
 יח , יח פרק  ויקרא. 1
ה ה  ֶאל  ְוִאשָּׁ ח לֹא ֲאֹחתָּׁ ה ְלַגּלֹות  ִלְצֹרר ִתקָּׁ תָּׁ ֶליהָּׁ  ֶעְרוָּׁ  :  ְבַחֶייהָּׁ  עָּׁ

   רמב"ן ויקרא יח, כה
ובכאן יפרש הכתוב טעם האיסור, יאמר שאינו  ", ואשה אל אחותה לא תקח לצרור "

ראויות שתהיינה אוהבות זו  שה אל אחותה לצרור אותן זו לזו, כי הן  יקח א יראוי שת 
את זו לא שתהיינה צרות. ולא  אמר כן באשה ובתה ואשה ואמה, כי הנה שאר,  

 . ואסורות אפילו לאחר מיתה
 

 : רחל
 מגילה יג ע"ב . 2
בה ברחל   מאי דכתיב לא יגרע מצדיק עיניו? בשכר צניעות שהיתה : אמר רבי אלעזר"
זכה ויצאת ממנו אסתר.   -זכתה ויצא ממנה  שאול, ובשכר צניעות שהיה בו בשאול   -

ויגד יעקב לרחל כי אחי אביה  ט'( 'בראשית כ)דכתיב  ?ומאי צניעות היתה בה  ברחל
אלא אמר לה: מינסבא לי?   ! וכי אחי אביה הוא? והלא בן אחות אביה הוא ', הוא

הוא, ולא יכלת ליה. אמר לה: אחיו אנא ברמאות.     מיהו, אבא רמאה  .אמרה ליה: אין
עם נבר תתבר ועם  ' אמר לה: אין,  ! אמרה ליה: ומי שרי לצדיקי לסגויי ברמיותא? 

. אמר לה: ומאי רמיותא? אמרה ליה: אית לי אחתא דקשישא מינאי, ולא  'עקש תתפל 
אי,  מנסיב לי מקמה. מסר לה  סימנים. כי מטא ליליא, אמרה: השתא מיכספא אחת

מסרתינהו ניהלה. והיינו דכתיב ויהי בבקר והנה היא לאה, מכלל דעד השתא לאו  
 . "אלא מתוך סימנין שמסרה רחל ללאה לא הוה ידע עד השתא !לאה היא? 

   בראשית רבה פרשה עא. 3
חייך שבניך   ? ויחר אף יעקב ברחל ויאמר וגו', א"ל הקב"ה כך עונים את המעיקות

ממך  ', ויאמר התחת אלהים אנכי אשר מנע ממך פרי בטן'עתידים לעמוד לפני בנה, 
אבי    אמר לה  ?!לא חגר מתניו כנגדה  ?כך עשה אביך לאמך  מנע ממני לא מנע, אמרה לו

וזקינך לא היה לו בנים וחגר מתניו   אמרה לו לא היה לו בנים אבל אני יש לי בנים,
אמר    ?מה עשתה  יכולה את לעשות כשם שעשתה זקנתי, אמרה לו- אמר לה  !כנגד שרה 

הנה אמתי בלהה בא  'אם הדבר הזה מעכב  הכניסה צרתה לתוך ביתה, אמרה לו  לה
 ., מה זו נבנית על ידי צרתה אף זו נבנית על ידי צרתה'אליה ואבנה גם אנכי 

 רש"י  . 4
זקנך אברהם היו לו בנים מהגר וחגר מתניו כנגד   אמרה לו? מהו גם  -ואבנה גם אנכי 

אם הדבר הזה מעכב הנה אמתי    זקנתי הכניסה צרתה לביתה, אמרה לו  אמר לה  !שרה
 ". ואבנה גם אנכי ממנה כשרה

 קדושת לוי . 5
זכר לה סימנין שמסרה  'ובזה יבואר פירוש רש"י על פסוק ויזכור אלהים את רחל, 

. והנה לכאורה נראה מפירוש  'לאחותה ושהיתה מצירה שלא תעלה בגורלו של עשו
ם ובאמת הוא טעם אחד, כי באמת איך שייך שיעקב אבינו יגרש  רש"י שהם שני טעמי

את רחל בשביל שאין לה בנים הלא היו לו בנים מלאה ומשפחות ולמה יגרש את רחל  
אחר הנשואין בשביל שאין לה בנים ממנה. על כן נראה דטעם אחד הוא, דהנה כתיב  

