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 פ' ויצא : הבה לי בנים 
 

 ַּ֣ ְדִתי ֖לֹו ְשֹלשָּ ַלַ֥ י־יָּ י ִכִּֽ ַלַ֔ ֶוָּ֤ה ִאיִשיַּ֙ אֵּ ַעםַּ֙ ִילָּ ה ַהַפַּ֙ ָּ֤ אֶמר ַעתָּ ֒ן ַות ֹּ֗ ֶלד בֵּ ַּ֣ ַהר עֹו֘ד ַותֵּ א־ְש֖מֹו  )לד( ַוַתַּ֣ ִּֽ רָּ ן קָּ ַ֥ ִנִ֑ים ַעל־כֵּ ה בָּ
י:  ִוִּֽ  לֵּ

ן  ֶלד בֵֹּּ֗ ַּ֣ ַהר ֜עֹוד ַותֵּ ֶדת: )לה( ַוַתַּ֨ ד ִמֶלִּֽ ַתֲעמ ֖ ה ַוִּֽ ִ֑ ה ְש֖מֹו ְיהּודָּ ַ֥ ְראָּ ן קָּ ֵּ֛ ַ֔ק ַעל־כֵּ ה ֶאת־ְיקֹוָּ ַעםַּ֙ אֹוֶדַּ֣ אֶמרַּ֙ ַהַפַּ֙  ַות ַּ֙
 פרק ל 

י בָּ  ה־ִלַּ֣ בָּ ִּֽ ל־ַיֲעק בַּ֙ הָּ אֶמר ֶאִּֽ ּה ַות ָּ֤ ִ֑ ל ַבֲאח תָּ ֖ חֵּ ַ֥א רָּ ב ַוְתַקנֵּ הַּ֙ ְלַיֲעק ַ֔ ְִּֽלדָּ א יָּ י ל ָּ֤ ל ִכַּ֣ חֵֹּּ֗ ֶרא רָּ ַּ֣ ִין )א( ַותֵּ ים ְוִאם־ַא֖ ה  ִנַ֔ ַ֥ תָּ מֵּ
ִכי:  נ ִּֽ  אָּ

ֶטן: ִּֽ ְך ְפִרי־בָּ ֖ ַנַ֥ע ִממֵּ ִכי ֲאֶשר־מָּ נ ַ֔ ַחת ֱאֹלִהיםַּ֙ אָּ אֶמר ֲהַתָּ֤ ל ַוי ֹּ֗ ִ֑ חֵּ ב ְברָּ ף ַיֲעק ֖ ַחר־ַאַ֥  )ב( ַוִיִּֽ
ה: נָּ י ִמֶמִּֽ ִכ֖ נ  ֶנַ֥ה ַגם־אָּ י ְוִאבָּ דַּ֙ ַעל־ִבְרַכַ֔ לֵּ יהָּ ְותֵּ ֶלִ֑ א אֵּ ה ב ַּ֣ ֖ י ִבְלהָּ ִתַ֥ ֵּ֛ה ֲאמָּ אֶמר ִהנֵּ  )ג( ַות ֹּ֕

ב:)ד( ַוִת  יהָּ ַיֲעק ִּֽ ֶל֖ א אֵּ ה ַויָּב ַ֥ ִ֑ ּה ְלִאשָּ ֖ תָּ ה ִשְפחָּ ַ֥ ֹו ֶאת־ִבְלהָּ  ֶתן־לֵּ֛
 

 רש"י  
לפי שהאמהות נביאות היו ויודעות ששנים עשר שבטים יוצאים מיעקב וארבע   -)לד( הפעם ילוה אשי 

 נשים ישא, אמרה מעתה אין לו פתחון פה עלי, שהרי נטלתי כל חלקי בבנים:
 

