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A Reward for their Labor: The Power of Rachel and Leah
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ה־לי בָ ֹ֔ ִנים ו ְִאם־
אמר ֶ ָֽאל־ ַיעֲקֹ ב֙ ָ ָֽהבָ ִ ֵּ֣
(א) ו ֵַּ֣ת ֶרא ָר ֵ֗חל ִ ֵּ֣כי ֹ֤ל ֹא ָי ְָֽל ָדה֙ ְל ַיעֲקֹֹ֔ ב ו ְַת ַקנֵּ֥א ָר ֵ֖חל בַ אֲ חֹ ָ ָ֑תּה ו ַֹ֤ת ֹ ֶ
ַ ֵ֖איִן מ ָ ֵּ֥תה אָ ָֽ ֹנכִ י...
ֹלהים׀ נִ ְפ ַ ַּ֛ת ְל ִתי ִעם־אֲ חֹ ִ ֵ֖תי גַם־ ָי ָֹ֑כ ְל ִתי ו ִַת ְק ָ ֵּ֥רא ְש ֵ֖מֹו נ ְַפ ָת ִ ָֽלי...
תּולי אֱ ִ ִ֧
אמר ָר ֵ֗חל נ ְַפ ֵ֨
(ח) ו ֵַּ֣ת ֹ ֶ
אמר ָר ֵ֗חל לָ כן֙ י ְִשכַ ֹ֤ב
ת־ּדּוד ֵ֖אי ְב ִנָ֑י ו ֵַּ֣ת ֹ ֶ
ָ
ישי וְלָ ַ֕ ַקחַ ת גַ ֵּ֥ם אֶ
ת־א ֹ֔ ִ
ִ
אמר לֵָ֗ ּה הַ ְמעַ ט֙ ַק ְח ֵּ֣תְך אֶ
(טו) ו ֵַּ֣ת ֹ ֶ
ּדּוד ֵּ֥אי ְבנְֵָֽֽך:
ִע ָמְך֙ הַ לַֹ֔ יְלָ ה ַ ֵ֖תחַ ת ָ
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ר' חנין בשם ר' שמואל בר ר' יצחק אמר כיון שראה אבינו יעקב מעשים שרימה לאה באחותה
נתן דעתו לגרשה וכיון שפקדה הקדוש ברוך הוא בבנים אמר לאמן של אלו אני מגרש.
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(ד) וַיִ ְר ֵּ֣אּו אֶ חֵָ֗ יו ִ ָֽכי־אֹ ֞תֹו אָ ַ ֹ֤הב אֲ ִביהֶ ם֙ ִמכָל־אֶ חָֹ֔ יו ַ ָֽוֵֽיִ ְשנְ ֵ֖אּו אֹ ָ֑תֹו ו ְֵּ֥ל ֹא יָכְ לֵ֖ ּו ַּד ְב ֵּ֥רֹו ְל ָשֹלָֽ ם...
ֹתיו
ַיֹוספּו עֹוד֙ ְש ֵּ֣נ ֹא אֹ ֹ֔תֹו עַ ל־ חֲ ֹלמ ָ ֵ֖
של ָ ָ֑בנּו ו ִ ֹ֤
ם־מ ֵּ֥שֹול ִת ְמ ֵ֖ ֹ
אמרּו לֹו֙ אֶ חָֹ֔ יו הֲ ָמֹלֹ֤ ְך ִת ְמֹלְך֙ עָ ֹ֔לינּו ִא ָ
(ח) ֹ֤וַי ֹ ְ
ל־ּדבָ ָ ָֽריו...
וְעַ ְ
אּו־בֹו אֶ ָ ָ֑חיו וְאָ ִ ֵ֖ביו ָש ַ ֵּ֥מר אֶ ת־הַ ָּד ָ ָֽבר:
(יא) ַוי ְַקנְ ֵ֖
4) Vayikra 18
ו ְִא ָ ֵּ֥שה אֶ ל־אֲ חֹ ָ ֵ֖תּה ֵּ֣ל ֹא ִת ָ ָ֑קח ִלצְ ֵֹ֗רר ְלג ִַ֧לֹות עֶ ְרו ָ ַָּ֛תּה עָ ֶלֵ֖יהָ ְבחַ ֶיָֽיהָ :
5) Devarim 21
הּובה
י־ת ְה ֵֶ֨יין ָ ְל ִ֜ ִאיש ְש ֵּ֣תי נ ֵ֗ ִָשים הָ אַ ַ ֹ֤חת אֲ הּובָ ה֙ וְהָ אַ ַ ֵּ֣חת ְשנּואָֹ֔ ה ו ְָי ְָֽלדּו־לֵּ֣ ֹו בָ ֹ֔ ִנים הָ אֲ ָ ֵ֖
(טו) ִ ָֽכ ִ
יאה( :טז) וְהָ ֵָ֗יה ְביֹום֙ הַ נְ ִחילֵּ֣ ֹו אֶ ת־בָ ָֹ֔ניו ֵּ֥את אֲ ֶשר־י ְִהיֶ ֵ֖ה לָ֑ ֹו ֵּ֣ל ֹא
נּואה וְהָ יָ ַּ֛ה הַ ֵּ֥בן הַ ְב ֵֹ֖כר לַ ְשנִ ָ ָֽ
וְהַ ְש ָ ָ֑
נּואה הַ ְב ָֹֽכר( :יז) כִ ֩י אֶ ת־הַ ְב ֵ֨ ֹכר בֶ ן־הַ ְשנּואִָ֜ ה י ֵ֗ ִַכיר
ל־פנֵּ֥י בֶ ן־הַ ְש ָ ֵ֖
הּובה עַ ְ
ן־האֲ ֹ֔ ָ
יּו ֵַ֗כל ְלבַ כר֙ אֶ ת־בֶ ָ ֵּ֣
אשית אֹ נֹ֔ ֹו לֵ֖ ֹו ִמ ְש ַ ֵּ֥פט הַ ְבכ ָ ָֹֽרה.
