
   5.9.3333  בס"ד

 אהבת יעקב ורחל –פרשת ויצא 

 כ-. בראשית כט, י1

ל אֶׁ  ת צֹאן ָלָבן ֲאִחי ִאּמֹו ַוִיַגש ַיֲעֹקב ַוָיגֶׁ ת ָרֵחל ַבת ָלָבן ֲאִחי ִאּמֹו ְואֶׁ ר ָרָאה ַיֲעֹקב אֶׁ ת צֹאן ַוְיִהי ַכֲאשֶׁ ַעל ִִּי ַהְבֵאר ַוַיְשְק אֶׁ ֵֵ ן  בֶׁ ת ָהאֶׁ

ן ִרבְ ָלָבן ֲאִחי ִאּמֹו ת ֹקלֹו ַוֵיְבְך: ַוַיֵגד ַיֲעֹקב ְלָרֵחל ִכי ֲאִחי ָאִביָה הּוא ְוִכי בֶׁ ָקה הּוא ַוָָָּר  ַוֵַָּגד ְלָאִביָה ... : ַוִיַשק ַיֲעֹקב ְלָרֵחל ַוִיָשא אֶׁ

ת ָרֵחל ּוְלָלָבן ְשֵָּי ָבנֹות ֵשם ַהְגֹדָלה ֵלָאה ְוֵשם ַהְקַטָנה ָרֵחל: ְוֵעיֵני ֵלָאה  ה: ַויֱֶׁאַהב ַיֲעֹקב אֶׁ ְראֶׁ ֵַ ַרכֹות ְוָרֵחל ָהְיָתה ְיַפת ַָֹּאר ִויַפת 

ַבע ָשִנים ַוִיְהיּו בְ  ַבע ָשִנים ְבָרֵחל ִבְָָּך ַהְקַטָנה ... ַוַיֲעֹבד ַיֲעֹקב ְבָרֵחל שֶׁ ֱעָבְדָך שֶׁ ר אֶׁ ֵֶׁ ים ֲאָחִדים ְבַאֲהָבתֹו ֹאָתַּויֹא ִֵ   ֵעיָניו ְכָי

 

 ֵשלי פרק לא, ל. 2

ל ַהֹיִפי ִאָשה ִיְרַאת ה' ִהיא ִתְתַהָלל: בֶׁ ר ַהֵחן ְוהֶׁ קֶׁ  שֶׁ

 

 ב(-. בראשית )ל, א3

 ֵֵ ל ַיֲעֹקב ָהָבה ִלי ָבִנים ְוִאם ַאִין  ר אֶׁ ֵֶׁ א ָרֵחל ִכי לֹא ָיְלָדה ְלַיֲעֹקב ַוְַָּקֵנא ָרֵחל ַבֲאֹחָתּ ַוָֹּא ַיֲעֹקב ְבָרֵחל  ָתה ָאֹנִכי: ַוִיַחר ַא ַוֵָּרֶׁ

ר ֲהַתַחת א ֵֶׁ ן: -ַויֹא ֵּמְך ְִִּרי ָבטֶׁ ִֵ ַנע  ֵָ ר         לוהים ָאֹנִכי ֲאשֶׁ

 

 . ֵדרש שכל טוב4

 אֵר לו הקב"ה: וכי כך עונין את הֵעיקות?! חייך, שבניך עוֵדים לפני בנה!  -ויחר א  יעקב ברחל 

 

ּדּוָדאֵ . 5  ִֵ ל ֵלָאה ְִָּני ָנא ִלי  ר ָרֵחל אֶׁ ֵֶׁ ר ָרֵחל ָלֵכן ַוָֹּא ֵֶׁ ת ּדּוָדֵאי ְבִני ַוָֹּא ת ִאיִשי ְוָלַקַחת ַגם אֶׁ ַעט ַקְחְֵָּך אֶׁ ְֵ ר ָלּ ַה ֵֶׁ י ְבֵנְך: ַוָֹּא

         ִיְשַכב ִעָּמְך ַהַלְיָלה ַַָּחת ּדּוָדֵאי ְבֵנְך: 

 

 רש"י, שם(. )ולפי שזלזלה בֵשכב הצדיק לא זכתה להיקבר עֵו . 6

 

