Parashat Vayetze

Healing and Repairing
Rabbi Ari Kahn
On the run from a vengeful and possibly murderous brother, Yaakov runs out
of daylight and is forced to stop for the night, with no shelter. Using rocks as a
pillow, he is overcome by sleep. Like so much of Yaakov’s life, even running
away was complicated.
Yaakov had received two independent sets of instructions from his parents; in
a sense, he was on a dual journey. He was following the directives of his
mother to escape Esav’s fury,1 and the instructions of his father2 to find a
suitable wife in the home of Lavan, his maternal uncle.3 Perhaps he allowed
himself a moment to savor the irony: finally, both parents had instructed him
to do the same thing, even if their motivations were different.4
ב ר א ש ית פ ר ק כ " ח
)י( ַוֵיֵּ֥צא ַיֲﬠֹ֖קב ִמְבֵּ֣אר ָ֑שַׁבע ַו ֵ֖יֶּל> ָח ָֽרָנה׃ )יא( ַו ִיְּפַ֨גּע ַבָּמּ֜קוֹם ַו ָ֤יֶּלן ָשׁ֙ם ִכּי־ָ֣בא ַהֶ֔שֶּׁמשׁ ַו ִיַּקּ֙ח ֵמַאְב ֵ֣ני
שָׁ֑תיו ַו ִיְּשַׁ֖כּב ַבָּמּ֥קוֹם ַהֽהוּא׃
ֹ ַהָמּ֔קוֹם ַו ָ֖יֶּשׂם ְמ ַֽרֲא
(10) Yaakov went out from Beersheba and went toward Haran. (11) He
came to a certain place, and stayed there all night because the sun had
set. He took one of the stones of the place, and put it under his head,
and lay down in that place to sleep. (Bereishit 28:10,11)
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Bereishit 27:42-45.

 מה- בראשית )פרשת תולדות( פרק כז פסוק מב
 )מג( ְוַﬠָ֥תּה ְב ִ֖ני ְשַׁ֣מע:^ )מב( ַויֻּ ַ֣גּד ְל ִרְבָ֔קה ֶאת־ִדְּב ֵ֥רי ֵﬠָ֖שׂו ְבּ ָ֣נהּ ַהָגֹּ֑דל ַוִתְּשַׁ֞לח ַוִתְּק ָ֤רא ְלַיֲﬠֹק֙ב ְבּ ָ֣נהּ ַהָקָּ֔טן ַו ֣תּ ֹאֶמר ֵאָ֔ליו ִהֵנּ֙ה ֵﬠָ֣שׂו ָאִ֔חי^ ִמְתַנֵ֥חם ְל֖^ ְלָה ְר ֶֽג
 )מה( ַﬠד־֨שׁוּב ַאף־ָאִ֜חי^ ִמְמּ֗^ ְוָשַׁכ֙ח ֵ֣את ֲאֶשׁר־:^ )מד( ְוָיַשְׁבָ֥תּ ִﬠ֖מּוֹ ָי ִ֣מים ֲאָח ִ֑דים ַ֥ﬠד ֲאֶשׁר־ָתּ֖שׁוּב ֲחַ֥מת ָא ִֽחי:ְבֹּק ִ֑לי ְו֧קוּם ְבַּרח־ְל֛^ ֶאל־ָלָ֥בן ָא ִ֖חי ָח ָֽרָנה
:ָﬠִ֣שׂיָת ֔לּוֹ ְוָשַׁלְח ִ֖תּי וְּלַקְח ִ֣תּי^ ִמָ֑שּׁם ָלָ֥מה ֶאְשַׁ֛כּל ַגּם־ְשֵׁניֶ֖כם ֥יוֹם ֶא ָ ֽחד
2
Bereishit 28:1-5.
 ה- בראשית )פרשת תולדות( פרק כח פסוק א
 ַפּ ֶ֣דּ ָֽנה ֲא ָ ֔רם ֵ֥בּיָתה ְבתוֵּ֖אל ֲא ִ֣בי ִאֶ֑מּ^ ְוַקח־ְל֤^ ִמָשּׁ֙םt֙ )ב( ֖קוּם ֵל: ֹא֑תוֹ ַו ְיַצֵ֙וּה ֙וּ ַו ֣יּ ֹאֶמר ֔לוֹ ֽל ֹא־ִת ַ֥קּח ִאָ֖שּׁה ִמְבּ ֥נוֹת ְכּ ָֽנַﬠןt)א( ַו ִיְּק ָ֥רא ִיְצָ֛חק ֶ ֽאל־ַיֲﬠֹ֖קב ַו ְיָ֣בֶר
 ְל ִרְשְׁתּ֙^ ֶאת־t )ד( ְו ִֽיֶתּן־ְל֙^ ֶאת־ִבּ ְרַ֣כּת ַאְבָרָ֔הם ְל֖^ וְּלַז ְרֲﬠ֣^ ִאָ֑תּ: ֹֽאְת֔^ ְוַיְפ ְר֖^ ְוַי ְרֶ֑בּ^ ְוָה ִ֖ייָת ִלְקַ֥הל ַﬠ ִֽמּיםt )ג( ְוֵ֤אל ַשַׁדּ ֙י ְיָב ֵ֣ר:^ִאָ֔שּׁה ִמְבּ ֥נוֹת ָלָ֖בן ֲא ִ֥חי ִא ֶ ֽמּ
: ַפּ ֶ֣דּ ָֽנה ֲא ָ֑רם ֶאל־ָלָ֤בן ֶבּן־ְבּתוֵּא֙ל ָ ֽהֲאַרִ֔מּי ֲא ִ֣חי ִרְבָ֔קה ֵ֥אם ַיֲﬠֹ֖קב ְוֵﬠ ָ ֽשׂוt )ה( ַו ִיְּשַׁ֤לח ִיְצָח֙ק ֶ ֽאת־ַיֲﬠֹ֔קב ַו ֵ֖יֶּל: ִ֖הים ְלַאְבָר ָ ֽהםzֶ֣אֶרץ ְמֻג ֶ ֔רי^ ֲאֶשׁר־ָנַ֥תן ֱא
3
Rivkah planted this idea is Yitzchak’s mind; see Bereishit 27:46.
בראשית )פרשת תולדות( פרק כז פסוק מו
: ֵ֣קַח ַ֠יֲﬠֹקב ִאָ֨שּׁה ִמְבּ ֽנוֹת־ֵ֤חת ָכֵּ֙אֶלּ֙ה ִמְבּ ֣נוֹת ָהָ֔אֶרץ ָ֥לָמּה ִ֖לּי ַח ִֽיּיםz)מו( ַו ֤תּ ֹאֶמר ִרְבָק֙ה ֶאל־ ִיְצָ֔חק ַ֣קְצִתּי ְבַחַ֔יּי ִמְפּ ֵ֖ני ְבּ ֣נוֹת ֵ֑חת ִאם־
4
The text of the Torah notes Yaakov leaving twice, once at the behest of his father 28:5, and the second time in 28:10.
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Years earlier, his grandfather’s servant – probably Eliezer5 – was sent on this
same trip, but that earlier journey was described quite differently. While the
servant was accompanied by an entourage, carrying precious gifts and jewels
– a showy caravan designed to impress upon the prospective bride’s family
that the marriage was advantageous, Yaakov has nothing.6 Perhaps the speed
of his departure prevented him from taking appropriate provisions; for
whatever reason, he is forced to lie on the ground, like a vagabond, heading
out of the land that would one day be known as Israel, a land that would one
day be his.
On the other hand, although Yaakov leaves with nothing in hand, he holds
something intangible. He has the blessings, and a promise that the future will
look very different than the present. His father had given him two blessings:
the first, intended for Esav, was a blessing of wealth, of financial security and
material bounty; the second, always and exclusively intended for Yaakov, was
the blessing of Avraham, which included the inheritance of the Land of Israel.
But for now, he was leaving the “promised land,” and despite these blessings,
he was empty-handed.
5

