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Falecimento de Rachel Imanu (1553 aec) - 11 de Chesvan (Shabat, 27-out-12)

A matriarca Rachel faleceu ao dar a luz ao seu segundo filho, Benjamin, em 11 de Cheshvan de
2208 (1553 AEC). Rachel nasceu em Aram (Mesopotâmia) aproximadamente em 1585 AEC.
Seu pai foi Laban, irmão da mãe de Yaacov, Rivca. Yaacov foi à casa de Laban em 1576 AEC,
fugindo à ira de seu irmão Essav. Apaixonou-se por Rachel e trabalhou durante sete anos
cuidando dos rebanhos de Laban em troca da mão de Rachel em casamento. Mas Laban
enganou o sobrinho, e na manhã após o casamento Yaacov descobriu que tinha desposado a
irmã mais velha de Rachel, Lea. Laban concordou em dar-lhe Rachel como esposa também,
mas somente após outros sete anos de trabalho.
Rachel não teve filhos durante muitos anos, ao passo que sua irmã mais velha teve seis filhos
e uma filha. Finalmente, em 1562, ela deu à luz um filho, Yossef. Nove anos depois, enquanto
Yaacov e sua família estavam a caminho do lar ancestral de Yaacov em Hebron (após uma
ausência de 22 anos), ela teve um segundo filho, que morreu ao nascer. Yaacov enterrou-a ao
lado da estrada em Bethlem; ali, "Rachel chora pelos seus filhos, pois eles se foram" [no
exílio] (Yirmiyáhu 31:14) – conforme seu pedido. Seu túmulo serve como local de oração para
os judeus há mais de 35 séculos.
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Kever Rachel - Tumba da Matriarca Raquel
Localização: Kever Rochel está localizada em Beit Lechem, um pouco ao sul
de Yerushalayim (Jerusalém).

História: Quando o patriarca Yakov estava voltando para Israel, depois de
trabalhar para seu tio Lavan em Charan, Raquel morreu no parto, dando à luz
a Biniamin, seu segundo filho. Yakov enterrou-a no local, na estrada para Efrat
(Beit Lechem). Desde então, a cidade se expandiu, e o túmulo está agora no
centro da cidade.

Monumento: A Torá nos diz que (Bereshit 35:20) "Yakov ergueu um monumento
em seu túmulo, que é a lápide de Raquel até este dia". Cada um dos filhos de
Yakov colocou uma pedra em cima de seu túmulo, e Yakov colocou um pedra
grande sobre todoa as outras.

O edifício com a famosa cúpula sobre o túmulo foi construído por Sir Moses
Montefiore e sua esposa. Este era um lugar muito especial para os Montifiores,
porque como Raquel foi durante muitos anos, eles não tinham filhos. Hoje, o
monumento foi fortificado para proteger os visitantes de ataque.

Raquel reza por seus filhos: A primeira pessoa a rezar no Kever Rochel,
foiseu filho Yossef . Quando seus irmãos o venderam como escravo, ele rezou
no túmulo de sua mãe, em seu caminho para o Egito. Ela apareceu a ele e
disse-lhe: "Não tenha medo; Hashem estará com você."

Mais tarde, depois da destruição do primeiro Beit Hamikdash (Templo Sagrado),
o povo judeu foi levado ao cativeiro na Babilônia.
No caminho, eles pararam no Kever Rachel e
oraram por misericórdia. (Midrash)

Yirmiyahu haNavi (profeta Jeremias) disse muitas
profecias de repreensão e advertência sobre a
destruição do Beit Hamikdash e do exílio
babilônico. Depois que foi destruído, no entanto,
como ele viu seu povo sendo levado para a
Babilônia em algemas, ele confortou o povo judeu
com esta profecia, descrevendo como Raquel
intercedeu em nosso nome, garantindo a
promessa de redenção de Hashem (Yirmyiahu 31:14-16): tumba Rachel antes 1840

É o que diz Hashem (D'us):
Uma voz se ouviu em lamentação, alta, amargamente chorando,

Raquel chorando por seus filhos,

Ela se recusa a ser consolada quanto a seus filhos porque eles se foram.

É o que diz Hashem:

Abstenha tua voz de chorar e as lágrimas de seus olhos,

Pois há recompensa para as tuas obras, diz Hashem,

Eles voltarão da terra do inimigo.

