
 ב"ה

 הדחויים/ אהבתה הדחויה של לאה? ואול של רחל? ואולי לא?

 סידרת שיעורים לזכרה המבורך של דניאלי זוננפלד ז"ל

ה   בראשית פרק כט .1 ל:)יז( ְוֵעיֵנֵׁ֥י ֵלָאָ֖ ם ַהְקַטָנָ֖ה ָרֵחֵֽ ה ְוֵשֵׁ֥ ם ַהְגֹדָל֙ה ֵלָאָ֔ י ָב֑נֹות ֵשֵׁ֤ ן ְשֵתֵּ֣ )טז( ּוְלָלָבָ֖
ים ַר֑כֹות ְוָרֵח֙ל  ַבע ָשִנָ֔ ֵּ֣ ֱעָבְד֙ך שֶּ ֵֽ ר אֶּ אמֶּ ֹֹּ֗ ל ַוי ת־ָרֵח֑ ב אֶּ ב ַיֲעֹקָ֖ ֱאַהֵׁ֥ ה:)יח( ַויֶּ ֵֽ ת ַמְראֶּ ַאר ִויַפֵׁ֥ ה ְיַפת־ֹתָ֖ ְיָתָ֔ ָהֵֽ

ה: ל ִבְתךָ֖ ַהְקַטָנֵֽ  ְבָרֵחֵׁ֥
ים ְבַאהֲ   .2 ים ֲאָחִדָ֔ ּו ְבֵעיָני֙ו ְכָיִמֵּ֣ ים ַוִיְהיֵׁ֤ ַבע ָשִנ֑ ֵּ֣ ל שֶּ ב ְבָרֵחָ֖ ד ַיֲעֹקֹ֛ ּה:)כ( ַוַיֲעֹבֹ֧ ֹו ֹאָתֵֽ  ָבתָ֖
ִניו .3 ָמה ִרִמיָתֵֽ ְך ְוָלָ֖ ְדִתי ִעָמָ֔ א ְבָרֵח֙ל ָעַבֵּ֣ ֵֹׁ֤ י ֲהל יָת ִלָ֔ ן ַמה־זֹא֙ת ָעִשֵּ֣ ל־ָלָבֹּ֗ ר אֶּ אמֶּ ֵֹּ֣  י

ֹות:. 4 ים ֲאֵחרֵֽ ַבע־ָשִנֵׁ֥ ֵֽ ֹוד שֶּ ֹו עָ֖ ד ִעמָ֔ ה ַוַיֲעֹבֵּ֣ ל ִמֵלָא֑ ת־ָרֵחָ֖ ם־אֶּ ב ַגֵֽ ֱאַהֵׁ֥ ל ַויֶּ ל־ָרֵחָ֔  )ל( ַוָיבֹ֙א ַגֵּ֣ם אֶּ
ה: )לא( ל ֲעָקָרֵֽ ּה ְוָרֵחָ֖ ת־ַרְחָמ֑ ח אֶּ ה ַוִיְפַתָ֖ ה ֵלָאָ֔ י־ְשנּוָאֵּ֣ ְַּ֤רא ְיֹקָו֙ק ִכֵֽ  ַוַיֵׁ֤

י עַ  י ִכֵׁ֥ ה ְיֹקָו֙ק ְבָעְנִיָ֔ י־ָרָאֵׁ֤ ה ִכֵֽ ְמָרֹּ֗ י ָאֵֽ ן ִכֵּ֣ ֹו ְראּוֵב֑ א ְשמָ֖ ן ַוִתְקָרֵׁ֥ ד ֵבָ֔ לֶּ ַהר ֵלָא֙ה ַוֵתֵּ֣ י:)לב( ַוַתֵׁ֤ ִני ִאיִשֵֽ ה יֱֶּאָהַבֵׁ֥  ָתָ֖
֑ה ַוִתְקָרֵׁ֥ )לג( ַוַתֵּ֣  ת־זֶּ י ַגם־אֶּ ן־ִלָ֖ ִכי ַוִיתֶּ ה ָאֹנָ֔ י־ְשנּוָאֵּ֣ ע ְיֹקָו֙ק ִכֵֽ י־ָשַמֵׁ֤ ר ִכֵֽ אמֶּ ֹֹּ֗ ד ֵב֒ן ַות לֶּ ֹון:ַהר עֹו֘ד ַוֵתֵּ֣ ֹו ִשְמעֵֽ  א ְשמָ֖