The name of the servant is not mentioned throughout that mission (the entire chapter 24) – though God certainly
helps him – so the name “Eli-ezer” seems quite apt.
6
The Ibn Ezra (Bereishit 25:34) claims that Yitzchak had lost all of the wealth of his father, the Ramban (Bereishit
25:34) forcibly rejects this contention.
אבן עזרא בראשית )פרשת תולדות( פרק כה פסוק לד
ויבז עשו גם זאת הבכורה ,בעבור שראה שאין לאביו עשר .ורבים יתמהו כי עזב לו אברהם ממון רב ,וכאילו לא ראו בימיהם עשיר גדול בנעוריו
ובא לידי עוני בזקוניו .והעד שהיה יצחק אביו אוהב את עשו בעבור צורכו .ואילו היה הלחם רב בבית אביו ,והוא נכבד בעיניו לא מכר בכורתו
בעבור נזיד .ואם היה אביו אוכל בכל יום מטעמים ,מה טעם אמר הביאה לי ציד .ולמה לא היה ליעקב בגדים חמודות? ולמה לא נתנה לו אמו כסף
וזהב בדרך ,שהוא אומר ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש ,ולמה לא שלחה אליו הון והיא אוהבת אותו ,כי הוצרך לשמור הצאן .והפסוק שאמר
ויגדל האיש )ברא' כו ,יג( קודם זקנתו .ועורי לב יחשבו כי העושר מעלה גדולה לצדיקים ,והנה אליהו יוכיח .ועוד ישאלו ,למה חסר השם ממון
ליצחק .אולי יודיעונו ,למה חסר מאור עיניו .ואל ידחונו בקנה של דרש כי יש לו סוד ,ואין לנו לחפש ,כי עמקו מחשבות השם ,ואין כח בדעת
האדם להבינם .וכן אחרים אמרו ,הנה צאן יש לו ,כי רבקה אמרה לו לך נא אל הצאן )ברא' כז ,ט( ,ויתכן שנשאר לו מקנה מעט ,גם נכון הוא
להיות פי' לך נא אל הצאן ,אל מקום הצאן שהן נמכרות:
רמב"ן בראשית )פרשת תולדות( פרק כה פסוק לד
…ורבי אברהם משתבש בכאן מאד ,שאמר כי בזה הבכורה בעבור שראה שאין ממון לאביו .ורבים יתמהו כי עזב לו אברהם ממון רב ,וכאלו לא
ראו בימיהם עשיר גדול בנעוריו ,בא לידי עוני בזקוניו .והעד ,שהיה יצחק אוהב את עשו בעבור צידו ,ואלו היה לחם רב בבית אביו ,והוא נכבד
בעיניו ,לא מכר את בכורתו בעבור נזיד .ואם היה אביו בכל יום אוכל מטעמים מה טעם יאמר אליו הביאה לי ציד .ולמה לא היו ליעקב בגדים
חמודות ,ולא נתנה לו אמו כסף וזהב לדרך ,שאמר )להלן כח כ( ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש .למה לא שלחה לו הון ,והיא אוהבת אותו ,כי
הוצרך לשמור הצאן .והפסוק שאמר )להלן כו יג( ויגדל האיש ,קודם זקנתו .ועורי לב יחשבו כי העושר מעלה גדולה לצדיקים ,והנה אליהו יוכיח.
ועוד ישאלו ,למה חסר השם ממון ליצחק .אולי יודיעונו למה חסר מאור עיניו ,ואל ידחונו בקנה של דרש ,כי יש לו סוד ,ואין לנו לחפש כי עמקו
מחשבות השם ואין כח באדם להבינם .כל אלו דבריו:
ואני תמה מי עור עיני שכלו בזה ,כי הנה אברהם הניח לו הון רב ,ואבד העושר ההוא מיד קודם הענין הזה ,ומפני זה בזה את הבכורה ,כי הדבר
הזה היה בנעוריהם קודם היות לעשו נשים כאשר יספר הכתוב ,ואחרי כן חזר והעשיר בארץ פלשתים עד כי גדל מאד ויקנאו בו שרי פלשתים,
ואחרי כן חזר לעניו והתאוה לציד בנו והמטעמים ,ואין אלו רק דברי שחוק .ועוד ,כי הכתוב אמר )לעיל כה יא( ויהי אחרי מות אברהם ויברך
אלהים את יצחק בנו ,והברכה תוספת בעושר ובנכסים וכבוד ,ואיה ברכתו שאבד הון אביו והעני ,ואחרי כן )להלן כו ג( ואהיה עמך ואברכך,
העשיר והעני אחרי כן .ואם יש צדיקים שמגיע אליהם כמעשה הרשעים בענין העושר אין זה באותם שנתברכו מפי הקדוש ברוך הוא ,כי ברכת
ה' היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה )משלי י כב(…:
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Sleep overcomes him and he has an epiphany. He sees a vision of a ladder, he
sees angels dancing up and down the ladder,7 and he sees a vision of God.
ב ר א ש ית פ ר ק כ " ח
:ִ֔הים ֹע ִ֥לים ְו ֹי ְר ִ֖דים ֽבּוֹWם ְוִה ֵ֤נּה ֻסָלּ֙ם ֻמָ֣צּב ַ֔א ְרָצה ְור ֹא֖שׁוֹ ַמ ִ֣גּיַﬠ ַהָשָּׁ֑מ ְיָמה ְוִהֵנּ֙ה ַמְלֲאֵ֣כי ֱאW֗ )יב( ַֽו ַיֲּח
שֵׁ֣כב ָﬠֶ֔ליָה
ֹ ֵ֖הי ִיְצָ֑חק ָהָ֗אֶרץ ֲאֶ֤שׁר ַאָתּ֙הW ֵואfֵה ֙י ַאְבָרָ֣הם ָאִ֔ביW)יג( ְוִהֵ֨נּה ֜ה' ִנָ֣צּב ָﬠָלי ֘ו ַויּ ֹאַמ֒ר ֲא ִ֣ני ֗ה' ֱא
 ָכּל־f֛ ַכֲּﬠַ֣פר ָהָ֔אֶרץ וָּפַרְצָ֛תּ ָ֥יָמּה ָו ֵ֖קְדָמה ְוָצֹ֣פָנה ָו ֶ֑נ ְגָבּה ְו ִנְבֲר֥כוּ ְבf֙ )יד( ְוָה ָ֤יה ַז ְרֲﬠ:f ֶאְתּ ֶ֖נָנּה וְּלַז ְר ֶ ֽﬠfְ֥ל
 ֶאל־ָהֲאָדָ֖מהf ְבֹּ֣כל ֲאֶשׁר־ֵתֵּ֔ל> ַוֲהִ֣שֹׁבִ֔תיf֙ )טו( ְוִהֵ֨נּה ָא ֹנִ֜כי ִﬠָ֗מּ> וְּשַׁמ ְר ִ ֙תּי:fִמְשְׁפֹּ֥חת ָהֲאָדָ֖מה וְּבַז ְר ֶ ֽﬠ
:> ַ֚ﬠד ֲאֶ֣שׁר ִאם־ָﬠִ֔שׂיִתי ֵ֥את ֲאֶשׁר־ִדַּ֖בּ ְרִתּי ָ ֽלfַ֔ה ֑זּ ֹאת ִ֚כּי ֣ל ֹא ֶ ֽאֱﬠָזְב
(12) He dreamed. Behold, a stairway set upon the earth, and its top
reached to heaven. Behold, the angels of God ascending and descending
on it. (13) Behold, Hashem stood above it, and said, “I am Hashem, the
God of Abraham your father, and the God of Isaac. The land whereon
you lie, to you, will I give it, and to your seed. (14) Your seed will be as
the dust of the earth, and you will spread abroad to the west, and to the
east, and to the north, and to the south. In you and in your seed will all
the families of the earth be blessed. (15) Behold, I am with you and will
keep you, wherever you go and will bring you again into this land. For I
will not leave you until I have done that which I have spoken of to you.”
(Bereishit 28:12-15)
We know little of Yaakov’s inner spiritual world up to this point. His entire
reputation is based on one phrase, half of one verse.
ב ר א ש ית כ " ה
שׂ ֶ֑דה ְוַיֲﬠֹק֙ב ִ֣אישׁ ָ֔תּם ֹיֵ֖שׁב ֹאָה ִֽלים׃
ָ שׂו ִ֛אישׁ ֹי ֵ֥דַﬠ ַ֖צ ִיד ִ֣אישׁ
ָ ֗ )כז( ַֽו ִיְּגְדּל ֙וּ ַה ְנָּﬠ ִ֔רים ַו ְי ִ֣הי ֵﬠ
When the boys grew up, Esav became a skillful hunter, a man of the
outdoors; but Yaakov was a mild (innocent) (unblemished) man- (tam)
a dweller of the tents. (Bereishit 25:27)
Yaakov is described as tam, but this description is unclear: Does it mean that
he is innocent, lacking guile or even lacking depth of perception? “Does it
perhaps imply that he is a complete or unblemished personality? Should this
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For a description of the kinetic movement of the angels as dancing see Sichot Moharan section 86. This idea is
expanded in my Echoes of Eden Bereishit 208,209
 אות פו- ספר שיחות מוהר"ן
 "והנה מלאכי אלהים: וכתוב.( וסיני גימטריא סולם: "ביום חתונתו" זה מעמד הר סיני )תענית כו:(החתונה הוא בחינת סיני כמו שכתוב )קעב
:עולים ויורדים בו" )קעג( הינו רקודין שבשעת רקודין עולה ויורד כי כן דרך רקודין שעולה את גופו ויורד את גופו
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description be seen as a contrast to the description of Esav?8 Aside from being
tam, Yaakov is described as a man who “dwells in tents.” Rashi cites the
rabbinic tradition that delineates a vast distance between the two brothers: Esav
is a murderous hunter, while in the rabbinic reading, Yaakov is a yeshiva
student:
ר ש " י ברא ש ית פר ש ת ת ול ד ות פר ק כ ה פ ס וק כ ז
 ְוֵאין ָאָדם ְמַדְקֵדּק ָבֶּהם, ל ֹא ָהיוּ ִנָכּ ִרים ְבַּמֲﬠֵשׂיֶהם, ָכּל ְזַמן ֶשָׁהיוּ ְקַט ִנּים- ויגדלו הנערים ויהי עשו
: ֶזה ֵפֵּרשׁ ְלָבֵתּי ִמְדָרשׁוֹת ְוֶזה ֵפֵּרשׁ לעבודה זרה,ַמה ִטּיָבם; ֵכּיָון ֶשַׁנֲּﬠשׂוּ ְבֵני ְשׁלשׁ ֶﬠְשֵׂרה ָשָׁנה
 ַהֵאי> ְמַﬠְשּׂ ִרין ֶאת ַהֶמַּלח ְוֶאת ַהֶתֶּבן? ַכָּסּבוּר, ָלצוּד וְּלַרמּוֹת ֶאת ָאִביו ְבִּפיו ְושׁוֲֹאלוֹ ַאָבּא- יודע ציד
:ָאִביו ֶשׁהוּא ְמַדְקֵדּק ְבִּמְצוֹת
: ָאָדם ָבֵּטל ְוצוֶֹדה ְבַקְשׁתּוֹ ַחיּוֹת ְועוֹפוֹת, ְכַּמְשָׁמעוֹ- איש שדה
: ִמי ֶשֵׁאינוֹ ָח ִריף ְלַרמּוֹת ָקרוּי ָתּם, ְכִּלבּוֹ ֵכּן ִפּיו, ֵאינוֹ ָבִקי ְבָכל ֵאֶלּה- תם
: ָאֳהלוֹ ֶשׁל ֵשׁם ְוָאֳהלוֹ ֶשׁל ֵﬠֶבר- ישב אהלים
AND THEY GREW … - ESAV WAS – So long as they were young they
could not be distinguished by what they did and no one paid much
attention to their characters, but when they reached the age of thirteen,
one went his way to the houses of learning and the other went his way
to the idolatrous temples.
A CUNNING HUNTER literally, understanding hunting – understanding
how to entrap and deceive his father with his mouth. He would ask him,
"Father how should salt and straw be tithed"? Consequently, his father
believed him to be very punctilious in observing the divine ordinances.
A MAN OF THE FIELD – Explain it literally: a man without regular
occupation, hunting beasts and birds with his bow.
A PLAIN MAN – not expert in all these things: as his heart was his mouth
(his thoughts and his words tallied). One who is not ingenious in
deceiving people is called tam plain, simple.
DWELLING IN TENTS – the tent of Shem and the tent of Eber.9
(Rashi Bereishit 25:27)
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See Toldot Yitzchak Bereishit 25:27.

תולדות יצחק בראשית פרשת תולדות פרק כה פסוק כז
ויגדלו הנערים ויהי עשו איש ידע ציד איש שדה ויעקב איש תם ישב אהלים
 ועשו יודע ציד ולא, שיעקב איש תם, אלא לומר שכל מדותיו של יעקב הפך עשו, ידוע שהציד אינו בעיר,ויהי עשו איש יודע ציד איש שדה
. ויעקב יושב אהלים, ואיש שדה,תם
9
See the translation of Onkolus Bereishit 25:27
כ"ז:תרגום אונקלוס בראשית כה
:וּ ְרִביאוּ עוֵּליַמָיּא ַוֲהָוה ֵﬠָשׂו ְגַּבר ְנַחשׁ ִי ְרָכן ְגַּבר ָנֵפיק ֲחַקל ְוַיֲﬠֹקב ְגַּבר ְשִׁלים ְמַשֵׁמּישׁ ֵבּית אוְּלָפָנא
And the youths grew; and Esav was a man of idleness, a man going out into the field; and Jakob was a man of peace,
a minister of the house of instruction. (Targum Onkolus Bereishit 25:27)
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Citing the midrash, Rashi makes this determination before the boys are even
born:
ר ש " י ברא ש ית פר ש ת ת ול ד ות פר ק כ ה פ ס וק כב
 ֶשָׁסַּתם ַמה ִהיא ְרִציָצה זוֹ ְוָכַתב ִאם ֵכּן ָלָמּה ֶזּה, על כרחך ַהִמְּקָרא ַהֶזּה אוֵֹמר ָדּ ְרֵשׁ ִני- ויתרוצצו
ָא ֹנִכי? ַרבּוֵֹתינוּ ְדָּרשׁוּהוּ ְלשׁוֹן ִריָצה; ְכֶּשָׁה ְיָתה עוֶֹבֶרת ַﬠל ִפְּתֵחי תּוָֹרה ֶשׁל ֵשׁם ָוֵﬠֶבר ַיֲﬠֹקב ָרץ
 ָדָּבר ַאֵחר ִמְתרוְֹצִצים ֶזה ִﬠם. ֵﬠָשׂו ְמַפ ְרֵכּס ָלֵצאת, עוֶֹבֶרת ַﬠל ֶפַּתח ֲﬠבוַֹדת ֱאִליִלים,וְּמַפ ְרֵכּס ָלֵצאת
.ֶזה וְּמ ִריִבים ְבַּנֲחַלת ְשֵׁני עוָֹלמוֹת
AND [THE CHILDREN] STRUGGLED – You must admit that this verse
calls for a Midrashic interpretation since it leaves unexplained what this
struggling was about and it states that she exclaimed "If it be so,
wherefore did I desire this" (i.e. she asked whether this was the normal
course of child-bearing, feeling that something extraordinary was
happening). Our Rabbis explain that the word vayitrozitzu has the
meaning of running, moving quickly: whenever she passed by the doors
of Torah (i.e. the Schools of Shem and Eber) Yaakov moved convulsively
in his efforts to come to birth, but whenever she passed by the gate of a
pagan temple Esav moved convulsively in his efforts to come to birth
(Genesis Rabbah 63:6). Another explanation is: they struggled with one
another and quarreled as to how they should divide the two worlds as
their inheritance. (Rashi Bereishit 25:22)
Aside from being somewhat anachronistic, the association of “man of the tents”
with yeshiva study is not the straightforward reading (pshat), according to many
commentaries. This phrase is often understood as a reference to Yaakov’s
vocation: He was, according to this understanding of the text, a shepherd; he
lived in tents and moved from place to place in search of grazing lands for his
flock.10
10

