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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 
 

 ח"כ קרפ תישארב
 יֵ֣נְבַאֵמ ֙חַּקִּיַו ׁשֶמֶּׁ֔שַה אָ֣ב־יִּכ ֙םָׁש ןֶ֤לָּיַו םֹו֜קָּמַּב עַּ֨גְפִּיַו )אי( ׃הָנָֽרָח <ֶ֖לֵּיַו עַבָׁ֑ש רֵ֣אְּבִמ בֹ֖קֲעַי אֵ֥צֵּיַו )י(
  ׃אּוֽהַה םֹו֥קָּמַּב בַּ֖כְׁשִּיַו ויָ֑תֹׁשֲאַֽרְמ םֶׂ֖שָּיַו םֹו֔קָּמַה

 
(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) 

 

 
1 Bereishit 27:42-45. 

  המ - במ קוספ זכ קרפ )תודלות תשרפ( תישארב
ֹּתַו ןָ֔טָּקַה ּהָ֣נְּב ֙בֹקֲעַיְל אָ֤רְקִּתַו חַ֞לְׁשִּתַו לֹ֑דָּגַה ּהָ֣נְּב וָׂ֖שֵע יֵ֥רְבִּד־תֶא הָ֔קְבִרְל דַֻּ֣גּיַו )במ(  עַ֣מְׁש יִ֖נְב הָּ֥תַעְו )גמ( :^ ֶֽגְרָהְל ֖^ְל םֵ֥חַנְתִמ ^יִ֔חָא וָׂ֣שֵע ֙הֵּנִה ויָ֔לֵא רֶמא֣
־רֶׁשֲא תֵ֣א ֙חַכָׁשְו ֗^ְּמִמ ^יִ֜חָא־ףַא בּוׁ֨ש־דַע )המ( :^יִֽחָא תַ֥מֲח בּוׁ֖שָּת־רֶׁשֲא דַ֥ע םיִ֑דָחֲא םיִ֣מָי ֹוּ֖מִע ָּ֥תְבַׁשָיְו )דמ( :הָנָֽרָח יִ֖חָא ןָ֥בָל־לֶא ֛^ְל־חַרְּב םּו֧קְו יִ֑לֹקְּב
 :דָֽחֶא םֹו֥י םֶ֖כיֵנְׁש־םַּג לַּ֛כְׁשֶא הָ֥מָל םָּׁ֑שִמ ^יִּ֣תְחַקְלּו יִּ֖תְחַלָׁשְו ֹוּ֔ל ָתיִׂ֣שָע

2 Bereishit 28:1-5. 
  ה - א קוספ חכ קרפ )תודלות תשרפ( תישארב
ֹּיַו ּ֙והֵּ֙וַצְיַו ֹו֑תֹא tֶרָ֣בְיַו בֹ֖קֲעַי־לֶֽא קָ֛חְצִי אָ֥רְקִּיַו )א( ֹל ֹו֔ל רֶמא֣  ֙םָּׁשִמ ֤^ְל־חַקְו ^ֶּ֑מִא יִ֣בֲא לֵ֖אּותְב הָתיֵּ֥ב םָ֔רֲא הָֽנֶּ֣דַּפ tֵ֙ל םּו֖ק )ב( :ןַעָֽנְּכ תֹו֥נְּבִמ הָּׁ֖שִא חַּ֥קִת־אֽ
־תֶא ֙^ְּתְׁשִרְל tָּ֑תִא ֣^ֲעְרַזְלּו ֖^ְל םָ֔הָרְבַא תַּ֣כְרִּב־תֶא ֙^ְל־ןֶּתִֽיְו )ד( :םיִּֽמַע לַ֥הְקִל ָתיִ֖יָהְו ^ֶּ֑בְרַיְו ֖^ְרְפַיְו ֔^ְתֹֽא tֵ֣רָבְי ֙יַּדַׁש לֵ֤אְו )ג( :^ֶּֽמִא יִ֥חֲא ןָ֖בָל תֹו֥נְּבִמ הָּׁ֔שִא
 :וָֽׂשֵעְו בֹ֖קֲעַי םֵ֥א הָ֔קְבִר יִ֣חֲא יִּ֔מַרֲאָֽה ֙לֵאּותְּב־ןֶּב ןָ֤בָל־לֶא םָ֑רֲא הָֽנֶּ֣דַּפ tֶלֵּ֖יַו בֹ֔קֲעַי־תֶֽא ֙קָחְצִי חַ֤לְׁשִּיַו )ה( :םָֽהָרְבַאְל םיִ֖הzֱא ןַ֥תָנ־רֶׁשֲא ^יֶ֔רֻגְמ ץֶרֶ֣א

3 Rivkah planted this idea is Yitzchak’s mind; see Bereishit 27:46. 
  ומ קוספ זכ קרפ )תודלות תשרפ( תישארב
ֹּתַו )ומ(  :םיִּֽיַח יִּ֖ל הָּמָ֥ל ץֶרָ֔אָה תֹו֣נְּבִמ ֙הֶּלֵ֙אָּכ תֵ֤ח־תֹוֽנְּבִמ הָּׁ֨שִא בֹקֲעַ֠י ַחֵ֣קz־םִא תֵ֑ח תֹו֣נְּב יֵ֖נְּפִמ יַּ֔יַחְב יִּתְצַ֣ק קָ֔חְצִי־לֶא ֙הָקְבִר רֶמא֤

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. 