 שנטלתי יותר מחלקי, מעתה יש לי להודות:  -)לה( הפעם אודה 
 

 קנאה במעשיה הטובים, אמרה אלולי שצדקה ממני לא זכתה לבנים:  -)א( ותקנא רחל באחותה 
 

 מזרחי שם 
)א( ]ותקנא רחל באחותה[ קנאה במעשיה. בבראשית רבה )בראשית רבה עא, ו(: "אמר רבי יצחק: 

בחטאים כי אם ביראת ה'' ואת אמרת 'ותקנא רחל באחותה', אלא  כתיב )משלי כג, יז( 'אל יקנא לבך 
 שקנאה במעשיה הטובים ואמרה: אילולי שהיתה צדקת ממני לא זכתה לבנים". 

 
 

 משכיל לדוד  
ותקנא וכו' דיוקו של רבינו מדכתיב תיבת "רחל" יתירא דהל"ל ותקנא באוחותה. דידוע דברחל מיירי  

אלא ה"ק בהיות שהיא רחל הצדקת נתקנא במעשיה שגדולים  דכתיב רישיה דקרא ותרא רחל וכו. 
משלה דהן אמת דקי"ל בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלה מ"מ ע"י זכות גדול  

משתני המזל וכמו שכתב בתוס' בשבת ורחל ידעה שמזלה וטבעה היה להיות עקרה וראתה שאין כדאי  
להוליד אלא ג' לפי החשבון אפילו הכי ע"י זכותה הרב במעשיה לשנות המזל ולאה אע"פ שלא הו"ל 

נשתנה המזל והולידה בן רביעי ונטלה יותר מחלקה שלכן אמרה אודה את ה'. א"כ אמרה בודאי  
 שמעשיה גדולים משלי וה"ט שלא נתקנה אלא עכשיו כשהולידה בן ד'. 

 
 

 רש"י שם 
 וכי כך עשה אביך לאמך, והלא התפלל עליה:  -הבה לי  )א(

 
 מכאן למי שאין לו בנים שחשוב כמת: -מתה אנכי 

 
 וכי במקומו אני:  - )ב( התחת אלהים אנכי 

את אמרת שאעשה כאבא, אני איני כאבא, אבא לא היו לו בנים אני יש לי בנים, ממך   -אשר מנע ממך  
 מנע ולא ממני: 
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 רמב"ן שם
לשון רש"י  -אין מתה אנכי  אמרו המפרשים )רש"י, וראב"ע( שתתפלל עלי. ואם   -)א( הבה לי בנים 

שמי שאין לו בנים חשוב כמת, והוא מדרש רבותינו )ב"ר עא ו(. ואני תמה, אם כן למה חרה אפו ולמה  
אמר התחת אלהים אנכי, ושומע אל צדיקים ה'. ומה שאמר, אבא לא היו לו בנים אני יש לי בנים,  

, והנה אליהו ואלישע התפללו בעד ממך מנע ממני לא מנע, וכי הצדיקים אינן מתפללים בעד אחרים
נשים נכריות )מ"א יז כא, ושם ב ד טז(. ונראה שבשביל זה תפסוהו רבותינו, אמרו בבראשית רבה )עא  

 ז( אמר לו הקדוש ברוך הוא כך עונין את המעיקות, חייך שבניך עתידין לעמוד לפני בנה: 
מר שיתפלל עליה, אבל שיתפלל  ועל דרך הפשט אמרה רחל ליעקב שיתן לה בנים, ובאמת דעתה לא 

עליה עד שיתן לה בנים על כל פנים, ואם אין שתמית עצמה בצער. דברה שלא כהוגן בקנאתה, וחשבה  
כי באהבתו אותה יתענה יעקב וילבש שק ואפר ויתפלל עד שיהיו לה בנים שלא תמות בצערה. ויחר אף  

ובעבור שדברה דרך געגועי הנשים שאין תפלת הצדיקים בידם שתשמע ותענה על כל פנים.  -יעקב  
האהובות להפחידו במיתתה חרה אפו, ולכך אמר לה שאינו במקום אלהים שיפקוד העקרות על כל  