See Rashbam Bereishit 25:27, Ibn Ezra Bereishit 25:27, Bchor Shor Bereishit 25:27, Hizkuni Bereishit 25:27, Ibn
Caspi Bereishit 25:27, Seforno Bereishit 25:27. See Bereishit 4:20, and the comments of Rashi.
כ"ז:רשב"ם בראשית כ"ה
.('ה:ודע ציד – לצוד ציד להביא )בראשית כ"ז
{ כמו שפירשתי אצל יושב אהל ומקנה )רשב"ם, כי דרך רועים לנטות אהליהם ממרעה למרעה, }לפי פשוטו,יושב אהלים – רועה צאן אביו
.('כ:'המשוחזר בראשית ד
כ"ז:אבן עזרא פירוש ראשון בראשית כ"ה
 ויעקב, גם עשו איש שדה. כי הוא איש תם, ויעקב הפך עשו. כי רובי החיות בדרך מרמה ]וחכמה עלומה[ יתפשו,ודע ציד – לעולם מלא מרמות
.('כ:' יושב אהל ומקנה )בראשית ד:ישב אהלים – ויתכן להיותו פירושו כמו
כ"ז:ר' יוסף בכור שור בראשית כ"ה
. לפי שהרועים עושים אוהלים מפני הצינה ומפני החמה,יושב אוהלים – ומקנה
כ"ז:חזקוני בראשית כ"ה
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;In rabbinic tradition, shepherds did not always have a reputation for honesty
this description of Yaakov, then, may have been a far cry from indicating
spiritual excellence. In fact, it may invite a precisely opposite interpretation: A
“man of the tents” is a problematic individual,11 a vagrant who does not resect
boundaries and who is often stigmatized as a thief.12
The text itself has offered very little information about Yaakov at this point, and
his physical and spiritual circumstances are far less understood than we might
have expected. Had God spoken to him before? What had he done to merit
)this epiphany? Shall we assume, on the basis of one (extremely challenging
reference to God that Yaakov was a spiritual person? The only reference to
God made by Yaakov thus far was when he was impersonating his brother
Esav, and trying to impress and mislead his father.
ישב אהלים – לפי פשוטו :אהלים של צאן כמו אבי יושב אוהל ומקנה )בראשית ד':כ'( .ולפי שעתיד לומר שהיה רועה את צאן לבן קדם ולמדך
שאמנתו לרעות צאן.
ר' יוסף אבן כספי בראשית כ"ה:כ"ז
ושב אוהלים – כטעם "יושב אהל" )בראשית ד':כ'(" ,באהלים תשבו" )ירמיהו ל"ה:ז'(.
בראשית ד'
)כ( ַוֵ֥תֶּלד ָﬠ ָ֖דה ֶאת־ָיָ֑בל ֣הוּא ָהָ֔יה ֲאִ֕בי ֹיֵ֥שׁב ֹ֖אֶהל וִּמְק ֶֽנה׃
רש"י בראשית ד':כ'
אבי ישב אהל – הוא היה ראשון לרועה בהמות במדברות ,ויושב באהלים חדש כאן וחדש כאן .כשכלה המרעה לצאנו במקום זה ,הולך ותוקע
אהלו במקום אחר.
11
Seforno Bereishit 25:27, sees the relaxed life of the shepherd as a perfect life for spiritual contemplation, R’ Dovid
Tzvi Hoffman Bereishit 25:27 makes a similar point.
ספורנו בראשית כ"ה:כ"ז
איש שדה – יודע בעבודת האדמה.
ישב אהלים – שני מיני אהלים :האחד אהל רועי ,והשני אהל בל יצען ,שבו התבונן להכיר בוראו ונקדש בכבודו.
ר' דוד צבי הופמן בראשית כ"ה:כ"ז
איש תם – לפי פילון  ἥμερος,כלומר שקט ,רגוע ,והרי זה חסיד .בניגוד לחייו הפראיים של עשו חי לו יעקב את חייו השקטים של רועה.
יושב אהלים – השווה לעיל ד':כ'.
12
See Talmud Sanhedrin 57a, and Rashi’s comments, Avodah Zarah, 26a, Shulchan Oruch Chosehn Mishpat 34:13.
תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף נז עמוד א
והתניא :נכרי ורועי בהמה דקה לא מעלין ולא מורידין.
רש"י מסכת סנהדרין דף נז עמוד א
הכי גרסינן :הנכרי וכן רועי בהמה דקה ישראל  -שסתמן גזלנים ,שמרעים בהמתן בשדות אחרים.
לא מעלין ולא מורידין  -לא מעלין אותם מן הבור להצילם מן המיתה ,ולא מורידין אותם לבור להמיתם בידים.
תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף כו עמוד א
תני רבי אבהו קמיה דר' יוחנן :העובדי כוכבים ורועי בהמה דקה  -לא מעלין דף כו עמוד ב ולא מורידין ,אבל המינין והמסורות והמומרים  -היו
מורידין ולא מעלין .א"ל ,אני שונה :לכל אבידת אחיך  -לרבות את המומר ,ואת אמרת היו מורידין! סמי מכאן מומר .ולישני ליה :כאן במומר
אוכל נבילות לתיאבון ,כאן במומר אוכל נבילות להכעיס! קסבר :אוכל נבילות להכעיס מין הוא .איתמר :מומר  -פליגי רב אחא ורבינא ,חד אמר:
לתיאבון  -מומר ,להכעיס  -מין הוי; וחד אמר :אפילו להכעיס נמי מומר ,אלא איזהו מין? זה העובד אלילי כוכבים.
שולחן ערוך חושן משפט הלכות עדות סימן לד סעיף יג
ָהעוֵֹבר ַﬠל ָגֵּזל ֶשׁל ִדְּבֵריֶהםָ ,פּסוּל ִמִדְּבֵריֶהםֵ .כּיַצדְ} ,כּגוֹן ֶשָׁגַּזל ְמִציַאת ֵחֵרשׁ שׁוֶֹטה ְוָקָטן ,אוֹ )טוּר({ ַהַחְמָס ִניםְ ,וֵהם ַהלּוְֹקִחים ַק ְרַקע אוֹ ִמַטְּלְטִלים
ֶשׁלּ ֹא ִבּ ְרצוֹן ַהְבָּﬠִליםַ ,אף ַﬠל ִפּי ֶשׁנּוְֹת ִנים ַהָדִּמיםְ .וֵכן ָהרוִֹﬠיםֶ ,אָחד רוֵֹﬠי ְבֵּהָמה ַדָקּה ְוֶאָחד רוֵֹﬠי ְבֵּהָמה ַגָסה ֶשׁל ַﬠְצָמםֲ ,ה ֵרי ֵהם ְפּסוִּלים,
ֶשֶׁחְזָקָתן פּוְֹשִׁטים ְיֵדיֶהם ְבָּגֵזל וַּמ ִנּיִחים ְבֶּהְמָתּן ִל ְרעוֹת ְבָּשׁדוֹת וְּבַפ ְרֵדִּסים ֶשׁל ֲאֵח ִרים.
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Yitzchak made no mention of God when he called in Esav.
ב ר א ש ית פ ר ש ת ת ול ד ות פ ר ק כ ז
)א( ַו ְיִה ֙י ִֽכּי־ָז ֵ֣קן ִיְצָ֔חק ַוִתְּכֶ֥הין ָ ֵﬠי ָ֖ניו ֵמ ְרֹ֑את ַו ִיְּק ָ ֞רא ֶאת־ֵﬠָ֣שׂו׀ ְבּ ֣נוֹ ַהָגֹּ֗דל ַו ֤יּ ֹאֶמר ֵאָלי ֙ו ְבּ ֔ ִני ַו ֥יּ ֹאֶמר ֵאָ֖ליו
 ְוֵצ֙אf ְוַקְשֶׁ֑תּf֖ ֶתְּל ְיf )ג( ְוַﬠָתּ֙ה ָשׂא־ ָ֣נא ֵכֶ֔לי: )ב( ַו ֕יּ ֹאֶמר ִהֵנּה־ ָ֖נא ָז ַ֑ק ְנִתּי ֥ל ֹא ָי ַ֖דְﬠִתּי ֥יוֹם מוֹ ִֽתי:ִה ֵֽנּ ִני
L֥ )ד( ַוֲﬠֵשׂה־ִ֨לי ַמְטַﬠִ֜מּים ַכֲּאֶ֥שׁר ָאַ֛הְבִתּי ְוָה ִ֥ביָאה ִ֖לּי ְוֹאֵ֑כָלה ַבֲּﬠ֛בוּר ְתָּב ֶרְכ:ַהָשֶּׂ֔דה ְו֥צוָּדה ִ֖לּי ָ ֽצ ִיד
:ַנְפִ֖שׁי ְבֶּ֥ט ֶרם ָאֽמוּת
(1) It happened, that when Yitzchak was old, and his eyes were so dim
that he could not see, he called Esav his elder son, and said to him, “My
son?” He said to him, “Here I am.” (2) He said, “See now, I am old. I do
not know the day of my death. (3) Now therefore, please take your
weapons, your quiver and your bow, and go out to the field, and take
me venison. (4) Make me savory food, such as I love, and bring it to me,
that I may eat, and that my soul may bless you before I die.” (Bereishit
27:1-4)
Yitzchak’s instructions, if fulfilled, will result in Esav receiving his father’s
blessing – not God’s blessing. Yet when Rivka recounts what she heard, she
editorializes and brings God, the source of all blessings, into the picture.
ב ר א ש ית פ ר ש ת ת ול ד ות פ ר ק כ ז
 )ו( ְו ִרְבָק֙ה ָ ֽאְמ ָ ֔רה:שַׁ֔מַﬠת ְבַּדֵ֣בּר ִיְצָ֔חק ֶאל־ֵﬠָ֖שׂו ְבּ ֑נוֹ ַו ֵ֤יֶּל> ֵﬠָשׂ ֙ו ַהָשֶּׂ֔דה ָל֥צוּד ַ֖צ ִיד ְלָה ִֽביא
ֹ )ה( ְו ִרְב ָ֣קה
 )ז( ָהִ֨ביָאה ִ֥לּי ַ֛צ ִיד ַוֲﬠֵשׂה־: ֵלאֹֽמרf ְמַדֵ֛בּר ֶאל־ֵﬠָ֥שׂו ָא ִ֖חיfֶאל־ַיֲﬠֹ֥קב ְבּ ָ֖נהּ ֵלאֹ֑מר ִה ֵ֤נּה ָשַׁ֙מְﬠִתּ ֙י ֶאת־ָאִ֔בי
:ִ֥לי ַמְטַﬠ ִ֖מּים ְוֹאֵ֑כָלה ַוֲאָב ֶרְכָ֛כה ִלְפ ֵ֥ני ֖ה' ִלְפ ֵ֥ני מוֹ ִֽתי
(5) Rivkah heard when Yitzchak spoke to Esav his son. Esav went to the
field to hunt for venison, and to bring it. (6) Rivkah spoke to Yaakov her
son, saying, “Behold, I heard your father speak to Esav your brother,
saying, (7) ‘Bring me venison, and make me savory food, that I may eat,
and bless you before God before my death.’ (Bereishit 27:5-7)
Yaakov’s exchange with Yitzchak accurately reflects what father had said –
without any mention of God.
ב ר א ש ית פ ר ש ת ת ול ד ות פ ר ק כ ז
 )יט( ַו ֨יּ ֹאֶמר ַיֲﬠֹ֜קב ֶאל־ָאִ֗ביו ָא ֹנִכ ֙י ֵﬠָ֣שׂו:)יח( ַוָיּ ֥ב ֹא ֶאל־ָא ִ֖ביו ַו ֣יּ ֹאֶמר ָא ִ֑בי ַו ֣יּ ֹאֶמר ִהֶ֔נּ ִנּי ִ֥מי ַאָ֖תּה ְבּ ִֽני
:L ָﬠִ֕שׂיִתי ַכֲּאֶ֥שׁר ִדַּ֖בּ ְרָתּ ֵאָ֑לי ֽקוּם־ ָ֣נא ְשָׁ֗בה ְוָאְכָל֙ה ִמֵצּי ִ֔די ַבֲּﬠ֖בוּר ְתָּבֲרַ֥כ ִנּי ַנְפ ֶ ֽשׁfְבֹּכ ֶ ֔ר
(18) He came to his father, and said, “My father?” He said, “Here I am.
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Who are you, my son?”(19) Yaakov said to his father, “I am Esav your
firstborn. I have done what you asked me to do. Please arise, sit and eat
of my venison, that your soul may bless me.” (Bereishit 27:18-19)
Only when Yaakov is questioned by his father does he introduce God into the
equation.
ב ר א ש ית פ ר ש ת ת ול ד ות פ ר ק כ ז
: ְלָפ ָֽניLֶ֖היT)כ( ַו ֤יּ ֹאֶמר ִיְצָח֙ק ֶאל־ְבּ ֔נוֹ ַמה־ ֶ֛זּה ִמַ֥ה ְרָתּ ִלְמ ֖צ ֹא ְבּ ִ֑ני ַו ֕יּ ֹאֶמר ִ֥כּי ִהְק ָ֛רה ֥ה' ֱא
Yitzchak said to his son, “How is it that you have found it so quickly, my
son?” He said, “Because The Almighty your God gave me success.”
(Bereishit 27:20)
Yaakov does not display a finely tuned God consciousness in his words, and
the events of his life – the proverbial “body of work” of his actions up to this
moment of revelation under the stars – have been complex at least, and
perhaps even disturbing. Until this point he has taken advantage of his brother
twice. The description of Yaakov as an ish tam does not solve this problem; it
is a moniker we do not understand. While we may be able to qualify,
rationalize, explain or even justify his actions, Yaakov’s behavior hardly speaks
for itself as spiritually inspired or inspiring.
As Yaakov lies under the stars and God speaks to him, is he surprised, or has
he been waiting for and anticipating this communication?
The verses offer us two separate issues to ponder: First, there is the vision that
Yaakov sees, of a ladder upon which angels are ascending and descending.
Second, there is content, a specific message that God communicates.
ב ר א ש ית פ ר ק כ " ח
שֵׁ֣כב
ֹ ֵ֖הי ִיְצָ֑חק ָהָ֗א ֶרץ ֲאֶ֤שׁר ַאָתּ֙הW ֵואfֵה ֙י ַאְבָרָ֣הם ָאִ֔ביW)יג( ְוִהֵ֨נּה ֜ה' ִנָ֣צּב ָﬠָלי ֘ו ַויּ ֹאַמ֒ר ֲא ִ֣ני ֗ה' ֱא
 ַכֲּﬠַ֣פר ָהָ֔אֶרץ וָּפַרְצָ֛תּ ָ֥יָמּה ָו ֵ֖קְדָמה ְוָצֹ֣פָנה ָו ֶ֑נ ְגָבּה ְו ִנְבֲר֥כוּf֙ )יד( ְוָה ָ֤יה ַז ְרֲﬠ:f ֶאְתּ ֶ֖נָנּה וְּלַז ְר ֶ ֽﬠfָ֥ﬠֶ֔ליָה ְל
 ֶאל־f ְבֹּ֣כל ֲאֶשׁר־ֵתֵּ֔ל> ַוֲהִ֣שֹׁבִ֔תיf֙ )טו( ְוִהֵ֨נּה ָא ֹנִ֜כי ִﬠָ֗מּ> וְּשַׁמ ְר ִ ֙תּי:f ָכּל־ִמְשְׁפֹּ֥חת ָהֲאָדָ֖מה וְּבַז ְר ֶ ֽﬠLְ֛ב
:> ַ֚ﬠד ֲאֶ֣שׁר ִאם־ָﬠִ֔שׂיִתי ֵ֥את ֲאֶשׁר־ִדַּ֖בּ ְרִתּי ָ ֽלfָ֔הֲאָדָ֖מה ַה ֑זּ ֹאת ִ֚כּי ֣ל ֹא ֶ ֽאֱﬠָזְב
(13) Behold, Hashem stood above it, and said, “I am Hashem, the God
of Abraham your father, and the God of Isaac. The land whereon you lie,
to you will I give it, and to your seed. (14) Your seed will be as the dust
of the earth, and you will spread abroad to the west, and to the east, and
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to the north, and to the south. In you and in your seed will all the families
of the earth be blessed. (15) Behold, I am with you, and will keep you,
wherever you go, and will bring you again into this land. For I will not
leave you, until I have done that which I have spoken of to you.”
(Bereishit 28:13-15)
The heart of the communication is a reiteration of the blessings Yitzchak had
bestowed upon Yaakov: The Land of Israel would be his, his children would
be numerous, and God would protect him. But there was also much that was
left unsaid: The blessings which Yitzchak intended to give to Esav, which were
surreptitiously taken by Yaakov, were not reiterated; those ill-gotten blessings
are not mentioned. For that matter, we remain unsure of the significance of
Yaakov buying the birthright; that, too, is never addressed. Undoubtedly,
Yaakov hears the thundering silence. There are things which he has done,
things that lie in the grey areas of morality, which are not “rubber stamped” or
approved after the fact. The blessings for physical bounty and power which he
has taken are not necessarily his at all.
This may be a part of the message of the vision, as well: The angels ascend
and then descend the ladder, indicating that the heavenly blessings of bounty
must first be earned down on earth. This may be a visual representation of the
rabbinic teaching that every good deed creates an angel13 who then ascends
to heaven and reports before the Divine Throne, and then brings the reward
for that deed down to earth. Whether or not this philosophical construct of the
mechanics of reward and punishment lie in the subtext of these verses, we
cannot help but wonder what the vision of the angels – who unexpectedly
begin their circuit on the earth below and then ascend to the heavens - meant
to Yaakov, who hears God’s resounding silence regarding the stolen blessing.
Yaakov awakes and expresses his amazement, but the source of his excitement
is unclear. Is it the very fact that God has communicated with him, or is it the
particular location where he had this vision which elicits his response?