 2 

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. 

  דל קוספ הכ קרפ )תודלות תשרפ( תישארב ארזע ןבא
 וירוענב לודג רישע םהימיב ואר אל וליאכו ,בר ןוממ םהרבא ול בזע יכ והמתי םיברו .רשע ויבאל ןיאש הארש רובעב ,הרוכבה תאז םג ושע זביו
 ותרוכב רכמ אל ויניעב דבכנ אוהו ,ויבא תיבב בר םחלה היה וליאו .וכרוצ רובעב ושע תא בהוא ויבא קחצי היהש דעהו .וינוקזב ינוע ידיל אבו
 ףסכ ומא ול הנתנ אל המלו ?תודומח םידגב בקעיל היה אל המלו .דיצ יל האיבה רמא םעט המ ,םימעטמ םוי לכב לכוא ויבא היה םאו .דיזנ רובעב
 רמאש קוספהו .ןאצה רומשל ךרצוה יכ ,ותוא תבהוא איהו ןוה וילא החלש אל המלו ,שובלל דגבו לוכאל םחל יל ןתנו רמוא אוהש ,ךרדב בהזו
 ןוממ םשה רסח המל ,ולאשי דועו .חיכוי והילא הנהו ,םיקידצל הלודג הלעמ רשועה יכ ובשחי בל ירועו .ותנקז םדוק )גי ,וכ 'ארב( שיאה לדגיו
 תעדב חכ ןיאו ,םשה תובשחמ וקמע יכ ,שפחל ונל ןיאו ,דוס ול שי יכ שרד לש הנקב ונוחדי לאו .ויניע רואמ רסח המל ,ונועידוי ילוא .קחציל
 אוה ןוכנ םג ,טעמ הנקמ ול ראשנש ןכתיו ,)ט ,זכ 'ארב( ןאצה לא אנ ךל ול הרמא הקבר יכ ,ול שי ןאצ הנה ,ורמא םירחא ןכו .םניבהל םדאה
 :תורכמנ ןהש ןאצה םוקמ לא ,ןאצה לא אנ ךל 'יפ תויהל
  דל קוספ הכ קרפ )תודלות תשרפ( תישארב ן"במר

 אל ולאכו ,בר ןוממ םהרבא ול בזע יכ והמתי םיברו .ויבאל ןוממ ןיאש הארש רובעב הרוכבה הזב יכ רמאש ,דאמ ןאכב שבתשמ םהרבא יברו…
 דבכנ אוהו ,ויבא תיבב בר םחל היה ולאו ,ודיצ רובעב ושע תא בהוא קחצי היהש ,דעהו .וינוקזב ינוע ידיל אב ,וירוענב לודג רישע םהימיב ואר
 םידגב בקעיל ויה אל המלו .דיצ יל האיבה וילא רמאי םעט המ םימעטמ לכוא םוי לכב ויבא היה םאו .דיזנ רובעב ותרוכב תא רכמ אל ,ויניעב
 יכ ,ותוא תבהוא איהו ,ןוה ול החלש אל המל .שובלל דגבו לוכאל םחל יל ןתנו )כ חכ ןלהל( רמאש ,ךרדל בהזו ףסכ ומא ול הנתנ אלו ,תודומח
 .חיכוי והילא הנהו ,םיקידצל הלודג הלעמ רשועה יכ ובשחי בל ירועו .ותנקז םדוק ,שיאה לדגיו )גי וכ ןלהל( רמאש קוספהו .ןאצה רומשל ךרצוה
 וקמע יכ שפחל ונל ןיאו ,דוס ול שי יכ ,שרד לש הנקב ונוחדי לאו ,ויניע רואמ רסח המל ונועידוי ילוא .קחציל ןוממ םשה רסח המל ,ולאשי דועו
 :וירבד ולא לכ .םניבהל םדאב חכ ןיאו םשה תובשחמ
 רבדה יכ ,הרוכבה תא הזב הז ינפמו ,הזה ןינעה םדוק דימ אוהה רשועה דבאו ,בר ןוה ול חינה םהרבא הנה יכ ,הזב ולכש יניע רוע ימ המת ינאו
 ,םיתשלפ ירש וב ואנקיו דאמ לדג יכ דע םיתשלפ ץראב רישעהו רזח ןכ ירחאו ,בותכה רפסי רשאכ םישנ ושעל תויה םדוק םהירוענב היה הזה
 ךרביו םהרבא תומ ירחא יהיו )אי הכ ליעל( רמא בותכה יכ ,דועו .קוחש ירבד קר ולא ןיאו ,םימעטמהו ונב דיצל הואתהו וינעל רזח ןכ ירחאו
 ,ךכרבאו ךמע היהאו )ג וכ ןלהל( ןכ ירחאו ,ינעהו ויבא ןוה דבאש ותכרב היאו ,דובכו םיסכנבו רשועב תפסות הכרבהו ,ונב קחצי תא םיהלא
 תכרב יכ ,אוה ךורב שודקה יפמ וכרבתנש םתואב הז ןיא רשועה ןינעב םיעשרה השעמכ םהילא עיגמש םיקידצ שי םאו .ןכ ירחא ינעהו רישעה
 …:)בכ י ילשמ( המע בצע ףיסוי אלו רישעת איה 'ה
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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.  
 

