
Dr. Yael Ziegler  1 
 

  This Yom Iyun is dedicated in loving memory of 

 Rabbanit Chaya Tzipora Fox, Esther Kermaier, Lillian Stein & Francis Wasser 

by Elana & Yaakov Kermaier and family 

 

A Reward for their Labor: The Power of Rachel and Leah 

 

1) Bereishit 30 

ֶרא ֵּ֣ ים ְוִאם־ )א( ַות  י ָבִנֹ֔ ָבה־ִלֵּ֣ ל־ַיֲעֹק֙ב ָהָֽ אֶמר ֶאָֽ ּה ַותֹֹ֤ ל ַבֲאֹחָתָ֑ ֵ֖ ֵּ֥א ָרח  ב ַוְתַקנ  ְלָד֙ה ְלַיֲעֹקֹ֔ א ָיָֽ ֹֹ֤ י ל ל ִכֵּ֣ ָרח ֵ֗

ִכי ה ָאֹנָֽ ָתֵּ֥ ִין מ   ...ַאֵ֖

א ְש  ְלִתי ַוִתְקָרֵּ֥ י ַגם־ָיֹכָ֑ ְלִתי ִעם־ֲאֹחִתֵ֖ ים׀ ִנְפַתַּ֛ י ֱאֹלִהִ֧ ל ַנְפתּול ֵ֨ אֶמר ָרח ֵ֗ ֵֹּ֣ י)ח( ַות ֹו ַנְפָתִלָֽ  ...מֵ֖

֙ן ִיְש  ל ָלכ  אֶמר ָרח ֵ֗ י ַותֵֹּ֣ י ְבִנָ֑ ֵ֖ ַחת ַגֵּ֥ם ֶאת־ּדּוָדא  י ְוָלַקַ֕ ְך ֶאת־ִאיִשֹ֔ ֵּ֣ ּה ַהְמַע֙ט ַקְחת  אֶמר ָלֵ֗ ֵֹּ֣ ב )טו( ַות ַכֹ֤

ְֵֽך ָֽ י ְבנ  ֵּ֥ ַחת ּדּוָדא  ְיָלה ַתֵ֖  :ִעָמְ֙ך ַהַלֹ֔

 

2) Bereishit Rabba 71 

בשם ר' שמואל בר ר' יצחק אמר כיון שראה אבינו יעקב מעשים שרימה לאה באחותה  ר' חנין

 נתן דעתו לגרשה וכיון שפקדה הקדוש ברוך הוא בבנים אמר לאמן של אלו אני מגרש.

 

3) Bereishit 37 

ֹו  ּו ֹאתָ֑ ִֵֽיְשְנאֵ֖ יו ַוָֽ ב ֲאִביֶה֙ם ִמָכל־ֶאָחֹ֔ י־ֹא֞תֹו ָאַהֹ֤ יו ִכָֽ ּו ֶאָחֵ֗ ֵֹּ֥ )ד( ַוִיְראֵּ֣ םְול ֹו ְלָשֹלָֽ ּו ַּדְברֵּ֥  ...א ָיְכלֵ֖

ֹו א ֹאתֹ֔ ֵֹּ֣ פּו עֹו֙ד ְשנ נּו ַויֹוִסֹ֤ ל ָבָ֑ ֹול ִתְמֹשֵ֖ ינּו ִאם־ָמשֵּ֥ ְך ִתְמֹלְ֙ך ָעל ֹ֔ יו ֲהָמֹלֹ֤ אְמרּו לֹ֙ו ֶאָחֹ֔ ֹֹ֤ יו  עַ )ח( ַוי ל־ ֲחֹלֹמָתֵ֖

יו  ...ְוַעל־ְּדָבָרָֽ

ר  יו ָשַמֵּ֥ יו ְוָאִבֵ֖ ֹו ֶאָחָ֑ ר:)יא( ַוְיַקְנאּו־בֵ֖  ֶאת־ַהָּדָבָֽ

4) Vayikra 18 

יָה: יָה ְבַחֶיָֽ ּה ָעֶלֵ֖ ֹות ֶעְרָוָתַּ֛ ר ְלַגלִ֧ ח ִלְצֹרֵ֗ א ִתָקָ֑ ֵֹּ֣ ּה ל ה ֶאל־ֲאֹחָתֵ֖  ְוִאָשֵּ֥

 

5) Devarim 21 

ֹו ְלדּו־לֵּ֣ ה ְוָיָֽ ת ְשנּוָאֹ֔ ת ֲאהּוָב֙ה ְוָהַאַחֵּ֣ ים ָהַאַחֹ֤ י ָנִשֵ֗ ֵּ֣ יש ְשת  ָ ְלִאִ֜ ין י־ִתְהֶיֵ֨ ה  )טו( ִכָֽ ים ָהֲאהּוָבֵ֖ ָבִנֹ֔