לרבקה ושתי בנות    במדרש על פסוק ועיני לאה רכות, שהיו הבריות אומרים שני בנים
ללבן כו' עיין שם. ונמצא בשעה שרחל מסרה הסימנים ללאה עדיין לא היתה יודעת  
שיעקב אבינו ישא גם אותה והיתה מצירה שלא תפול עכשיו בגורלו של עשו וזהו  

נמצא עכשיו שיעקב נשא את  שפירש רש"י זכר לה הזכות שמסרה ללאה הסימנים. 
ם אותה והיתה יראה שלא תפול בגורלו של עשו  לאה והיא לא יודעת שיעקב ישא ג

כיון שיעקב נשא את לאה תשאר היא חס ושלום בגורלו של עשו וזאת היה צר לה  
. וזהו שפירש רש"י שמסרה הסימנים ללאה,  ואף על פי כן מסרה הסימנים ללאה

נמצא ישא יעקב את לאה והיתה מצירה שעכשיו תפול בגורלו של עשו. ובזה יובן מה  
במדרש שאחר כך שנודע ליעקב שרחל מסרה סימנין ללאה נפל שנאה ליעקב   שכתוב

על רחל שמסרה הסימנים ללאה, ואחר כך כשנשא יעקב את רחל וידע שכל כוונתה  
לשם שמים ניתוסף לו אהבה יתירה לרחל. וזהו ויאהב גם את רחל מלאה, שניתוסף  

וונת רחל לשם שמים.  אהבה מלאה, כלומר בעבור לאה, רצה לומר שנודע לו עיקר כ



וזהו גם את רחל מלאה, המ"ם מורה מהדבר הזה, כלומר שנודע לו צדקת רחל ואהבה  
 ". יתירה ניתוסף לו

   בראשית פרק ל. 6
ה  ִאּמֹו ַותֹאֶמר   אָּׁ ם ֶאל לֵּ א ֹאתָּׁ ֶדה ַויָּׁבֵּ ִאים ַבשָּׁ א דּודָּׁ י ְקִציר ִחִטים ַוִיְמצָּׁ ן ִבימֵּ ַויֵֶּלְך ְראּובֵּ

אָּׁ  ל ֶאל לֵּ חֵּ ְך: )טו( רָּׁ י ְבנֵּ אֵּ א ִלי ִמּדּודָּׁ ַקַחת  ה ְתִני נָּׁ ְך ֶאת ִאיִשי ְולָּׁ ה ַהְמַעט ַקְחתֵּ ַותֹאֶמר לָּׁ
ְך י ְבנֵּ אֵּ ה ַתַחת ּדּודָּׁ ְך ַהַּלְילָּׁ ן ִיְשַכב ִעּמָּׁ כֵּ ל  לָּׁ חֵּ י ְבִני ַותֹאֶמר רָּׁ אֵּ  . ַגם ֶאת ּדּודָּׁ

   כט  בראשית התוספות מבעלי זקנים דעת. 7
  שמסרה  סימנין  השלשה  מתוך  כרחל עצמה עושה  היתה  הלילה  שכל. בבקר ויהי( כה)

   .לרחל  יעקב  שמסרן כמו הנר  והדלקת  וחלה  נדה לה
 כב , ל  פרק בראשית. 8

ל ֶאת ֱאֹלִהים  ַוִיְזֹכר חֵּ ֶליהָּׁ  ַוִיְשַמע רָּׁ ה ֶאת ַוִיְפַתח  ֱאֹלִהים  אֵּ  :  ַרְחמָּׁ
 שם  רש"י. 9

 ". זכר לה שמסרה סימניה לאחותה-את רחל  ויזכר אלהים
   יד פסוק לא פרק  ירמיהו  י"רש. 10

  ברוך   הקדוש  את  לפייס  ואמהות  אבות  שהלכו  אמר  אגדה  מדרש  -  בניה  על  מבכה  רחל
  של  רבונו לפניו אמרה  רחל נכנסה  נתפייס ולא  בהיכל דמות מנשה שהעמיד  על  הוא 

  אני  והלא מרובים  רחמיך  אומר הוי ו"ב  רחמי או  רחמיך  מרובים מי רחמי עולם
  בשבילי אלא עבד  לא אבי את יעקב שעבד עבודה שכל ביתי בתוך צרתי  הכנסתי 

  סימני  לה שמסרתי  אלא ששתקתי די  ולא  אחותי את הכניסו לחופה ליכנס כשבאתי
  יש  סנגוריא למדת יפה לה אמר להם שתוק בביתך צרתך בניך הכניסו אם אתה אף