ְדתִ  י־ָיַלֵׁ֥ י ִכֵֽ ֵׁ֤ה ִאיִש֙י ֵאַלָ֔ ַע֙ם ִיָלוֶּ ה ַהַפ֙ ר ַעָתֵׁ֤ אמֶּ ד ֵב֒ן ַותֹֹּ֗ לֶּ ַהר עֹו֘ד ַוֵתֵּ֣ ֹו )לד( ַוַתֵּ֣ א־ְשמָ֖ ן ָקָרֵֽ ים ַעל־ֵכֵׁ֥ ה ָבִנ֑ ֹו ְשֹלָשֵּ֣ י לָ֖
י:  ֵלִוֵֽ

ל־ַיֲעֹק֙ב ָהֵֽ . 5 ֵֽ ר אֶּ אמֶּ ֵֹׁ֤ ּה ַות ל ַבֲאֹחָת֑ ב ַוְתַקֵנֵׁ֥א ָרֵחָ֖ ְלָד֙ה ְלַיֲעֹקָ֔ א ָיֵֽ ֵֹׁ֤ י ל ל ִכֵּ֣ א ָרֵחֹּ֗ רֶּ י בראשית פרק ל)א( ַוֵתֵּ֣ ָבה־ִלֵּ֣
ִכי: ה ָאֹנֵֽ ִין ֵמָתֵׁ֥ ים ְוִאם־ַאָ֖  ָבִנָ֔

ף יַ  ַחר־ַאֵׁ֥ ן:)ב( ַוִיֵֽ טֶּ ְך ְפִרי־ָבֵֽ ר־ָמַנֵׁ֥ע ִמֵמָ֖ ִכי ֲאשֶּ ַחת ֱאֹלִהי֙ם ָאֹנָ֔ ר ֲהַתֵׁ֤ אמֶּ ֹֹּ֗ ל ַוי ב ְבָרֵח֑  ֲעֹקָ֖
ב: .6 י ְלַיֲעֹקֵֽ ן ֵשִנָ֖ ל ֵבֵׁ֥ ת ָרֵח֑ ה ִשְפַחֵּ֣ ד ִבְלָהָ֖ לֶּ ֹוד ַוֵתֵּ֕ ַהר עָ֔  )ז( ַוַתֵּ֣

י גַ  ְלִתי ִעם־ֲאֹחִתָ֖ ים׀ ִנְפַתֹ֛ י ֱאֹלִהֹ֧ ל ַנְפתּוֵלֵ֨ ר ָרֵחֹּ֗ אמֶּ י:)ח( ַותֵֹּ֣ ֹו ַנְפָתִלֵֽ א ְשמָ֖ ְלִתי ַוִתְקָרֵׁ֥  ם־ָיֹכ֑
ה ִא֑מֹו וַ . 7 ל־ֵלָאָ֖ ם אֶּ א ֹאָתָ֔ ה ַוָיֵבֵּ֣ ּוָדִאי֙ם ַבָשדֶָּ֔ א דֵֽ ים ַוִיְמָצֵׁ֤ י ְקִציר־ִחִטֹּ֗ ן ִביֵמֵּ֣ ְך ְראּוֵבֵ֜ לֶּ ל־)יד( ַוֵיֵ֨ ר ָרֵח֙ל אֶּ אמֶּ ֵֹׁ֤ ת

ְַּ֤ך: י ְבֵנֵֽ י ִמּדּוָדֵאָ֖ ה ְתִני־ָנֵּ֣א ִלָ֔  ֵלָאָ֔
א ֵֹּ֣ ב ִעָמְך֙ )טו( ַות ל ָלֵכ֙ן ִיְשַכֵׁ֤ ר ָרֵחֹּ֗ אמֶּ ֵֹּ֣ י ַות י ְבִנ֑ ת־ּדּוָדֵאָ֖ ַחת ַגֵׁ֥ם אֶּ י ְוָלַקֵּ֕ ת־ִאיִשָ֔ ְך אֶּ ּה ַהְמַע֙ט ַקְחֵתֵּ֣ ר ָלֹּ֗ ְיָלה מֶּ  ַהַלָ֔