ר ִָּ . 7 ה ִעָּמִדי ְוַקח ָלְך ְולֹא ָיַדע ַיֲעֹקב ִכי ָרֵחל ְגָנָבַתם: ִעם ֲאשֶׁ ֵָ ר ְלָך  ד ַאֵחינּו ַהכֶׁ גֶׁ ת אלוהיָך לֹא ִיְחיֶׁה נֶׁ ָצא אֶׁ ְֵ  

 

 לא-. בראשית ֵ"ט, כט8

ר בִ  ל ַהְּמָעָרה ֲאשֶׁ ל ֲאֹבָתי אֶׁ ל ַעִּמי ִקְברּו ֹאִתי אֶׁ ם ֲאִני נֱֶׁאָס  אֶׁ ר ֲאֵלהֶׁ ֵֶׁ ת ַאְבָרָהם ַוְיַצו אֹוָתם ַויֹא ְפרֹון ַהִחִָּי ... ָשָּמה ָקְברּו אֶׁ ְשֵדה עֶׁ

ת ֵלָאה:  ת ִיְצָחק ְוֵאת ִרְבָקה ִאְשָֹּו ְוָשָּמה ָקַבְרִָּי אֶׁ  ְוֵאת ָשָרה ִאְשָֹּו ָשָּמה ָקְברּו אֶׁ

     

אֹו. 9 ֵֵ ם ַוִיָשא ַיֲעֹקב ֵעיָניו ַוַיְרא ְוִהֵנה ֵעָשו ָבא ְוִעּמֹו ַאְרַבע  ת ַהְיָלִדים ַעל ֵלָאה ְוַעל ָרֵחל ְוַעל ְשֵָּי ַהְשָפחֹות: ַוָישֶׁ ת ִאיש ַוַיַח  אֶׁ

ת יֹוֵס  ַאֲחֹרִנים:  ת ָרֵחל ְואֶׁ יָה ַאֲחֹרִנים ְואֶׁ ת ֵלָאה ִויָלדֶׁ ן ִראֹשָנה ְואֶׁ ת ַיְלֵדיהֶׁ ת ַהְשָפחֹות ְואֶׁ  ב(-)לג, א   אֶׁ

 

ר ַעְבְּדָך ָאִבי ֵאֵלי. 10 ֵֶׁ ם ִכי ְשַנִים ָיְלָדה ִלי ִאְשִָּי: ַויֹא ם ְיַדְעֶָּׁ  )ֵד, כז(     נּו ַאֶָּׁ

 

נֶׁא. 11 ת ָאָדם ִָָּאיר ִָָּניו ְוֹעז ִָָּניו ְישֻׁ ֵַ  )קוהלת ח', א(    ָחְכ

 נדרים ד  ט עֵוד ב. 12

ֵן הדרום, וראיתיו שהוא דתניא, אֵר שֵעון הצדיק: ֵיֵי לא אכלתי אשם נזיר טֵא אלא אחד; פעם אחת בא אדם אחד נזיר 

יפה עינים וטוב רואי וקווצותיו סדורות לו תלתלים, אֵרתי לו: בני, ֵה ראית להשחית את שערך זה הנאה? אֵר לי: רועה 

הייתי לאבא בעירי, הלכתי לֵלאות ֵים ֵן הֵעיין ונסתכלתי בבבואה שלי, ופחז עלי יצרי ובקש לטורדני ֵן העולם, אֵרתי 

ֵתגאה בעולם שאינו שלך, בֵי שהוא עתיד להיות רֵה ותולעה? העבודה, שאגלחך לשֵים! ֵיד עֵדתי  לו: רשע! לֵה אתה

ונשקתיו על ראשו, אֵרתי לו: בני, כֵוך ירבו נוזרי נזירות בישראל, עליך הכתוב אוֵר: איש... כי יפליא לנדור נדר נזיר 

 להזיר לה'.

 

 תענית ד  ז עֵוד א. 13

ים, וכתיב לכו שברו ואכלו ולכו שברו בלוא כס  ובלוא ֵחיר יין וחלב, לוֵר לך: ֵה שלשה ֵשקין דכתיב הוי כל צֵא לכו לֵ

הללו אין ֵתקייֵין אלא בפחות שבכלים, א  דברי תורה אין ֵתקייֵין אלא בֵי שדעתו שפלה. כדאֵרה ליה ברתיה דקיסר 

אֵרה ליה: אלא בֵאי  -רֵי חֵרא בֵני דפחרא.  אֵר לה: אביך -לרבי יהושע בן חנניה: אי, חכֵה ֵפוארה בכלי ֵכוער! 