 ח"כ קרפ תישארב
 :ֹוּֽב םיִ֖דְרֹיְו םיִ֥לֹע םיִ֔הWֱא יֵ֣כֲאְלַמ ֙הֵּנִהְו הָמְיָ֑מָּׁשַה ַעיִּ֣גַמ ֹוׁ֖שֹארְו הָצְרַ֔א בָּ֣צֻמ ֙םָּלֻס הֵּ֤נִהְו םWֲ֗חַּי ַֽו )בי(
 ָהיֶ֔לָע בֵ֣כֹׁש ֙הָּתַא רֶׁ֤שֲא ץֶרָ֗אָה קָ֑חְצִי יֵ֖הWאֵו fיִ֔בָא םָ֣הָרְבַא ֙יֵהWֱא '֗ה יִ֣נֲא ֒רַמֹאּיַו ֘ויָלָע בָּ֣צִנ '֜ה הֵּ֨נִהְו )גי(
־לָּכ fְ֛ב ּו֥כֲרְבִנְו הָּבְג ֶ֑נָו הָנֹ֣פָצְו הָמְדֵ֖קָו הָּ֥מָי ָּ֛תְצַרָפּו ץֶרָ֔אָה רַ֣פֲעַּכ fֲ֙עְרַז ֤הָיָהְו )די( :fֶֽעְרַזְלּו הָּנֶ֖נְּתֶא fְ֥ל
 הָ֖מָדֲאָה־לֶא fיִ֔תֹבִׁ֣שֲהַו <ֵ֔לֵּת־רֶׁשֲא לֹ֣כְּב f֙יִּ֙תְרַמְׁשּו <ָּ֗מִע יִ֜כֹנָא הֵּ֨נִהְו )וט( :fֶֽעְרַזְבּו הָ֖מָדֲאָה תֹ֥חְּפְׁשִמ
ֹּזַה ֹל יִּ֚כ תא֑  :<ָֽל יִּתְרַּ֖בִּד־רֶׁשֲא תֵ֥א יִתיִׂ֔שָע־םִא רֶׁ֣שֲא דַ֚ע fְ֔בָזֱעֶֽא א֣

(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. 
 

 ה"כ תישארב
 ׃םיִֽלָהֹא בֵׁ֖שֹי םָּ֔ת ׁשיִ֣א ֙בֹקֲעַיְו הֶ֑דָׂש ׁשיִ֣א דִיַ֖צ ַעֵ֥דֹי ׁשיִ֛א וָׂ֗שֵע יִ֣הְיַו םיִ֔רָעְּנַה ּ֙ולְּדְגִּי ַֽו )זכ(

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 

 
7 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 

  ופ תוא - ן"רהומ תוחיש רפס
 םיהלא יכאלמ הנהו" :בותכו .םלוס אירטמיג יניסו ):וכ תינעת( יניס רה דמעמ הז "ותנותח םויב" :)בעק( בותכש ומכ יניס תניחב אוה הנותחה
 :ופוג תא דרויו ופוג תא הלועש ןידוקר ךרד ןכ יכ דרויו הלוע ןידוקר תעשבש ןידוקר וניה )געק( "וב םידרויו םילוע
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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: 
 

  זכ קוספ הכ קרפ תודלות תשרפ תישארב י"שר
 םֶהָּב קֵּדְקַדְמ םָדָא ןיֵאְו ,םֶהיֵׂשֲעַמְּב םיִרָּכִנ ּויָה ֹאל ,םיִּנַטְק ּויָהֶׁש ןַמְז לָּכ - ושע יהיו םירענה ולדגיו
 :הרז הדובעל ׁשֵרֵּפ הֶזְו תֹוׁשָרְדִמ יֵּתָבְל ׁשֵרֵּפ הֶז ,הָנָׁש הֵרְׂשֶע ׁשלְׁש יֵנְב ּוׂשֲעַּנֶׁש ןָויֵּכ ;םָביִּט הַמ
 רּובָּסַּכ ?ןֶבֶּתַה תֶאְו חַלֶּמַה תֶא ןיִרְּׂשַעְמ <יֵאַה ,אָּבַא ֹולֲאֹוׁשְו ויִפְּב ויִבָא תֶא תֹוּמַרְלּו דּוצָל - דיצ עדוי
 :תֹוְצִמְּב קֵּדְקַדְמ אּוהֶׁש ויִבָא
 :תֹופֹועְו תֹוּיַח ֹוּתְׁשַקְב הֶדֹוצְו לֵטָּב םָדָא ,ֹועָמְׁשַמְּכ - הדש שיא
 :םָּת יּורָק תֹוּמַרְל ףיִרָח ֹוניֵאֶׁש יִמ ,ויִּפ ןֵּכ ֹוּבִלְּכ ,הֶּלֵא לָכְב יִקָב ֹוניֵא - םת
 :רֶבֵע לֶׁש ֹולֳהָאְו םֵׁש לֶׁש ֹולֳהָא - םילהא בשי