ֹ֤תת לֹו֙ ִ ֵּ֣פי ְש ַֹ֔ניִם ְב ֹכֵּ֥ל אֲ ֶשר־י ִָמצֵ֖א לָ֑ ֹו כִ י־הּוא֙ ר ִ ֵּ֣
ָל ֶ
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ת־צ ֹאן לָ ָ ֵ֖בן אֲ ִ ֵּ֣חי ִא ָ֑מֹו וַיִ גַ ֵּ֣ש ַיעֲקֵֹ֗ ב וַיָ ֹ֤ ֵֽגֶל
ֵּ֥
ת־ר ֵ֗חל בַ ת־לָ בָ ן֙ אֲ ִ ֵּ֣חי ִא ֹ֔מֹו וְאֶ
(י) ַוי ִ֡ ְִהי כַאֲ ֶש ֩ר ָראֵָ֨ ה ַיעֲקִֹ֜ ב אֶ ָ
ת־צ ֹאן לָ ָ ֵ֖בן אֲ ִ ֵּ֥חי ִא ָֽמֹו( :יא) וַיִּ ַ ַּׁ֥שק ַיעֲקֵֹ֖ ב ְל ָר ָ֑חל וַיִ ָ ֵּ֥שא אֶ ת־קֹ לֵ֖ ֹו
ֵּ֥
אֶ ת־הָ ֶ֙אבֶ ן֙ מעַ ֙ל ִ ֵּ֣פי הַ ְב ֹ֔אר ַו ַַ֕י ְש ְק אֶ
ן־ר ְב ָ ֵ֖קה הָ֑ ּוא ו ָ ֵַ֖ת ָרץ ו ַַתגֵּ֥ד ְלאָ ִ ָֽביהָ ...:
יה ֹ֔הּוא ו ִ ְֵּ֥כי בֶ ִ
ך( :יב) ַוי ֵַ֨גד ַיעֲקִֹ֜ ב ְל ָר ֵ֗חל ִ ֵּ֣כי אֲ ִ ֹ֤חי אָ ִ ֙ב ָ֙
ו ֵַּֽי ְב ְְּ
ְתה
ְשם הַ ְקטַ נָ ֵ֖ה ָר ָֽחל( :יז) וְעינֵּ֥י ל ָ ֵ֖אה ַר ָ֑כֹות ו ְָרח ֙ל ָ ָֽהי ֹ֔ ָ
ּוללָ ָ ֵ֖בן ְש ֵּ֣תי בָ ָ֑נֹות ֹ֤שם הַ גְ דֹלָ ה֙ לאָֹ֔ ה ו ֵּ֥
(טז) ְ
אמר ֶ ָֽאעֱבָ ְדך֙ ֶ ֵּ֣שבַ ע ָש ֹ֔ ִנים ְב ָר ֵּ֥חל ִב ְתךֵ֖
ת־ר ָ֑חל ו ֵַ֗י ֹ ֶ
תְּמ ְר ֵּֽאה( :יח) וַיאֱ ַ ַּׁ֥הב ַיעֲקֵֹ֖ ב אֶ ָ
ִּיפ ַ
יְפַ ת־תְּאַ רְּו ַ ַּׁ֥
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הַ ְקטַ ָנָֽה( :יט) ֵּ֣וַי ֹאמֶ ר לָ ֵ֗ ָבן ֚טֹוב ִת ִ ֵּ֣תי אֹ ָ ֵּ֣תּה לָֹ֔ ְך ִמ ִת ִ ֵּ֥תי אֹ ָ ֵ֖תּה ְל ִ ֵּ֣איש אַ ָ֑חר ְש ָ ֵ֖בה ִע ָמ ִ ָֽדי( :כ) ַו ַי ֲע ִ֧ ֹבד
ַיעֲקַֹּ֛ ב ְב ָר ֵ֖חל ֶ ֵּ֣שבַ ע ָש ִנָ֑ים וַיִ ְ ֹ֤היּו ְבעינָיו֙ כְ י ִ ֵָּ֣מים אֲ חָ ִ ֹ֔דים ְבאַ הֲ בָ תֹו אֹ ָ ָֽתּה:
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ַמוֶת֙ אַ הֲ ֹ֔ ָבה ָק ָ ֵּ֥שה כִ ְש ֵ֖אֹול ִקנְ ָ ָ֑אה ְר ָשפֶַ֕ יהָ
חֹותם֙ עַ ל־זְ רֹועֶֹ֔ ך ִ ָֽכי־עַ ָ ֹ֤זה כ ָ ֙
ל־ל ֵ֗ ֶבך ַ ָֽכ ָ
חֹותם עַ ִ
ימנִ י ַ ָֽכ ִ֜ ָ
(ו) ִש ֵ֨
ִר ְש ַ֕פי ֵ֖אש ַש ְל ֶ ֵּ֥הבֶ ְת ָיָֽה:
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ד"א כי עזה כמות אהבה ,אהבה שאוהב האיש לאשתו שנא' (קהלת ט') ראה חיים עם אשה
אשר אהבת ,קשה כשאול קנאה ,קנאה שמקנא לה ואומר לה אל תדברי עם איש פלוני
והלכה ודברה עמו ,מיד (במדבר ה') ועבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו.
