהגיעהשבועי,יפרשתהחבריםציבוראתללמדעציון,לכפרשבןעמדי

ל"חוהי!"אשה"ביןההבדלעלהעקדהייבעלדבריאתהביאהויצא,

שלדמותהאתלהפליאהולמיםאלהדבריםכיתומי,לפיחשתישעהבאותה

ולהשכיל"להביןזכתהאדחייה,כלבטןלפריאמנםזכתהשלאעצמה,נחמה

ולהוראה.לתורההרבהתלמידיםוהעמידהוחסידות",שכלבדברי

 ,השיעוועללהלהודותעוזהרהבתיובדרןלביתה,אותההסעתיהשיעורלאחר
 ....שלה.דמותהלביןהעקדהייבע.לדברישביןהדמיוןעלרמיזהאגב

כאב:ספוגבקולואמרהאותםקטעהלפתעאדלדברי,בשתיקההאזינהנחמה

התחיללאהעקדה'יבעלונםרחל,אתכלל'הבין'לאשיעקב 'א;~ך~
הנוזףקולהאתבשתיקתה,שמעתיואנייספה,ולאאמרה !' ...אשהזאתמה~~:להבין 1
~ i .'~ו'('' ,' 16אשה!"אינןכי ...זאתתביולאולעולםמבין,אינןאתהוגם .. !'ואומר: י \j ~ 1;': 
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choose. Here in the Land of 
Israel, they shouid set aside 
their differences and join us 
all ...,. at the Kotel. Hassidim , 
Mitnagdim, •. Ethiopians, 
K~rds, Hungarians, Polish, 
Breslovers, Chabad Carle-. , 

, bach, etc. can pray together. 
, Why not our egalitarian . 

brothers and sisters7 
Don'tgo'offto:the sides'on' 

your own. It's·lonely there.· 
; join us. . ...... . . 

. '.' SHOLOM. GOLD . 
, .' . " "; ; Jerusalem 

The writer is a rabbi. . . 
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11. DY Jו'ןo5f fk-lb דv5(ttX'1 ~ [jf, @ 
'. ', WhY;'for heaven's sake .' •. 
. can't there be just one :p/ace , 

..• ; on the face of this: Earth .. c 

. where all Jews of a!l' stripes 
can pray together7 Men on 

the חסd WOnien מone side a 
 other?}ewsfrom overו' Oס .'

"/ c?unt!ies ,representing globa ' 
. _ dlverslty can. pray together ' 

on/y one; quite small but . 
. -vocal, group.insists on shat 

~ tering the unity and harmo 
ny of the Kote/'s spiritual 

. experience 
, IIWho is /ike Your peop/e . 

Israe/, one nation in the 
"? Land 

. . Conservative and Reform . 
e\iVs can express themselves ! 

their houses of worship ווn a ! 
'. .' In whatever way they 

GG 2n.d a plea כ

e to ררii זWith regard to 'I 
end Netanyahu'spolitical 
r:owardice:·Enact the Kotel 

, ompromise" (Center Field :{ 
:: roy זovember 1$),Gil ]\\ 

:;.';.,' n .סounts a.fierce attack ךןI 

;. t ~ Prime Minister Benjarhin;N 
hר, anyahu for she/ving the c:o 
"~; romise made for the:West כI 
 t ~ e ~~ IErn Wa/l.1 would:su ז.' :
. ,:~ roy tt.jrn ·his .. rig ז.·. that Prof 

'," teous indignation t6Ward 
-i:hose who clam,or for a sepa 

.: ate place for their egalitari '! 

.. an, pluralistic; liberal prayer 
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ידע?מזאשהנפש

שלמהתהאלאהתמונהאךאלהובדבריםהמאמראתלחתוםהיהניתןלכ~ורה

העקדהו.ובעלדבריעלנחמהעםשקיימתיאישיתשיחהלהםאצרף,לאאס
',, ~<' 

לבואעצמהאתמטריחההיתההשלוםעליהנחמהרבות:שניםלפניזההיה

לפרשתובהגיעהשבועווופרשתהחבריםציבוךאתללמדעציוןולכפרשבועמדי

לווחוה".וואשהווכיןההכדלעלהעקדהוובעלדבריאתהביאהויצאו

שלדמותהאתלהפליאהולמיםאלהדבריםכיתומיולפיחשתישעהבאותה

ולהשכילוולהביןזכתהאךחווהוכלבטןלפריאמנםזכתהשלאעצמהונחמה

ולהוראה.לתורההרבהתלמידיםוהעמידהווווחסידותשכלבדברי

והשיעוןעללהלהודותעוזהרהבתיובדרךלביתהואותההסעתיהשיעורלאחר

 .....שלה.דמותהלביןהעקדהוובעלדברישביךהדמיוךעלרמיזהאגב
כאב:ספוגבקולואמרהאותםקטעהלפתעאךולדבריבשתיקההאזינהנחמה

התח:ללאהעקדהוובעלוגםרחלו}ז-תהביך'כלללא~ר~א,ש-;עקב
י ," rט .C,(1 ו,נ;?אשה!אינןכי ...זאתתביןלא,ולעולםמביואינןאתהוגם ...ווואומר:!ב'י li . _ . _הנו\ףקול~,אתבשתיקתה,שמעתיואנייספה,ולאאמרהוו. ...אשהזאתמה~~;~להבין
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choose. Here in the Land of 
Israel, they shouid set aside 
their di.fferences and join us 
all...,. at the Kotel. Hassidim , 

, Mitnagdim, Ethiopians 
, Kurds, Hungarians, Polish 
-Breslovers, Chabad Carle , .. 

. bach, etc. can pray together · 
. Why not our egalitarian · 

? brothers and sisters · 
 sides ~ Don't 90 'off to 'thיחס

. re ~ your own. It's·lonely th 
. . ..... . Join us · 

. SH9LOM. GOLD .' . 
Jerusalem .; ........ .' . . . 

. . . The writer is a rabbi . 
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'. '. 0 Why; for heaven's sake '. 

-ne place ~ just ~ can't thereb , 
• ~ 0 .. on the face of'this: Earth 

. where allJews ofall'stripes 
pray together? Men on חca 

the חסone side and wornen 
.. 100 other? }ews from over 

global .~iר c?unt:ies representi ' 
. ...,. dJvers.lty (an pray together ' 

only one, quite smaJJ but 
. -vo7al, group insists on shat . 

~ terlng the unity and harmo 
. spiritual ~ ny of the Kotel 

. experience 
, Who is like .Your people " . 

Israel, one natlon in the 
"? Land 

Cons.ervative and Reform .' 
eyvs can express themse/ves ! 
n all their houses of worship ! . 

. In whatever way they 
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With regard to JlTiine to 
end Netanyahu'spolitical 
owardice:·Enact the Kotel .:( 

, compromise" (Center Field 
;. ,s), Gil Troy וNovem.ber 

. :;,':: , ounts a fietce'atlack6h ןןi 

-i ~ ino;N ורiPrime Minlster Be'nja 
-he.·cQ.tn ~ anyahu for she/ving 

;;; ·Wes't ~ promise made for th 
: ern Wall. I would:sugges't.;·: :i 

. '-: ·lroy turn ris:righ ~ hat Prof ~ i ' 
...... teous indignation tdWard · 

-ose who clam.or for a sepa רtl 
:.; j'ate p\ace for their ega\itari 
. an, plura\istic, liberal,prayer 