13

Mishna Avot 5:11, instead of “angel” the text reads “advocate”.

משנה מסכת אבות פרק ד משנה יא
.רבי אליעזר בן יעקב אומר העושה מצוה אחת קונה לו פרקליט אחד
Rabbi Eliezer ben Yaakov said: he who performs one commandment acquires for himself one advocate.
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Yaakov makes a vow, and continues on his journey.
ב ר א ש ית פ ר ש ת ויצ א פ ר ק כ ט
ָ֤שׁה ֶﬠְדֵרי־W )ב( ַוַ֞יּ ְרא ְוִה ֵ֧נּה ְבֵ֣אר ַבָּשֶּׂ֗דה ְוִהֵנּה־ָ֞שׁם ְשׁ:)א( ַו ִיָּ֥שּׂא ַיֲﬠֹ֖קב ַרְגָ֑ליו ַו ֵ֖יֶּל> ַ֥א ְרָצה ְבֵני־ ֶֽקֶדם
 )ג( ְוֶנֶאְספוּ־ָ֣שָׁמּה:צ ֹא ֙ן ֹרְב ִ֣צים ָﬠֶ֔ליָה ִ֚כּי ִמן־ַהְבֵּ֣אר ַהִ֔הוא ַיְשׁ֖קוּ ָהֲﬠָד ִ֑רים ְוָהֶ֥אֶבן ְגֹּדָ֖לה ַﬠל־ ִ֥פּי ַהְבּ ֵ ֽאר
ָכל־ָהֲﬠָד ִ֗רים ְוָגֲל֤לוּ ֶאת־ָהֶ֙אֶב ֙ן ֵמַﬠ֙ל ִ֣פּי ַהְבֵּ֔אר ְוִהְשׁ֖קוּ ֶאת־ַה ֑צּ ֹאן ְוֵהִ֧שׁיבוּ ֶאת־ָהֶ֛אֶבן ַﬠל־ ִ֥פּי ַהְבֵּ֖אר
 )ה( ַו ֣יּ ֹאֶמר ָלֶ֔הם ַה ְיַדְﬠֶ֖תּם ֶאת־: )ד( ַו ֤יּ ֹאֶמר ָלֶה֙ם ַיֲﬠֹ֔קב ַאַ֖חי ֵמַ֣א ִין ַאֶ֑תּם ַו ֣יּ ֹאְמ֔רוּ ֵמָח ָ֖רן ֲא ָֽנְחנוּ:ִלְמֹק ָ ֽמהּ
 )ו( ַו ֥יּ ֹאֶמר ָלֶ֖הם ֲהָשׁ֣לוֹם ֑לוֹ ַויּ ֹאְמ ֣רוּ ָשׁ ֔לוֹם ְוִהֵנּ֙ה ָרֵ֣חל ִבּ֔תּוֹ ָבָּ֖אה ִﬠם־:ָלָ֣בן ֶבּן־ָנ֑חוֹר ַויּ ֹאְמ ֖רוּ ָי ָֽדְﬠנוּ
 )ח( ַויּ ֹאְמר ֘וּ: )ז( ַו ֗יּ ֹאֶמר ֵ֥הן עוֹ֙ד ַה ֣יּוֹם ָגּ֔דוֹל ל ֹא־ֵ֖ﬠת ֵהָאֵ֣סף ַהִמְּק ֶ֑נה ַהְשׁ֥קוּ ַה ֖צּ ֹאן וְּל֥כוּ ְרֽﬠוּ:ַה ֽצּ ֹאן
 )ט( עוֹ ֶ֖דנּוּ:֣ל ֹא נוַּכל ֒ ַ֣ﬠד ֲאֶ֤שׁר ֵי ָ ֽאְספ ֙וּ ָכּל־ָ֣הֲﬠָד ִ֔רים ְו ָֽגֲלל ֙וּ ֶאת־ָהֶ֔אֶבן ֵמַ֖ﬠל ִ֣פּי ַהְבֵּ֑אר ְוִהְשׁ ִ֖קינוּ ַה ֽצּ ֹאן
 )י( ַו ְיִ֡הי ַכֲּאֶשׁ֩ר ָרָ֨אה ַיֲﬠֹ֜קב ֶאת־:ְמַדֵ֣בּר ִﬠָ֑מּם ְו ָרֵ֣חל׀ ָ֗בָּאה ִﬠם־ַהצּ ֹא ֙ן ֲאֶ֣שׁר ְלָאִ֔ביָה ִ֥כּי ֹרָ֖ﬠה ִֽהוא
ָרֵ֗חל ַבּת־ָלָב ֙ן ֲא ִ֣חי ִא֔מּוֹ ְוֶאת־ ֥צ ֹאן ָלָ֖בן ֲא ִ֣חי ִא֑מּוֹ ַו ִיּ ַ֣גּשׁ ַיֲﬠֹ֗קב ַו ָ֤יּ ֶגל ֶאת־ָה ֶ֙אֶב ֙ן ֵמַﬠ֙ל ִ֣פּי ַהְבֵּ֔אר ַוַ֕יְּשְׁק
:ֶאת־ ֥צ ֹאן ָלָ֖בן ֲא ִ֥חי ִאֽמּוֹ
(1) Then Yaakov went on his journey, and came to the land of the
children of the east. (2) He looked, and behold, a well in the field, and,
behold, three flocks of sheep lying there by it. For out of that well they
watered the flocks. The stone on the well’s mouth was large. (3) There
all the flocks were gathered. They rolled the stone from the well’s mouth,
and watered the sheep, and put the stone again on the well’s mouth in
its place. (4) Yaakov said to them, “My relatives, where are you from?”
They said, “We are from Haran.” (5) He said to them, “Do you know
Lavan, the son of Nahor?” They said, “We know him.” (6) He said to
them, “Is it well with him?” They said, “It is well. See, Rachel, his
daughter, is coming with the sheep.” (7) He said, “Behold, it is still the
middle of the day, not time to gather the livestock together. Water the
sheep, and go and feed them.” (8) They said, “We cannot, until all the
flocks are gathered together, and they roll the stone from the well’s
mouth. Then we water the sheep.” (9) While he was yet speaking with
them, Rachel came with her father’s sheep, for she kept them. (10) It
happened, when Yaakov saw Rachel the daughter of Lavan, his mother’s
brother, and the sheep of Lavan, his mother’s brother, that Yaakov went
near, and rolled the stone from the well’s mouth, and watered the flock
of Lavan his mother’s brother. (Bereishit 29:1-10)
When he arrives in Lavan’s town Yaakov displays great strength; once again,
we are force to wonder just how different Esav and Yaakov truly are. Yaakov
behaves in a manner that conjures up memories of his mother’s behavior as he
waters the parched flock. Without a word, Yaakov shows that he is worthy,
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that he is the son of Rivka. For the first time, Yaakov displays a character trait
we have not yet seen in him. Now, Yaakov performs an act of chesed.
The text of the verses that follow paint a striking picture, a complex personality
profile: Yaakov is destitute; he is both humble and willing to work, and most
importantly, his love for Rachel is absolute. Again, the scene must be
contrasted with the servant of Avraham. This time there is no jewelry, only
seven years of labor to earn the hand of his beloved Rachel in marriage.
ב ר א ש ית פ ר ש ת ויצ א פ ר ק כ ט
 )יב( ַוַיֵּ֨גּד ַיֲﬠֹ֜קב ְלָרֵ֗חל ִ֣כּי ֲא ִ֤חי ָא ִ ֙ביָ֙ה ֔הוּא ְו ִ֥כי ֶבן־:)יא( ַו ִיַּ֥שּׁק ַיֲﬠֹ֖קב ְל ָרֵ֑חל ַו ִיָּ֥שּׂא ֶאת־ֹק֖לוֹ ַו ֵֽיְּבְךּ
 )יג( ַו ְיִה֩י ִכְשֹׁ֨מַﬠ ָלָ֜בן ֶאת־ֵ֣שַׁמע׀ ַיֲﬠֹ֣קב ֶבּן־ֲאֹח֗תוֹ ַו ָ֤יּ ָרץ ִלְקָראת ֙וֹ:ִרְב ָ֖קה ֑הוּא ַוָ֖תָּרץ ַוַתּ ֵ֥גּד ְלָא ִֽביָה
 )יד( ַו ֤יּ ֹאֶמר ל ֙וֹ ָלָ֔בן:שּׁק־ ֔לוֹ ַו ְיִביֵ֖אהוּ ֶאל־ֵבּי֑תוֹ ַו ְיַסֵ֣פּר ְלָלָ֔בן ֵ֥את ָכּל־ַהְדָּב ִ֖רים ָה ֵ ֽאֶלּה
ֶ ַו ְיַחֶבּק־ל ֙וֹ ַו ְיַנ
 )טו( ַו ֤יּ ֹאֶמר ָלָב ֙ן ְלַיֲﬠֹ֔קב ֲהִכי־ָא ִ֣חי ַ֔אָתּה ַוֲﬠַבְדַ֖תּ ִני:שׁב ִﬠ֖מּוֹ ֹ֥חֶדשׁ ָי ִֽמים
ֶ שׂ ִ֖רי ָ֑אָתּה ַו ֵ֥יּ
ָ  ַﬠְצ ִ֥מי וְּבgַ֛א
 )יז( ְוֵﬠי ֵ֥ני: )טז( וְּלָלָ֖בן ְשֵׁ֣תּי ָב ֑נוֹת ֵ֤שׁם ַהְגֹּדָל֙ה ֵלָ֔אה ְוֵ֥שׁם ַהְקַּט ָ֖נּה ָר ֵ ֽחל:fִח ָ֑נּם ַה ִ֥גּיָדה ִ֖לּי ַמה־ַמְּשֻׂכּ ְר ֶ ֽתּ
 ֶ֣שַׁבעf֙ )יח( ַוֶיֱּאַ֥הב ַיֲﬠֹ֖קב ֶאת־ ָרֵ֑חל ַו ֗יּ ֹאֶמר ֶ ֽאֱﬠָבְד:ֵלָ֖אה ַר֑כּוֹת ְו ָרֵח֙ל ָ ֽה ְיָ֔תה ְיַפת־ֹ֖תַּאר ִויַ֥פת ַמ ְר ֶ ֽאה
: ִמִתּ ִ֥תּי ֹאָ֖תהּ ְל ִ֣אישׁ ַאֵ֑חר ְשָׁ֖בה ִﬠָמּ ִֽדיg )יט( ַו ֣יּ ֹאֶמר ָלָ֗בן ֚טוֹב ִתּ ִ֣תּי ֹאָ֣תהּ ָ֔ל: ַהְקַּט ָֽנּהfָ֖שׁ ֔ ִנים ְבָּרֵ֥חל ִבְּתּ
:)כ( ַוַיֲּﬠֹ֧בד ַיֲﬠֹ֛קב ְבָּרֵ֖חל ֶ֣שַׁבע ָשׁ ִ֑נים ַו ִיְּה ֤יוּ ְבֵﬠיָני ֙ו ְכָּי ִ֣מים ֲאָח ִ֔דים ְבַּאֲהָב֖תוֹ ֹא ָ ֽתהּ
(11) Yaakov kissed Rachel, and lifted up his voice, and wept.
(12) Yaakov told Rachel that he was her father’s brother, and that he was
Rivka’s son. She ran and told her father. (13) It happened, when Lavan
heard the news of Yaakov, his sister’s son, that he ran to meet Yakkov,
and embraced him, and kissed him, and brought him to his house.
Yaakov told Lavan all these things. (14) Lavan said to him, “Surely you
are my bone and my flesh.” He lived with him for a month. (15) Lavan
said to Yaakov, “Because you are my brother, should you, therefore,
serve me for nothing? Tell me, what will your wages be?” (16) Lavan had
two daughters. The name of the elder was Leah, and the name of the
younger was Rachel. (17) Leah’s eyes were weak, but Rachel was
beautiful in form and attractive. (18) Yaakov loved Rachel. He said, “I
will serve you seven years for Rachel, your younger daughter.”(19) Lavan
said, “It is better that I give her to you, than that I should give her to
another man. Stay with me.”(20) Yaakov served seven years for Rachel.
They seemed to him but a few days, for the love he had for her. (Bereishit
29:11-20)
The days and years fly by; at last, Yaakov the earnest, honest, hard worker,
reminds his boss that the time for his marriage has arrived:
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ב ר א ש ית פ ר ש ת ויצ א פ ר ק כ ט
 )כב( ַוֶיֱּאֹ֥סף ָלָ֛בן ֶאת־:)כא( ַו ֨יּ ֹאֶמר ַיֲﬠֹ֤קב ֶאל־ָלָב ֙ן ָהָ֣בה ֶאת־ִאְשִׁ֔תּי ִ֥כּי ָמְל֖אוּ ָיָ֑מי ְוָא֖בוָֹאה ֵא ֶֽליָה
: )כג( ַו ְי ִ֣הי ָבֶ֔ﬠ ֶרב ַו ִיַּקּ֙ח ֶאת־ֵלָ֣אה ִב֔תּוֹ ַוָיֵּ֥בא ֹאָ֖תהּ ֵא ָ֑ליו ַוָיּ ֖ב ֹא ֵא ֶ ֽליָה:ָכּל־ַא ְנֵ֥שׁי ַהָמּ֖קוֹם ַו ַ֥יַּﬠשׂ ִמְשׁ ֶ ֽתּה
 )כה( ַו ְי ִ֣הי ַבֹ֔בֶּקר ְוִהֵנּה־ ִ֖הוא ֵלָ֑אה ַו ֣יּ ֹאֶמר:)כד( ַו ִיֵּ֤תּן ָלָב ֙ן ָ֔להּ ֶאת־ִזְלָ֖פּה ִשְׁפָח֑תוֹ ְלֵלָ֥אה ִב֖תּוֹ ִשְׁפ ָ ֽחה
 )כו( ַו ֣יּ ֹאֶמר ָלָ֔בן ל ֹא־ֵיָﬠֶ֥שׂה ֵ֖כן:ֶאל־ָלָ֗בן ַמה־זּ ֹא֙ת ָﬠִ֣שׂיָת ִ֔לּי ֲה ֤ל ֹא ְבָרֵח֙ל ָﬠַ֣בְדִתּי ִﬠָ֔מּ> ְוָ֖לָמּה ִרִמּי ָ ֽת ִני
 ַגּם־ֶאת־ ֗ז ֹאת ַבֲּﬠֹבָד֙ה ֲאֶ֣שׁרf֜ )כז( ַמֵ֖לּא ְשֻׁ֣בַﬠ ֑ז ֹאת ְו ִנְתָּ֨נה ְל:ִבְּמקוֵֹ֑מנוּ ָלֵ֥תת ַהְצִּﬠי ָ֖רה ִלְפ ֵ֥ני ַהְבִּכי ָֽרה
:שׁ ִ֥נים ֲאֵח ֽרוֹת
ָ ַתֲּﬠֹ֣בד ִﬠָמּ ִ֔די ֖ﬠוֹד ֶ ֽשַׁבע־
(21) Yaakov said to Lavan, “Give me my wife, for my days are fulfilled,
that I may go in to her.” (22) Lavan gathered together all the men of the
place, and made a feast. (23) It happened in the evening, that he took
Leah his daughter, and brought her to him. He went in to her. (24) Lavan
gave Zilpah his handmaid to his daughter Leah for a handmaid. 25) It
happened in the morning that, behold, it was Leah. He said to Lavan,
“What is this you have done to me? Did I not serve with you for Rachel?
Why then have you deceived me?” (26) Lavan said, “It is not done so in
our place, to give the younger before the firstborn. (27) Fulfill the week
of this one, and we will give you the other also for the service which you
will serve with me yet seven other years.” (Bereishit 29:21-27)
In the morning Yaakov is shocked to discover that he has been played for a
fool. Lavan had deceived him; the woman he found in his bed was Leah, the
elder sister of his beloved Rachel. Yaakov is outraged; he confronts his father
in law, and demands that Lavan explain his audacity and duplicity. Lavan’s
response is a slap in the face:
ב ר א ש ית פ ר ש ת ויצ א פ ר ק כ ט
 ַגּם־f֜ )כז( ַמֵ֖לּא ְשֻׁ֣בַﬠ ֑ז ֹאת ְו ִנְתָּ֨נה ְל:)כו( ַו ֣יּ ֹאֶמר ָלָ֔בן ל ֹא־ֵיָﬠֶ֥שׂה ֵ֖כן ִבְּמקוֵֹ֑מנוּ ָלֵ֥תת ַהְצִּﬠי ָ֖רה ִלְפ ֵ֥ני ַהְבִּכי ָֽרה
:שׁ ִ֥נים ֲאֵח ֽרוֹת
ָ ֶאת־ ֗ז ֹאת ַבֲּﬠֹבָד֙ה ֲאֶ֣שׁר ַתֲּﬠֹ֣בד ִﬠָמּ ִ֔די ֖ﬠוֹד ֶ ֽשַׁבע־
(26) Lavan said, “It is not done so in our place, to give the younger before
the firstborn. (27) Fulfill the week of this one, and we will give you the
other also for the service which you will serve with me yet seven other
years.” (Bereishit 29:26,27)
Lavan snaps back at Yaakov: Here, we maintain the proper order between
siblings, we protect the natural rights of the elder before the younger.
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Although Yaakov knows that he shouldn’t be shocked by deceit when dealing
with a person like Lavan,14 it is not Lavan who is on his mind. Yaakov intuits
that this is a punishment from God for his own act of deception.15 In the
darkness of the night, he was blind to the true identity of his companion. He
had been unable to distinguish between the two sisters, just as his father had
been blind to Yaakov’s true identity when he impersonated his brother Esav.
The unlikely marriage of Yaakov and Leah began with a strange point of
commonality: each of them had impersonated a sibling to fool an unsuspecting
victim. Perhaps he and Leah could somehow make their marriage work, for
Yaakov could not judge her without judging himself.
Yaakov invested seven more years of work to earn the hand of Rachel in
marriage. Yaakov, who perhaps more than anything desired an uncomplicated
life, suddenly found himself entangled in incessant complexity and intrigue.
Being married to two sisters would be quite a challenge. Especially when we
realize that each sister wanted what the other had.
ב ר א ש ית פ ר ש ת ויצ א פ ר ק כ ט
 )כט( ַו ִיֵּ֤תּן ָלָב ֙ן ְלָרֵ֣חל:)כח( ַו ַ֤יַּﬠשׂ ַיֲﬠֹק֙ב ֵ֔כּן ַו ְיַמ ֵ֖לּא ְשֻׁ֣בַﬠ ֑ז ֹאת ַו ִיֶּתּן־֛לוֹ ֶאת־ ָרֵ֥חל ִבּ֖תּוֹ ֥לוֹ ְלִא ָ ֽשּׁה
 )ל( ַוָיּב ֹ֙א ַ֣גּם ֶאל־ָרֵ֔חל ַוֶיֱּאַ֥הב ַֽגּם־ֶאת־ ָרֵ֖חל ִמֵלָּ֑אה ַוַיֲּﬠֹ֣בד ִﬠ֔מּוֹ:ִבּ֔תּוֹ ֶאת־ִבְּלָ֖הה ִשְׁפָח֑תוֹ ָ֖להּ ְלִשְׁפ ָ ֽחה
: )לא( ַו ַ֤יּ ְרא ֙ה' ִֽכּי־ְשׂנוָּ֣אה ֵלָ֔אה ַו ִיְּפַ֖תּח ֶאת־ַרְחָ֑מהּ ְוָרֵ֖חל ֲﬠָק ָֽרה:֖ﬠוֹד ֶ ֽשַׁבע־ָשׁ ִ֥נים ֲאֵח ֽרוֹת
(28) Yaakov did so and fulfilled her week. He gave him Rachel his
daughter as a wife. (29) Lavan gave Bilhah his handmaid, to his daughter
Rachel, to be her handmaid. (30) He went in also to Rachel, and he loved
also Rachel more than Leah and served with him yet seven other years.
(31) Hashem saw that Leah was hated, and he opened her womb, but
Rachel was barren. (Bereishit 29:28-31)
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Lest one think this statement contains an unfair assessment of Lavan, a careful reading of Lavan’s role which
includes “mirroring”, manipulation and deceit, can all be discerned in chapter 24.
15
See Rabbi Chaim Joseph David Azulai (Chida) in his Nahal Kedumim Parashat Vayetze.
נחל קדומים בראשית פרשת ויצא
 רמז לו ענין הבכורה והברכות שנטלם מעשו שהוא הגדול ונטלם ממנו לז"א.)י( ויאמר לבן לא יעשה כן במקומינו לתת הצעירה לפני הבכירה
לא יעשה כן במקומינו כלומר לא יעשה כמעשיך שאתה הצעיר ודחית הבכור לא יעשה כן במקומינו דייקא כי במקומך עשית כן אבל במקומינו
 ואפשר לומר דזה כיון יעקב ע"ה באומרו מה זאת עשית לי הלא ברחל עבדתי עמך ולמה.( )צידה לדרך.לא יעשה לתת הצעירה לפני הבכירה
 וכי תימא שאני.רימיתני ויש לדקדק מ"ש מה זאת עשית לי נראה יתר ואפשר שכונתו מה זאת למה עשית לי שאני קטן וזו לעשו שהוא הגדול
לקחתי הבכורה והברכה ואני גדול הלא ברחל עבדתי עמך זה היית יכול בסתם אבל אני פירשתי הלא ברחל למה רימיתני שגנבת דעתי שאתה
.מרוצה
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Rachel desperately wanted a child,16 and Leah, who had many children, pined
for her husband’s love and affection.17
The tension reaches a crescendo on what appears to be a completely ordinary
day, which differs in only one small detail: On this day, Leah’s eldest son
Reuven finds a particular plant, and brings them to his forlorn mother18:
ב ר א ש ית פ ר ש ת ויצ א פ ר ק ל
)יד( ַוֵ֨יֶּל> ְראוֵּ֜בן ִבּיֵ֣מי ְקִציר־ִחִ֗טּים ַו ִיְּמָ֤צא ֽדוָּדִאי֙ם ַבָּשֶּׂ֔דה ַוָיֵּ֣בא ֹאָ֔תם ֶאל־ֵלָ֖אה ִא֑מּוֹ ַו ֤תּ ֹאֶמר ָרֵח֙ל
 )טו( ַו ֣תּ ֹאֶמר ָ֗להּ ַהְמַﬠ֙ט ַקְחֵ֣תּ> ֶאת־ִאיִ֔שׁי ְוָלַ֕קַחת ַ֥גּם ֶאת־דּוָּדֵ֖אי:> ֶאל־ֵלָ֔אה ְתּ ִני־ ָ֣נא ִ֔לי ִמדּוָּדֵ֖אי ְבּ ֵֽנ
שֶּׂד֘ה ָבֶּﬠ ֶר֒ב ַוֵתֵּ֨צא
ָ  )טז( ַוָיּ ֨ב ֹא ַיֲﬠֹ֣קב ִמן־ַה:> ְבּ ִ֑ני ַו ֣תּ ֹאֶמר ָרֵ֗חל ָלֵכ ֙ן ִיְשַׁ֤כּב ִﬠָמּ֙> ַהַ֔לּ ְיָלה ַ֖תַּחת דּוָּדֵ֥אי ְב ֵֽנ
: ְבּדוָּדֵ֖אי ְבּ ִ֑ני ַו ִיְּשַׁ֥כּב ִﬠָ֖מּהּ ַבַּ֥לּ ְיָלה ֽהוּאLשֹׂ֣כר ְשַׂכ ְרִ֔תּי
ָ ֵלָ֜אה ִלְקָרא֗תוֹ ַו ֙תּ ֹאֶמ֙ר ֵאַ֣לי ָתּ֔בוֹא ִ֚כּי
(14) Reuven went, in the days of wheat harvest, and found duda’im in
the field, and brought them to his mother, Leah. Then Rachel said to
Leah, “Please give me some of your son’s duda’im.” (15) She said to her,
“Is it a small matter that you have taken away my husband? Would you
also take away my son’s duda’im?” Rachel said, “Therefore he will lie
with you tonight in exchange for your son’s duda’im.” (16) Yaakov came
from the field in the evening, and Leah went out to meet him, and said,
“You must come in to me; for I have hired you with my son’s duda’im;”
and he lay with her that night. (Bereishit 30:14-16)
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Bereishit 30:1-2.