9) Tanchuma Buber Vayeshev
זש"ה כי עזה כמות אהבה (שה"ש =שיר השירים= ח ו) ,אהבה שאהב יעקב לרחל ,שנאמר
ויאהב יעקב את רחל (בראשית כט יח) קשה כשאול קנאה (שה"ש שם /שיר השירים ח' ו',)/
שקנאת רחל באחותה ,ומה תעשה אהבה בצד קנאה.
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ת־א ְש ֹ֔ ִתי ִ ֵּ֥כי מָ ְל ֵ֖אּו י ָ ָָ֑מי וְאָ ֵ֖בֹואָ ה א ֶ ָֽליהָ ( :כב) ַויֶאֱ ֵּ֥סֹ ף לָ ָ ַּ֛בן אֶ ת־
ִ
(כא) ו ֵַ֨י ֹאמֶ ר ַיעֲקֹֹ֤ ב אֶ ל־לָ בָ ן֙ הָ ָ ֵּ֣בה אֶ
כָל־אַ נְ ֵּ֥שי הַ ָמ ֵ֖קֹום וַיַ ֵּ֥עַ ש ִמ ְש ֶ ָֽתה( :כג) ַוי ִ ְֵּ֣הי בָ עֶֹ֔ ֶרב וַיִ ַקח֙ אֶ ת־ל ָ ֵּ֣אה ִב ֹ֔תֹו ַוי ֵָּ֥בא אֹ ָ ֵ֖תּה אלָ ָ֑יו ַוי ֵָ֖ב ֹא
ה־הוא
א ֶ ָֽליהָ ( :כד) וַיִ ֹ֤תן לָ בָ ן֙ לָֹ֔ ּה אֶ ת־זִ ְל ָ ֵ֖פה ִש ְפחָ ָ֑תֹו ְלל ָ ֵּ֥אה ִבתֵ֖ ֹו ִש ְפ ָ ָֽחה( :כה) ַוי ִ ְֵּ֣הי בַ ֹֹ֔ב ֶקר ו ְִהנ ִ ֵ֖
אמר לָ ֹ֔ ָבן
יתנִ י( :כו) ֵּ֣וַי ֹ ֶ
ית ֹ֔ ִלי הֲ ֹ֤ל ֹא ְב ָרח ֙ל עָ ַ ֵּ֣ב ְד ִתי ִע ֹ֔ ָמְך ו ְָל ֵָ֖מה ִר ִמ ָ ָֽ
אמר אֶ ל־לָ ֵ֗ ָבן ַמה־ז ֹאת֙ עָ ִ ֵּ֣ש ָ
ל ָ ָ֑אה ֵּ֣וַי ֹ ֶ
ירה( :כז) ַמלֵ֖א ְשבֵּ֣עַ ָ֑ז ֹאת וְנִ ְת ֵָ֨נה ְל ִ֜ך גַם־אֶ ת־
ירה ִל ְפנֵּ֥י הַ ְבכִ ָ ָֽ
קֹומנּו לָ ֵּ֥תת הַ צְ ִע ָ ֵ֖
ל ֹא־יעָ ֶ ֵּ֥שה כֵ֖ן ִב ְמ ָ֑
ע־ש ִנֵּ֥ים אֲ ח ָֽרֹות( :כח) וַיַ ֹ֤עַ ש ַיעֲקֹ ב֙ ֹ֔כן ַוי ְַמלֵ֖א ְשבֵּ֣עַ ָ֑ז ֹאת
ָ
ֵ֗ז ֹאת בַ ֲעב ָֹדה֙ אֲ ֶ ֵּ֣שר ַת ֲע ֵּ֣ ֹבד ִע ָמ ִ ֹ֔די ֵ֖עֹוד ֶ ָֽשבַ
ת־ב ְל ָ ֵ֖הה ִש ְפחָ ָ֑תֹו ָלֵּ֖ה ְל ִש ְפ ָ ָֽחה:
ִ
ת־ר ֵּ֥חל ִבתֵ֖ ֹו לֵּ֥ ֹו ְל ִא ָ ָֽשה( :כט) וַיִ ֹ֤ת ן לָ בָ ן֙ ְל ָר ֵּ֣חל ִב ֹ֔תֹו אֶ
וַיִ ֶתן־לַּ֛ ֹו אֶ ָ
ע־ש ִנֵּ֥ים אֲ ח ָֽרֹות( :לא)
ָ
לְּמל ָ ָ֑אה ַו ַי ֲע ֵּ֣ ֹבד ִע ֹ֔מֹו ֵ֖עֹוד ֶ ָֽשבַ
ת־רח ִּ
בְּגם־א ָ
ל־ר ֹ֔חל וַיאֱ ַ ַּׁ֥ה ַ ֵּֽ
(ל) ַויָב ֹא֙ גַ ֵּ֣ם אֶ ָ