אזלה ואֵרה ליה לאבוה. רֵייא לחֵרא בֵני דהבא וכספא,  -רֵו בֵאני דהבא וכספא.  -אֵר לה: אתון דחשביתו  -נירֵי? 

ֵרת ותקי . אתו ואֵרו ליה. אֵר לה לברתיה: ֵאן אֵר לך הכי? אֵרה ליה: רבי יהושע בן חנניה. קריוהו, אֵר ליה: אֵאי א

 טפי הוו גֵירי. -אי הוו סנו  והא איכא שפירי דגֵירי! -אֵרי לה.  -אֵר ליה: כי היכי דאֵרה לי  -לה הכי? 

 תרגום חופשי: כֵו שאֵרה  בתו של הקיסר )אדריאנוס( לרבי יהושע בן חנניה: אוי, ֵכֵה ֵפוארה בכלי ֵכוער. אֵר לה:

ר לה: אתם חשובים. שיֵו בכלי זהב וכס . הלכה ואֵרה לאביה. שם אבי שם יין בכלי חרס. אֵרה לו: אלא בֵה נשים? אֵ



בכלי זהב וכס  והחֵי  היין. באו ואֵרו לו. אֵר לבתו: ֵי אֵר לך כך? אֵרה לו: רבי יהושע בן חנניה. קראוהו, אֵר לו 

 אילו היו ֵכוערים היו לוֵדים יותר הקיסר: ֵדוע אֵרת כך? אֵר לו: כֵו שאֵרה לי כך אֵרתי לך. והרי יש יפים ולֵדנים?

 

ָה ַוִיָנֵחם ִיְצָחק ַאחֲ . 14 ת ִרְבָקה ַוְִָּהי לֹו ְלִאָשה ַויֱֶׁאָהבֶׁ ָה ִיְצָחק ָהֹאֱהָלה ָשָרה ִאּמֹו ַוִיַקח אֶׁ  )כד, סז(  ֵרי ִאּמֹו: ַוְיִבאֶׁ

 

ד ֵבן ַוְִָּקָרא ְשֵֹו ְראּוֵבן ִכי אָ . 15 ר ִכי ַוַַָּהר ֵלָאה ַוֵָּלֶׁ ֵֶׁ ד ֵבן ַוָֹּא ָרה ִכי ָרָאה ה' ְבָעְנִיי ִכי ַעָָּה יֱֶׁאָהַבִני ִאיִשי: ַוַַָּהר עֹוד ַוֵָּלֶׁ ְֵ

עֹון:  ְֵ ת זֶׁה ַוְִָּקָרא ְשֵֹו ִש ן ִלי ַגם אֶׁ ע ה' ִכי ְשנּוָאה ָאֹנִכי ַוִיֶָּׁ ֵַ  ָש

ר ַעָָּה ַהִַַּעם ִילָ  ֵֶׁ ד ֵבן ַוָֹּא ה ִאיִשי ֵאַלי ִכי ָיַלְדִָּי לֹו ְשֹלָשה ָבִנים ַעל ֵכן ָקָרא ְשֵֹו ֵלִוי: ַוַַָּהר עֹוד ַוֵָּלֶׁ  וֶׁ

ת:  דֶׁ לֶׁ ִֵ ד  ֵֹ ת ה' ַעל ֵכן ָקְרָאה ְשֵֹו ְיהּוָדה ַוֲַָּע ה אֶׁ ר ַהִַַּעם אֹודֶׁ ֵֶׁ ד ֵבן ַוָֹּא   ַוַַָּהר עֹוד ַוֵָּלֶׁ

  

א ָרֵחל ִכי לֹא ָיְלָדה ְלַיֲעֹקב ַוְָּקַ . 16 ָתה ָאֹנִכי: ַוִיַחר ַא  ַיֲעֹקב ְבָרֵחל ַוֵָּרֶׁ ֵֵ ל ַיֲעֹקב ָהָבה ִלי ָבִנים ְוִאם ַאִין  ר אֶׁ ֵֶׁ ֵנא ָרֵחל ַבֲאֹחָתּ ַוָֹּא