ְַּ֤ך: י ְבֵנֵֽ ַחת ּדּוָדֵאֵׁ֥  ַתָ֖
ר֙  אמֶּ ֹ֙ ֹו ַות ה ִלְקָראתֹּ֗ א ֵלָאֵ֜ ֒ב ַוֵתֵצֵ֨ רֶּ ֘ה ָבעֶּ ב ִמן־ַהָשדֶּ א ַיֲעֹקֵּ֣ ֵֹ֨ י )טז( ַוָיב י ְבִנ֑ יך ְבדּוָדֵאָ֖ ר ְשַכְרִתָ֔ י ָשֹכֵּ֣ ֹוא ִכִּ֚ י ָתבָ֔  ֵאַלֵּ֣

ּוא: ְיָלה הֵֽ ּה ַבַלֵׁ֥  ַוִיְשַכֵׁ֥ב ִעָמָ֖
ֹו ִשָשֵּ֣ . 8 ְדִתי לָ֖ י־ָיַלֵׁ֥ י ִכֵֽ ִני ִאיִשָ֔ ַע֙ם ִיְזְבֵלֵּ֣ ד טֹו֒ב ַהַפ֙ ים׀ ֹאִת֘י ֵזֵּ֣בֶּ ִני ֱאֹלִהֵׁ֥ ה ְזָבַדֵ֨ ר ֵלָאֹּ֗ אמֶּ ים ַוִת )כ( ַותֵֹּ֣ א ה ָבִנ֑ ְקָרֵׁ֥

ּון: ֹו ְזֻבלֵֽ ת־ְשמָ֖  אֶּ
ּה: . 9 ת־ַרְחָמֵֽ ח אֶּ ים ַוִיְפַתָ֖ יָה֙ ֱאֹלִהָ֔ ע ֵאלֵֶּ֨ ל ַוִיְשַמֵׁ֤ ת־ָרֵח֑ ים אֶּ ר ֱאֹלִהָ֖  )כב( ַוִיְזֹכֵׁ֥

י: ְרָפִתֵֽ ת־חֶּ ים אֶּ ף ֱאֹלִהָ֖ ר ָאַסֵׁ֥ אמֶּ ֵֹּ֕ ן ַות ד ֵב֑ לֶּ ַהר ַוֵתֵּ֣  )כג( ַוַתָ֖
ר ף ֵלאֹמ֑ ֹו יֹוֵסָ֖ ת־ְשמֹ֛ א אֶּ ר: )כד( ַוִתְקָרֹ֧ ן ַאֵחֵֽ י ֵבֵׁ֥ ף ְיֹקָוֹ֛ק ִלָ֖  ֹיֵסֹ֧

 
יש ַוַיֵַּ֣חץ. 10 ֹות ִא֑ ע ֵמאָ֖ ֹו ַאְרַבֵׁ֥ א ְוִעמֵּ֕ ו ָבָ֔ יו ַוַיְר֙א ְוִהֵנֵּ֣ה ֵעָשֵּ֣ ב ֵעיָנֹּ֗ א ַיֲעֹקֵ֜ ים  בראשית פרק לג)א( ַוִיָשֵ֨ ת־ַהְיָלִדֹּ֗ אֶּ

ֹות: י ַהְשָפחֵֽ ל ְשֵתֵׁ֥ ל ְוַעָ֖  ַעל־ֵלָא֙ה ְוַעל־ָרֵחָ֔
ם  ים)ב( ַוָיֹ֧שֶּ ף ַאֲחֹרִנֵֽ ת־יֹוֵסָ֖ ל ְואֶּ ת־ָרֵחֵׁ֥ ים ְואֶּ יָה֙ ַאֲחֹרִנָ֔ ֙ יָלדֶּ ה ִוֵֽ ת־ֵלָאֵׁ֤ אֹשָנ֑ה ְואֶּ ן ִרֵֽ ָ֖ ת־ַיְלֵדיהֶּ ֹות ְואֶּ ת־ַהְשָפחֹ֛  :אֶּ

