
   אמנוצניעותא דרחל
  ז"ויצא תשס' פ

  
 בוכה ה"הקב לפני אברהם בא המקדש בית שחרב בשעה נחמן בר שמואל ר"א   כד פתיחתא רבה איכה# 1

 המקדש בבית מהלך והיה, ראשו על ואפר, בגדיו את וקורע, פניו את ומכה, ראשו שערות ותולש, זקנו וממרט
, האומות ביד ומסרתן בני את הגלית מה מפני עולם של רבונו ה"הקב לפני אברהם אמר...וצועק וסופד
 ה"הקב לו אמר, לפניך עולה בני יצחק את שהעליתי מקום המקדש בית והחרבת, משונות מיתות בכל והרגום
 לי נתת שנה למאה ע"רבש ואמר ה"הקב לפני אברהם פתח מיד...התורה כל על ועברו חטאו בניך, לאברהם

 ולא כאכזרי עליו ונעשיתי, לפני עולה העלהו לי אמרת, שנים ושבע שלשים בן ורבח והיה דעתו על וכשעמד, בן
 ע"רבש ואמר יצחק פתח. בני על תרחם ולא זאת לי תזכור ולא, אותו כפתתי בעצמי אני אלא, עליו ריחמתי
 על ילב ברצון ונעקדתי דבריך על עכבתי לא, )ח כב בראשית (בני לעולה השה לו יראה יםקאל, אבא לי כשאמר

 ע"רבש ואמר יעקב פתח. בני על תרחם ולא, זאת לי תזכור ולא, הסכין תחת צוארי את ופשטתי המזבח גבי
 עצמי ומסרתי, בני את להרוג ובקש הרשע עשו בי פגע מביתו וכשיצאתי, לבן בבית עמדתי שנה עשרים לא

 וסבלתי, תרנגולים של חיםכאפרו שגדלתים לאחר, לטבחה כצאן אויביהם ביד נמסרו ועכשיו, עליהם למיתה
 פתח. בני על לרחם זאת לי תזכור לא ועתה, בעבורם גדול בצער הייתי ימי רוב כי, בנים גידול צער עליהם
 זמן וכשהגיע, במדבר כסוס לפניהם ורצתי, שנה ארבעים ישראל על הייתי נאמן רועה לא ע"רבש ואמר משה

  ...עליהם ולבכות לספוד לי שלחת שגלו יוועכש, עצמותי יפלו במדבר עלי גזרת, לארץ שיכנסו
ע גלוי לפניך שיעקב עבדך אהבני אהבה יתירה "ה ואמרה רבש"באותה שעה קפצה רחל אמנו לפני הקב...

יעץ אבי להחליפני לבעלי , וכשהשלימו אותן שבע שנים והגיע זמן נשואי לבעלי, ועבד בשבילי לאבא שבע שנים
סימן שיכיר ביני  והודעתי לבעלי ומסרתי לו, מאד כי נודעה לי העצהוהוקשה עלי הדבר עד , בשביל אחותי

ולאחר כן נחמתי בעצמי וסבלתי את תאותי ורחמתי על אחותי שלא , ובין אחותי כדי שלא יוכל אבי להחליפני
ולערב חלפו אחותי לבעלי בשבילי ומסרתי לאחותי כל הסימנין שמסרתי לבעלי כדי שהיא סבור , תצא לחרפה

אחותי והיה מדבר עמה והיא שותקת ואני  ולא עוד אלא שנכנסתי תחת המטה שהיה שוכב עם, חלשהיא ר
ולא קנאתי בה ולא הוצאתיה , מישיבתו על כל דבר ודבר כדי שלא יכיר לקול אחותי וגמלתי חסד עמה

 מלך ואתה, לא קנאתי לצרה שלי ולא הוצאתיה לבושה ולחרפה, ומה אני שאני בשר ודם עפר ואפר, לחרפה
חי וקיים רחמן מפני מה קנאת לעבודת כוכבים שאין בה ממש והגלית בני ונהרגו בחרב ועשו אויבים בם 