ה: ר ַלְשִניָאָֽ ן ַהְבֹכֵ֖ ֵּ֥ ה ְוָהָיַּ֛ה ַהב  א  ְוַהְשנּוָאָ֑ ֵֹּ֣ ֹו ל ת ֲאֶשר־ִיְהֶיֵ֖ה לָ֑ ֵּ֥ יו א  ֹו ֶאת־ָבָנֹ֔ ה ְביֹו֙ם ַהְנִחילֵּ֣ )טז( ְוָהָיֵ֗

ר: ה ַהְבֹכָֽ ֵּ֥י ֶבן־ַהְשנּוָאֵ֖ ה ַעל־ְפנ  ֲאהּוָבֹ֔ ֙ר ֶאת־ֶבן־ָהֵּ֣ ל ְלַבכ  יר )יז( ִכ֩י ֶאת־הַ  יּוַכֵ֗ ה ַיִכֵ֗ ר ֶבן־ַהְשנּוָאִ֜ ְבֹכֵ֨

ה ט ַהְבֹכָרָֽ ֹו ִמְשַפֵּ֥ ֹו לֵ֖ ית ֹאנֹ֔ אִשֵּ֣ ֹו ִכי־הּו֙א ר  א לָ֑ ֵ֖ ל ֲאֶשר־ִיָמצ  ִים ְבֹכֵּ֥ י ְשַנֹ֔ ֶתת לֹ֙ו ִפֵּ֣  .ָלֹ֤

 

6) Bereishit 29 

 ֵֹּ֥ ֹו ְוֶאת־צ י ִאמֹ֔ ל ַבת־ָלָב֙ן ֲאִחֵּ֣ ב ֶאת־ָרח ֵ֗ ה ַיֲעֹקִ֜ י ַכֲאֶש֩ר ָרָאֵ֨ ֵֶֽגל )י( ַוְיִהִ֡ ב ַוָיֹ֤ ֹו ַוִיַגֵּ֣ש ַיֲעֹקֵ֗ י ִאמָ֑ ן ֲאִחֵּ֣ אן ָלָבֵ֖

ֹו: י ִאמָֽ ן ֲאִחֵּ֥ אן ָלָבֵ֖ ֵֹּ֥ ְשְק ֶאת־צ ר ַוַיַ֕ י ַהְבא ֹ֔ ַע֙ל ִפֵּ֣ ֶב֙ן מ  ק)יא(  ֶאת־ָהֶא֙ ַשַּׁ֥ ֹו  ַויִּ א ֶאת־ֹקלֵ֖ ל ַוִיָשֵּ֥ ָ֑ ב ְלָרח  ַיֲעֹקֵ֖

ְבךְְּ ֵּֽ ד :ַוי  יָה: )יב( ַוַיג ֵ֨ ד ְלָאִבָֽ ֵּ֥ ָרץ ַוַתג  ּוא ַוָתֵ֖ ה הָ֑ י ֶבן־ִרְבָקֵ֖ ּוא ְוִכֵּ֥ יָה֙ הֹ֔ י ָאִב֙ י ֲאִחֹ֤ ל ִכֵּ֣ ב ְלָרח ֵ֗  ...ַיֲעֹקִ֜

ל: ָֽ ם ַהְקַטָנֵ֖ה ָרח  ֵּ֥ ה ְוש  ָאֹ֔ ם ַהְגֹדָל֙ה ל  ֹ֤ ֹות ש  י ָבנָ֑ ֵּ֣ ן ְשת  ה  )טז( ּוְלָלָבֵ֖ ְיָתֹ֔ ֙ל ָהָֽ ֹות ְוָרח  ה ַרכָ֑ ָאֵ֖ ֵּ֥י ל  ינ  )יז( ְוע 

ה:ְיַפת־ת  ְּ ֵּֽ תְַּמְרא  יַפַּׁ֥ ב)יח(  ַארְּוִּ ֱאַהַּׁ֥ ל ִבְתךֵ֖  ַוי  ֵּ֥ ים ְבָרח  ַבע ָשִנֹ֔ ֱעָבְד֙ך ֶשֵּ֣ אֶמר ֶאָֽ ֵֹ֗ ל ַוי ָ֑ ב ֶאת־ָרח  ַיֲעֹקֵ֖
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ה: י: ַהְקַטָנָֽ ה ִעָמִדָֽ ר ְשָבֵ֖ ָ֑ יש ַאח  ּה ְלִאֵּ֣ י ֹאָתֵ֖ ְך ִמִתִתֵּ֥ ּה ָלֹ֔ י ֹאָתֵּ֣ ן ֚טֹוב ִתִתֵּ֣ אֶמר ָלָבֵ֗ ֵֹּ֣ ד )יט( ַוי  )כ( ַוַיֲעֹבִ֧