ש . 11 ל ַוְתַקֵׁ֥ ד ָרֵחָ֖ לֶּ ָתה ַוֵתֵׁ֥ ְפָר֑ ֹוא אֶּ ץ ָלבֵּ֣ רֶּ ֹוד ִכְבַרת־ָהָאָ֖ ְַּ֤יִהי־עֵׁ֥ ל ַוֵֽ ית ֵאָ֔ בראשית פרק לה)טז( ַוִיְסעּ֙ו ִמֵבֵּ֣
ּה:בְ   ִלְדָתֵֽ

ן: ְך ֵבֵֽ ֵׁ֥ה ָלָ֖ י־ַגם־זֶּ י ִכֵֽ יְרִאָ֔ ֙ת ַאל־ִתֵּ֣ דֶּ ּה ַהְמַילֵֶּ֨ ר ָלֵׁ֤ אמֶּ ֵֹ֨ ּה ַות ּה ְבִלְדָת֑ י ְבַהְקֹשָתָ֖  )יז( ַוְיִהֵׁ֥
ין: ֹו ִבְנָיִמֵֽ ָרא־לֵׁ֥ יו ָקֵֽ י ְוָאִבָ֖ ן־אֹוִנ֑ ֹו בֶּ א ְשמָ֖ ָתה ַוִתְקָרֵׁ֥ י ֵמָ֔ את ַנְפָשּ֙ה ִכֵּ֣ י ְבֵצֵׁ֤  )יח( ַוְיִהִ֞

ם:)יט( ַוָתָ֖  חֶּ ית ָלֵֽ וא ֵבֵׁ֥ ָתה ִהָ֖ ְפָרָ֔ ְך אֶּ רֶּ ֵּ֣ ל ַוִתָקֵב֙ר ְבדֶּ  ָמת ָרֵח֑
ֹום ל ַעד־ַהיֵֽ ַרת־ָרֵחָ֖ ת ְקֻבֵֽ בֶּ ֵׁ֥ וא ַמצֶּ ּה ִהֹ֛ ה ַעל־ְקֻבָרָת֑ ב ַמֵצָבָ֖ ב ַיֲעֹקֹ֛  )כ( ַוַיֵצֹ֧

ָמה . 12 ֹו ָשִּ֚ ה ִאְשתָ֔ ם ְוֵא֙ת ָשָרֵּ֣ ת־ַאְבָרָהֹּ֗ ּו אֶּ ְברִ֞ ָמה ָקֵֽ ה בראשית פרק מט)לא( ָשֵּ֣ ת ִרְבָקֵּ֣ ק ְוֵאָ֖ ת־ִיְצָחָ֔ ּו אֶּ ָקְברֵּ֣
ה: ת־ֵלָאֵֽ ְרִתי אֶּ ָמה ָקַבָ֖  ִאְש֑תֹו ְוָשֵׁ֥

 
ר: בראשית פרק טז)א(. 13 ּה ָהָגֵֽ ית ּוְשָמֵׁ֥ ה ִמְצִרָ֖ ּה ִשְפָחֵׁ֥ ה ֑לֹו ְוָלֹ֛ א ָיְלָדָ֖ ֵֹׁ֥ ם ל ת ַאְבָרָ֔ שֶּ  ְוָשַר֙י ֵאֵּ֣

נִ  א ֲעָצַרֵׁ֤ ם ִהֵנה־ָנִ֞ ל־ַאְבָרֹּ֗ י אֶּ ר ָשַרֵ֜ אמֶּ ֵֹ֨ ע )ב( ַות ָנה ַוִיְשַמֵׁ֥ ֑ ָ֖ה ִממֶּ י ִאָבנֶּ י אּוַלֵׁ֥ ל־ִשְפָחִתָ֔ ת בֹא־ָנ֙א אֶּ דֶּ י ְיֹקָו֙ק ִמלֶָּ֔
י: ֹול ָשָרֵֽ ם ְלקֵׁ֥  ַאְבָרָ֖