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) 

 
8 See Toldot Yitzchak Bereishit 25:27. 

  זכ קוספ הכ קרפ תודלות תשרפ תישארב קחצי תודלות
 םילהא בשי םת שיא בקעיו הדש שיא דיצ עדי שיא ושע יהיו םירענה ולדגיו
 אלו דיצ עדוי ושעו ,םת שיא בקעיש ,ושע ךפה בקעי לש ויתודמ לכש רמול אלא ,ריעב וניא דיצהש עודי ,הדש שיא דיצ עדוי שיא ושע יהיו
 .םילהא בשוי בקעיו ,הדש שיאו ,םת

9 See the translation of Onkolus Bereishit 25:27 
 ז"כ:הכ תישארב סולקנוא םוגרת
 :אָנָפְלּוא תיֵּב ׁשיֵּמַׁשְמ םיִלְׁש רַבְּג בֹקֲעַיְו לַקֲח קיֵפָנ רַבְּג ןָכְרִי ׁשַחְנ רַבְּג וָׂשֵע הָוֲהַו אָּיַמיֵלּוע ּואיִבְרּו

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: 
 

  בכ קוספ הכ קרפ תודלות תשרפ תישארב י"שר
 הֶּז הָּמָל ןֵּכ םִא בַתָכְו ֹוז הָציִצְר איִה הַמ םַתָּסֶׁש ,יִנֵׁשְרָּד רֵמֹוא הֶּזַה אָרְקִּמַה ךחרכ לע - וצצורתיו
 ץָר בֹקֲעַי רֶבֵעָו םֵׁש לֶׁש הָרֹוּת יֵחְתִּפ לַע תֶרֶבֹוע הָתְיָהֶׁשְּכ ;הָציִר ןֹוׁשְל ּוהּוׁשָרְּד ּוניֵתֹוּבַר ?יִכֹנָא
 םִע הֶז םיִצְצֹורְתִמ רֵחַא רָבָּד .תאֵצָל סֵּכְרַפְמ וָׂשֵע ,םיִליִלֱא תַדֹובֲע חַתֶּפ לַע תֶרֶבֹוע ,תאֵצָל סֵּכְרַפְמּו
 .תֹומָלֹוע יֵנְׁש תַלֲחַנְּב םיִביִרְמּו הֶז

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. 

 ז"כ:ה"כ תישארב ם"בשר
 .)'ה:ז"כ תישארב( איבהל דיצ דוצל – דיצ עדו
 ם"בשר( הנקמו להא בשוי לצא יתשריפש ומכ },הערמל הערממ םהילהא תוטנל םיעור ךרד יכ ,וטושפ יפל{ ,ויבא ןאצ העור – םילהא בשוי
 .)'כ:'ד תישארב רזחושמה
 ז"כ:ה"כ תישארב ןושאר שוריפ ארזע ןבא
 בקעיו ,הדש שיא ושע םג .םת שיא אוה יכ ,ושע ךפה בקעיו .ושפתי ]המולע המכחו[ המרמ ךרדב תויחה יבור יכ ,תומרמ אלמ םלועל – דיצ עדו
 .)'כ:'ד תישארב( הנקמו להא בשוי :ומכ ושוריפ ותויהל ןכתיו – םילהא בשי
 ז"כ:ה"כ תישארב רוש רוכב ףסוי 'ר
 .המחה ינפמו הניצה ינפמ םילהוא םישוע םיעורהש יפל ,הנקמו – םילהוא בשוי
 ז"כ:ה"כ תישארב ינוקזח
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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. 
 

 
 ךדמלו םדק ןבל ןאצ תא העור היהש רמול דיתעש יפלו .)'כ:'ד תישארב( הנקמו להוא בשוי יבא ומכ ןאצ לש םילהא :וטושפ יפל – םילהא בשי

 .ןאצ תוערל ותנמאש
 ז"כ:ה"כ תישארב יפסכ ןבא ףסוי 'ר
 .)'ז:ה"ל והימרי( "ובשת םילהאב" ,)'כ:'ד תישארב( "להא בשוי" םעטכ – םילהוא בשו
 'ד תישארב
 ׃הֶֽנְקִמּו לֶהֹ֖א בֵׁ֥שֹי יִ֕בֲא הָ֔יָה אּו֣ה לָ֑בָי־תֶא הָ֖דָע דֶלֵּ֥תַו )כ(
 'כ:'ד תישארב י"שר
 עקותו ךלוה ,הז םוקמב ונאצל הערמה הלכשכ .ןאכ שדחו ןאכ שדח םילהאב בשויו ,תורבדמב תומהב העורל ןושאר היה אוה – להא בשי יבא
 .רחא םוקמב ולהא

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. 

