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־ַוָּתָמת ָרֵחל ַוִּתָּקֵבר ְּבֶדֶרְך ֶאְפָרָתה ִהוא ֵּבית ָלֶחם. ַוַּיֵּצב ַיֲעקֹב ַמֵּצָבה ַעל ְק
)בראשית לה, יט-כ(. המקום הממ  ֻבָרָתּה ִהוא ַמֶּצֶבת ְקֻבַרת ָרֵחל ַעד ַהּיֹום
זוהה כיום כקבר רחל נמצא סמוך לעיר בית לחם בנחלת שבט יהודה; 
לזיהוי זה קיימות עדויות היסטוריות כבר מהמאה ה-4 לספירה. קיבוץ 

מרמת רחל הנמצא בסמוך קיבל את שמו מקרבתו לאתר זה. ואולם הפ
סוק מדברי שמואל לשאול לקראת המלכתו ובו מוזכר מיקום קבר רחל 
ִדי ּוָמָצאָת  ָך ַהּיֹום ֵמִעמָּ ֶלְכתְּ מעלה שאלות על אודות מיקום קבר רחל. בְּ

ֶצְלַצח )שמואל א י, ב(.  ְנָיִמן בְּ ְגבּול בִּ ים ִעם ְקֻבַרת ָרֵחל בִּ ֵני ֲאָנִשׁ ְשׁ

מפרשנים רבים ניסו ליישב את הסתירה בין הפסוקים ולענות על השא
מלה האם נקברה רחל בנחלת יהודה או בבנימין. אפשרות קדומה לפי

רוש מופיעה בדבר חז"ל היכן מצינו שנקברה רחל בגבול בנימין בצלצח 
והלא לא נקברה אלא בבית לחם חלקו של יהודה... אלא אמר לו עכשיו 
שאני מדבר עמך הנם על קבורת רחל. אתה הולך והן באין ומוצא אתה 
חאותן בגבול בנימן בצלצ )תוספתא סוטה יא, יג(. כלומר, על פי התוסמ
פתא,  בזמן ששמואל דיבר עם שאול במקום מגוריו ברמה בבנימין, היו 
האנשים שעתיד לפגוש בקבר רחל אולם עד שיפגוש אותם ילכו ויגיעו 

לגבול בנימין בצלצח. 

פרשנות ייחודית לסתירה בין הפסוקים מביא נגה הראובני: במשך זמן 
־רב הטרידתני בעיה זו בהיותי מסייר לעתים קרובות בארץ בנימין. האומ
־נם אין לפתרה? ובאחד מסיורי אלה, בהיותי צועד כחום היום באחד הש

בילים אשר בארץ בני בנימין, עלה בלבי רעיון: אולי יתכן ש"אפרתה היא 
בית לחם" אשר בבראשית איננה "בית לחם יהודה", כי אם מקום  אחר 
בארץ בנימין? ואם נוכל למצאה כאן – הרי פתרנו חלק מן הבעיה. אותה 
שעה מהלך הייתי בשביל הנכנס ממערב לבתר הנקיקים היפה, אשר בו 
נובע המעיין הגדול המשקה עד היום את ירושלים, הלא הוא עין-פרה. 
ורטט עבר בי – האומנם לא נשמר לנו בשם זה שריד מאותה "אפרת" 
העתיקה? והרי זהו "פרת" של ירמיהו )נגה הראובני, אור חדש על ספר 

ירמיהו, ירושלים, 1965, עמ' 144(.

מזיהוי זה של העיר פרה המוזכרת בין ערי בנימין בספר יהושע, ליד המ
עיין בחירבת עין פארה, מקובל על רוב החוקרים. ברשימת העולים מבני 
בית לחם. הראובני  בנימין שמוזכרת בספר נחמיה מופיעה העיר  ערי 

מרואה את העיר פרה של ימי יהושע כעיר בית לחם בנימין של ימי נח
מיה. שני השמות מתייחסים לפוריות, לאוכל, למקום שבו אפשר לחיות 
בשפע, וכך גם אפשר להבין את מילות הפסוק בפרשתנו ֶאְפָרָתה ִהוא 

ֵּבית ָלֶחם.  

ָהָאֶרץ  ְבַרת  כִּ עֹוד  ַוְיִהי  ֵאל  ית  ִמבֵּ ְסעּו  ַויִּ רחל מתה בדרך, כפי שמתואר 
מגבע,  בירידה  לפרת,  בית-אל  בין  טז(.  לה,  )בראשית  ֶאְפָרָתה  ָלבֹוא 
פרת,  למעין  עד  קצר  מרחק  מבית-אל,  הדרך  רוב  את  שהלכו  לאחר 
)אדם(,  בנימין  לגבע  חיזמא  בין  רחל.  נקברה  הראובני,  טוען  שם, 
ַּבִני  "קּוּבּור  אותן  אשר הערבים מכנים  ענקיות,  מצבות  חמש  נמצאות 
ִאיְסַרִאיל". הארכיאולוגים קלרמון גאנו ומקאליסטר הציעו אף הם את 
האפשרות לזהות במקום את קבר רחל. הראובני מציע שאולי הכינוי 
הערבי מתייחס לבני ישראל שקברו את אמם רחל והיו באים לפקוד את 
המצבות האלה, וגם שאול, משבט בנימין, עלה לרגל לאם השבט והעם 

ביום המשמעותי שבו התבשר על כי נמשח למלכות.

מגם את הפסוק מנבואת ירמיהו, שבו מוזכר קול בכייה של רחל על הב
מנים ברמה, אפשר להבין לאור זיהוי אתר זה. רחל הקבורה בבנימין לר

גלי שלוחת ההר היורדת מרמה )בסביבות הכפר א-רם( מבכה על בניה 
ָרָמה  ה ָאַמר ה' קֹול בְּ ֹכּ שעוברים דרכה בדרכם לגלות לארצות הצפון 
י  ֶניָה כִּ ֵחם ַעל בָּ ֶניָה ֵמֲאָנה ְלִהנָּ ה ַעל בָּ ִכי ַתְמרּוִרים ָרֵחל ְמַבכָּ ָמע ְנִהי בְּ ִנְשׁ
ֵתְך  י ֵיׁש ָשָׂכר ִלְפֻעלָּ ְמָעה כִּ ִכי ְוֵעיַנִיְך ִמדִּ ה ָאַמר ה' ִמְנִעי קֹוֵלְך ִמבֶּ ֵאיֶנּנּו. ֹכּ
בּו ָבִנים ִלְגבּוָלם  ְקָוה ְלַאֲחִריֵתְך ְנֻאם ה' ְוָשׁ בּו ֵמֶאֶרץ אֹוֵיב. ְוֵיׁש תִּ ְנֻאם ה' ְוָשׁ

)ירמיהו לא, יד-טז(.
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