 ֵּ֣ ם ְבאֶּ ת ַאְבָרָ֖ בֶּ ֵׁ֥ ים ְלשֶּ ר ָשִנָ֔ שֶּ ֵּ֣ ּה ִמֵק֙ץ עֶּ ר ַהִמְצִרי֙ת ִשְפָחָתָ֔ ת־ָהָגֵׁ֤ ם אֶּ ת־ַאְבָרֹּ֗ שֶּ י ֵאֵֽ ח ָשַרֵּ֣ ץ ְכָנַ֑ען )ג( ַוִתַקִ֞ ן רֶּ ַוִתֵתֵׁ֥
ה: ֹו ְלִאָשֵֽ ּה לֵׁ֥ ם ִאיָשָ֖ ּה ְלַאְבָרֵׁ֥  ֹאָתֹ֛

יָה: ֵֽ ּה ְבֵעינֶּ ל ְגִבְרָתָ֖ ָתה ַוֵתַקֵׁ֥ י ָהָרָ֔ ֙א ִכֵּ֣ רֶּ ַהר ַוֵת֙ ל־ָהָגָ֖ר ַוַת֑ א אֶּ ֵֹׁ֥  )ד( ַוָיב
ך ַותֵ֙  ִתי ִשְפָחִת֙י ְבֵחיקֶָּ֔ י ָנַתֵׁ֤ י֒ך ָאֹנִכֹּ֗ י ָעלֶּ ל־ַאְבָר֘ם ֲחָמִסֵּ֣ י אֶּ ר ָשַרֵּ֣ אמֶּ ט )ה( ַותֵֹ֨ ֑יָה ִיְשֹפֵׁ֥ ל ְבֵעינֶּ ָתה ָוֵאַקָ֖ י ָהָרָ֔ ֙א ִכֵּ֣ רֶּ

יך: ֵֽ י ּוֵבינֶּ  ְיֹקָוָ֖ק ֵביִנֵׁ֥



י ֵָּ֣ה ָשַרָ֔ ִַּ֤יְך ַוְתַענֶּ ֹוב ְבֵעיָנ֑ ְך ֲעִשי־ָלָּ֖ה ַהטֵּ֣ י ִהֵנֵׁ֤ה ִשְפָחֵתְ֙ך ְבָיֵדָ֔ ל־ָשַרֹּ֗ ם אֶּ ר ַאְבָרֵ֜ אמֶּ ֵֹ֨ יָה: )ו( ַוי ֵֽ ח ִמָפנֶּ  ַוִתְבַרָ֖
ק:בראשית פרק כא). 14 ם ְמַצֵחֵֽ ה ְלַאְבָרָהָ֖ ר־ָיְלָדֵׁ֥ ית ֲאשֶּ ר ַהִמְצִרֹ֛ ן־ָהָגֹ֧ ת־בֶּ ֵֽ ה אֶּ א ָשָרֵ֜ רֶּ  ט( ַוֵתֵ֨

י את ִעם־ְבִנָ֖ ָֹ֔ ה ַהז ן־ָהָאָמֵּ֣ א ִייַר֙ש בֶּ ֵֹׁ֤ י ל ת־ְבָנּ֑ה ִכֵּ֣ את ְואֶּ ָֹ֖ ה ַהז ש ָהָאָמֵׁ֥ ם ָגֵרֹ֛ ֙ר ְלַאְבָרָהָ֔ אמֶּ ֹ֙ ק: )י( ַות  ִעם־ִיְצָחֵֽ
ר מְ  ַַּ֤רע ַהָּדָבֹ֛ ֹו:)יא( ַוֵיֹ֧ ת ְבנֵֽ ל אֹוֹדֵׁ֥ ם ַעָ֖ ד ְבֵעיֵנֵּ֣י ַאְבָרָה֑  ֹאָ֖

ן־ )א( שמואל א פרק א. 15 ם בֶּ ן־ְיֹרָחֹ֧ ְלָקָנה בֶּ ִים ּוְש֡מֹו אֶֶּ֠ ְפָר֑ ר אֶּ ים ֵמַהֵּ֣ ִים צֹוִפָ֖ ד ִמן־ָהָרָמַתֹ֛ ָחֵ֜ יש אֶּ ַוְיִה֩י ִאֵ֨
י: ְפָרִתֵֽ ּוף אֶּ ן־צָ֖ חּו בֶּ ן־ֹתֵׁ֥ ּוא בֶּ  ֱאִליהֹ֛