 ז"כ:ה"כ תישארב ונרופס
 .המדאה תדובעב עדוי – הדש שיא
 .ודובכב שדקנו וארוב ריכהל ןנובתה ובש ,ןעצי לב להא ינשהו ,יעור להא דחאה :םילהא ינימ ינש – םילהא בשי
 ז"כ:ה"כ תישארב ןמפוה יבצ דוד 'ר
 .העור לש םיטקשה וייח תא בקעי ול יח ושע לש םייארפה וייחל דוגינב .דיסח הז ירהו ,עוגר ,טקש רמולכ ,ἥμερος ןוליפ יפל – םת שיא
 .'כ:'ד ליעל הוושה – םילהא בשוי

12 See Talmud Sanhedrin 57a, and Rashi’s comments, Avodah Zarah, 26a, Shulchan Oruch Chosehn Mishpat 34:13. 
  א דומע זנ ףד ןירדהנס תכסמ ילבב דומלת
 .ןידירומ אלו ןילעמ אל הקד המהב יעורו ירכנ :אינתהו
  א דומע זנ ףד ןירדהנס תכסמ י"שר
 .םירחא תודשב ןתמהב םיערמש ,םינלזג ןמתסש - לארשי הקד המהב יעור ןכו ירכנה :ןניסרג יכה
 .םידיב םתימהל רובל םתוא ןידירומ אלו ,התימה ןמ םליצהל רובה ןמ םתוא ןילעמ אל - ןידירומ אלו ןילעמ אל
  א דומע וכ ףד הרז הדובע תכסמ ילבב דומלת
 ויה - םירמומהו תורוסמהו ןינימה לבא ,ןידירומ אלו ב דומע וכ ףד ןילעמ אל - הקד המהב יעורו םיבכוכ ידבועה :ןנחוי 'רד הימק והבא יבר ינת
 רמומב ןאכ :היל ינשילו .רמומ ןאכמ ימס !ןידירומ ויה תרמא תאו ,רמומה תא תוברל - ךיחא תדיבא לכל :הנוש ינא ,ל"א .ןילעמ אלו ןידירומ
 :רמא דח ,אניברו אחא בר יגילפ - רמומ :רמתיא .אוה ןימ סיעכהל תוליבנ לכוא :רבסק !סיעכהל תוליבנ לכוא רמומב ןאכ ,ןובאיתל תוליבנ לכוא
 .םיבכוכ ילילא דבועה הז ?ןימ והזיא אלא ,רמומ ימנ סיעכהל וליפא :רמא דחו ;יוה ןימ - סיעכהל ,רמומ - ןובאיתל

  גי ףיעס דל ןמיס תודע תוכלה טפשמ ןשוח ךורע ןחלוש
 םיִלְטְלַּטִמ ֹוא עַקְרַק םיִחְקֹוּלַה םֵהְו ,םיִנָסְמַחַה })רּוט( ֹוא ,ןָטָקְו הֶטֹוׁש ׁשֵרֵח תַאיִצְמ לַזָּגֶׁש ןֹוגְּכ{ ,דַציֵּכ .םֶהיֵרְבִּדִמ לּוסָּפ ,םֶהיֵרְבִּד לֶׁש לֵזָּג לַע רֵבֹועָה
 ,םיִלּוסְּפ םֵה יֵרֲה ,םָמְצַע לֶׁש הָסַג הָמֵהְּב יֵעֹור דָחֶאְו הָּקַד הָמֵהְּב יֵעֹור דָחֶא ,םיִעֹורָה ןֵכְו .םיִמָּדַה םיִנְתֹוּנֶׁש יִּפ לַע ףַא ,םיִלָעְּבַה ןֹוצְרִּב ֹאּלֶׁש
 .םיִרֵחֲא לֶׁש םיִסֵּדְרַפְבּו תֹודָׁשְּב תֹועְרִל ןָּתְמֶהְּב םיִחיִּנַמּו לֵזָגְּב םֶהיֵדְי םיִטְׁשֹוּפ ןָתָקְזֶחֶׁש
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Yitzchak made no mention of God when he called in Esav.  
 

  זכ קרפ תודלות תשרפ תישארב
ֹּיַו לֹ֗דָּגַה ֹו֣נְּב ׀וָׂ֣שֵע־תֶא אָ֞רְקִּיַו תֹ֑אְרֵמ ויָ֖ניֵעָ ןיֶ֥הְכִּתַו קָ֔חְצִי ןֵ֣קָז־יִּֽכ ֙יִהְיַו )א( ֹּיַו יִ֔נְּב ֙ויָלֵא רֶמא֤  ויָ֖לֵא רֶמא֥
ֹּיַו )ב( :יִנֵּֽנִה ֹל יִּתְנַ֑קָז אָ֖נ־הֵּנִה רֶמא֕  ֙אֵצְו fֶּ֑תְׁשַקְו fְ֖יְלֶּת fיֶ֔לֵכ אָ֣נ־אָׂש ֙הָּתַעְו )ג( :יִֽתֹומ םֹו֥י יִּתְעַ֖דָי א֥
 Lְ֥כֶרָבְּת רּו֛בֲעַּב הָלֵ֑כֹאְו יִּ֖ל הָאיִ֥בָהְו יִּתְבַ֛הָא רֶׁ֥שֲאַּכ םיִּ֜מַעְטַמ יִ֨ל־הֵׂשֲעַו )ד( :דִיָֽצ יִּ֖ל הָדּו֥צְו הֶ֔דָּׂשַה
  :תּוֽמָא םֶרֶ֥טְּב יִׁ֖שְפַנ

(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.   