Há esperança para o seu futuro, diz o Senhor,

Teus filhos voltarão para as suas fronterias.
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O Midrash nos diz que, naquela época, os Patriarcas, Matriarcas e Moshe, todos
imploraram a Hashem por misericórdia, mas Hashem não aceitou as suas
orações. Foi só por causa das lágrimas da Matriarca Raquel que Hashem nos
deu a promessa de redenção. (Introdução à Eicha Raba, cap. 24. - leia a seguir)

Nossos sábios dizem que a Matriarca Raquel representa o auto-sacrifício para o
outro judeu. Ela sacrificou tanto quando ela permitiu que sua irmã Leah se
casasse com Yakov, dando-lhe os sinais secretos que ela e Yakov se
combinaram. Ela fez isso para sua irmã não ser envergonhada. Muitos anos
mais tarde, ela desistiu de seu lugar ao lado de Yakov na Mearat Hamachpela,
de modo que ela seria acessível para orar por seus filhos quando eles foram
levados para o exílio.

Temos todos de aprender a partir da Matriarca Raquel o incrível poder de
auto-sacrifício para ajudar os nossos irmãos judeus.

Hoje: Para todos os momentos, o Kever Rachel tem sido um lugar especial para
orar. As pessoas se voltam para nossa Matriarca Raquel para interceder em seu
nome para muitas coisas, especialmente para crianças.

Costumes: Além de ir para o Kever Rachel rezar, muitas pessoas usam um fio
vermelho especial do Kever Rachel. Esses fios são enrolados em torno do
túmulo sete vezes e, em seguida, cortados em pedaços pequenos que podem
ser usadas como um bracelete. Circulando o túmulo sete vezes representa as
sete vezes que uma noiva círcula seu marido sob o dossel de casamento. A
Matriarca Raquel formou um vínculo especial com seu marido, que trouxe seu
primeiro filho, Yossef, a bênção de Aleh Ayin-proteção contra mau olhado. (De
acordo com a Torá, os nossos pensamentos sobre outra pessoa são muito

poderosos. Quando vemos alguém e
julgamos-la negativamente, ou vemos algo
de ruim nos outros, isso fortalece esse mal
e traz julgamento sobre essa pessoa. Este
efeito prejudicial é chamado de
mau-olhado (AIN HARÁ). Assim, também,
muitas pessoas usam esses fios, ou o
penduram no carrinho de um bebê para
protegê-lo do mau-olhado, e como uma
fonte geral de bênçãos e proteção.

Tumba MonteFiore 1841 Lições: A Matriarca Raquel é um excelente exemplo
de um como um Judeu deve agir, especificamente uma Mulher Judia. Como
nossa Matriarca, temos de nos esforçar para imitar os seus caminhos. Alguns
dos atributos que ela mais exemplificou foi misericórdia, auto-sacrifício para
outro judeu, dedicação ao povo judeu. Ela também demonstrou tremendo
amor a paz, força e majestade.

Atividades: Discuta com seus(uas) amigos(as) algumas dessas características
e como podemos seguir seus passos. E que outros atributos podemos aprender
com a nossa Matriarca Rachel? Conhecendo a sua história, você pode pensar
em exemplos destes atributos? Tente imaginar exemplos que você pode
incorporar em sua vida diária.

Na sequência, traremos uma pequena história sobre a Introdução do Midrash Eicha, cap. 24.
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Uma mãe chora por seus filhos
Midrash Eicha Raba - Introdução ao capítulo 24

Midrash sobre a Súplica da Matriarca Rachel

Quando Hashem decidiu destruir o Beit Hamikdash, disse para si mesmo: "Enquanto
estou no Beit Hamikdash, as nações do mundo não podem destruí-lo. Por isso, vou fechar
meus olhos para isso, e eu vou jurar não voltar a ele até o tempo de Mashiach. Em seguida,
os inimigos vão vir e destruí-lo. "

Imediatamente, Hashem jurou por sua mão direita [que representa a misericórdia], e
colocou-a atrás das costas [prometendo não mostrar misericórdia]. Como diz (Eicha /
Lamentações 2), "Eu coloquei minha mão bem atrás de mim, em face do inimigo."

Imediatamente, o inimigo entrou e incendiou o santuário. Uma vez que ele foi queimado,
Hashem disse: "Eu não tenho mais um lugar para viver na terra, deixa-me tirar Minha
Shechiná [Presença] dela, e eu irei até Minha morada original." Como diz (Hoshaiya /
Oséias 2 ), "Eu vou ir e voltar para o meu lugar, até que eles vão procurar por mim."