ים ֵשֵׁ֤  י ָנִשָ֔ ים:)ב( ְולֹ֙ו ְשֵתֵּ֣ ין ְיָלִדֵֽ ים ּוְלַחָנָ֖ה ֵאֵׁ֥ י ִלְפִנָנ֙ה ְיָלִדָ֔ ית ְפִנָנ֑ה ַוְיִהֵׁ֤ ם ַהֵשִנָ֖ ה ְוֵשֵׁ֥  ם ַאַח֙ת ַחָנָ֔
ֹות ְבִשֹ֑לה  ַח ַליֹקָוֵׁ֥ק ְצָבאָ֖ ת ְוִלְזֹבֹ֛ ְשַתֲחֹוֹ֧ יָמה ְלִהֵֽ ים׀ ָיִמָ֔ ִעירֹ֙ו ִמָיִמֵּ֣ ּוא ֵמֵֽ יש ַההֵׁ֤ ם ְשֵנֵּ֣י ְבֵנֵֽ )ג( ְוָעָל֩ה ָהִאֵ֨ י ְוָשִ֞ י־ֵעִלֹּ֗

ים ַליֹקָוֵֽק: ס ֹכֲהִנָ֖ ְנָחָ֔  ָחְפִנ֙י ּוִפֵּ֣
ֹות: יָה ָמנֵֽ ָ֖ ֹ֛יָה ּוְבנֹותֶּ ְלָכל־ָבנֶּ ֹו ּוֵֽ ן ִלְפִנָנֵּ֣ה ִאְשתֹּ֗ ְלָקָנ֑ה ְוָנַתִ֞ ח אֶּ ֹום ַוִיְזַבָ֖ י ַהיָ֔  )ד( ַוְיִהֵּ֣

יֹקָוָ֖ק ב ַוֵֽ ת־ַחָנ֙ה ָאֵהָ֔ י אֶּ ִים ִכֵׁ֤ ת ַאָפ֑ ן ָמָנֵׁ֥ה ַאַחָ֖ ה ִיֵתֹ֛ ּה: )ה( ּוְלַחָנֵּ֕  ָסַגֵׁ֥ר ַרְחָמֵֽ
ּה: ד ַרְחָמֵֽ י־ָסַגֵׁ֥ר ְיֹקָוָ֖ק ְבַעֵׁ֥ ּה ִכֵֽ ּור ַהְרִעָמ֑ ַעס ַבֲעבָ֖ ָרָתּ֙ה ַגם־ַכָ֔ ָתה ָצֵֽ ֲעַסֵׁ֤  )ו( ְוִכֵֽ

ל: א תֹאַכֵֽ ֵֹׁ֥ ָ֖ה ְול ָנה ַוִתְבכֶּ ֑ ן ַתְכִעסֶּ ק ֵכָ֖ ית ְיֹקָוָ֔ י ֲעֹלָתּ֙ה ְבֵבֵּ֣ ה ִמֵּדֵׁ֤ ה ָשָנֵּ֣ה ְבָשָנֹּ֗ ן ַיֲעשֵֶּ֜  )ז( ְוֵכֵ֨
ֹוא ָאֵֽ )ח(  ְך ֲהלֵׁ֤ ע ְלָבֵב֑ ה ֵיַרֵּ֣ מֶּ י ְוָלָ֖ אְכִלָ֔ א תֵֹֽ ֵֹּ֣ ֙ה ל מֶּ י ְוָלֵ֨ ה ִתְבִכֹּ֗ מֶּ ּה ַחָנ֙ה ָלֵּ֣ ְלָקָנֵּ֣ה ִאיָשֹּ֗ ּה אֶּ ר ָלֵ֜ אמֶּ ֵֹ֨ ְך ַוי ֹוב ָלָ֔ ֹנִכ֙י טֵּ֣