 
  זכ קרפ תודלות תשרפ תישארב
 הָ֔רְמָֽא ֙הָקְבִרְו )ו( :איִֽבָהְל דִיַ֖צ דּו֥צָל הֶ֔דָּׂשַה ֙וָׂשֵע <ֶ֤לֵּיַו ֹו֑נְּב וָׂ֖שֵע־לֶא קָ֔חְצִי רֵּ֣בַדְּב תַעַ֔מֹׁש הָ֣קְבִרְו )ה(
־הֵׂשֲעַו דִיַ֛צ יִּ֥ל הָאיִ֨בָה )ז( :רֹֽמאֵל fיִ֖חָא וָׂ֥שֵע־לֶא רֵּ֛בַדְמ fיִ֔בָא־תֶא ֙יִּתְעַ֙מָׁש הֵּ֤נִה רֹ֑מאֵל ּהָ֖נְּב בֹ֥קֲעַי־לֶא
  :יִֽתֹומ יֵ֥נְפִל '֖ה יֵ֥נְפִל הָ֛כְכֶרָבֲאַו הָלֵ֑כֹאְו םיִּ֖מַעְטַמ יִ֥ל

(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. 

 
  זכ קרפ תודלות תשרפ תישארב
ֹבָּיַו )חי( ֹּיַו ויִ֖בָא־לֶא א֥ ֹּיַו יִ֑בָא רֶמא֣ ֹּיַו )טי( :יִֽנְּב הָּ֖תַא יִ֥מ יִּנֶּ֔נִה רֶמא֣  וָׂ֣שֵע ֙יִכֹנָא ויִ֗בָא־לֶא בֹ֜קֲעַי רֶמא֨
  :Lֶֽׁשְפַנ יִּנַ֥כֲרָבְּת רּו֖בֲעַּב יִ֔דיֵּצִמ ֙הָלְכָאְו הָ֗בְׁש אָ֣נ־םּוֽק יָ֑לֵא ָּתְרַּ֖בִּד רֶׁ֥שֲאַּכ יִתיִׂ֕שָע fֶ֔רֹכְּב

 
(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.  

  זכ קרפ תודלות תשרפ תישארב
ֹּיַו )כ( ֹצְמִל ָּתְרַ֥הִמ הֶּ֛ז־הַמ ֹו֔נְּב־לֶא ֙קָחְצִי רֶמא֤ ֹּיַו יִ֑נְּב א֖   :יָֽנָפְל Lיֶ֖הTֱא '֥ה הָ֛רְקִה יִּ֥כ רֶמא֕

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.  
 

 ח"כ קרפ תישארב
 בֵ֣כֹׁש ֙הָּתַא רֶׁ֤שֲא ץֶרָ֗אָה קָ֑חְצִי יֵ֖הWאֵו fיִ֔בָא םָ֣הָרְבַא ֙יֵהWֱא '֗ה יִ֣נֲא ֒רַמֹאּיַו ֘ויָלָע בָּ֣צִנ '֜ה הֵּ֨נִהְו )גי(
 ּו֥כֲרְבִנְו הָּבְג ֶ֑נָו הָנֹ֣פָצְו הָמְדֵ֖קָו הָּ֥מָי ָּ֛תְצַרָפּו ץֶרָ֔אָה רַ֣פֲעַּכ fֲ֙עְרַז ֤הָיָהְו )די( :fֶֽעְרַזְלּו הָּנֶ֖נְּתֶא fְ֥ל ָהיֶ֔לָע
־לֶא fיִ֔תֹבִׁ֣שֲהַו <ֵ֔לֵּת־רֶׁשֲא לֹ֣כְּב f֙יִּ֙תְרַמְׁשּו <ָּ֗מִע יִ֜כֹנָא הֵּ֨נִהְו )וט( :fֶֽעְרַזְבּו הָ֖מָדֲאָה תֹ֥חְּפְׁשִמ־לָּכ Lְ֛ב
ֹּזַה הָ֖מָדֲאָה ֹל יִּ֚כ תא֑  :<ָֽל יִּתְרַּ֖בִּד־רֶׁשֲא תֵ֥א יִתיִׂ֔שָע־םִא רֶׁ֣שֲא דַ֚ע fְ֔בָזֱעֶֽא א֣

 
(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”. 

  אי הנשמ ד קרפ תובא תכסמ הנשמ
 .דחא טילקרפ ול הנוק תחא הוצמ השועה רמוא בקעי ןב רזעילא יבר

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. 
 