ים  ים ֲאָחִדֹ֔ יָני֙ו ְכָיִמֵּ֣ ּו ְבע  ים ַוִיְהיֹ֤ ַבע ָשִנָ֑ ל ֶשֵּ֣ ֵ֖ ב ְבָרח  ֹוַיֲעֹקַּ֛ ּה: ְבַאֲהָבת   ֹאָתָֽ

 

7) Shir HaShirim 8:6 

ֹול ִקְנָאָ֑  ה ִכְשאֵ֖ ה ָקָשֵּ֥ ֶו֙ת ַאֲהָבֹ֔ ה ַכָמ֙ י־ַעָזֹ֤ ך ִכָֽ חֹוָת֙ם ַעל־ְזרֹוֶעֹ֔ ך ַכָֽ ם ַעל־ִלֶבֵ֗ חֹוָתִ֜ ִני ַכָֽ יָה ה ְר )ו( ִשימ ֵ֨ ָשֶפַ֕

ֶבְתָיָֽה ש ַשְלֶהֵּ֥ ֵ֖ י א   :ִרְשפ ַ֕

 

8) Shir Hashirim Rabba 8 

 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 

)בראשית כט יח( קשה כשאול קנאה )שה"ש שם /שיר השירים ח' ו'/(,  ויאהב יעקב את רחל

 .שקנאת רחל באחותה, ומה תעשה אהבה בצד קנאה

 

10) Bereishit 29 

יָה: ֶלָֽ ֹוָאה א  י ְוָאבֵ֖ ּו ָיָמָ֑ י ָמְלאֵ֖ י ִכֵּ֥ ה ֶאת־ִאְשִתֹ֔ ב ֶאל־ָלָב֙ן ָהָבֵּ֣ אֶמר ַיֲעֹקֹ֤ ֵֹ֨ ן  )כא( ַוי ף ָלָבַּ֛ ֶאת־)כב( ַוֶיֱאֹסֵּ֥

ה: ֹום ַוַיֵַּ֥עש ִמְשֶתָֽ י ַהָמקֵ֖ ֵּ֥ א  ָכל־ַאְנש  ֵֹ֖ יו ַוָיב ָלָ֑ ּה א  א ֹאָתֵ֖ ֵּ֥ ֹו ַוָיב  ה ִבתֹ֔ ָאֵּ֣ ֶרב ַוִיַק֙ח ֶאת־ל  י ָבֶעֹ֔ )כג( ַוְיִהֵּ֣

יָה: ֶלָֽ ה: א  ֹו ִשְפָחָֽ ה ִבתֵ֖ ָאֵּ֥ ֹו ְלל  ה ִשְפָחתָ֑ ּה ֶאת־ִזְלָפֵ֖ ן ָלָב֙ן ָלֹ֔ ֹ֤ וא  )כד( ַוִית  ֶקר ְוִהנ ה־ִהֵ֖ י ַבֹבֹ֔ )כה( ַוְיִהֵּ֣

ִני: ָמה ִרִמיָתָֽ ְך ְוָלֵ֖ ְדִתי ִעָמֹ֔ ל֙ ָעַבֵּ֣ א ְבָרח  ֹֹ֤ י ֲהל יָת ִלֹ֔ ן ַמה־זֹא֙ת ָעִשֵּ֣ אֶמר ֶאל־ָלָבֵ֗ ֵֹּ֣ ה ַוי ָאָ֑ ן  ל  אֶמר ָלָבֹ֔ ֵֹּ֣ )כו( ַוי

ה: ֵּ֥י ַהְבִכיָרָֽ ה ִלְפנ  ת ַהְצִעיָרֵ֖ ֵּ֥ נּו ָלת  ָ֑ ן ִבְמקֹומ  ֵ֖ ה כ  ה ְלךִ֜ ַגם־ֶאת־ לֹא־י ָעֶשֵּ֥ את ְוִנְתָנֵ֨ ָֹ֑ ַע ז ֵּ֣ א ְשב  ֵ֖ )כז( ַמל 

ֹות: רָֽ ים ֲאח  ַבע־ָשִנֵּ֥ ֹוד ֶשָֽ י עֵ֖ ד ִעָמִדֹ֔ ר ַתֲעֹבֵּ֣ את ַבֲעֹבָד֙ה ֲאֶשֵּ֣ ֵֹ֗ את  ז ָֹ֑ ַע ז ֵּ֣ א ְשב  ֵ֖ ן ַוְיַמל  )כח( ַוַיַֹ֤עש ַיֲעֹק֙ב כ ֹ֔