ים: ה ָבִנֵֽ  ֵמֲעָשָרָ֖
ולמה נטל שתי נשים, בשביל ויהי לפנינה ילדים ולחנה אין ילדים  כיון   - פסיקתא רבתי מג. 16
אתה חנה שלא ילדה, אמרה אומר לו שיכניס צרתי לביתי, ומתוך זה יראה הקדוש ברוך הוא שר

 שהכנסתי צרתי לביתי ויפקוד אותי,
ים  דברים פרק כא)טו(. 17 ֹו ָבִנָ֔ ה ְוָיְֵֽלדּו־לֵּ֣ ת ְשנּוָאָ֔ ת ֲאהּוָב֙ה ְוָהַאַחֵּ֣ ים ָהַאַחֵׁ֤ י ָנִשֹּ֗ יש ְשֵתֵּ֣ יןָ ְלִאֵ֜ י־ִתְהיֵֶּ֨ ִכֵֽ

ה ְוהַ  ה:ָהֲאהּוָבָ֖ ר ַלְשִניָאֵֽ ן ַהְבֹכָ֖ ה ְוָהָיֹ֛ה ַהֵבֵׁ֥  ְשנּוָא֑
ה ַעל־פְ  ֲאהּוָבָ֔ ן־ָהֵּ֣ ת־בֶּ ל ְלַבֵכ֙ר אֶּ א יּוַכֹּ֗ ֵֹּ֣ ָ֖ה ֑לֹו ל ר־ִיְהיֶּ ת ֲאשֶּ יו ֵאֵׁ֥ ת־ָבָנָ֔ ֹו אֶּ ה ְביֹו֙ם ַהְנִחילֵּ֣ ה )טז( ְוָהָיֹּ֗ ן־ַהְשנּוָאָ֖ ֵנֵׁ֥י בֶּ

ר:  ַהְבֹכֵֽ
מדבר שאם יהיה לו שתי  ובאומר בדרך ארץ הכתר' ישמעאל ---מדרש תנאים לדברים פרק כא. 18

 נשים סופו להיות אוהב אחת ושונא אחת:
תהיין לאיש שתי נשים זה יעקב, שנאמר ויעקב איש תם, שתי נשים,  זש"ה כי]יג[  תנחומא  ויצא. 19

, זו לאה, שנאמר וירא ה' הלאה ורחל, אחת אהובה, זו רחל, שנאמר ויאהב גם את רחל, והאחת שנוא
  .שנואה לאהכי 
קח לו למך שתי נשים שם האחת עדה ושם השנית צלה, א"ר וי - בראשית רבה בראשית כג. 20

עזריה בשם ר' יהודה בר סימון כך היו אנשי דור המבול עושין היה אחד מהן לוקח לו שתים, אחת 
שהיתה וזו  ,לפריה ורביה ואחת לתשמיש, זו שהיתה לפריה ורביה היתה יושבת כאלו אלמנה בחיה

 .....לתשמיש היה משקה כוס של עקרים שלא תלד, והיתה יושבת אצלו מקושטת כזונה
אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יוחנן: כל אשה שתובעת בעלה לדבר ---בבלי  עירובין ק ב .21

 הווין לה בנים שאפילו בדורו של משה לא היו כמותן. -מצוה 
בתה וכי אימינו לאה זונה היית דכתיב ותצא דינה אמר ליה  כאמה -- ירושלמי סנהדרין  ב כ ה"ו .22

 לפום דכתיב ותצא לאה לקראתו פשטין יציאה מיציאה
מתוך סימנין שמסרה רחל ללאה לא הוה ידע עד השתא. לפיכך זכתה ויצא ---במגילה יג  בבלי . 23

 ממנה שאול.
שהאב אוהב מעשה בנו הנה יש שני סוגי אהבה, אחד ---בעל שם טוב בראשית פרשת מקץ. 24

החכם, ומתפאר במעשה החכמה שעושה או בדברי החכמה שמדבר, והשני שאוהב את בנו בעצם, 

 וכל מה שמדבר לפניו הכל הגון בעיניו בשביל אהבתו אותו,

ָאה ִעם־ַהצֹאן֙ בראשית פרק כט.  ל׀ ָבֹּ֗ ם ְוָרֵחֵּ֣ ר ִעָמ֑ נּו ְמַדֵבֵּ֣ ָ֖ ֩ר )ט( עֹודֶּ י ַכֲאשֶּ וא:)י( ַוְיִה֡ ה ִהֵֽ י ֹרָעָ֖ יָה ִכֵׁ֥ ר ְלָאִבָ֔ ֵּ֣  ֲאשֶּ