ת־ר ְח ָ ָ֑מּה ו ְָר ֵ֖חל ע ֲָק ָ ָֽרה( :לב) ו ַ ַֹ֤תהַ ר לאָ ה֙ ו ֵַּ֣תלֶ ד ֹ֔בן ו ִַת ְק ָ ֵּ֥רא
נּואהְּלאָָ֔ הְּוַיִ ְפ ַ ֵ֖תח אֶ ַ
י־ש ָ ָ֣
וַיַ ֹ֤ ְֵֽרא יְקֹ וָק֙ ִּ ֵּֽכ ְ
עֹוד ו ֵַּ֣תלֶ ד ב ֒ן
ישי( :לג) ו ַ ֵַּ֣תהַ ר ֘
יְּא ִּ ֵּֽ
יְּכיְּעַ ָתהְּיאֱ ָה ַ ַּׁ֥בנִּ ִּ
ְּבעָ נְ ָ֔ ִּי ִּ ַּׁ֥
י־ר ָ ָ֤אהְּיְקוָק֙ ְ
אּובן ִ ֵּ֣כי ָ ָֽא ְמ ָ ֵ֗רה ִּ ֵּֽכ ָ
ְש ֵ֖מֹו ְר ָ֑
ן־לי גַם־אֶ ת־זֶ ָ֑ה ו ִַת ְק ָ ֵּ֥רא ְש ֵ֖מֹו ִש ְמ ָֽעֹון( :לד) ו ַ ֵַּ֣תהַ ר
נּואהְּאָ ָ֔נכִּ י וַיִ ֶת ִ ֵ֖
י־ש ָ ָ֣
ְּכ ְ
י־ש ַ ָ֤מעְְְּּיקוָק֙ ִּ ֵּֽ
אמר ִּ ֵּֽכ ָ
ו ֵַ֗ת ֹ ֶ
א־ש ֵ֖מֹו
ֹלשהְּבָ ִּ ָ֑נים עַ ל־ כֵּ֥ן ָק ָ ָֽר ְ
ֹוְּש ָ ָ֣
יְּכי־י ַ ַָּׁ֥ל ְד ִּתיְּל ְ
ישיְּ֙אלַָ֔ ִּ ֵּֽ
ָ֤הְּא ִּ
עֹוד ו ֵַּ֣תלֶ ד ב ֒ן ו ֵַ֗ת ֹאמֶ ר עַ ָ ֹ֤תה ַה ַ֙פעַ ם֙ ְּיִּלָ ו ִּ
֘
מד
ְהּודה ַו ַָֽת ֲע ֵ֖ ֹ
אֹודה אֶ ת־יְקֹ ָֹ֔וק עַ ל־כַּ֛ן ָק ְר ָ ֵּ֥אה ְש ֵ֖מֹו י ָ ָ֑
ל ִ ָֽוי( :לה) ו ֵ֨ ַַתהַ ר ִ֜עֹוד ו ֵַּ֣תלֶ ד ֵ֗בן ו ַ֙ת ֹאמֶ ר֙ הַ ַ֙פעַ ם֙ ֶ ֵּ֣
ִמ ֶ ָֽל ֶדת:
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יתך כְ ָר ֹ֤חל׀
אמ ִ֜רּו כָל־הָ ָ ִ֧עם אֲ ֶשר־בַ ַ ַּ֛שעַ ר וְהַ זְ ק ִנֵ֖ים ע ִ ָ֑דים יִת ֩ן יְקֹ ֵָ֨וק ֶ ָֽאת־הָ ִא ִָ֜שה הַ בָ ָ ֵּ֣אה אֶ ל־ב ֵ֗ ֶ
ו ֵַ֨י ֹ ְ
א־שם ְב ֵּ֥בית ָ ָֽלחֶ ם:
ּוק ָר ֵ֖
ה־חיִל ְבאֶ ְפ ָ ֹ֔ר ָתה ְ
ת־בית י ְִש ָר ֹ֔אל ַועֲש ַ ֵּ֣
ֵּ֣
ּוכְ לאָ ה֙ אֲ ֵֶ֨שר בָ ֹ֤נּו ְשתיהֶ ם֙ אֶ
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12) Shir Hashirim Rabba 8
ד"א כי עזה כמות אהבה ,אהבה שאהבו דורו של שמד להקב"ה שנא' (תהלים מ"ד) כי עליך
הורגנו כל היום ,קשה כשאול קנאה ,שעתיד הקדוש ברוך הוא לקנא לציון קנאה גדולה הה"ד
(זכריה ח') כה אמר ה' קנאתי לציון קנאה גדולה.