, ב- בראשית פרשת ויצא פרק ל פסוק א
 )ב( ַו ִֽיַּחר־ַ֥אף ַיֲﬠֹ֖קב ְבָּרֵ֑חל ַו ֗יּ ֹאֶמר ֲהַ֤תַחת:)א( ַוֵ֣תֶּרא ָרֵ֗חל ִ֣כּי ֤ל ֹא ָֽיְלָד֙ה ְלַיֲﬠֹ֔קב ַוְתַּק ֵ֥נּא ָרֵ֖חל ַבֲּאֹחָ֑תהּ ַו ֤תּ ֹאֶמר ֶ ֽאל־ַיֲﬠֹק֙ב ָ ֽהָבה־ ִ֣לּי ָב ֔ ִנים ְוִאם־ַ֖א ִין ֵמָ֥תה ָא ֽ ֹנִכי
: ְפּ ִרי־ ָ ֽבֶטןtִהי֙ם ָאֹ֔נִכי ֲאֶשׁר־ָמ ַ֥נע ִמֵ֖מּzֱא
Rachel saw that she had not born children to Yaakov, and Rachel became envious of her sister. She said to Yaakov,
"Give me children! If not, I am dead! Yaakov grew angry at Rachel and he said, "Am I in place of God who has kept
from you fruit of the womb?
17
The pain of Leah is particularly felt when she names her children.
18
Tzror Hamor Bereishit 30:14
צרור המור על בראשית פרק ל פסוק יד
 להשלים תאות אמו,אחר כך אמר וילך ראובן בימי קציר חטים וימצא דודאים בשדה
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These dudaim,19 which have been associated with mandrakes, have been
reputed to possess several qualities:20 they are an aphrodisiac21 and enhance
fertility,22 but they are also reportedly a hallucinogenic substance.23
19