ת־הָ  ל אֶּ ַּ֤גֶּ ב ַוָיֵׁ֤ י ִא֑מֹו ַוִיַגֵּ֣ש ַיֲעֹקֹּ֗ ן ֲאִחֵּ֣ אן ָלָבָ֖ ֵֹׁ֥ ת־צ ֹו ְואֶּ י ִאמָ֔ ל ַבת־ָלָב֙ן ֲאִחֵּ֣ ת־ָרֵחֹּ֗ ב אֶּ ה ַיֲעֹקֵ֜ ר ָרָאֵ֨ י ַהְבֵאָ֔ ֙ן ֵמַע֙ל ִפֵּ֣ בֶּ אֶּ֙

י ן ֲאִחֵׁ֥ אן ָלָבָ֖ ֵֹׁ֥ ת־ צ ְשְק אֶּ ְבְך: ַוַיֵּ֕ ֹו ַוֵיֵֽ ת־ֹקלָ֖ א אֶּ ל ַוִיָשֵׁ֥ ב ְלָרֵח֑ ק ַיֲעֹקָ֖ ֹו:)יא( ַוִיַשֵׁ֥  ִאמֵֽ

 בראשית פרק מח. 26
ִים֙  ְפַר֙ ם אֶּ ְיָמה ִלי־ֵה֑ יך ִמְצַרָ֖ ֹ֛ י ֵאלֶּ ִים ַעד־ֹבִאֵׁ֥ ץ ִמְצַרֹּ֗ רֶּ ֵּ֣ ים ְלךֵ֜ ְבאֶּ י֩ך ַהנֹוָלִדֵ֨ י־ָבנֶּ ה ְשֵנֵֽ ן )ה( ְוַעָת֡ ה ִכְראּוֵבֵׁ֥  ּוְמַנשֶָּ֔

י:ְוִש  ְהיּו־ִלֵֽ ֹון ִיֵֽ  ְמעָ֖
ם: ּו ְבַנֲחָלָתֵֽ ם ִיָקְראָ֖ ֹ֛ ם ֲאֵחיהֶּ ל ֵשֹ֧ ּו ַעֵּ֣ ם ְלךֵּ֣ ִיְהי֑ ָ֖ ְדָת ַאֲחֵריהֶּ ר־הֹוַלֵׁ֥  )ו( ּומֹוַלְדְתךֹ֛ ֲאשֶּ

ץ רֶּ ָ֖ ֹוד ִכְבַרת־אֶּ ְך ְבעֵׁ֥ רֶּ ַע֙ן ַבּדֶָּ֔ ץ ְכַנ֙ רֶּ ֵׁ֤ ל ְבאֶּ י ָרֵחֵ֜ ָת֩ה ָעַלֵ֨ ן ֵמ֩ י ִמַפָּדֹּ֗ י׀ ְבֹבִאֵּ֣ ָה ָש֙ם  )ז( ַוֲאִנֵּ֣ ֵׁ֤ ְקְברֶּ ָתה ָואֶּ ְפָר֑ א אֶּ ֵֹּ֣ ָלב
ם: חֶּ ית ָלֵֽ וא ֵבֵׁ֥ ת ִהָ֖ ְפָרָ֔ ְך אֶּ רֶּ ֵּ֣  ְבדֶּ

אמר הבעל שם טוב ז"ל, והכהנים הלוים, שכל שפע הבאה הוא בשתי --בעל שם טוב  שופטים.27 
בחינות, דהיינו אהבה וצמצום, אהבה, שמחמתה משפיע לעולם התחתון, ובחינת צמצום הוא אותו 

 ד מעולם עליון לשרות בעולם התחתון:השפע היור
 

 לעילוי נשמת אבי מורי ראובן צבי בן הרב אהרן ובתיה ואימי מורתי ברטה בת רפאל וחוה ע"ה