13) Midrash Tanchuma Noah
אלא אמר להן על התורה שבע"פ שיש בה דקדוקי מצות קלות וחמורות והיא עזה כמות
וקשה כשאול קנאתה ,לפי שאין לומד אותה אלא מי שאוהב הקדוש ברוך הוא בכל לבו ובכל
נפשו ובכל מאודו שנא' ואהבת את ה' אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך (דברים ו')
14) Bereishit 30:22
ת־ר ְח ָ ָֽמּה:
ֹלהים וַיִ ְפ ַ ֵ֖תח אֶ ַ
יה אֱ ֹ֔ ִ
ת־ר ָ֑חל וַיִ ְש ַ ֹ֤מע אלֵֶ֨ ָ֙
ֹלהים אֶ ָ
וַיִ זְ ֵּ֥ ֹכר אֱ ִ ֵ֖
15) Isaiah 11
ִשא ֩ר מאַ ֵ֨שּור
ת־ש ָ ֵּ֣אר עַ ָ֑מֹו אֲ ֶ ֵּ֣שר י ָ
ְ
יֹוסיף אֲ דֹנָ ֹ֤י׀ שנִ ית֙ י ָֹ֔דֹו ִל ְק ֵ֖נֹות אֶ
(יא) וְהָ יָ ֵּ֣ה׀ בַ ֵּ֣ יֹום הַ ֵ֗הּוא ֵ֨ ִ
ָשא נס֙ לַ גֹו ֹ֔ ִים וְאָ ַ ֵ֖סף
ּומחֲ ֹ֔ ָמת ּומ ִאיֵ֖י הַ ָיָֽם( :יב) ְונ ָ ֵּ֥
ּומ ִשנְ עָ ר֙ ֵּ֣
ּומכֵ֗ ּוש ּומעילָ ֹ֤ם ִ
ּומפַ ְת ֵּ֣רֹוס ִ
ּומ ִמצְ ַ ִ֜ריִם ִ
ִ
ְהּודה
ְהּודה֙ י ְַק ֹ֔בץ מאַ ְר ַ ֵ֖בע כַנְ פֵּ֥ ֹות הָ ָ ָֽא ֶרץ( :יג) ו ְָ֙ס ָרה֙ ִּקנְ ַ ָ֣את אֶ ְפ ַ ֹ֔ריִם ְוצ ְֹר ֵּ֥רי י ָ ֵ֖
נִ ְד ֵּ֣חי י ְִש ָר ָ֑אל ּונְ פצֹ֤ ֹות י ָ
יהּודה ָֽל ֹא־ ָי ֵֹּ֥צר אֶ ת־אֶ ְפ ָ ָֽריִם:
ְהּודה ִ ָֽו ָ ֵ֖
ִיכ ָָ֑רתּו אֶ ְפ ַ ֙ריִם֙ ָֽל ֹא־י ְַקנֵּ֣א אֶ ת־י ָֹ֔
16) Hosea 3
יהם ו ְֵ֖את ָּדוִ ֵּ֣ד ַמ ְלכָ ָ֑ם ּופָ חֲ ִ֧דּו אֶ ל־יְקֹ וָ ַּ֛ק וְאֶ ל־
ּוב ְקשּו֙ אֶ ת־יְקֹ וָ ֵּ֣ק אֱ ֹלה ֹ֔ ֶ
ָשבּו֙ ְבנֵּ֣י י ְִש ָר ֹ֔אל ִ
(ה) אַ חֵַ֗ ר י ֙
טּובֹו ְבאַ חֲ ִ ֵּ֥רית הַ י ִ ָָֽמים.