ן:  ֵּמְך ְִִּרי ָבטֶׁ ִֵ ַנע  ֵָ ר  ר ֲהַתַחת ֱאֹלִהים ָאֹנִכי ֲאשֶׁ ֵֶׁ        ַויֹא

 

ת ָאִחיו ְוִשֵחת ַאְרָצה ְלִבְלִָּי ְנָתן זֶַׁרע ְלָאִחיו: ַוֵיַדע אֹוָנן ִכי לֹא לֹו ִיְהיֶׁה ַהָזַרע ְוָהיָ . 17 ל ֵאשֶׁ  )לח, ט(  ה ִאם ָבא אֶׁ

 )רש"י, שם(.      ולֵה היה ער ֵשחית זרעו? כדי שלא תתעבר ויכחיש יפיה 

 

ּמֶׁ . 18 ִֵ יָה ְוֵתֵלד ַעל ִבְרַכי ְוִאָבנֶׁה ַגם ָאֹנִכי  ִתי ִבְלָהה בֹא ֵאלֶׁ ֵָ ר ִהֵנה ֲא ֵֶׁ יָה ַוָֹּא ת ִבְלָהה ִשְפָחָתּ ְלִאָשה ַוָיבֹא ֵאלֶׁ ן לֹו אֶׁ ָנה: ַוִֶָָּּׁ

 ַיֲעֹקב: 

ר ָרֵחל ַנְפָּּוֵלי אֱ  ֵֶׁ ד ִבְלָהה ִשְפַחת ָרֵחל ֵבן ֵשִני ְלַיֲעֹקב: ַוָֹּא ִָָּלי: ֹלוִהים ִנְפְַָּלִָּי ִעם ֲאֹחִתי ַגם ָיֹכְלִָּי ַוְִָּקָרא ְשֵֹו ַנפְ -ַוַַָּהר עֹוד ַוֵָּלֶׁ

  

ת ִזְלִָּה ִשְפָחָתּ ַוִֵָָּּן ֹאָתּ ְלַיֲעֹקב ְלִאָשה. 19 ת ַוִַָּקח אֶׁ דֶׁ לֶׁ ִֵ ָדה  ְֵ א ֵלָאה ִכי ָע ר ֵלָאה... ַוֵָּרֶׁ ֵֶׁ ת ְשֵֹו  (ָבא ָגד) בגד ַוָֹּא ַוְִָּקָרא אֶׁ

  ָגד:

       

ת ִאיִשי ְוָלַקַחת גַ . 20 ַעט ַקְחְֵָּך אֶׁ ְֵ ר ָלּ ַה ֵֶׁ ת ּדּוָדֵאי ְבִני ... ַוָֹּא   ם אֶׁ

     

יָה ְבַחיֶׁיָה: . 21 ְרָוָתּ ָעלֶׁ ל ֲאֹחָתּ לֹא ִתָקח ִלְצֹרר ְלַגלֹות עֶׁ  )ויקרא יח, יח(     ְוִאָשה אֶׁ

 

22 . ... ּ ֵָ ת ַרְח  )כט, לא(       ַוַיְרא ה' ִכי ְשנּוָאה ֵלָאה ַוִיְפַָּח אֶׁ

 רד"ק שם

לא היה יעקב שונא אותה, אבל היה אוהב אותה, אלא לפי שהיה אוהב את רחל יותר ֵלאה קרא לאה  -וירא ה' כי שנואה לאה 

 שנואה, כלוֵר כנגד אהבתה של רחל היתה שנואה. וכן: האחת אהובה והאחת שנואה.