ה: ֹו ְלִאָשָֽ ֹו לֵּ֥ ל ִבתֵ֖ ֵּ֥ ֹו ֶאת־ָרח  ֹ֤  ַוִיֶתן־לַּ֛ ה:)כט( ַוִית  ּה ְלִשְפָחָֽ ֹו ָלֵ֖ ה ִשְפָחתָ֑ ֹו ֶאת־ִבְלָהֵ֖ ל ִבתֹ֔ ֵּ֣  ן ָלָב֙ן ְלָרח 

ל  ה)ל( ַוָיבֹ֙א ַגֵּ֣ם ֶאל־ָרח ֹ֔ ָאָ֑ ל  לְּמִּ ת־ָרח   ם־א  בְַּגֵּֽ ֱאַהַּׁ֥ ֹות: ַוי  רָֽ ים ֲאח  ַבע־ָשִנֵּ֥ ֹוד ֶשָֽ ֹו עֵ֖ ד ִעמֹ֔ )לא(  ַוַיֲעֹבֵּ֣

ְֵֽרא ְיֹקָו֙ק  הְַּוַיֹ֤ ָאָ֔ הְּל  י־ְשנּוָאָ֣ ֵּֽ ה:ַוִיְפַתֵ֖ כִּ ל ֲעָקָרָֽ ֵ֖ ּה ְוָרח  א  ח ֶאת־ַרְחָמָ֑ ן ַוִתְקָרֵּ֥ ֶלד ב ֹ֔ ֵּ֣ ָא֙ה ַות  ַהר ל  )לב( ַוַתֹ֤

ה  ְמָרֵ֗ י ָאָֽ ן ִכֵּ֣ ָ֑ ֹו ְראּוב  יְשמֵ֖ ֵּֽ ישִּ יְּאִּ נִּ הְּי ֱאָהַבַּׁ֥ יְַּעָת  ַּׁ֥ יְּכִּ ָו֙קְְּבָעְניִָּ֔ הְְּיק  י־ָרָאָ֤ ֵּֽ ֒ן  :כִּ ֶלד ב  ֵּ֣ ַהר עֹו֘ד ַות  )לג( ַוַתֵּ֣

אֶמר  עְּיְְַּותֵֹ֗ י־ָשַמָ֤ ֵּֽ יכִּ כִּ הְָּאנ ָ֔ י־ְשנּוָאָ֣ ֵּֽ ָו֙קְּכִּ ֹון: ק  ֹו ִשְמעָֽ א ְשמֵ֖ י ַגם־ֶאת־ֶזָ֑ה ַוִתְקָרֵּ֥ ַהר  ַוִיֶתן־ִלֵ֖ )לד( ַוַתֵּ֣

ה  אֶמר ַעָתֹ֤ ֒ן ַותֵֹ֗ ֶלד ב  ֵּ֣ יםעֹו֘ד ַות  ָ֑ הְָּבנִּ ֹוְְּשֹלָשָ֣ יְּל  ְדתִּ י־ָיַלַּׁ֥ ֵּֽ יְּכִּ ַלָ֔ ֙יְּא  ישִּ ָ֤הְּאִּ ָלו  ַע֙םְּיִּ ֹו  ַהַפ֙ א־ְשמֵ֖ ן ָקָרָֽ ֵּ֥ ַעל־ כ 

י:ל   ה ַוַָֽתעֲ  ִוָֽ ֹו ְיהּוָדָ֑ ה ְשמֵ֖ ן ָקְרָאֵּ֥ ַּ֛ ק ַעל־כ  ה ֶאת־ְיֹקָוֹ֔ ַע֙ם אֹוֶדֵּ֣ אֶמ֙ר ַהַפ֙ ן ַותֹ֙ ֶלד ב ֵ֗ ֵּ֣ ֹוד ַות  ַהר עִ֜ ד )לה( ַוַתֵ֨ ֹמֵ֖

ֶדת:  ִמֶלָֽ

11) Ruth 4:11 

ת־ָהאִ  ק ֶאָֽ ֩ן ְיֹקָוֵ֨ ים ִית  ִדָ֑ ים ע  ִנֵ֖ ַער ְוַהְזק  ם ֲאֶשר־ַבַשַּ֛ ּו ָכל־ָהָעִ֧ אְמרִ֜ ֵֹ֨ ל׀ ַוי ֹ֤ ך ְכָרח  יֶתֵ֗ ה ֶאל־ב  ה ַהָבָאֵּ֣ ָשִ֜