ֵ֖
17) Jeremiah 33
ל־בית י ְִש ָר ֵ֖אל וְעַ ל־
(יד) ִהנַּ֛ה י ִ ֵָּ֥מים בָ ִ ֵ֖אים נְ אם־יְקֹ וָ ָ֑ק וַהֲ ִ ָֽקמ ִֹתי֙ אֶ ת־הַ ָּד ָ ֵּ֣בר הַ ֹ֔טֹוב אֲ ֶ ֵּ֥שר ִּד ַ ַּ֛ב ְר ִתי אֶ ֵּ֥
ְהּודה( :טו) בַ י ִ ָֹ֤מים הָ הם֙ ּובָ ֵּ֣עת הַ ֹ֔ ִה יא אַ צְ ִ ֵּ֥מיחַ ְל ָדוִ ֵ֖ד ֶצ ֵַּ֣מח צְ ָד ָ ָ֑קה וְעָ ָ ַּ֛שה ִמ ְש ָ ֵּ֥פט ּוצְ ָד ָ ֵ֖קה
ֵּ֥בית י ָ ָֽ
א־לֵּ֖ה יְקֹ וָ ֵּ֥ק׀
ִירּוש ִֵ֖לַ ִַ֖ם ִת ְש ֵּ֣כֹון לָ ֶ ָ֑בטַ ח וְזֶ ֵּ֥ה אֲ ֶשר־י ְִק ָר ָ
ְהּודה ו ָ
ָשע י ָֹ֔
בָ ָ ָֽא ֶרץ( :טז) בַ י ִ ָֹ֤מים הָ הם֙ ִתּו ַ ֵּ֣
צִ ְד ָֽקנּו
18) Ezekiel 37
יהּודה ו ְִל ְבנֵּ֥י
תב עָ לָ יו֙ ִ ָֽל ָֹ֔
ח־לך֙ ֵּ֣עץ אֶ חָֹ֔ ד ּוכְ ֹ֤ ֹ
מר ( :טז) וְאַ ָ ֵּ֣תה בֶ ן־אָ ֵָ֗דם ַק ְ
(טו) ַוי ִ ְֵּ֥הי ְדבַ ר־יְקֹ וָ ֵ֖ק א ַלֵּ֥י לא ָֽ ֹ
ָל־בית י ְִש ָר ֵ֖אל חברו חֲ ב ָ ָֽריו:
ּול ַקח֙ ֵּ֣עץ אֶ חָֹ֔ ד ּוכְ ֵּ֣תֹוב עָ לֵָ֗ יו ְליֹוסף֙ ֵּ֣עץ אֶ ְפ ַ ֹ֔ריִם ְוכ ֵּ֥
י ְִש ָר ֵ֖אל חברו חֲ ב ָ ָ֑ריו ְ
ֹאמ ֵּ֣רּו אלֶֹ֔ יך ְבנֵּ֥י
(יז) ו ְָק ַ ֵ֨רב אֹ ִ֜ ָתם אֶ ָ ִ֧חד אֶ ל־אֶ ָ ַּ֛חד ְלךֵ֖ ְל ֵּ֣עץ אֶ ָ ָ֑חד וְהֵָּ֥ יּו לַ אֲ חָ ִ ֵ֖דים ְבי ֶ ָָֽדך (:יח) ו ַ ְָֽכאֲ ֶשר֙ י ְ
ֹלקחַ
ה אֲ ֵ֨ ִני ִ֜
ה־אלֶ ה ָ ָֽלְך (:יט) ַּד ֵּ֣בר אֲ ל ֵ֗ ֶהם ָֽ ֹכה־אָ מַ ֘ר אֲ דֹנָ ֵּ֣י יְקֹ ִו ֒ק ִהנ ֩
ֹוא־ת ִ ֵּ֥גיד ָלֵ֖נּו ָמ ֵּ֥
ַ
מר הֲ לָֽ
עַ ְמךֵ֖ לא ָ֑ ֹ
ְהּודה
ת־עץ י ֵָ֗
ֵּ֣
אֹותם עָ לִָ֜ יו אֶ
ת־עץ יֹוסף֙ אֲ ֶ ֵּ֣שר ְביַד־אֶ ְפ ַ ֹ֔ריִם ו ְִש ְב ֵּ֥טי י ְִש ָר ֵ֖אל חברו חֲ ב ָ ָ֑ריו ְונ ַָת ִת ֩י ֵ֨ ָ
ֹ֤
אֶ
יהם (:כא)
יהם ְב ָי ְדךֵ֖ ְלעינ ֶ ָֽ
תב עֲל ֶ ַּ֛
ר־תכְ ִ֧ ֹ
ֲֽש ִ
יתם֙ ְל ֵּ֣עץ אֶ חָֹ֔ ד וְהֵָּ֥ יּו אֶ ָ ֵ֖חד ְבי ִ ָָֽדי (:כ) וְהָ יֵ֨ ּו הָ ע ִ֜ ִצים א ֶ
ַ ָֽוע ֲִש ִ
כּו־שם
ת־בנֵּ֣י י ְִש ָר ֹ֔אל ִמ ֵּ֥בין הַ גֹויִ ֵ֖ם אֲ ֶ ֵּ֣שר ָ ָֽה ְל ָ ָ֑
ְ
ֹלק ַ֙ח אֶ
יהם ָֽ ֹכה־אָ מַ ֘ר אֲ דֹנָ ֵּ֣י יְקֹ ִו ֒ק ִה ֵ֨נה אֲ ִ ֹ֤ני ֙
ו ְַד ֵּ֣בר אֲ ל ֵ֗ ֶ
יתי אֹ ָתם ְלגֵ֨ ֹוי אֶ ָ ֹ֤חד בָ ָ֙א ֶרץ֙ ְבהָ ֵּ֣רי
אֹותם אֶ ל־אַ ְדמָ ָ ָֽתם (:כב) וְעָ ִ ֵּ֣ש ִ
אתי ָ ֵ֖
ו ְִקבַ צְ ִ ֹ֤תי אֹ ָתם֙ ִמסָ ִֹ֔ביב וְהב ִ ֵּ֥