 . לאחותך סימנך  שמסרת  ולצדקתך לפעולתך שכר
 '( פתיחתא כד)איכה רבה  . 11

רבש"ע גלוי  לפניך שיעקב עבדך   -באותה שעה קפצה רחל  אמנו לפני הקב"ה ואמרה
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,  

שלא יוכל אבי להחליפני, ולאחר כן נחמתי בעצמי וסבלתי את תאותי, ורחמתי   כדי
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  

תקת, ואני משיבתו על כל דבר  המטה שהיה שוכב עם אחותי והיה מדבר עמה והיא שו
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 לע"ז שאין בה ממש והגלית בני,  

מיד נתגללו רחמיו של הקב"ה ואמר בשבילך    ?!רב, ועשו אויבים בם כרצונםונהרגו בח 
רחל אני מחזיר את ישראל למקומן, הה"ד כה אמר ה' קול ברמה נשמע נהי בכי  
תמרורים רחל מבכה על בניה מאנה להנחם על בניה כי איננו )ירמי' לא יד(, וכתיב כה  

לפעולתך וגו', וכתיב ויש תקוה  אמר ה' מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה כי יש שכר 
 ". לאחריתך נאם ה' ושבו בנים לגבולם

 
 : לאה

 כא , ל פרק  בראשית. 12
ה  ְוַאַחר ְלדָּׁ א ַבת  יָּׁ ה ֶאת ַוִתְקרָּׁ  :  ִּדינָּׁה ְשמָּׁ

 כא  פסוק ל פרק  ויצא פרשת בראשית י"רש. 13
  כאחת  אחותי רחל תהא לא זכר זה אם  בעצמה דין לאה שדנה רבותינו  פירשו - דינה

 : לנקבה ונהפך  עליו והתפללה,  השפחות
 בראשית ל, יח . 14

 . י ותקרא שמו יששכרותאמר לאה נתן אלוקים שכרי אשר נתתי שפחתי לאיש 
 קול שמחה  . 15

וקשה למה תלתה שכר ה' במסירת השפחה ולא בשכר הדודאים שאמרה ליעקב כי  
היה   -שכר שכרתיך?! שמעתי מאבי הרב זלה"ה שבאם היתה תולה בשכר הדודאים 



וכזה    ח"ו קטרוג על רחל שזלזלה במשכב הצדיק, לכן החליטה השכר בנתינת השפחה
אמר אחר  ונלד גם כן, עשתה רחל גם כן מקודם, והוי כמליצה לשמיים עבור רחל שת

 . ויזכור אלוקים את רחל-כן
 

 : בני לאה
 לד -לג, מד פרק  בראשית. 16

ה יו ִעם ַיַעל ְוַהַנַער ַלאֹדִני ֶעֶבד ַהַנַער ַתַחת  ַעְבְּדָך נָּׁא יֵֶּשב ְוַעתָּׁ יְך ִכי: ֶאחָּׁ ִבי  ֶאל ֶאֱעֶלה אֵּ   אָּׁ
יֶננּו  ְוַהַנַער ע ֶאְרֶאה ֶפן  ִאִתי  אֵּ רָּׁ א ֲאֶשר  בָּׁ ִבי ֶאת  ִיְמצָּׁ  :  אָּׁ

 רבה פרשה צג  מדרש. 17
מיד כעס יהודה ושאג בקול גדול והלך קולו ד' מאות פרסה עד ששמע חושים בן דן  
וקפץ מארץ כנען ובא אצל יהודה ושאגו שניהם ובקשה ארץ מצרים ליהפך... אמר רבי  

טו בארץ ועשו  יהושע בן לוי אף אחיו כיון שראו יהודה שכעס אף הם נתמלאו חמה ובע
אותה תלמים תלמים... באותה שעה נתמלא חמה על יוסף כיון שראה יוסף סימנין  
של יהודה מיד נזדעזע ונבהל אמר אוי לי שמא יהרגני, ומה הן סימנין שהיו בו ביהודה  
של בית שילו אמרו שני שילטונין זולגות דם, ויש אומרים כמין שליטי הגבורים  

ימה אחת היתה לו בלבו כיון שהיה כועס קורע את כולם,  וחמשה לבושים היה לובש, נ
מה עשה יוסף באותה שעה אותו עמוד של אבן שהיה יושב עליו בעט בו ועשאו גל של  
צרורות, מיד תמה יהודה ואמר זה גבור ממני באותה שעה אחז יהודה חרבו לשולפה  