פנים, ואיננו חושש בדבר, כי ממנה נמנע פרי הבטן ולא ממנו, וזה ליסר אותה ולהכלימה. והנה הצדקת  
ה, אל שומע צעקה, וזהו וישמע  בראותה שלא תוכל להסמך על תפלת יעקב, שבה להתפלל על עצמ 

 אליה אלהים )להלן פסוק כב(:
ואולי נתקן על דעת רבותינו, כי יעקב אי אפשר שלא נתפלל על אשתו האהובה כי עקרה היא, אלא  

שלא נתקבלה תפלתו, ובאה עתה רחל להתעולל עליו לאמר שיתן לה בנים על כל פנים בתפלתו כי לא 
פו ואמר לה כי הדבר ביד אלהים ולא בידו, ואביו נשמעה תפלתו  נופל הוא מאביו שעשה כן, ויחר א

 שהוא צדיק, ועתיד להיות לו זרע, אבל היא נמנע ממנה פרי בטן. ונכון הוא:
 
 

 רש"י שם 
מהו גם, אמרה לו זקנך אברהם היו לו בנים מהגר, וחגר מתניו כנגד שרה, אמר לה   - ואבנה גם אנכי )ג(

ה לו אם הדבר הזה מעכב, הנה אמתי בלהה, ואבנה גם אנכי ממנה  זקנתי הכניסה צרתה לביתה, אמר
 כשרה: 

 
 גור אריה שם 

הכניסה צרתה לביתה וכו'. פירוש שהיתה מתאוה לבנים עד שהכניסה צרתה לביתה, כדי שתלד בנים  
ותהיה היא מגדלתן, ומתוך זה יהיה הקדוש ברוך הוא גם כן מרחם עליה, כיון שכל כך היתה מצטערת  

 לבנים, ומזה הטעם הכנסת צרתה גורם פקידתה:
 
 

 כלי יקר שם 
)ב( התחת אלהים אנכי. לפי שרחל אמרה היה לך להתפלל עלי, ויעקב השיב לה וכי בעבור זה אמרת 

הבה לי בנים, משמע על כל פנים וכי בטוח אני שיקבל ה' תפילתי כי אולי יגרום החטא שיסכך ה' בענן  
שנתקבלה תפילתו דומה כאילו עומד תחת אלהים ממש ואין שום דבר  לו מעבור תפילה, כי כל מי 

חוצץ בינו לבין אלהים, אבל בזמן שאין תפילתו נשמעת דומה כאילו יש מסך מבדיל וחוצץ בינו לבין  
אלהים, כמו שנאמר )איכה ג מד( סכותה בענן לך מעבור תפילה, וענן זה הוא החומר האפל אשר על פיו  

, כמו שנאמר )ישעיה נט ב( עוונותיכם היו מבדילין ביניכם לבין אלהיכם, ולכך  יהיה כל ריב וכל נגע
אמר אשר מנע ממך פרי בטן כי מאחר שמנע ממך ולא ממני אם כן ודאי יודע ה' שיש בך איזה עוון  

אשר גרם למנוע ממך פרי בטן, ואותו עוון יסכך בלי ספק מעבור תפילה. מיד נתנה רחל אל לבה  
יזה עוון גרם לה ולא מצאה כי אם מדת הקנאה שהיתה בה, שנאמר ותקנא רחל  לפשפש במעשיה א 

באחותה וחשבה שעוון זה גרם לה שלא הועילה תפילת יעקב על כן נתנה אל לבה לשוב בתשובה  
להטות אל קצה האחרון בדבר שחטאה בו, והוא שמתחילה נתקנאה אפילו באחותה ואחר כך לא  

 ה שבזכות שאכניס צרתי לביתי ואבנה גם אנכי ממנה: נתקנאה אפילו בשפחתה על כן אמר 