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ּומלֶ ְך אֶ ָ ַּ֛חד ִ ָֽי ְהיֶ ֵּ֥ה ְלכ ָלֵ֖ם ְל ֶ ָ֑מלֶ ְך ו ְֹ֤ל ֹא יהיה־ ִ ָֽי ְהיּו־עֹוד֙ ִל ְשנֵּ֣י גֹו ֹ֔ ִים ו ְֵ֨ל ֹא י ָ ֵּ֥חצּו ַּ֛עֹוד ִל ְש ֵּ֥תי
י ְִש ָר ֹ֔אל ֶ ִ֧
ְהֹוש ְע ִ ֵּ֣תי אֹ ֵ֗ ָתם ִמ ֹ֤ ֹכל
יהם ו ַ
ּוב ֹכֵ֖ל ִפ ְשע ֶ ָ֑
יהם ְ
ּוב ִש ֵּ֣קּוצ ֹ֔ ֶ
ַמ ְמלָ כֵ֖ ֹות ָֽעֹוד (:כג) ו ְִ֧ל ֹא ִ ָֽיטַ ְמ ֵּ֣אּו ֵ֗עֹוד ְבגִ ָֽלּוליהֶ ם֙ ְ
אֹלהים (:כד)
יּו־לי ְלעָֹ֔ ם וַאֲ ַ֕ ִני אֶ ְהיֶ ֵּ֥ה לָ ֶ ֵ֖הם ל ִ ָֽ
אֹותם֙ וְהָ ִ ֵּ֣
ָ
מֹוש ָֽ ֹבתיהֶ ם֙ אֲ ֶ ֵּ֣שר חָ ְט ֵּ֣אּו בָ ֹ֔ ֶהם ו ְִטהַ ְר ִ ֹ֤תי
ְ
אֹותם :
ּוב ִמ ְשפָ ַ ֵּ֣טי י ֹ֔לכּו וְחקֹ ַ ֵּ֥תי י ְִש ְמ ֵ֖רּו וְעָ ֵּ֥שּו ָ ָֽ
ְרֹועה אֶ ָ ֵ֖חד י ְִהיֶ ֵּ֣ה ְלכלָ ָ֑ם ְ
יהם ו ֶ ֵּ֥
וְעַ ְב ִ ֹּ֤די ָדוִד֙ ֶ ֵּ֣מלֶ ְך עֲל ֹ֔ ֶ
בּו־בּה אֲ ָֽבֹותיכֶ ָ֑ם ְוי ְָש ֵּ֣בּו עָ לִֶ֡ יהָ ה ָמה
ָת ִתי֙ ְלעַ ְב ִ ֵּּ֣די ְל ַ ָֽיעֲקֹֹ֔ ב אֲ ֶ ֵּ֥שר ָי ְָֽש ָ ֵ֖
(כה) ְוי ְָש ֵּ֣בּו עַ ל־הָ אֵָ֗ ֶרץ אֲ ֶ ֹ֤שר נ ַ ֙
עֹולם (:כו) ְוכ ַָר ִ ֹ֤תי לָ הֶ ם֙ ְב ִ ֵּ֣רית ָש ֹ֔לֹום ְב ִ ֵּ֥רית
ּובנֹ֤י ְבניהֶ ם֙ עַ ד־עֹולָֹ֔ ם ו ְָדוִ ֵּ֣ד עַ ְב ִ ֹּ֔די נ ִ ֵָּ֥שיא לָ ֶ ֵ֖הם ְל ָ ָֽ
יהם ְ
ּובנ ֞ ֶ
ְ
עֹולם (:כז) וְהָ יָ ֹ֤ה ִמ ְשכָנִי֙
אֹותם ְונ ַָת ִ ִ֧תי אֶ ת־ ִמ ְק ָּד ִ ַּ֛שי ְבתֹוכָ ֵ֖ם ְל ָ ָֽ
יתי ֹ֔ ָ
אֹותם ּונְ ַת ִתים֙ ו ְִה ְרב ִ ֵּ֣
עֹולֵ֖ם י ְִהיֶ ֵּ֣ה ָ ָ֑
ָ
יּו־לי ְל ָ ָֽעם (:כח) ו ָ ְָֽי ְֵֽדעּו֙ הַ גֹו ֹ֔ ִים ֚ ִכי אֲ ִנֵּ֣י יְקֹ ָֹ֔וק ְמ ַק ֵּ֖דש אֶ ת־
ְה ָמה ִ ָֽי ְה ִ ֵּ֥
אֹלהים ו ֵ֖
יתי לָ ֶ ֵ֖הם ָֽל ִ ָ֑
יהם וְהָ יִ ֵּ֥ ִ
עֲל ֹ֔ ֶ
עֹולם:
י ְִש ָר ָ֑אל ִב ְ ִ֧היֹות ִמ ְק ָּד ִ ַּ֛שי ְבתֹוכָ ֵ֖ם ְל ָ ָֽ
19) Jeremiah 31
רּורים ָר ֵ֖חל ְמבַ כָ ֵּ֣ה עַ ל־בָ ָ֑נֶיהָ מאֲ נָ ַּ֛ה ְל ִהנ ֵָּ֥חם
(יד) ֵּ֣ ֹכה׀ אָ ַ ֵּ֣מר יְקֹ ֵָ֗וק ֵּ֣קֹול ְב ָר ָ ֹ֤מה נִ ְש ָמע֙ נְ ִהי֙ ְב ִ ֵּ֣כי ַת ְמ ִ ֹ֔
עַ ל־בָ נֶ ֵ֖יהָ ִ ֵּ֥כי א ֶינָֽנּו :ס (טו) ֵּ֣ ֹכה׀ אָ ַ ֵּ֣מר יְקֹ ֵָ֗וק ִמנְ ִ ֹ֤עי קֹולְך֙ ִמ ֹ֔ ֶבכִ י וְעינַ ֵֵֽ֖יְִך ִמ ִּד ְמ ָ ָ֑עה כִ ֩י ֵ֨יש ָשכָ ֹ֤ר ִל ְפעלָ תְך֙
בּולם :ס
ְשבּו בָ ִנֵ֖ים ִלגְ ָ ָֽ
יתְך נְ אם־יְקֹ וָ ָ֑ק ו ָ ֵּ֥
ש־ת ְקוָ ֵּ֥ה ְלאַ חֲ ִר ֵ֖