Naquela época, Hashem chorou e disse: "Ai para mim! O que eu fiz? Eu fiz a minha
Shechiná habitar abaixo para o bem do
povo judeu. Agora que eles pecaram, eu
voltei ao meu lugar original. Misericórdia!
Eu me tornei uma zombaria para as
nações e uma vergonha para toda a
criação. "

Naquele momento, Metatron [chefe dos
anjos, o chefe da Lei da Torá,] veio e caiu
sobre seu rosto e disse: "Hashem,
deixe-me chorar, mas você não deve
chorar." Hashem respondeu-lhe: "Se
você não deixar-me chorar agora, vou
para um lugar onde você não tem
permissão para entrar e chorar lá. "Como
diz (Yirmiya / Jeremias 13)," Se você não
escuta, eu vou chorar em segredo por
causa do seu orgulho ... "

Hashem disse para os anjos, "Vem,
vamos embora, vocês e eu, ver o que o inimigo tem feito para a minha casa."
Imediatamente, Hashem e os anjos foram, com Yirmiya (Jeremias) [o profeta] na frente
de eles. Quando Hashem viu o Beit Hamikdash, Ele disse: "Certamente esta é a minha
casa, e este é o meu lugar de descanso, ainda, o inimigo veio e fez a ele o que quis."

Naquele momento, Hashem chorou e disse: "Ai de mim na minha casa! Onde estão meus
filhos? Onde estão meus Cohanim (sacerdotes)? Onde estão meus queridos? O que devo
fazer para você [Israel], porque eu avisei, mas você não voltou em arrependimento
(Teshuvá)? "

Hashem disse a Yirmiya, "Hoje eu sou como um homem que só tinha um filho. Ele fez para
ele um dossel de casamento, eo filho morreu sob o dossel de casamento. No entanto, não
se lamente ainda por mim ou por meu filho! Vá chamar Avraham, Yitzchak, Yaakov, e
Moshe de seus túmulos, pois eles sabem como chorar. "

Yirmiya respondeu: "Hashem, mas eu não sei onde Moshe está enterrado."

Hashem respondeu: "Vá, fique na margem do rio Jordão e chame bem alto:" Filho de
Amram! Filho de Amram! Levante-se e veja como o seu rebanho foi engolido pelo inimigo.
"
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Imediatamente, Yirmiya foi para o Mearat Hamachpela e disse aos Patriarcas, "Levantem!
O tempo chegou para vocês suplicarem perante Hashem ".

Eles lhe perguntaram: "Por quê?"

Mas ele respondeu-lhes: "Eu não sei", porque ele estava
com medo de que eles iriam acusá-lo de tal coisa
acontecer com seus filhos nos seus dias.

Yirmiya partiu e foi a margem do rio Jordão e chamou:
"Filho de Amram! Filho de Amram! O tempo chegou para
você suplicar a Hashem ".

Moshe lhe perguntou: "Por que é hoje diferente do que
todos os outros dias que eu tenho que implorar perante
Hashem?"

Yirmiya lhe respondeu: "Eu não sei."

Moshe deixou-o e foi para os anjos, que servem e que ele
já conhecia desde [sua ascensão ao céu] no momento da
entrega da Torá. Ele lhes perguntou: "Ministros do Supremo Um, vocês sabem por que eu
devo suplicar a Hashem?" Disseram-lhe: "Filho de Amram, você não sabe que o Beit
Hamikdash foi destruído eo povo judeu foi exilado?" Ao ouvir isso Moshe chorou e
lamentou, até que ele chegou a os Patriarcas e os informou. Imediatamente, eles também
rasgaram suas roupas e colocaram suas mãos sobre suas cabeças e choraram e
choraramu, até que chegara, à porta do Beit Hamikdash. Quando Hashem viu eles virem,
Ele estabeleceu esse dia como um dia de choro, de luto, rasgo da roupa, e vestir saco.

Se não tivesse sido indicado no verso, não seria capaz de dizer tais coisas: Eles foram
chorando de porta em porta, como um homem cujo morto está diante dele, e Hashem
lamentou e disse: "Ai do rei que é bem-sucedido Em sua juventude, mas em sua velhice
não é bem sucedido. "

Rabino Shmuel ben Nachman disse:

No momento em que o Beit Hamikdash foi destruído, Avraham veio perante Hashem,
chorando, puxando a barba e arrancando os cabelos de sua cabeça, acertando seu rosto
e rasgando suas roupas, com cinzas na cabeça. Ele atravessou o Beit Hamikdash e
lamentou e chorou. Ele disse perante Hashem, "Por que fui feito diferente do que todas as
nações e toda língua que tal desgraça e vergonha veio sobre mim?" Quando os anjos
viram, também formaram linhas e linhas de luto ...