מיד נתגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא ואמר בשבילך רחל אני מחזיר את ישראל למקומן הדא , כרצונם
 על בניה מאנה להנחם על קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה' כה אמר ה) א"ירמיה ל(הוא דכתיב 
' מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה כי יש שכר לפעולתך וגו' כה אמר ה/) א"ירמיהו ל/שם (וכתיב , בניה כי איננו

  .ושבו בנים לגבולם' ויש תקוה לאחריתך נאם ה/) א"ירמיהו ל/שם (וכתיב 
  
 ֶּבן ֲאחֹתֹו ַוָּיָרץ ִלְקָראתֹו ַוְיַחֶּבק לֹו ַוְיַנֶּׁשק לֹו ַוְיִביֵאהּו ַוְיִהי ִכְׁשמַֹע ָלָבן ֶאת ֵׁשַמע ַיֲעקֹב) יג( -בראשית פרק כט # 2

 :ַוּיֹאֶמר לֹו ָלָבן ַאְך ַעְצִמי ּוְבָׂשִרי ָאָּתה ַוֵּיֶׁשב ִעּמֹו חֶֹדׁש ָיִמים) יד( :ֶאל ֵּביתֹו ַוְיַסֵּפר ְלָלָבן ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה
ּוְלָלָבן ְׁשֵּתי ָבנֹות ֵׁשם ַהְּגדָֹלה ) טז ( :ב ֲהִכי ָאִחי ַאָּתה ַוֲעַבְדַּתִני ִחָּנם ַהִּגיָדה ִּלי ַמה ַּמְׂשֻּכְרֶּתָךַוּיֹאֶמר ָלָבן ְלַיֲעקֹ) טו(

 ֶאת ָרֵחל ַוֶּיֱאַהב ַיֲעקֹב) יח( :ְוֵעיֵני ֵלָאה ַרּכֹות ְוָרֵחל ָהְיָתה ְיַפת ּתַֹאר ִויַפת ַמְרֶאה) יז( :ֵלָאה ְוֵׁשם ַהְּקַטָּנה ָרֵחל
ַוּיֹאֶמר ָלָבן טֹוב ִּתִּתי אָֹתּה ָלְך ִמִּתִּתי אָֹתּה ְלִאיׁש ַאֵחר ְׁשָבה ) יט( :ַוּיֹאֶמר ֶאֱעָבְדָך ֶׁשַבע ָׁשִנים ְּבָרֵחל ִּבְּתָך ַהְּקַטָּנה

ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ֶאל ָלָבן ) כא( :ים ְּבַאֲהָבתֹו אָֹתּהַוַּיֲעבֹד ַיֲעקֹב ְּבָרֵחל ֶׁשַבע ָׁשִנים ַוִּיְהיּו ְבֵעיָניו ְּכָיִמים ֲאָחִד) כ( :ִעָּמִדי
ַוְיִהי ָבֶעֶרב ) כג( :ַוֶּיֱאסֹף ָלָבן ֶאת ָּכל ַאְנֵׁשי ַהָּמקֹום ַוַּיַעׂש ִמְׁשֶּתה) כב( :ָהָבה ֶאת ִאְׁשִּתי ִּכי ָמְלאּו ָיָמי ְוָאבֹוָאה ֵאֶליָה

) כה( :ַוִּיֵּתן ָלָבן ָלּה ֶאת ִזְלָּפה ִׁשְפָחתֹו ְלֵלָאה ִבּתֹו ִׁשְפָחה) כד( :ו ַוָּיבֹא ֵאֶליָהַוִּיַּקח ֶאת ֵלָאה ִבּתֹו ַוָּיֵבא אָֹתּה ֵאָלי
ַוּיֹאֶמר ) כו( :ַוְיִהי ַבּבֶֹקר ְוִהֵּנה ִהוא ֵלָאה ַוּיֹאֶמר ֶאל ָלָבן ַמה ּזֹאת ָעִׂשיָת ִּלי ֲהלֹא ְבָרֵחל ָעַבְדִּתי ִעָּמְך ְוָלָּמה ִרִּמיָתִני