ֶחם: ית ָלָֽ ֵּ֥ ם ְבב  ֵ֖ ָתה ּוְקָרא־ש  ִיל ְבֶאְפָרֹ֔ ה־ַחֵּ֣ ל ַוֲעש  ית ִיְשָרא ֹ֔ ֵּ֣ יֶה֙ם ֶאת־ב  ּו ְשת  ר ָבנֹ֤ ָא֙ה ֲאֶשֵ֨  ּוְכל 
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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 

שיש בה דקדוקי מצות קלות וחמורות והיא עזה כמות אלא אמר להן על התורה שבע"פ 

וקשה כשאול קנאתה, לפי שאין לומד אותה אלא מי שאוהב הקדוש ברוך הוא בכל לבו ובכל 

 ובכל נפשך ובכל מאודך )דברים ו'(נפשו ובכל מאודו שנא' ואהבת את ה' אלהיך בכל לבבך 

 

14) Bereishit 30:22 

 ָ֑ ים ֶאת־ָרח  ר ֱאֹלִהֵ֖ ּה:ַוִיְזֹכֵּ֥ ח ֶאת־ַרְחָמָֽ ים ַוִיְפַתֵ֖ יָה֙ ֱאֹלִהֹ֔ ֶלֵ֨ ע א   ל ַוִיְשַמֹ֤

 

15) Isaiah 11 

ַאשֵ֨  ֩ר מ  ר ִיָשא  ֹו ֲאֶשֵּ֣ ר ַעמָ֑ ֹות ֶאת־ְשָאֵּ֣ ֹו ִלְקנֵ֖ ִני֙ת ָידֹ֔ י׀ ש  יף ֲאֹדָנֹ֤ ּוא יֹוִסֵ֨ ֹום ַההֵ֗ ּור )יא( ְוָהָיֵּ֣ה׀ ַביֵּ֣

ע   ּוש ּומ  ֹוס ּוִמכֵ֗ ִים ּוִמַפְתרֵּ֣ ם:ּוִמִמְצַרִ֜ ֵ֖י ַהָיָֽ ִאי  ת ּומ  ֲחָמֹ֔ ֵּ֣ ם ּוִמִשְנָע֙ר ּומ  ף  יָלֹ֤ ם ְוָאַסֵ֖ א נ ֙ס ַלגֹוִיֹ֔ )יב( ְוָנָשֵּ֥

ֶרץ: ֹות ָהָאָֽ ע ַכְנפֵּ֥ ַאְרַבֵ֖ ץ מ  ֹות ְיהּוָד֙ה ְיַקב ֹ֔ צֹ֤ ל ּוְנפ  ָ֑ י ִיְשָרא  ֵּ֣ ָר֙ה  ִנְדח  ת)יג( ְוָס֙ ְנַאָ֣ ה  קִּ י ְיהּוָדֵ֖ ֵּ֥ ִים ְוֹצְרר  ֶאְפַרֹ֔

ִים: ר ֶאת־ֶאְפָרָֽ א־ָיֹצֵּ֥ ָֹֽ ה ל יהּוָדֵ֖ ה ִוָֽ ֵּ֣א ֶאת־ְיהּוָדֹ֔ א־ְיַקנ  ָֹֽ ִי֙ם ל תּו ֶאְפַר֙ ָ֑  ִיָכר 

 

16) Hosea 3 

ּו אֶ  ת ָּדִוֵּ֣ד ַמְלָכָ֑ם ּוָפֲחדִ֧ ֵ֖ ם ְוא  יֶהֹ֔ ל ּוִבְקשּ֙ו ֶאת־ְיֹקָוֵּ֣ק ֱאֹלה  ֵּ֣י ִיְשָרא ֹ֔ בּ֙ו ְבנ  ר ָיש ֙ ל־ְיֹקָוַּ֛ק ְוֶאל־ )ה( ַאַחֵ֗

ים ית ַהָיִמָֽ ֹו ְבַאֲחִרֵּ֥  .טּובֵ֖

17) Jeremiah 33 

 ֵ֖ ית ִיְשָרא  ֵּ֥ ְרִתי ֶאל־ב  ר ִּדַבַּ֛ ֹוב ֲאֶשֵּ֥ ר ַהטֹ֔ ֹמִת֙י ֶאת־ַהָּדָבֵּ֣ ם־ְיֹקָוָ֑ק ַוֲהִקָֽ ים ְנא  ים ָבִאֵ֖ ַּ֛ה ָיִמֵּ֥ ל ְוַעל־)יד( ִהנ 

ה: ית ְיהּוָדָֽ ֵּ֥ ת ַהִהֹ֔  ב  ֵּ֣ ֙ם ּוָבע  ים ָהה  ה )טו( ַבָיִמֹ֤ ט ּוְצָדָקֵ֖ ה ִמְשָפֵּ֥ ה ְוָעָשַּ֛ ַמח ְצָדָקָ֑ יַח ְלָדִוֵ֖ד ֶצֵּ֣ יא ַאְצִמֵּ֥