(  ')קהלת ז  מתערה ואינה נשלפת לו אמר יהודה ודאי זה ירא שמים הוא, לכך נאמר 
החכמה תעוז לחכם... אמר יהודה לנפתלי לך וראה כמה שווקים במצרים קפץ וחזר  
אמר לו שנים עשר, אמר יהודה לאחיו אני אחריב מהם שלשה וטלו כל אחד ואחד  
אחד אחד ולא נשאר בהם איש, אמרו לו אחיו יהודה מצרים אינה כשכם אם אתה  

 . מחריב את מצרים תחריב את כל העולם
 

 : בני רחל
 בראשית רבה פרשה צג. 18

ולא יכול יוסף להתאפק וגו', רבי חמא בר חנינא אמר לא עשה יוסף כשורה שאלו  
בעטו בו אחד מהם מיד היה  מת, רבי שמואל בר נחמן אמר כהוגן וכשורה עשה, יודע  

    "היה צדקן של אחיו אמר ח"ו אין אחי חשודים על שפיכות דמים
 ויגש סימן ה פרשת מדרש תנחומא . 19

אמר רבי שמואל בר נחמן לסכנה גדולה ירד יוסף שאם הרגוהו אחיו אין בריה בעולם  
מוטב שאהרג ולא  מכירו, ולמה אמר הוציאו כל איש מעלי אלא כך אמר יוסף בלבו 

 .אבייש את אחי בפני המצרים
 כז  מה, בראשית  רמב"ן . 20

וידברו אליו את כל דברי יוסף יראה לי על דרך הפשט שלא הוגד ליעקב כל ימיו כי  
אחיו מכרו את יוסף, אבל חשב כי היה תועה בשדה והמוצאים אותו לקחוהו ומכרו  
אותו אל מצרים, כי אחיו לא רצו להגיד לו חטאתם, אף כי יראו לנפשם פן יקצוף  

ז( ויוסף במוסרו הטוב לא רצה    -לן מט ג  ויקללם, כאשר עשה בראובן ושמעון ולוי )לה 
להגיד לו, ולכך נאמר ויצוו אל יוסף לאמר אביך צוה לפני מותו לאמר וגו', ואלו ידע  
יעקב בענין הזה היה ראוי להם שיחלו פני אביהם במותו לצוות את יוסף מפיו, כי ישא  

 .ם כנה ולא יצטרכו לבדות מלבם דבריפניו ולא ימרה את דברו, ולא היו בס 
 

 : בני לאה
 כג -יד, טז פרק א שמואל. 21

ה' ה ְורּוחַ  רָּׁ ִעם סָּׁ אּול  מֵּ ה רּוחַ  ּוִבֲעַתתּו שָּׁ עָּׁ ת רָּׁ אֵּ י ַויֹאְמרּו': ה מֵּ אּול ַעְבדֵּ יו שָּׁ לָּׁ   נָּׁא  ִהנֵּה אֵּ
ה ֱאֹלִהים רּוחַ  עָּׁ א יֹאַמר: ְמַבִעֶתָך  רָּׁ נּו נָּׁ ֶדיָך  ֲאֹדנֵּ ֶניָך ֲעבָּׁ עַ  ִאיש ְיַבְקשּו ְלפָּׁ ן ֹידֵּ   ַבִכנֹור  ְמַנגֵּ

יָּׁה ֶליָך ִבְהיֹות ְוהָּׁ ה ֱאֹלִהים רּוחַ  עָּׁ עָּׁ ן רָּׁ ְך ְוטֹוב ְביָּׁדֹו ְוִנגֵּ אּול ַויֹאֶמר: לָּׁ יו ֶאל שָּׁ דָּׁ א  ְראּו ֲעבָּׁ   נָּׁ
יִטיב  ִאיש  ִלי  ן מֵּ י ַוֲהִביאֹוֶתם  ְלַנגֵּ לָּׁ ד  ַוַיַען : אֵּ ִרים  ֶאחָּׁ ַהְנעָּׁ ה  ַויֹאֶמר  מֵּ ִאיִתי ִהנֵּ ן  רָּׁ   ְלִיַשי  בֵּ

ית עַ  ַהַּלְחִמי  בֵּ ן ֹידֵּ ה  ְוִאיש ַחִיל  ְוִגבֹור ַנגֵּ מָּׁ ר  ּוְנבֹון  ִמְלחָּׁ בָּׁ   ַוִיְשַלח: ִעּמֹו' ַוה  ֹתַאר ְוִאיש ּדָּׁ