Aryeh Kaplan in “The Living Torah” notes on this verse:
duda’im
(Targum; Ibn Ezra; Radak, Sherashim; Josephus). Dudaim in Hebrew, from the word dodim denoting passion or
carnal love (Radak, Sherashim; cf. Ezekiel 16:8, 23:17, Proverbs 7:16). It was called this because of its use as an
aphrodisiac and fertility potion (Midrash Ne'elam, Zohar 1:134b). The mandrake (mandragora officinarum) is a herb
of the beladonna or potato family. It has a thick perenial root, often split down the middle, like the lower limbs of the
human body. Stalkless, it has large leaves that straddle the ground and violet flowers (cf. Rashi). In the spring, its
yellow fruit, the size of a tomato, ripens. This fruit can have an intoxicating fragrance (Song of Songs 7:14).
The variety found by Reuben was a rare, extinct species that gives off deadly fumes when pulled from the ground
(Midrash Aggadah on Genesis 49:14, quoted in Tzeror HaMor as Midrash HaGaluy; Toledoth Yitzchak on Genesis
49:14. Cf Niddah 31a; Josephus, Wars 7:6:3). In the Talmud, there appears to be a dispute as to whether Reuben
brought home the violet flowers, the fruits or the roots (Sanhedrin 99b). Other sources indicate that he brought home
two fruits (Tzava'ath Yissachar 1:3,5,7; Josephus, Antiquities 1:19:8).
Obviously, the Patriarchs and Matriarchs knew how to use these plants in mystical ways (Genesis 30:37). Still, Rachel
did not bear children because of the mandrakes, but because of her prayers (Genesis 30:2, 30:22; cf. Zohar 1:157b).
According to one ancient source, Rachel did not eat the mandrakes, but offered them to God (Tzava'ath Yissachar 2:6).
20
See Seforno Bereishit 30:15, Alshech 30:14,15
ספורנו בראשית פרשת ויצא פרק ל פסוק טו
המעט קחתך את אישי .שלא היה לך להסכים שתהיי את צרתי כאמרו ואשה אל אחותה לא תקח לצרור )ויקרא יח ,יח(:
ולקחת גם את דודאי בני .להוסיף אהבתך ושנאתו אותי:
לכן ישכב עמך הלילה .שתקדם פעולת הדודאים וסגולתם בך לפעולתם בי ולא יגיעך נזק במה שתתני לי מהם עתה כי לא יחדל מי שימצא מהם
בעדי אחרי כן כל שכן בהיותם הפקר כמו שאז"ל:
אלשיך על בראשית פרשת ויצא פרק ל
)יד( ראוי לשום לב ,א .באומרו המעט קחתך את אישי ,כי הלא אדרבה היא לקחה את איש רחל .וגם איך הודה לה ותאמר לכן ישכב כו' .ב .האם
בשכירות היה מזדווג עם לאה .ואם הוא שהיה הזמן מתחלק בין ארבעת נשיו והיה אז זמן רחל ועל כן שכרה לאה ממנה הלילה ,למה לא המתינה
עד בא זמנה .ג .שאם ליל עונת רחל היתה ,איך אמרה המעט קחתך את אישי ,הלא לא לקחה כי זמן רחל היה .ד .כי הלא כמו זר נחשב צאת לאה
לקראתו לאמר אלי תבא כי שכור שכרתיך .ה .כי מלת שכר מיותרת והיה לו לומר כי שכרתיך וכו'…י .למה הודיענו התורה שהליכת ראובן
היתה בימי קציר חטים:
ונבא אל הענין והוא כי כפי הנראה בראות יעקב כי ללאה ארבעה בנים ולכל אחת מהאמהות שנים שנים ורחל עקרה ,היה מתמיד יותר באהל
רחל מאצל לאה והלחנות ,אולי תפקד בזכות מתייחסת לאיזו לילה מהיתרים אצלה ,ועל כן אפשר היה קנאת ראובן כשבלבל יצועי אביו שהיתה
במקום רחל ,ואמר לא די בחיי רחל כי אם גם אחרי מותה כו' ,כי היה עושה עיקר דירתו באהל בלהה כאשר באמנה אתו רחל ובאהל המיוחד
לרחל .ובזה יצדקו הכתובים והוא כי כאשר מצא ראובן דודאים בשדה אשר בטבע מכינים את האשה להתעבר ,וראה כי אמו עמדה מלדת ,על כן
ויבא לאמו להכין אותה ולסעדה להתעבר .וכראות רחל כך מרוב תשוקתה מנהמת לבה ללדת אמרה תני נא לי מדודאי בנך לומר כי היא צריכה
יותר:
)טו( אז אמרה לה המעט קחתך את אישי שהוא אצלך יותר ולא בקצבה .על כן השיבה רחל לכן ישכב עמך הלילה כו' .אז אמרה לאה בלבה ,הנה
לפני שלשה דברים לזכות בהם ,אחד כי הנה נתתי שפחתי לאישי .ועוד שנית כי מה לי טוב מבלתי השען על הכנות טבעיות לאכול מדודאים ,כי
היא שאלה מדודאי בנך שהוא מקצתם ואני אתנם לה כולם כאומרה תחת דודאי בנך ,וכן אמרה היא בדודאי בני ,שהוא כולם ,להורות כי שתה כל
בטחונה בה' ,כי היא זכות שתעמוד לה ,כי על כן אפשר ששהתה רחל מלפקד עד אחר שילדה לאה שני בנים ובת אחר ענין הדודאים ,ואחר כך
ויזכור אלהים את רחל כלומר אלהים ולא מהדודאים ,כי אדרבה על הדודאים שהתה ,בל תחשוב שהם שעמדו לה ,אך בהיות אחר זמן יוכר כי
זכר אותה אלהים ,ועל כן שהתה על שהראית כי שמה בטחון מה בדודאים .עוד שלישית כי עשתה בחכמה כמעשה דרבן שמעון בן יוחאי שעל
שיתה שומה האשה ההיא דבקות וחשק אישה בלבה פקד אותה ה' ,כן עשתה לאה בהראותה החשק הנמרץ הזה בצאתה למען תעזר מזה גם כן
ליבנות יותר מהצדיק ההוא:
ועל אשר הערנו מענין התורה שיצאו מההריון ההוא ,והיות שם שכינה כמו שאמרו ז"ל ,ועל השתדלותה שישכב עמה בלילה הוא ולא עצרה כח
עד בא ליל עונתה להמתין ,עם חסרון ה"א ממלת ההוא ,יהיה בשום לב אל הודעת התורה שהיה לכת ראובן בימי קציר חטים ,לא על חנם הודיעה
לנו התורה דבר בלתי צריך כזה ,כי מה לדודאים אצל החטים או אל היות בימי קציר החטים ,אך אין ספק כי בתחלת הענין רמזה תורתינו התנצלות
אל לאה בל תראה כרודפת לשכב את אישה ,גם טעם אל צאת הריון קדוש ובייחוד היותו נושא דגל התורה ,ואחשוב  -גם שלא מצאתי גילוי זולתי
הנזכר  -כי אפשר שהיה הלילה ההוא ליל שבועות הוא מתן תורה ,וה' יצילנו מלומר בתורתו דבר אשר לא הוא חלילה ,והוא כי כאשר נתייחס
חג הפסח אל קציר השעורים כן חג השבועות אל קציר החטים ,כי על כן בפסח היה קרב עומר השעורים ובחג השבועות שתי הלחם מהחטים,
ובפירוש יחסה תורתינו חג השבועות אל קציר החטים ,באומרה על חג השבועות בפרשת כי תשא בכורי קציר חטים ,וזכר לדבר אמרו בבראשית
רבה )עב( וילך ראובן בימי קציר חטים ביכור כל מיני כו' ופרשת משפטים וחג הקציר כו':

15

Apparently, Leah wants the aphrodisiac to attract her husband who loves
another more than he loves her. Her sister, the “competition,” wants the
ובזה יתכן כי זה מאמר הכתוב וילך ראובן בימי קציר חטים הוא ערב שבועות שאנו מצווים לקצור חטים באופן שהלילה הוא ליל שבועות הוא
ליל מתן תורה ,כי אין ספק שלא תדבר התורה ותאמר סימן זה על קציר חטים משולל מצוה ,רק על ימי קציר חטים המצווים מאתו יתברך ,וכן
קציר חטים עולה במספר קטן כמספר ליל שבועות ,ולפי זה ,הלילה שאמרה רחל היא ליל שבועות .ובזה מצאתי ראיתי טוב טעם אל מאמר רחל
באומרה לכן ישכב עמך מה ההטבה הגדולה הזאת האם יחסר ללאה לילה אחרת ,אך דבר גדול דברה לה לכן ישכב עמך הלילה כי בכל מקום
אומר הלילה הזה כד"א הוא הלילה הזה לה' וכאן אין אומר הזה ,לרמוז ישכב עמך הלילה עצמו ,הוא זכות הלילה ,שהוא ליל רצון של מתן תורה,
ועל כן יצא יששכר שכל תורת ישראל היה בשבטו ,וזהו אומרו בן חמישי לרמוז אל חמשה חומשי תורה ,ועל כן לא תאשם חלילה בצאתה
לקראתו כאחת הריקות לומר אלי תבא וששכרה אותו שנראה ח"ו כדאי בזיון .נמצאו כי ארבעה דברים כוונה לאה לעשות במעשה הזה השלשה
שהזכרנו והרביעי הזה:
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See Zohar Berirshit 140b,165b.
זהר מנוקד/תרגום /חלק א דף קמ/ב
ָאַמר ִרִבּי ִיְצָּחקַ ,אל ִתְּקֵרי ַהדּוָּדִאים ֶאָלּא ַהדּוִֹדיםְ ,זהוּ ַהגּוּף ְוַה ְנָּשָׁמה ֶשֵׁהם דּוִֹדים ְוֵרִﬠים ֶזה ִﬠם ֶזהַ .רב ַנְחָמן ָאַמר ,דּוָּדִאים ַמָמּשַׁ .מה ַהדּוָּדִאים
מוִֹליִדים ַאֲהָבה ָבּעוָֹלםַ ,אף ֵהם מוִֹליִדים ַאֲהָבה ָבּעוָֹלם .וַּמאי ָנְתנוּ ֵריַחִ ,כְּשׁרוֹן ַמֲﬠֵשׂיֶהם ָלַדַﬠת וְּלַהִכּיר ְלבוֹ ְרָאם.
זהר מנוקד/תרגום /חלק א דף קסה/ב
]ַוֵיֶּל^ ְראוֵּבן ִבּיֵמי ְקִציר ִחִטּים ַו ִיְּמָצא דוָּדִאים ַבָּשֶּדה ְוגוֹ'ָ .שׁ ִנינוּ ,כּוֹס ֶשׁל ְבָּרָכה ֵאין ִמְתָבֶּרֶכת ֶאָלּא ְבַּצד ָיִמין ,וִּמשּׁוּם ָכְּ ,tבּעוֹד ֶשִׁמְּתעוֵֹרר ַהָיִּמין
ְלכוֹס ֶשׁל ְבָּרָכהַ ,הְשּמ ֹאל ל ֹא ְתַסַיּע ְלָשׁםֶ ,שֲׁהֵרי ַהָיִּמין מוֵֹצא ִﬠָלּה ַבּכּוֹס ַהִהיא ְלעוֵֹרר ְכַּלֵפּי ָהעוָֹלם ָהֶﬠְליוֹןְ .וַהֵסֶּתר ַהֶזּהַ ,וֵיֶּלְ tראוֵּבןֶ ,זה ַצד ַהָדּרוֹם,
ִמשּׁוּם ָכִּ tדְּגלוֹ ַבָּדּרוֹםֶ ,שׁהוּא ר ֹאשׁ ִלְשֵׁנים ָﬠָשׂר ַהְתּחוִּמים ,וְּתשׁוָּקתוֹ ֶשׁל ַצד ַהָדּרוֹם ִלְמצ ֹא ִﬠָלּה ְוִתְקֹרֶבת ַלְגִּביָרה ְלָבֵר tאוָֹתהּ[.
]ַמה ָכּתוּב? ַו ִיְּמָצא דוָּדִאים ַבָּשֶּדהָ .הַלְ tלַחֵפּשׂ ְבָּכל אוָֹתם ַהְגָּנִזים ֶשָׁלּהּ ,וָּמָצא ַבָּשֶּדה ַהזּוֹ אוָֹתם ַהדּוָּדִאיםַ ,וֲﬠֵליֶהם ֶנֱאַמר ַהדּוָּדִאים ָנְתנוּ ֵריַחְ ,ואוָֹתם
ְשֵׁני ְכרוִּבים ֶשֵׁהם ַהִתּקּוּ ִנים ֶשָׁלּהְּ ,לָהִﬠיר ִהְתעוֹ ְררוּת ְלַמְﬠָלהֶ ,שֲׁה ֵרי ְבָּכל אוָֹתם ַהִתּקּוּ ִנים ֶשׁל ַהָשֶּדה ַהזּוֹ ֵאין ִתּקּוּן ֶשׁ ְיּעוֹ ֵרר ְכַּלֵפּי ַמְﬠָלהַ ,רק
ַהְכּרוִּבים[.
]ָמַתי ַצד ַהָדּרוֹם ִמְתעוֵֹרר ֵאֶליָה ִלְמצ ֹא ִﬠָלּה ְלָבֵר tאוָֹתהּ? ִבּיֵמי ְקִציר ִחִטּיםִ ,בְּזַמן ֶשְׁמַּחֶלֶּקת ֵחֶלק ָשָׁלל ְלאוְּכלוֶּסיָהְ ,וָכל קוְֹצֵרי ַהָשֶּדהִ .מָיּד ַ -וָיֵּבא
ֹאָתם ֶאל ֵלָאה ִאמּוַֹ .מֲﬠֶלה ֵריַח ְוִהְתעוֹ ְררוָּתם ָלעוָֹלם ָהֶﬠְליוֹןָ ,העוָֹלם ַה ִנְּכֶסהִ ,משּׁוּם ֶשֵׁמִּﬠיר )שיעורר( ְבּ ָרכוֹת ָלעוָֹלם ַהַתְּחתּוֹן[.
]ַמה ָכּתוּב? ַו ִיְּמָצא דוָּדִאים ַבָּשֶּדהָ .הַלְ tלַחֵפּשׂ ְבָּכל אוָֹתם ַהְגָּנִזים ֶשָׁלּהּ ,וָּמָצא ַבָּשֶּדה ַהזּוֹ אוָֹתם ַהדּוָּדִאיםַ ,וֲﬠֵליֶהם ֶנֱאַמר ַהדּוָּדִאים ָנְתנוּ ֵריַח,
ְואוָֹתם ְשֵׁני ְכרוִּבים ֶשֵׁהם ַהִתּקּוּ ִנים ֶשָׁלּהְּ ,לָהִﬠיר ִהְתעוֹ ְררוּת ְלַמְﬠָלהֶ ,שֲׁה ֵרי ְבָּכל אוָֹתם ַהִתּקּוּ ִנים ֶשׁל ַהָשֶּדה ַהזּוֹ ֵאין ִתּקּוּן ֶשׁ ְיּעוֹ ֵרר ְכַּלֵפּי
ַמְﬠָלהַ ,רק ַהְכּרוִּבים[.
]ָהעוָֹלם ַהַתְּחתּוֹן ל ֹא ִמְתעוֵֹרר ָלעוָֹלם ָהֶﬠְליוֹןֶ ,אָלּא ְכֶּשׁאוָֹתם דּוָּדִאים נוְֹת ִנים ֵריַח ַלָיִּמיןֵ .כּיָון ֶשֵׁהם נוְֹת ִנים ֵריַח ַלָיִּמיןְ ,וַהָיִּמין ִמְתעוֵֹרר ָלעוָֹלם ָהֶﬠְליוֹן,
ִמָיּד ָהעוָֹלם ַהַתְּחתּוֹן ִמְתעוֵֹרר ִלְשֹׁאל ַמה ֶשָּׁצּ ִריַ .tמה ָכּתוּב? ַותּ ֹאֶמר ָרֵחל ֶאל ֵלָאה ְתּ ִני ָנא ִלי ִמדּוָּדֵאי ְבֵּנֵ .tתּן ִלי ְבָּרכוֹת ֵמאוָֹתהּ ַהִהְתעוֹ ְררוּת ֶשׁל
אוָֹתם דּוָּדִאים ֶשִׁמְּתעוֵֹרר ְלַצד ַהָיִּמין[.
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See R’ Dovid Tzvi Hoffman
רד"צ הופמן פרשת ויצא
וילך ראובן וגו' .מאורע זה התרחש סמוך למסירת זלפה כאשה ליעקב על ידי לאה ,וכפי שיוצא מפסוק יח ,כך שהולדת יששכר באה זמן קצר
אחר הולדתו של גד ,שהרי כל ששת בניה של לאה נולדו תוך כדי שבע שנים לכל היותר - .דודאים ,מלשון דודי .בראשית רבה ,(7אונקלוס ויונתן
וכן התרגום הסורי מתרגמים  -יברוחין ,והרי זה מה שמתורגם אצל השבעים  ,mandragora vernalis (8,μη~λα μανδραγορω~νאותו צמח
אשר באביב נותן ריח נעים .(9פירותיו של צמח זה )מעין תפוחים קטנים( ושרשיו נחשבו בימי קדם תרופה לעקרות ,אך לדעת הרמב"ן השורש
בלבד "הוא שאומרים עליו האנשים שיועיל להריון" ,וגם בכך אין הוא בטוח ,שכן מוסיף " -ולא ראיתי כן באחד מספרי הרפואות המדברים
בהם" .מכל מקום ,גם השם דודאים ,(10גם תיאורי נוסעים על השימוש בהם אצל הערבים וגם הערות בכתבים עתיקים ,כל אלה מעידים שבדודאים
נעשה שימוש לצורך זה .ועל ידי כך מובן המסופר כאן  -רחל מבקשת לקבל מן הדודאים האלה ,כדי להשתמש בהם להשגת הריון .תחילה לאה
דוחה אותה - .המעט קחתך ,כלומר ,האם לא די שאת מועדפת על ידי בעלי? לפי ספורנו כוונתה של לאה לומר "שלא היה לך להסכים שתהי את
צרתי ,כאמרו (11ואשה אל אחתה לא תקח לצרור" וגו' ,פירוש לא ייתכן שכך תעשה אחות לאחותה - .ולקחת ,מקור )בלשון עבר היתה התי"ו
צריכה להיות דגושה( ,כלומר ולקחת את מבקשת וכו' .אך דומה שלאה אמרה זאת בצחוק ,שכן מן המסופר יוצא ,שנתנה את הדודאים לאחותה
מיד ,וכי על כן אומרת לה רחל לכן ישכב וגו' ,כלומר מכיוון שכל כך טובה היית - .שכר שכרתיך .אמנם יש בזה משום רמז לשם יששכר ,אך
אין בכך משום סתירה לביאורנו שם - .בלילה הוא .במקום ההוא ,כמו לעיל יט ,לג.
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See “The History and Uses of the Magical Mandrake, According to Modern Witches” B Y A N G E L I C A
CALABRESE
JANUARY
12,
2016
HTTPS://WWW.ATLASOBSCURA.COM/ARTICLES/THE-HISTORY-AND-USES-OFTHE-MAGICAL-MANDRAKE-ACCORDING-TO-MODERN-WITCHES
“ In the Bible’s Book of Genesis, mandrake root helps Rachel conceive Jacob, and in Greek mythology, Circe and
Aphrodite are thought to use it as an aphrodisiac. But its powers are not only mythical: a member of the
nightshade plant family, mandrake contains hallucinogenic and narcotic alkaloids. Dioscurides, a first-century Greek
physician, tells us that a “winecupful” of mandrake root (that is, mandrake root boiled in wine) was used as an
”anesthetic in ancient Rome. But be careful, he warns—take too much, and one might end up dead.
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duda’im to resolve her infertility.24 One wonders, what Reuven was doing with
them himself – other than helping his mother? Could the other properties of
the duda’im25 shed light on the episode between Reuven and Bilhah,
explaining Reuven’s clouded judgment and enflamed passions?26
The two sisters barter between them, and a deal is struck; Yaakov is moved like
chattel (or worse) and perhaps not for the first time, the sisters decide among
themselves with whom Yaakov will sleep.27 As a result of the deal they strike,
24