ַמֵּלא ְׁשֻבַע זֹאת ְוִנְּתָנה ְלָך ַּגם ֶאת זֹאת ַּבֲעבָֹדה ֲאֶׁשר ) כז( : לֹא ֵיָעֶׂשה ֵכן ִּבְמקֹוֵמנּו ָלֵתת ַהְּצִעיָרה ִלְפֵני ַהְּבִכיָרהָלָבן
   : ֶאת ָרֵחל ִּבּתֹו לֹו ְלִאָּׁשהַוַּיַעׂש ַיֲעקֹב ֵּכן ַוְיַמֵּלא ְׁשֻבַע זֹאת ַוִּיֶּתן לֹו) כח( :ַּתֲעבֹד ִעָּמִדי עֹוד ֶׁשַבע ָׁשִנים ֲאֵחרֹות

  
 שםי "רש3#
 :שהרי עבד הבית בא לכאן בעשרה גמלים טעונים,  כסבור ממון הוא טעון- וירץ לקראתו ) יג(

 : כשלא ראה עמו כלום אמר שמא זהובים הביא והנם בחיקו-ויחבק 
 : אמר שמא מרגליות הביא והם בפיו- וינשק לו 

  :ושנטלו ממונו ממנו, ך אונס אחיו שלא בא אלא מתו-ויספר ללבן 
אלא מפני קורבה אטפל בך חדש ,  מעתה אין לי לאספך הביתה הואיל ואין בידך כלום-אך עצמי ובשרי ) יד(

 :וכן עשה ואף זו לא לחנם שהיה רועה צאנו, ימים
  :וכי בשביל שאחי אתה תעבדני חנם,  לשון תימה- הכי אחי אתה ) טו(

ל הסימנים הללו למה לפי שהיה יודע בו שהוא רמאי אמר לו אעבדך ברחל  כ-אחדים ברחל בתך הקטנה 
ל הקטנה "ל בתך ושמא תאמר אחליף ללאה שמה ואקרא שמה רחל ת"ושמא תאמר רחל אחרת מן השוק ת

  :כ לא הועיל שהרי רמהו"ואעפ
  
 לבן הרמאי  לבן רמאי היה ועל כן נקרא-ויאסוף לבן  -  כב :דעת זקנים מבעלי התוספות בראשית כט# 4

  :ונתכוין לשכר את יעקב ביין כדי לרמותו ולא יבחין בין רחל ללאה ותדע שהרי ברחל לא עשה משתה
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 בה שהיתה צניעות בשכר, ֵעיָניו ִמַּצִּדיק ִיְגַרע לֹא )לו איוב( דכתיב מאי: אלעזר רבי אמר -. יג מגילה 'מס# 5
 היתה צניעות ומאי. אסתר ממנו ויצאת זכה - בשאול בו שהיה צניעות ובשכר, שאול ממנה ויצא זכתה - ברחל
 אביה אחות בן והלא? הוא אביה אחי וכי. הוא אביה אחי כי לרחל יעקב ויגד )כט בראשית( דכתיב - ברחל בה
 אחיו: לה אמר -. ליה יכלת ולא, הוא רמאה אבא, מיהו. אין: ליה אמרה? לי מינסבא: לה אמר אלא? הוא
 תתבר נבר עם )כב ב שמואל(, אין: לה אמר -? ברמיותא לסגויי לצדיקי שרי ומי: ליה אמרה -. ברמאות אנא
. מקמה לי מנסיב ולא, מינאי דקשישא אחתא לי אית: ליה אמרה - ? רמיותא ומאי: לה אמר. תתפל עקש ועם
 בראשית( דכתיב והיינו. ניהלה מסרתינהו, אחתאי מיכספא השתא: אמרה, ליליא מטא כי. סימנים לה מסר
 לא ללאה רחל שמסרה סימנין מתוך: אלא? היא לאה לאו השתא דעד מכלל, לאה היא והנה בבקר ויהי )כט
 דבר ואת )י' א שמואל( דכתיב - בשאול היתה צניעות ומה. שאול ממנה ויצא זכתה לפיכך. השתא עד ידע הוה