ֶרץ: ּה ְיֹקָוֵּ֥ק׀  ָבָאָֽ ַטח ְוֶזֵּ֥ה ֲאֶשר־ִיְקָרא־ָלֵ֖ ֹון ָלֶבָ֑ ִַ֖ם ִתְשכֵּ֣ ה ִוירּוָשַלִֵ֖ ע ְיהּוָדֹ֔ ֙ם ִתָּוַשֵּ֣ ים ָהה  )טז( ַבָיִמֹ֤

נּו ָֽ  ִצְדק 

 

18) Ezekiel 37 

י  ר)טו( ַוְיִהֵּ֥ אֹמָֽ י ל  ַלֵּ֥ ֵּ֥י  :ְדַבר־ְיֹקָוֵ֖ק א  ה ְוִלְבנ  יהּוָדֹ֔ ב ָעָלי֙ו ִלָֽ ד ּוְכֹתֹ֤ ץ ֶאָחֹ֔ ֵּ֣ ם ַקח־ְל֙ך ע  ה ֶבן־ָאָדֵ֗ )טז( ְוַאָתֵּ֣

ל חברו ֲחב   ֵ֖ ית ִיְשָרא  ֵּ֥ ִים ְוָכל־ב  ץ ֶאְפַרֹ֔ ֵּ֣ ֙ף ע  יו ְליֹוס  ֹוב ָעָלֵ֗ ד ּוְכתֵּ֣ ץ ֶאָחֹ֔ ֵּ֣ יו ּוְלַק֙ח ע  ָרָ֑ ל חברו ֲחב  ֵ֖ יוִיְשָרא   :ָרָֽ

ך )יז( ים ְבָיֶדָֽ ּו ַלֲאָחִדֵ֖ ד ְוָהיֵּ֥ ץ ֶאָחָ֑ ֵּ֣ ד ְלךֵ֖ ְלע  ד ֶאל־ֶאָחַּ֛ ם ֶאָחִ֧ ב ֹאָתִ֜ ֵּ֥י  :ְוָקַרֵ֨ יך ְבנ  ֶלֹ֔ ּו א  ֲאֶש֙ר יֹאְמרֵּ֣ )יח( ְוַכָֽ

ְך ֶלה ָלָֽ ֵּ֥ נּו ָמה־א  יד ָלֵ֖ ֹוא־ַתִגֵּ֥ ר ֲהלָֽ אֹמָ֑ ה־ָאַמ֘ר ֲאֹדָנֵּ֣י ְיֹקִו֒ק ִהנ ֩ה  :ַעְמךֵ֖ ל  ם ֹכָֽ ֶהֵ֗ ר ֲאל  ֵּ֣ ַח )יט( ַּדב  י ֹלק ִ֜ ֲאִנֵ֨

ץ ְיהּוָדֵ֗  ֵּ֣ יו ֶאת־ע  ם ָעָלִ֜ יו ְוָנַתִת֩י אֹוָתֵ֨ ָרָ֑ ל חברו ֲחב  ֵ֖ י ִיְשָרא  ֵּ֥ ִים ְוִשְבט  ר ְבַיד־ֶאְפַרֹ֔ ֙ף ֲאֶשֵּ֣ ץ יֹוס  ֹ֤ ה ֶאת־ע 

י ד ְבָיִדָֽ ּו ֶאָחֵ֖ ד ְוָהיֵּ֥ ץ ֶאָחֹ֔ ֵּ֣ ֲעִשיִת֙ם ְלע  ם ְביָ  :ַוָֽ יֶהַּ֛ ב ֲעל  ים אֲֶֽשר־ִתְכֹתִ֧ ִצִ֜ ּו ָהע  ם)כ( ְוָהיֵ֨ יֶהָֽ ינ  )כא(  :ְדךֵ֖ ְלע 

ין ַהגֹוִיֵ֖ם ֲאֶשֵּ֣  ֵּ֥ ל ִמב  ֵּ֣י ִיְשָרא ֹ֔ ַח֙ ֶאת־ְבנ  ֙ י ֹלק  ה ֲאִנֹ֤ ה־ָאַמ֘ר ֲאֹדָנֵּ֣י ְיֹקִו֒ק ִהנ ֵ֨ ם ֹכָֽ יֶהֵ֗ ר ֲאל  ֵּ֣ ם ְוַדב  ְלכּו־ָשָ֑ ר ָהָֽ