According to the Radak Bereishit 30:15 Yaakov spent more time with Rachel because she was upset due to her not
having children.
רד"ק בראשית פרשת ויצא פרק ל פסוק טו
)טו( המעט קחתך את אישי  -כי בעבור שלא היו בנים לרחל היה יעקב שוכב עם רחל כדי להפיס דעתה:
25
The Ibn Ezra Bamidbar 2:2, and the Shla Parashat Bamidbar cites a tradition that the flag of Reuven represented the
Mandrakes.
אבן עזרא על במדבר פרק ב פסוק ב
באתת  -סימנים היו בכל דגל ודגל וקדמונינו אמרו שהיה בדגל ראובן צורת אדם מכח דרש דודאים
ספר השל"ה הקדוש  -פרשת במדבר
\}יב\{ עוֹד ַאְﬠִתּיק ְלשׁוֹן ַהִצּיּוֹ ִניְ ,ו ִיְתָבֵּאר ָכּל ַמה ֶשָּׁכַּתְבִתּיֶ .זה ְלשׁוֹנוֹ )פרשת במדבר ד"ה ואף(ַ :הָדָּבר ְמֻקָבּל ִאישׁ ִמִפּי ִאישׁ ַﬠד ֹמֶשׁה ַרֵבּנוּ ע"הִ ,כּי
ְבֶּדֶגל ְראוֵּבן ָהָיה בּוֹ צוּ ַרת ָאָדם ]ַﬠל ְיסוֹד ַהִמְּדָרשׁ )ראה אבן עזרא ,רמב"ן ,רא"ש ,במדבר ב ,ב( 'ַו ִיְּמָצא דוָּדִאים ַבָּשֶּדה'[ְ ,וָהָיה ָחקוּק בּוֹ ָשׁzשׁ
אוִֹתיּוֹת ֵמֲאבוֹת ָהעוָֹלם' ,ב' ֵמ'ַאְבָרָהם' 'צ' ִמ' ִיְצָחק' 'ע' ִמ'ַיֲﬠֹקב'ְ ,וָהיוּ ]ַא ְרַבּע[ )ה(אוִֹתיּוֹת ִמִזּיו ַהְשִּׁכיָנה.
26