אּול  ִכים   שָּׁ י  ֶאל   ַמְלאָּׁ ה   ַויֹאֶמר  ִישָּׁ ַלי   ִשְלחָּׁ ִוד  ֶאת   אֵּ   ֶלֶחם   ֲחמֹור   ִיַשי  ַוִיַקח :  ַבצֹאן  ֲאֶשר  ִבְנָך  ּדָּׁ
ד  ִעִזים  ּוְגִדי  ַיִין  ְונֹאד ִוד  ְבַיד  ַוִיְשַלח  ֶאחָּׁ אּול  ֶאל  ְבנֹו  ּדָּׁ ִוד  ַויָּׁבֹא:  שָּׁ אּול  ֶאל  דָּׁ יו   ַוַיֲעֹמד  שָּׁ נָּׁ   ְלפָּׁ

הּו בֵּ א לֹו ַוְיִהי ְמֹאד ַוֶיֱאהָּׁ ִלים ֹנשֵּ אּול ַוִיְשַלח: כֵּ אֹמר ִיַשי ֶאל שָּׁ ד לֵּ א ַיֲעמָּׁ ִוד נָּׁ ַני דָּׁ   ִכי  ְלפָּׁ
א צָּׁ ן מָּׁ י חֵּ ינָּׁ יָּׁה : ְבעֵּ אּול  ֶאל  ֱאֹלִהים  רּוחַ  ִבְהיֹות ְוהָּׁ ַקח שָּׁ ִוד  ְולָּׁ ן  ַהִכנֹור  ֶאת  ּדָּׁ ַוח ְביָּׁדֹו ְוִנגֵּ   ְורָּׁ

אּול  ה   לֹו ְוטֹוב ְלשָּׁ רָּׁ יו  ְוסָּׁ לָּׁ עָּׁ ה רּוחַ  מֵּ עָּׁ רָּׁ  : הָּׁ
 נח -נה , יז פרק א שמואל. 22

אּול ְוִכְראֹות ִוד ֶאת שָּׁ א ּדָּׁ ַמר ַהְפִלְשִתי ִלְקַראת ֹיצֵּ ר ֶאל אָּׁ א ַשר ַאְבנֵּ בָּׁ   ַהַנַער  ֶזה ִמי ֶבן ַהצָּׁ
ר ר  ַויֹאֶמר  ַאְבנֵּ י  ַאְבנֵּ ְעִתי  ִאם  ַהֶּמֶלְך  ַנְפְשָך  חֵּ ה  ְשַאל  ַהֶּמֶלְך  ַויֹאֶמר:  יָּׁדָּׁ ֶלם  ֶזה  ִמי  ֶבן  ַאתָּׁ עָּׁ :  הָּׁ

ִוד ּוְכשּוב ַהכֹות ּדָּׁ ר ֹאתֹו ַוִיַקח ַהְפִלְשִתי ֶאת מֵּ הּו ַאְבנֵּ י ַוְיִבאֵּ אּול ִלְפנֵּ   ַהְפִלְשִתי  ְורֹאש שָּׁ
יו ַויֹאֶמר:  ְביָּׁדֹו לָּׁ אּול אֵּ ה ִמי ֶבן  שָּׁ ַער ַאתָּׁ ִוד  ַויֹאֶמר  ַהנָּׁ ית ִיַשי ַעְבְּדָך ֶבן ּדָּׁ  : ַהַּלְחִמי בֵּ

 א ,  יח פרק א שמואל. 23
ר  ְכַכֹּלתֹו ַוְיִהי אּול ֶאל ְלַדבֵּ ן  ְוֶנֶפש שָּׁ תָּׁ ה  ְיהֹונָּׁ ִוד ְבֶנֶפש ִנְקְשרָּׁ הּו ויאהבו ּדָּׁ בֵּ ן  ַוֶיֱאהָּׁ תָּׁ   ְיהֹונָּׁ

 . ְכַנְפשֹו
 

 : בני רחל
 רמ"ע מפאנו עשרה מאמרות חיקור דין, חלק ד' פרק יז  . 24
כי אמנם נפש יהונתן נקשרה בנפש דוד   ,היה יהונתן שמח וחפץ להיות לו למשנהכי 

כי אין השכל סובל מדרך    ,הוא שדוד מקונן עליו נפלאתה אהבתך לי  , כקטן נתלה בגדול
הטבע שיהיה בן המלך אוהב את עבדו עד שיושיבהו לרצונו על כסא אביו והוא יהיה  

וד מאהבת נשים אמותינו זו לזו שרחל מסרה סימנין ללאה  אלא אמר ד  . לו למשנה
 . משם התחילה אהבתך לי שלא היית מקנא בי ,א נתקנאה בירך אחותהול
 