 

יָה ּוְשֵנָאּ: ְוָשם ָלּ ֲעִליֹלת ְּדָבִרים ְוהֹוִצא עָ . 23 ְקַרב ִכי ִיַקח ִאיש ִאָשה ּוָבא ֵאלֶׁ ת ָהִאָשה ַהזֹאת ָלַקְחִָּי ָואֶׁ ר אֶׁ ֵַ יָה ֵשם ָרע ְוָא לֶׁ

ָצאִתי ָלּ ְבתּוִלים:  ֵָ יָה ְולֹא   יד(-)דברים כב, יג       ֵאלֶׁ

 

ְרַות ָּדָבר ְוָכַתב ָלּ. 24 ָצא ָבּ עֶׁ ֵָ ָצא ֵחן ְבֵעיָניו ִכי  ְֵ ת ְוָנַתן ְבָיָדּ ... ּוְשֵנָאּ  ִכי ִיַקח ִאיש ִאָשה ּוְבָעָלּ ְוָהָיה ִאם לֹא ִת ר ְכִריתֻׁ ֵספֶׁ

ֵביתֹו:  ִֵ ת ְוָנַתן ְבָיָדּ ְוִשְלָחּ  ר ְכִריתֻׁ  ג(-)דברים כד, א    ָהִאיש ָהַאֲחרֹון ְוָכַתב ָלּ ֵספֶׁ

 

רֵב"ן, כט לא(.) לוהים יודע כי להנשא אל הצדיק עשתה כן, ורחם עליה -והא. 25



 

ת. 26 ֵָ ְך ִָָּקֵברוַ  ָרֵחל ַוָָּ רֶׁ ְפָרָתה ְבדֶׁ ם ֵבית ִהוא אֶׁ ֵצָבה ַיֲעֹקב ַוַיֵצב :ָלחֶׁ ָרָתּ ַעל ֵַ ת ִהוא ְקבֻׁ בֶׁ צֶׁ ַרת ֵַ  כ(-)לה, יט ַהיֹום:  ַעד ָרֵחל ְקבֻׁ

 

ר ְוַהִּמְצִָּה. 27 ר ֲאשֶׁ ֵַ ֵרֵעהּו ... ֵעד ִאיש ִנָסֵתר ִכי ּוֵבינֶָׁך ה' ֵביִני ִיצֶׁ  ָא  נב(.-)לא, ֵט  ַהַּמֵצָבה ... ֵעָדהוְ  ַהזֶׁה ַהַגל ֵֵ

 

ה ַוִיְכָֹּב. 28 שֶׁ ר ַוַיְשֵכם' ה ִּדְבֵרי ָכל ֵאת ֵֹ ן ַבֹבקֶׁ ְזֵבחַ  ַוִיבֶׁ ְשֵרה ּוְשֵָּים ָהָהר ַַָּחת ִֵ ֵצָבה עֶׁ  ִיְשָרֵאל ... ַוִיַקח ִשְבֵטי ָעָשר ִלְשֵנים ֵַ

ר רּו ָעםהָ  ְבָאְזֵני ַוִיְקָרא ַהְבִרית ֵספֶׁ ְֵ ר ֹכל ַויֹא ר ֲאשֶׁ ה' ה ִּדבֶׁ ע ַנֲעשֶׁ ֵָ ה ַוִיַקח :ְוִנְש שֶׁ ת ֵֹ ר ָהָעם ַעל ַוִיְזֹרק ַהָּדם אֶׁ ֵֶׁ  ַהְבִרית ַדם ִהֵנה ַויֹא

ר ם' ה ָכַרת ֲאשֶׁ ה: ַהְּדָבִרים ָכל ַעל ִעָּמכֶׁ  ח(-)שֵות כד, ג        ָהֵאלֶׁ

 

ת. 29 ֵָ ת ְּדֹבָרה ַוָָּ ינֶׁקֶׁ ַַָּחת ַוִָָּקֵבר ָקהִרבְ  ֵֵ  )לה, ח(   ָבכּות:  ַאלֹון ְשֵֹו ַוִיְקָרא ָהַאלֹון ַַָּחת ֵאל ְלֵבית ִֵ

 

ת ֵָ ְך ַוִָָּקֵבר ָרֵחל ַוָָּ רֶׁ ְפָרָתה ְבדֶׁ ם ֵבית ִהוא אֶׁ ֵצָבה ַיֲעֹקב ַוַיֵצב :ָלחֶׁ ָרָתּ ַעל ֵַ ת ִהוא ְקבֻׁ בֶׁ צֶׁ ַרת ֵַ  כ(-)שם, יט ַהיֹום:  ַעד ָרֵחל ְקבֻׁ

 

  

 

 