ם ם ֶאל־ַאְדָמָתָֽ י אֹוָתֵ֖ אִתֵּ֥ ב  יב ְוה  י ֹאָת֙ם ִמָסִבֹ֔ יִתי ֹא   :ְוִקַבְצִתֹ֤ י )כב( ְוָעִשֵּ֣ ֵּ֣ ֶר֙ץ ְבָהר  ד ָבָא֙ ֹוי ֶאָחֹ֤ ָתם ְלגֵ֨
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ֹו צּו עַּ֛ א י ָחֵּ֥ ֵֹ֨ ם ְול ֵּ֣י גֹוִיֹ֔ ְהיּו־עֹו֙ד ִלְשנ  א יהיה־ ִיָֽ ֹֹ֤ ֶלְך ְול ם ְלֶמָ֑ ְהֶיֵּ֥ה ְלכ ָלֵ֖ ד ִיָֽ ֶלְך ֶאָחַּ֛ ל ּוֶמִ֧ י ִיְשָרא ֹ֔ ֵּ֥ ד ִלְשת 

ֹוד ֹות עָֽ יֶה֙ם ּוְבִשקֵּ֣  :ַמְמָלכֵ֖ ּול  ֹוד ְבִגלָֽ ּו עֵ֗ ַטְמאֵּ֣ א ִיָֽ ִֹ֧ ל )כג( ְול ם ִמֹכֹ֤ י ֹאָתֵ֗ ם ְוהֹוַשְעִתֵּ֣ יֶהָ֑ ל ִפְשע  ם ּוְבֹכֵ֖ יֶהֹ֔ ּוצ 

ים אֹלִהָֽ ם ל  י ֶאְהֶיֵּ֥ה ָלֶהֵ֖ ם ַוֲאִנַ֕ י ְלָעֹ֔ י אֹוָת֙ם ְוָהיּו־ִלֵּ֣ ם ְוִטַהְרִתֹ֤ ּו ָבֶהֹ֔ ר ָחְטאֵּ֣ יֶה֙ם ֲאֶשֵּ֣ ת  )כד(  :מֹוְשֹבָֽ

ד ִיְהֶיֵּ֣ה ְלכ   ה ֶאָחֵ֖ ם ְורֹוֶעֵּ֥ יֶהֹ֔ ֶלְך ֲעל  י ָדִו֙ד ֶמֵּ֣ םְוַעְבִּדֹ֤ ּו אֹוָתָֽ ּו ְוָעשֵּ֥ י ִיְשְמרֵ֖ ֹקַתֵּ֥ כּו ְוח  י י ל ֹ֔ ם ּוְבִמְשָפַטֵּ֣  :ָלָ֑

ּו עָ  יֶכָ֑ם ְוָיְשבֵּ֣ ֹות  ּה ֲאבָֽ ר ָיְָֽשבּו־ָבֵ֖ ב ֲאֶשֵּ֥ ֲעֹקֹ֔ י ְלַיָֽ ִת֙י ְלַעְבִּדֵּ֣ ר ָנַת֙ ֶרץ ֲאֶשֹ֤ ּו ַעל־ָהָאֵ֗ ָמה )כה( ְוָיְשבֵּ֣ יָה ה   ֶלִ֡

יֶה֙ם ַעד־עֹוָלֹ֔  י ְבנ  ֹ֤ ם ּוְבנ  יֶה֞ םּוְבנ  ם ְלעֹוָלָֽ יא ָלֶהֵ֖ י ָנִשֵּ֥ ית  :ם ְוָדִוֵּ֣ד ַעְבִּדֹ֔ ֹום ְבִרֵּ֥ ית ָשלֹ֔ י ָלֶה֙ם ְבִרֵּ֣ )כו( ְוָכַרִתֹ֤

ם י ְבתֹוָכֵ֖ם ְלעֹוָלָֽ י ֶאת־ ִמְקָּדִשַּ֛ ם ְוָנַתִתִ֧ י אֹוָתֹ֔ יִתֵּ֣ ם ּוְנַתִתי֙ם ְוִהְרב  ם ִיְהֶיֵּ֣ה אֹוָתָ֑ )כז( ְוָהָיֹ֤ה ִמְשָכִנ֙י  :עֹוָלֵ֖

ם ְוָהִיֵּ֥  יֶהֹ֔ םֲעל  י ְלָעָֽ ְהיּו־ִלֵּ֥ ָמה ִיָֽ ֵ֖ ים ְוה  אֹלִהָ֑ ָֽ ם ל  ש ֶאת־ :יִתי ָלֶהֵ֖ ֵ֖ ק ְמַקּד  י ְיֹקָוֹ֔ י ֲאִנֵּ֣ ם ִכ֚ ְֵֽדעּ֙ו ַהגֹוִיֹ֔ )כח( ְוָיָֽ