Avraham disse para Hashem: "Mestre do Mundo,
por que você exilou meus filhos e deu-os nas mãos
das nações para ser mortos de maneiras tão
horríveis, e destruiu o Beit Hamikdash, construído
no local onde eu ofereci meu filho Yitzchak como
um holocausto perante Você? "

Hashem respondeu a Avraham, "Seus filhos
pecaram e transgrediram a Torá inteira e todos as
suas 22 letras! Como diz (Daniel 9), "Todos de
Israel transgrediram Tua Torá."

Avraham disse perante Hashem:, "De quem é a
testemunha contra o povo judeu que transgrediram
Tua Torá?."

Hashem respondeu: "Deixe a Torá vir e
testemunhar contra o povo judeu."

Imediatamente, a Torá veio para dar testemunho contra eles. Avraham disse a Torá,
"Minha filha, você está vindo para testemunhar contra o povo judeu e afirma que eles têm
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transgredido as tuas mitzvot? Você não se envergonha diante de mim? Lembre-se do dia
em que Hashem teve que viajar para todas as nações e línguas, mas nenhum deles quis
aceitar, até que você veio para os meus filhos no Monte Sinai e eles aceitaram você e lhe
honraram E agora você quer testemunhar contra eles no dia de sua aflição!" Quando a
Torá ouviu isso, levantou-se para o lado e não testemunhou contra eles.

Hashem disse a Avraham: "Que as vinte e duas letras venham e testemunhem contra o
povo judeu."

O Alef veio para dar testemunho de que o povo judeu tinha transgredido a Torá. Avraham
disse, "Alef, você é o chefe de todas as letras, e você vem para testemunhar contra o povo
judeu no dia de sua aflição? Lembre-se do dia em que Hashem se revelou no Monte. Sinai
e começou com você, "Eu sou o Senhor vosso Deus ', e nenhuma nação aceitou você,
exceto os meus filhos. No entanto, você vem para testemunhar contra os meus filhos!"
Imediatamente, o Alef levantou-se para o lado e não testemunhou contra eles.

O Bet veio para testemunhar contra o povo judeu, e Avraham lhe disse: "Você veio para
testemunhar contra os meus filhos que são cuidadosos com os cinco livros da Torá, que
começam com você, 'no início Hashem criou!'" Imediatamente, o Bet levantou-se para o
lado e não testemunhou nada. O Guimel veio para dar testemunho contra o povo judeu,
e Avraham disse: "Guimel, você vem para testemunhar que meus filhos tenham
transgredido a Torá? Existe alguma nação, que não os meus filhos, que mantém a mitzvá
de tzitzit, que está está escrito, como se diz, 'Você deve se fazer para voce franjas...!
"Imediatamente, o Guimel levantou-se
para o lado e não testemunhou nada.
Quando as outras letras viram como
Avraham as silenciou, eles ficaram
envergonhados, e levantaram-se para o
lado, e também e não testemunharam
contra o povo judeu.

Imediatamente, Avraham falou a Hashem
e disse: "Mestre do Mundo, quando eu
tinha cem anos de idade, você me deu um
filho. No entanto, quando você quis,
embora ele estivesse apenas com 37 anos
de idade, eu me fiz de cruel e não tive
piedade dele, e eu mesmo o amarrei. Você
não vai se lembrar disso para mim? Você
não vai ter misericórdia de meus filhos? "

Yitzchak falou com Hashem e disse: "Mestre do Mundo, quando meu pai me disse: 'você
vai será, em vez de um carneiro, para o sacrifício', eu não me escondi das Tuas palavras.
Eu me permiti ser amarrado no altar de boa vontade e eu estendi meu pescoço sob a faca.
Você não vai se lembrar disso para mim? Você não vai ter misericórdia de meus filhos? "

Yaakov falou a Hashem e disse: "Mestre do Mundo, por 22 anos eu estava na casa de
Lavan, e quando eu saí de lá Essav o rashá me confrontou e tentou matar meus filhos,
mas eu estava pronto para ser morto em vez deles. Agora, eles foram dado ao inimigo,
como ovelhas para o matadouro. Você criou-os como pintinhos criados por uma galinha,
e eu tive que suportar as dores de criar os filhos. Na maioria da minha vida, eu suportei
grandes dificuldades por causa deles. Agora, você não vai se lembrar disso para mim?
Você não vai ter misericórdia de meus filhos? "