  טכ קרפ אציו תשרפ תישארב
־יֵרְדֶע הָׁ֤שWְׁש םָׁ֞ש־הֵּנִהְו הֶ֗דָּׂשַּב רֵ֣אְב הֵּ֧נִהְו אְרַּ֞יַו )ב( :םֶדֶֽק־יֵנְב הָצְרַ֥א <ֶ֖לֵּיַו ויָ֑לְגַר בֹ֖קֲעַי אָּׂ֥שִּיַו )א(
 הָּמָׁ֣ש־ּופְסֶאֶנְו )ג( :רֵֽאְּבַה יִּ֥פ־לַע הָ֖לֹדְּג ןֶבֶ֥אָהְו םיִ֑רָדֲעָה ּו֖קְׁשַי אוִ֔הַה רֵ֣אְּבַה־ןִמ יִּ֚כ ָהיֶ֔לָע םיִ֣צְבֹר ֙ןֹאצ
ֹּצַה־תֶא ּו֖קְׁשִהְו רֵ֔אְּבַה יִּ֣פ ֙לַעֵמ ֙ןֶבֶ֙אָה־תֶא ּו֤לֲלָגְו םיִ֗רָדֲעָה־לָכ  רֵ֖אְּבַה יִּ֥פ־לַע ןֶבֶ֛אָה־תֶא ּוביִׁ֧שֵהְו ןא֑
ֹּיַו )ד( :ּהָֽמֹקְמִל ֹּיַו םֶּ֑תַא ןִיַ֣אֵמ יַ֖חַא בֹ֔קֲעַי ֙םֶהָל רֶמא֤ ֹּיַו )ה( :ּונְחָֽנֲא ןָ֖רָחֵמ ּו֔רְמא֣ ־תֶא םֶּ֖תְעַדְיַה םֶ֔הָל רֶמא֣
ֹּיַו )ו( :ּונְעָֽדָי ּו֖רְמֹאּיַו רֹו֑חָנ־ןֶּב ןָ֣בָל ־םִע הָ֖אָּב ֹוּ֔תִּב לֵ֣חָר ֙הֵּנִהְו םֹו֔לָׁש ּו֣רְמֹאּיַו ֹו֑ל םֹו֣לָׁשֲה םֶ֖הָל רֶמא֥
ֹּצַה ֹּיַו )ז( :ןאֽ ֹּצַה ּו֥קְׁשַה הֶ֑נְקִּמַה ףֵ֣סָאֵה תֵ֖ע־ֹאל לֹו֔דָּג םֹוּ֣יַה ֙דֹוע ןֵ֥ה רֶמא֗  ּ֘ורְמֹאּיַו )ח( :ּוֽעְר ּו֥כְלּו ןא֖
ֹל ֹּצַה ּוניִ֖קְׁשִהְו רֵ֑אְּבַה יִּ֣פ לַ֖עֵמ ןֶבֶ֔אָה־תֶא ּ֙ולֲלָֽגְו םיִ֔רָדֲעָ֣ה־לָּכ ּ֙ופְסָֽאֵי רֶׁ֤שֲא דַ֣ע֒ לַכּונ א֣  ּוּנֶ֖דֹוע )ט( :ןאֽ
־תֶא בֹ֜קֲעַי הָ֨אָר ֩רֶׁשֲאַּכ יִ֡הְיַו )י( :אוִֽה הָ֖עֹר יִּ֥כ ָהיִ֔בָאְל רֶׁ֣שֲא ֙ןֹאּצַה־םִע הָאָּ֗ב ׀לֵ֣חָרְו םָּ֑מִע רֵּ֣בַדְמ
ֹצ־תֶאְו ֹוּ֔מִא יִ֣חֲא ֙ןָבָל־תַּב לֵ֗חָר  ְקְׁשַּ֕יַו רֵ֔אְּבַה יִּ֣פ ֙לַעֵמ ֙ןֶבֶ֙אָה־תֶא לֶג ָּ֤יַו בֹ֗קֲעַי ׁשַּ֣גִּיַו ֹוּ֑מִא יִ֣חֲא ןָ֖בָל ןא֥
ֹצ־תֶא  :ֹוּֽמִא יִ֥חֲא ןָ֖בָל ןא֥

(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, 



 11 

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. 
 