ְשבּו מ ֶ ֵּ֥א ֶרץ אֹויָֽב ( :טז) וְי ִ
נְ אם־יְקֹ ָֹ֔וק ו ָ ֵ֖
יבנִ י וְאָ ֹ֔שּובָ ה ִ ֵּ֥כי אַ ָ ֵ֖תה
נֹודד יִסַ ְר ַ ֙תנִ י֙ ָו ִָֽאּו ָֹ֔סר כְ ֵ֖עגֶל ֵּ֣ל ֹא ל ָ ָ֑מד הֲ ִש ֵּ֣
(יז) ָש ֵּ֣מֹועַ ָש ֵ֗ ַמ ְע ִתי אֶ ְפ ַ ֙ריִם֙ ִמ ְת ֹ֔
שּובי֙ נִ חַֹ֔ ְמ ִתי ו ַ ְָֽאחֲ רי֙ ִהּוָ ֵּ֣ ְֵֽד ֹ֔ ִעי סָ ַ ֵ֖פ ְק ִתי עַ ל־י ָָ֑רְך ֹ֚ב ְש ִתי ְוגַם־נִ כְ לַֹ֔ ְמ ִתי ִ ֵּ֥כי
ִ
ֹלהי ( :יח) ִ ָֽכי־אַ חֲ ֹ֤רי
יְקֹ וָ ֵּ֥ק אֱ ָ ָֽ
י־מ ֹּ֤די ַד ְב ִרי֙ ֹ֔בֹו ָז ֵֹּ֥כר אֶ זְ כְ ֶ ֵ֖רנּו
עּורי ( :יט) הֲ ב ֩ן י ִֵַ֨קיר ִ֜ ִלי אֶ ְפ ַ ֵ֗ריִם ֚ ִאם יֶ ֵּ֣לֶ ד ַשעֲש ֹ֔ ִעים ִ ָֽכ ִ
אתי חֶ ְר ַ ֵּ֥פת נְ ָ ָֽ
ָש ִ
נ ָ ֵ֖
ל־כן הָ ֹ֤מּו מעַ י֙ ֹ֔לֹו ַר ֵּ֥חם א ֲַֽרחֲ ֶ ֵ֖מנּו נְ אם־יְקֹ ָוָֽק :ס
ָ֑עֹוד עַ ֵ֗
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באותה שעה קפצה רחל אמנו לפני הקדוש ברוך הוא ואמרה רבש"ע גלוי לפניך שיעקב
עבדך אהבני אהבה יתירה ועבד בשבילי לאבא שבע שנים וכשהשלימו אותן שבע שנים
והגיע זמן נשואי לבעלי יעץ אבי להחליפני לבעלי בשביל אחותי והוקשה עלי הדבר עד מאד
כי נודעה לי העצה והודעתי לבעלי ומסרתי לו סימן שיכיר ביני ובין אחותי כדי שלא יוכל אבי
להחליפני ,ולאחר כן נחמתי בעצמי וסבלתי את תאותי ורחמתי על אחותי שלא תצא לחרפה,
ולערב חלפו אחותי לבעלי בשבילי ומסרתי לאחותי כל הסימנין שמסרתי לבעלי כדי שיהא
סבור שהיא רחל ,ולא עוד אלא שנכנסתי תחת המטה שהיה שוכב עם אחותי והיה מדבר
עמה והיא שותקת ואני משיבתו על כל דבר ודבר כדי שלא יכיר לקול אחותי וגמלתי חסד
עמה ,ולא קנאתי בה ולא הוצאתיה לחרפה ,ומה אני שאני בשר ודם עפר ואפר לא קנאתי
לצרה שלי ולא הוצאתיה לבושה ולחרפה ,ואתה מלך חי וקיים רחמן מפני מה קנאת לעבודת
כוכבים שאין בה ממש והגלית בני ונהרגו בחרב ועשו אויבים בם כרצונם ,מיד נתגלגלו רחמיו
של הקדוש ברוך הוא ואמר בשבילך רחל אני מחזיר את ישראל למקומן הדא הוא דכתיב
(ירמיה ל"א) כה אמר ה' קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה מאנה
להנחם על בניה כי איננו ,וכתיב (שם /ירמיהו ל"א )/כה אמר ה' מנעי קולך מבכי ועיניך
מדמעה כי יש שכר לפעולתך וגו' וכתיב (שם /ירמיהו ל"א )/ויש תקוה לאחריתך נאם ה' ושבו
בנים לגבולם.