Moshe falou e disse: "Mestre do Mundo, eu não era um pastor fiel ao povo judeu por 40
anos, no deserto eu corria diante deles como um cavalo. No entanto, quando chegou a
hora de levá-los para a terra prometida, foi decretado sobre mim, 'Seus ossos cairão no
deserto.' Agora que eles foram exilados, envia-me a lamentar e chorar por eles? Sobre
isto as pessoas dizem: 'Nada do que é bom de meu mestre vai para mim, mas todo seu
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infortúnio recai sobre mim. "

Naquela época, Moshe disse a Yirmiya, "Anda a minha frente, para que eu possa ir e ver
quem colocou sua mão sobre eles para prejudicá-los". Yirmiya respondeu: "É impossível
caminhar ao longo da estrada, porque aqueles que foram mortos bloqueiam o caminho.
"Mas Moshe insistiu, então ele foi, com Yirmiya na frente dele, até que chegaram aos Rios
da Babilônia (Naharot Bavel). Ele mostrou a Moshe o povo judeu e uns disseram aos
outros ", Moshe veio para nos salvar dos nossos problemas." Um eco celestial foi ouvido
que disse: "Foi decretado perante mim [que serão exilados]!" Imediatamente, Moshe
disse-lhes: "Meus filhos, não é possível para mim trazê-los de volta, pois já foi decretado.
Mas Hashem irá trazer vocês de volta em breve. "Então ele saiu.

Naquele tempo, o povo judeu levantou suas vozes em grandes lamentos, até que seus
gritos subiram aos céus. Como diz (Tehilim / Salmos 137), "Sobre os rios da Babilônia, ali
nos assentamos e choramos..."

Quando Moshe retornou aos Patriarcas, eles perguntaram: "O que o inimigo fez para os
nossos filhos?" Ele lhes disse: "Alguns foram mortos, e alguns têm suas mãos amarradas
atrás das costas, e alguns estão acorrentados, e alguns foram despidos, e alguns
morreram no caminho e os seus corpos jazem para as aves do céu e os animais da terra,
e alguns estão morrendo de fome e sede no sol." Imediatamente, todos choravam e
lamentaram "Ai! Nossos filhos chegaram a isso, eles tornaram-se como órfãos sem um

pai ... "

Naquele momento, Raquel,
nossa mãe, saltou perante
Hashem e disse: "Mestre do
Mundo, você sabe que seu
servo Yaakov me amava e
trabalhou para o meu pai
durante sete anos para se
casar comigo. Quando
terminou os sete anos e
chegou a hora de casar com o
meu marido, meu pai decidiu
trocar-me por minha irmã.
Isso me incomodou muito,
porque eu sabia sobre o seu
plano. Eu disse ao meu marido

e lhe deu um sinal para saber se era eu ou minha irmã, para que meu pai fosse capaz de
trocá-la comigo. Mas, então, eu reconsiderei e controlado o meu desejo e tive piedade de
minha irmã para que ela não fosse envergonhada. Naquela noite, eu troquei a minha irmã
por mim e eu dei-lhe todos os sinais que eu dei ao meu marido, para que ele pudesse
pensar que ela era Raquhel. Eu sou apenas carne e osso, sangue e cinzas, ainda assim eu
não tive ciúmes de meu concorrente e eu não permiti que ela fosse envergonhada e
desonrada. Você, o Rei Vivo e Eterno, que é mais misericordioso do que eu! Por que Você
está com ciúmes de ídolos que não têm nenhuma substância? Por que Você exilou meus
filhos? Agora, eles são mortos pela espada e o inimigo faz tudo o que quer com eles! "

Imediatamente, a misericórdia de Hashem foi agitada, e Ele disse: "Por sua causa, Raquel,
vou voltar o povo judeu para o seu lugar." Como diz (Yermiya / Jeremias 31), "Uma voz se
ouviu em lamentação, alta, amargamente chorando, Raquel chorando por seus filhos. Ela
se recusa a ser consolada quanto a seus filhos porque eles se foram. Assim diz Hashem:
Segura tua voz de chorar e as lágrimas dos teus olhos. Há recompensa para os teus atos,
diz Hashem ... Há esperança para o seu futuro, diz Hashem, teus filhos voltarão para as
suas fronteiras. "

Agradecemos parte do Material que foi gentilmente cedido pelo Walder Pavillion of
Torah Umesorah