 הוא ברוך כשהקדוש: אלעזר רבי ואמר. אסתר ממנו ויצאת זכה -  שמואל אמר אשר לו הגיד לא המלוכה
, )'וגו (ויגבהו לנצח וישיבם )לו איוב( שנאמר, הדורות כל סוף עד בניו ולבני לבניו פוסק -  לאדם גדולה פוסק
  . 'וגו בזקים אסורים ואם )לו איוב( שנאמר, משפילו הוא ברוך הקדוש -  דעתו הגיס ואם

  
  
  יט:בראשית כט אזנים לתורה# 6
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  והדלקת הנר השלשה סימנין שמסרה לה נדה וחלה -ויהי בבקר  -  כה: בראשית כט' התוס'דעת זקנים מב7#
  
   בראשית כטפרדס יוסף# 8
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 אנשי כל כינס משתה ויעש המקום אנשי כל את לבן ויאסוף - לבן ויאסוף יט ה"ד ע פרשה רבה בראשית# 9

 ליה אמרין המים נתברכו לכאן הזה הצדיק שבא וכיון למים קיםדחו שהיינו אתם יודעים להם אמר מקומו
 עבד והוא, סגי רחל להדא רחים דהוא לאה ליה ויהב ביה מרמי אנא אתון בעיין אין להון אמר, לך אהני ומה
 מפרסם מנכון חד דלית משכון לי הבו להון אמר, לך דהני מה עביד ליה אמרין, אוחרין שנין שבעה גבכון הכא

 באנשי שרימה הארמי לבן שמו נקרא למה הוי, וקופר משח חמר עליהון ואייתי ואזל משכונין ליה ויהבון
 חסד גמלת את ליה אמרין כדין הוא מה להון אמר ברמשא דעל וכיון ביה מכללין הוו יומא וכולי, מקומו
 וחפון תאמעל אתון ברמשא, לאה היא לאה היא, ליא הא ליא הא ואמרין קודמוי מקלסין והיו בזכותך
  דכוותכון דכרין דאנן סבור את מה ליה אמרי, כדין מהו להן אמר, בוציניא

  
 ללאה נותנן ולבן לרחל ליתנם סבלונות משלח והיה רחל לישא יעקב בקש - ו סימן ויצא תנחומא מדרש# 10

, יקהשת אלא טוב לגוף מצאתי ולא החכמים בין גדלתי ימי כל גמליאל בן שמעון ר"א, שותקת רחל והיתה
  ...ושתקה אחותה ביד סבלונותיה ראתה בשתיקה זרעה עמדה בשתיקה תפשה רחל

  
 ָרֵחל ַוּתֹאֶמר ִאּמֹו ֵלָאה ֶאל אָֹתם ַוָּיֵבא ַּבָּׂשֶדה דּוָדִאים ַוִּיְמָצא ִחִּטים ְקִציר ִּביֵמי ְראּוֵבן ַוֵּיֶלְך -יד :ל בראשית# 11
 ָלֵכן ָרֵחל ַוּתֹאֶמר ְּבִני ּדּוָדֵאי ֶאת ַּגם ְוָלַקַחת ִאיִׁשי ֶאת ַקְחֵּתְך ַהְמַעט ָלּה ַוּתֹאֶמר :ְּבֵנְך ִמּדּוָדֵאי ִלי ָנא ְּתִני ֵלָאה ֶאל

  :ְבֵנְך ּדּוָדֵאי ַּתַחת ַהַּלְיָלה ִעָּמְך ִיְׁשַּכב
  
 