ם: י ְבתֹוָכֵ֖ם ְלעֹוָלָֽ ֹות ִמְקָּדִשַּ֛ ל ִבְהיִ֧ ָ֑  ִיְשָרא 

 

19) Jeremiah 31 

ה ִנְשָמ֙ע ְנִהי֙  ֹול ְבָרָמֹ֤ ק קֵּ֣ ר ְיֹקָוֵ֗ ה׀ ָאַמֵּ֣ ם  )יד( ֹכֵּ֣ ֵּ֥ ֲאָנַּ֛ה ְלִהָנח  ָה מ  ל ְמַבָכֵּ֣ה ַעל־ָבֶניָ֑ ֵ֖ ים ָרח  י ַתְמרּוִרֹ֔ ְבִכֵּ֣

נּו: ס יֶנָֽ י א  ְ֙ך  ַעל־ָבֶנֵ֖יָה ִכֵּ֥ ָלת  ר ִלְפע  ש ָשָכֹ֤ ה ִכ֩י י ֵ֨ יַנִֵֵֽ֖יְך ִמִּדְמָעָ֑ ִכי ְוע  ְ֙ך ִמֶבֹ֔ י קֹול  ק ִמְנִעֹ֤ ר ְיֹקָוֵ֗ ה׀ ָאַמֵּ֣ )טו( ֹכֵּ֣

רֶ  ֶאֵּ֥ בּו מ  ק ְוָשֵ֖ ם־ְיֹקָוֹ֔ ָֽבְנא  ם: ס :ץ אֹוי  ים ִלְגבּוָלָֽ בּו ָבִנֵ֖ ם־ְיֹקָוָ֑ק ְוָשֵּ֥ ְך ְנא  ֵ֖  )טז( ְוי ש־ִתְקָוֵּ֥ה ְלַאֲחִרית 

ּו ִני ְוָאשֹ֔ ֵּ֣ ד ֲהִשיב  ָמָ֑ א ל  ֵֹּ֣ ֶגל ל ֵ֖ ר ְכע  ִאָּוס ֹ֔ ִנ֙י ָוָֽ ד ִיַסְרַת֙ ִי֙ם ִמְתנֹוד ֹ֔ ְעִתי ֶאְפַר֙ ֹוַע ָשַמֵ֗ ה )יז( ָשמֵּ֣ י ַאָתֵ֖ ָבה ִכֵּ֥

יְיֹקָוֵּ֥ק  ְמִתי ִכֵּ֥  :ֱאֹלָהָֽ ְשִתי ְוַגם־ִנְכַלֹ֔ ְך ֹב֚ ָ֑ ְקִתי ַעל־ָיר  י ָסַפֵ֖ ְֵֽדִעֹ֔ ֙י ִהָּוֵּ֣ ֲחר  ְמִתי ְוַאָֽ י שּוִב֙י ִנַחֹ֔ ֹ֤ י־ַאֲחר  י )יח( ִכָֽ

י ת ְנעּוָרָֽ אִתי ֶחְרַפֵּ֥ י ַדְבִרי֙  :ָנָשֵ֖ ֹ֤ י־ִמּד  ים ִכָֽ ִעֹ֔ ם ֶיֵֶּ֣לד ַשֲעש  ִים ִא֚ י ֶאְפַרֵ֗ יר ִלִ֜ ֩ן ַיִקֵ֨ נּו  )יט( ֲהב  ר ֶאְזְכֶרֵ֖ ֹו ָזֹכֵּ֥ בֹ֔

ם־ְיֹקָוָֽק: ס נּו ְנא  ַרֲחֶמֵ֖ ם אֲֽ ֵּ֥ ֹו ַרח  ַע֙י לֹ֔ ּו מ  ן ָהמֹ֤ ֹוד ַעל־כ ֵ֗  עָ֑

 

20) Eikha Rabba Petichta 24 

באותה שעה קפצה רחל אמנו לפני הקדוש ברוך הוא ואמרה רבש"ע גלוי לפניך שיעקב 

שהשלימו אותן שבע שנים עבדך אהבני אהבה יתירה ועבד בשבילי לאבא שבע שנים וכ

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 

א לחרפה, להחליפני, ולאחר כן נחמתי בעצמי וסבלתי את תאותי ורחמתי על אחותי שלא תצ

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 

א הוצאתיה לחרפה, ומה אני שאני בשר ודם עפר ואפר לא קנאתי עמה, ולא קנאתי בה ול

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 

חזיר את ישראל למקומן הדא הוא דכתיב של הקדוש ברוך הוא ואמר בשבילך רחל אני מ

)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 

תך נאם ה' ושבו מדמעה כי יש שכר לפעולתך וגו' וכתיב )שם /ירמיהו ל"א/( ויש תקוה לאחרי

 .בנים לגבולם