Reuven likely was staking his claim as heir of his father and considered Billah “merely” a concubine. It is
worthwhile to compare Reuvain to Adoniyahu. Also see R’ Shimon Sofer in his Shir Maon Bereishit 35:22.
מלכים א פרק ב ,יב-כה
)יב( וְּשֹׁ֕zמה ָיַ֕שׁב ַﬠל־ִכֵּ֖סּא ָדּ ִ֣וד ָא ִ֑ביו ַוִתֹּ֥כּן ַמְלֻכ֖תוֹ ְמֹֽאד) :יג( ַוָיּ ֞ב ֹא ֲאֹד ִנ ָ֣יּהוּ ֶבן־ַחִ֗גּית ֶאל־ַבּת־ ֶ֙שַׁב֙ע ֵאם־ְשֹׁ֔zמה ַו ֖תּ ֹאֶמר ֲהָשׁ֣לוֹם ֹבֶּ֑א^ ַו ֖יּ ֹאֶמר ָשֽׁלוֹם) :יד(
ַו ֕יּ ֹאֶמר ָדָּ֥בר ִ֖לי ֵאָ֑ל ִיַ tו ֖תּ ֹאֶמר ַדּ ֵ ֽבּר) :טו( ַו ֗יּ ֹאֶמר ַ֤אְתּ ָיַ֙דַﬠ ְ ֙תּ ִכּי־ִל ֙י ָה ְיָ֣תה ַהְמּלוָּ֔כה ְוָﬠַ֞לי ָ֧שׂמוּ ָ ֽכל־ ִיְשָׂרֵ֛אל ְפֵּניֶ֖הם ִלְמַ֑ tzוִתֹּ֤סּב ַהְמּלוָּכ֙ה ַוְתּ ִ֣הי ְלָאִ֔חי ִ֥כּי ֵמ֖ה'
ָ֥ה ְיָתה ֽלּוֹ) :טז( ְוַﬠָ֗תּה ְשֵׁאָ֤לה ַאַח֙ת ָ ֽא ֹנִכ ֙י ֹשֵׁ֣אל ֵ ֽמִאָ֔תַּ tאל־ָתִּ֖שִׁבי ֶאת־ָפּ ָ֑ני ַו ֥תּ ֹאֶמר ֵאָ֖ליו ַדּ ֵ ֽבּר) :יז( ַו ֗יּ ֹאֶמר ִאְמ ִרי־ָנ֙א ִלְשֹׁ֣zמה ַהֶ֔מֶּלִ֥ tכּי ֽל ֹא־ָיִ֖שׁיב ֶאת־ָפּ ָ֑נ ִיt
ְו ִיֶתּן־ ִ֛לי ֶאת־ֲאִביַ֥שׁג ַהשּׁוַּנ ִ֖מּית ְלִא ָ ֽשּׁה) ... :כב( ַוַיַּﬠ֩ן ַהֶ֨מֶּלְ tשֹׁ֜zמה ַו ֣יּ ֹאֶמר ְלִא֗מּוֹ ְוָלָמ֩ה ַ֨אְתּ ֹשֶׁ֜אֶלת ֶאת־ֲאִביַ֤שׁג ַהֻשַּׁנִמּי֙ת ַלֲאֹ֣ד ִנָ֔יּהוּ ְו ַ ֽשֲׁאִלי־ל ֙וֹ ֶאת־
ַהְמּלוָּ֔כה ִ֛כּי ֥הוּא ָא ִ֖חי ַהָגּ ֣דוֹל ִמֶ֑מּ ִנּי ְול ֙וֹ וְּלֶאְבָיָ֣תר ַהֹכֵּ֔הן וְּליוָֹ֖אב ֶבּן־ְצרוּ ָֽיה :פ
שיר מעון בראשית פרק לה פסוק כב
ויהי בשכון ישראל בארץ ההיא וילך ראובן וישכב את בלהה פלגש אביו וישמע ישראל .אחכז"ל )שבת נ"ה ע"ב( כל האומר ראובן חטא אינו
אלא טועה .וי"ל כי כאשר נתנה רחל את בלהה שפחתה ליעקב כתיב ותתן לו את בלהה שפחתה לאשה וכן בזלפה כתיב ותתן אתה ליעקב לאשה,
ועתה קרי לה בלהה פלגש אביו ולא אשת אביו .וי"ל כי דווקא לגבי ישראל יש חילוק בין אשה לפלגש כי אשה היא בכתובה וקידושין ופלגש
המיועדת לו בלא כתובה וקידושין ,אבל גבי בני נח שאיננה נעשית א"א בקידושין רק בביאה והיא בעולת בעל כתיב )לעיל כ' ג'( ,ומשישלחה
לעצמה ויוציאנה מביתו הרי היא גרושה ממנו כדאיתא ברמב"ם פ"ט מהלכות מלכים )ה"ח( ,לא שייך חילוק בין אשה לפלגש דגם פלגש המיועדת
לו היא אשת איש ,והנה ברמב"ן )בראשית כ"ו ה' ,ויקרא י"ח כ"ה( איתא שרק בארץ ישראל קיימו האבות תורת ישראל משפט אלקי הארץ,
ובפרשת דרכים )דרוש א'( רוצה לומר שאפילו לקולא הי' להם דין ישראל ,לכן כל עוד הי' יעקב בחו"ל ולא קיים תורת ישראל רק כבן נח לא
הי' חילוק בין רחל ולאה לזלפה ובלהה כי כולם אשת איש המה ,רק כאשר בא וישב בארץ ישראל ונכנס לתורת ישראל ואז הי' רק רחל ולאה
עקרת הבית לו לנשים בכתובה וקדושין ונמנו בין האמהות ,וזלפה ובלהה לפלגשים ,וידוע דאנוסת אביו ומפותת אביו מותר )יבמות צ"ז ע"א(,
ובלהה מותרת היתה לראובן )כי אחר שנתגיירו לא נאסרה עוד בלהה משום שהיתה אשת אביו אשר בן נח חייב עליה כי גר שנתגייר כקטן שנולד
דמי ופקע איסור עריות מדאורייתא )עיין יבמות כ"ב ע"א( ,ולא היתה בלהה אח"כ רק פלגש( ,וזה ויהי בשכון ישראל בארץ ההיא ,כאשר נתיישב
בארץ ההיא היא ארץ ישראל ונכנסו יעקב ובניו להתגייר לקבל ולקיים תורת ישראל ואז פקע איסורא עריות אשר הי' עליהם כאשר עוד הי' להם
דין בני נח כי גר שנתגייר כקטן שנולד ,אז וילך ראובן וישכב את בלהה "פלגש אביו" וישמע ישראל שהוא שמע והבין סברת ראובן ויהיו בני
יעקב אשר הי' זה שמו עליו בחוצה לארץ שלא ברכו השי"ת בשם זה רק כאשר בא לא"י היו שנים עשר כולם שוים כפרש"י במדרגה אחת כי אז
היו כולם נשיו ולא פלגשיו ואינם בני שפחות רק כולם בני נשיו האמתיים ,וזה כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה בדינים החלוקים המוזכרים
לעיל אלא בלבל בדעתו מצעו של אביו מא"א לפלגש וק"ל.
27
See Rashi Bereishit 29:25
רש"י בראשית )פרשת ויצא( פרק כט פסוק כה
ויהי בבקר והנה היא לאה ֲ -אָבל ַבַּלּ ְיָלה ל ֹא ָה ְיָתה ֵלָאהְ ,לִפי ֶשָׁמַּסר ַיֲﬠֹקב ִסיָמ ִנים ְלָרֵחל ,וְּכֶשָׁרֲאָתה ָרֵחל ֶשַׁמְּכ ִניִסין לוֹ ֵלָאה ָאְמָרהַ :ﬠְכָשׁו ִתָּכֵּלם
ֲאחוִֹתיָ ,ﬠְמָדה וָּמְסָרה ָלהּ אוָֹתן ִסיָמ ִנים )מגילה י"ג(:
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each gets what they she was seeking: Leah is given quality time with Yaakov,28
while Rachel gets the cure that she believes will help her achieve her goal of
motherhood.29
We wonder if the act of being bartered reminded Yaakov of his own bartering,
when he exchanged some beans for his brother’s birthright? There is at least
one linguistic clue that points us in this direction:
ב ר א ש ית ) פ ר ש ת ויצ א ( פ ר ק ל פ ס ו ק ט ז
שֹׂ֣כר ְשַׂכ ְרִ֔תּיְ Lבּדוָּדֵ֖אי
שֶּׂד֘ה ָבֶּﬠ ֶר֒ב ַוֵתֵּ֨צא ֵלָ֜אה ִלְקָרא֗תוֹ ַו ֙תּ ֹאֶמ֙ר ֵאַ֣לי ָתּ֔בוֹא ִ֚כּי ָ
ַוָיּ ֨ב ֹא ַיֲﬠֹ֣קב ִמן־ַה ָ
ְבּ ִ֑ני ַו ִיְּשַׁ֥כּב ִﬠָ֖מּהּ ַבַּ֥לּ ְיָלה ֽהוּא:
Yaakov came from the field in the evening, and Leah went out to meet
him, and said, “You must come in to me; for I have surely hired you
)with my son’s mandrakes.” He lay with her that night. (Bereishit 30:16
ב ר א ש ית ) פ ר ש ת ת ול ד ות ( פ ר ק כ ה פ ס ו ק כ ט
שּׂ ֶ֖דה ְו֥הוּא ָﬠ ֵֽי ף:
ַו ָ֥יּ ֶזד ַיֲﬠֹ֖קב ָנ ִ֑זיד ַוָיּ ֥ב ֹא ֵﬠָ֛שׂו ִמן־ַה ָ
Yaakov cooked a stew and Esav came from the field, and he was
)exhausted. (Bereishit 25:29
In both of these instances it seems that the object that was “sold” in exchange
for produce was not the sort of thing that can be bought.
AND IT CAME TO PASS, THAT IN THE MORNING, BEHOLD, IT WAS LEAH —But at night it was not Leah
(i. e. he failed to recognise that it was Leah) because Yaakov had given Rachel certain secret signs by which they
could at all times recognise one another, and when Rachel saw that they were about to bring Leah to him for the
marriage ceremony, she thought, “My sister may now be put to shame”, and she therefore readily transmitted these
signs to her (Megillah 13b).
28
See Rav Yaakov Kamentsky, Emet L’Yakov Bereishit 30:15.
אמת ליעקב בראשית פרשת ויצא פרק ל פסוק טו
״ַהְמַﬠ֙ט ַקְחֵ֣תֶּ tאת־ִאיִ֔שׁי ְוָלַ֕קַחת ַ֥גּם ֶאת־דּוָּדֵ֖אי ְבּ ִ֑ני״ לכאורה אם נעיין בדברי לאה אמנו איך שאמרה לרחל ,שהיא עקרת הבית ]וכדלקמן מ"ו פי"ט
ברש"י[ ,שהיא לקחה את אישה ,הלוא אדרבה יעקב עבד ברחל ,וגם רחל מסרה לה הסימנין שבינה ובין יעקב ,ונמצא שלרחל יש לפחות הזכות
כמו ללאה ,ואף על פי כן לא מצינו שרחל תענה ותשיב הלוא את לקחת ממני את אישי .ועל כרחך צריך לומר דכיון שיעקב נשא את לאה כדין,
הרי רחל השניה באה כצרה עליה .ורואין אנו מזה חידוש ,שאע"פ שבדיני אדם ]לאה[ היא האשה ההלכתית ,בכל זאת בדיני שמים נשארה ]רחל[
עקרת הבית ,ודו"ק כי זהו ענין גדול בכל השקפות התורה.
29
See Bereishit Rabbah 72:3, Shir Hashirim Rabbah 7:12.
בראשית רבה )וילנא( פרשת ויצא פרשה עב:ג
ַותּ ֹאֶמר ָרֵחל ֶאל ֵלָאה ְתּ ִני ָנא ִלי ִמדּוָּדֵאי ְבֵּנַ .tהְמַﬠט ַקְחֵתֶּ tאת ִאיִשׁי )בראשית ל ,יד טו(ָ ... ,תּאֵני ַרִבּי ִשְׁמעוֹן ְלִפי ֶשִׁזְּלְזָלה ַבַּצִּדּיק ְלִפיָכֵ tאיָנהּ ִנְכֶנֶסת ִﬠמּוֹ
ִבְּקבוָּרה ,הוּא ְדִּהיא ָאְמָרה ָלהּ )בראשית ל ,טו(ָ :לֵכן ִיְשַׁכּב ִﬠָמַּ tהַלּ ְיָלהָ... ,אַמר ַרִבּי ֶאְלָﬠָזר זוֹ ִהְפִסיָדה ְוזוֹ ִהְפִסיָדה ,זוֹ ִנְשַׂתְּכָּרה ְוזוֹ ִנְשַׂתְּכָּרהֵ ,לָאה
ִהְפִסיָדה דוָּדִאים ְו ִנְשַׂתְּכּ ָרה ב' ְשָׁבִטים וְּבכוֹ ָרהְ ,וָרֵחל ִנְשַׂתְּכָּרה דוָּדִאים ְוִהְפִסיָדה ְשָׁבִטים וְּבכוָֹרהַ .רִבּי ְשׁמוֵּאל ַבּר ַנְחָמן ָאַמר זוֹ ִהְפִסיָדה דוָּדִאים
ְו ִנְשַׂתְּכָּרה ְשָׁבִטים וְּקבוָּרה ִﬠמּוָֹ ,רֵחל ִנְשַׂתְּכּ ָרה דוָּדִאים ְוִהְפִסיָדה ְשָׁבִטים וְּקבוּ ָרה ִﬠמּוֹ.
שיר השירים רבה )וילנא( פרשה ז:יד
ַרִבּי ֶאְלָﬠָזר ְוַרִבּי ְשׁמוֵּאל ַבּר ַנְחָמןַ ,רִבּי ֶאְלָﬠָזר אוֵֹמר זוֹ ִהְפִסיָדה ְוזוֹ ִהְפִסיָדה ,זוֹ ִנְשַׂתְּכָּרה ְוזוֹ ִנְשַׂתְּכָּרהֵ ,לָאה ִהְפִסיָדה דוָּדִאים ְו ִנְשַׂתְּכָּרה ְשָׁבִטים
וְּקבוָּרהָ ,רֵחל ִנְשַׂתְּכּ ָרה דוָּדִאים ְוִהְפִסיָדה ְשָׁבִטים וְּקבוּ ָרהַ .רִבּי ְשׁמוֵּאל ָאַמר זוֹ ִהְפִסיָדה ְוזוֹ ִהְפִסיָדה ,זוֹ ִנְשַׂתְּכָּרה ְוזוֹ ִנְשַׂתְּכָּרהֵ .לָאה ִהְפִסיָדה
דוָּדִאים ְו ִנְשַׂתְּכּ ָרה ְשָׁבִטים ְוִהְפִסיָדה ַהְבּכוֹ ָרהָ ,רֵחל ִנְשַׂתְּכּ ָרה דוָּדִאים ְו ִנְשַׂתְּכּ ָרה ְבּכוֹ ָרה ְוִהְפִסיָדה ְשָׁבִטים.
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 ל ד- ב ר א ש ית ) פ ר ש ת ת ול ד ות ( פ ר ק כ ה פ ס ו ק ל
)ל( ַו ֨יּ ֹאֶמר ֵﬠָ֜שׂו ֶ ֽאל־ַיֲﬠֹ֗קב ַהְלִﬠיֵ֤ט ִני ָנ֙א ִמן־ָהָאֹ֤דם ָהָאֹד֙ם ַהֶ֔זּה ִ֥כּי ָﬠ ֵ֖י ף ָא ֑ ֹנִכי ַﬠל־ֵ֥כּן ָק ָֽרא־ְשׁ֖מוֹ ֱא ֽדוֹם׃
 ִֽלי׃ )לב( ַו ֣יּ ֹאֶמר ֵﬠָ֔שׂו ִה ֵ֛נּה ָא ֹנ ִ֥כי הוֵֹ֖ל> ָל֑מוּת ְוָלָמּה־ ֶ֥זּהL֖)לא( ַו ֖יּ ֹאֶמר ַיֲﬠֹ֑קב ִמְכ ָ֥רה ַכ ֛יּוֹם ֶאת־ְבֹּֽכ ָרְת
ִ֖לי ְבֹּכ ָֽרה׃ )לג( ַו ֣יּ ֹאֶמר ַיֲﬠֹ֗קב ִהָ֤שְּׁבָﬠה ִלּ ֙י ַכּ ֔יּוֹם ַו ִיָּשַּׁ֖בע ֑לוֹ ַו ִיְּמֹ֥כּר ֶאת־ְבֹּכָר֖תוֹ ְלַיֲﬠֹֽקב׃ )לד( ְוַיֲﬠֹ֞קב
ָנַ֣תן ְלֵﬠָ֗שׂו ֶ֚לֶחם וּ ְנ ִ֣זיד ֲﬠָדִ֔שׁים ַו ֣יּ ֹאַכל ַוֵ֔יְּשְׁתּ ַו ָ֖יּ ׇקם ַוֵיַּ֑ל> ַו ִ֥יֶּבז ֵﬠָ֖שׂו ֶאת־ַהְבֹּכ ָֽרה׃
(30) Esav said to Yaakov, “Please feed me with that very red stew, for I
am exhausted.” Therefore, his name was called Edom. (31) Yaakov said,
“First, sell me your birthright.”(32) Esav said, “Behold, I am about to die.
What good is the birthright to me?” (33) Yaakov said, “Swear to me
today,” and he swore to him and sold his birthright to Yaakov.
(34) Yaakov gave Esav bread and lentil stew. He ate and drank, rose up,
and went his way, and Esav despised the birthright. (Bereishit 30:34)
Does Yaakov sense the irony of two siblings, the younger and older, once again
trading for something sacred? Does Yaakov experience catharsis, sensing that
he deserves this treatment?30 Is his lack of resistance an indication that he
knows that he must accept it, just as he accepted his marriage to Leah?
Although his statement to his father, “I am Esav your firstborn,” may have been
technically true after he purchased the birthright, Yaakov understands that as
a result he must live the life of that firstborn as well - and that includes being
married to Leah.
Though Yaakov could perhaps defend his actions, he most certainly lived with
the consequences. The wealth that he accrues, perhaps by virtue of having
received the blessing for physical plenty, comes only as a result of twenty years
of hard labor, and even then, only when he manages to outsmart Lavan. We
sense that all the trials and tribulations endured by Yaakov were designed to
repair – to create what rabbinic literature describes as a tikkun – his
questionable, though perhaps defensible, behavior of his youth.
Now that he has been somehow cleansed, uplifted, “repaired” through these
“tikkunim” Yaakov is ready to return home. Esav is waiting for him, but this is
not the same Yaakov. One more tikkun will still be needed before the
confrontation with Esav – a powerful tikkun which will reveal that a new
30

The Ohr Hachaim Bereishit 30:15, seems to sense that these two episodes are related.
אור החיים בראשית פרק ל פסוק טו
 ועיין מה שכתבתי,או ירצה לשון שבועה משום שהם דברים שאין נקנים אלא בשבועה כי לא הקנית לה דבר שיש בו ממש.. .'לכן ישכב וגו
:בפסוק )כ"ה ל"ג( השבעה לי במכר בכורת עשו
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identity, a force to be reckoned with, called Yisrael, is about to emerge. That
tikkun lies just ahead.31 That final tikkun can only be accomplished by a
spiritually enlightened, powerful Yaakov who has faced his past and elevated
it, is now ready to return to the promised land and set God’s promise in motion.

31

See Explorations Expanded, Parashat Vayishlach.
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