  טכ קרפ אציו תשרפ תישארב
־ןֶב יִ֥כְו אּו֔ה ָ֙היִ֙בָא יִ֤חֲא יִּ֣כ לֵ֗חָרְל בֹ֜קֲעַי דֵּ֨גַּיַו )בי( :ְּךְבֵּֽיַו ֹו֖לֹק־תֶא אָּׂ֥שִּיַו לֵ֑חָרְל בֹ֖קֲעַי קַּׁ֥שִּיַו )אי(
 ֹ֙ותאָרְקִל ץָר֤ ָּיַו ֹו֗תֹחֲא־ןֶּב בֹ֣קֲעַי ׀עַמֵׁ֣ש־תֶא ןָ֜בָל ַעֹ֨מְׁשִכ ֩יִהְיַו )גי( :ָהיִֽבָאְל דֵּ֥גַּתַו ץָרָּ֖תַו אּו֑ה הָ֖קְבִר
ֹּיַו )די( :הֶּלֵֽאָה םיִ֖רָבְּדַה־לָּכ תֵ֥א ןָ֔בָלְל רֵּ֣פַסְיַו ֹו֑תיֵּב־לֶא ּוהֵ֖איִבְיַו ֹו֔ל־קֶּׁשַנְיַו ֹ֙ול־קֶּבַחְיַו  ןָ֔בָל ֹ֙ול רֶמא֤
ֹּיַו )וט( :םיִֽמָי ׁשֶדֹ֥ח ֹוּ֖מִע בֶׁשֵּ֥יַו הָּתָ֑א יִ֖רָׂשְבּו יִ֥מְצַע gַ֛א  יִנַּ֖תְדַבֲעַו הָּתַ֔א יִ֣חָא־יִכֲה בֹ֔קֲעַיְל ֙ןָבָל רֶמא֤
 יֵ֥ניֵעְו )זי( :לֵֽחָר הָּ֖נַטְּקַה םֵׁ֥שְו הָ֔אֵל ֙הָלֹדְּגַה םֵׁ֤ש תֹו֑נָב יֵּ֣תְׁש ןָ֖בָלְלּו )זט( :fֶּֽתְרֻּכְׂשַּמ־הַמ יִּ֖ל הָדיִּ֥גַה םָּ֑נִח
ֹּיַו לֵ֑חָר־תֶא בֹ֖קֲעַי בַ֥הֱאֶּיַו )חי( :הֶֽאְרַמ תַ֥פיִו רַאֹּ֖ת־תַפְי הָ֔תְיָֽה ֙לֵחָרְו תֹוּ֑כַר הָ֖אֵל  עַבֶׁ֣ש fְ֙דָבֱעֶֽא רֶמא֗
ֹּיַו )טי( :הָּֽנַטְּקַה fְּ֖תִּב לֵ֥חָרְּב םיִ֔נָׁש  :יִֽדָּמִע הָ֖בְׁש רֵ֑חַא ׁשיִ֣אְל ּהָ֖תֹא יִּ֥תִּתִמ gָ֔ל ּהָ֣תֹא יִּ֣תִּת בֹו֚ט ןָ֗בָל רֶמא֣
  :ּהָֽתֹא ֹו֖תָבֲהַאְּב םיִ֔דָחֲא םיִ֣מָיְּכ ֙ויָניֵעְב ּו֤יְהִּיַו םיִ֑נָׁש עַבֶׁ֣ש לֵ֖חָרְּב בֹ֛קֲעַי דֹ֧בֲעַּיַו )כ(

 
(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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  טכ קרפ אציו תשרפ תישארב
ֹּיַו )אכ( ־תֶא ןָ֛בָל ףֹ֥סֱאֶּיַו )בכ( :ָהיֶֽלֵא הָאֹו֖בָאְו יָ֑מָי ּו֖אְלָמ יִּ֥כ יִּ֔תְׁשִא־תֶא הָ֣בָה ֙ןָבָל־לֶא בֹ֤קֲעַי רֶמא֨
ֹבָּיַו ויָ֑לֵא ּהָ֖תֹא אֵ֥בָּיַו ֹוּ֔תִב הָ֣אֵל־תֶא ֙חַּקִּיַו בֶרֶ֔עָב יִ֣הְיַו )גכ( :הֶּֽתְׁשִמ ׂשַ֥עַּיַו םֹו֖קָּמַה יֵׁ֥שְנַא־לָּכ  :ָהיֶֽלֵא א֖
ֹּיַו הָ֑אֵל אוִ֖ה־הֵּנִהְו רֶקֹּ֔בַב יִ֣הְיַו )הכ( :הָֽחְפִׁש ֹוּ֖תִב הָ֥אֵלְל ֹו֑תָחְפִׁש הָּ֖פְלִז־תֶא ּהָ֔ל ֙ןָבָל ןֵּ֤תִּיַו )דכ(  רֶמא֣
ֹלֲה יִּ֔ל ָתיִׂ֣שָע ֙תֹאּז־הַמ ןָ֗בָל־לֶא ֹּיַו )וכ( :יִנָֽתיִּמִר הָּמָ֖לְו <ָּ֔מִע יִּתְדַ֣בָע ֙לֵחָרְב א֤  ןֵ֖כ הֶׂ֥שָעֵי־ֹאל ןָ֔בָל רֶמא֣
ֹז ַעֻ֣בְׁש אֵּ֖לַמ )זכ( :הָֽריִכְּבַה יֵ֥נְפִל הָ֖ריִעְּצַה תֵ֥תָל ּונֵ֑מֹוקְמִּב ֹז־תֶא־םַּג fְ֜ל הָ֨נְּתִנְו תא֑  רֶׁ֣שֲא ֙הָדֹבֲעַּב תא֗
  :תֹוֽרֵחֲא םיִ֥נָׁש־עַבֶֽׁש דֹו֖ע יִ֔דָּמִע דֹ֣בֲעַּת

(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: 

 
  טכ קרפ אציו תשרפ תישארב
ֹּיַו )וכ( ֹז ַעֻ֣בְׁש אֵּ֖לַמ )זכ( :הָֽריִכְּבַה יֵ֥נְפִל הָ֖ריִעְּצַה תֵ֥תָל ּונֵ֑מֹוקְמִּב ןֵ֖כ הֶׂ֥שָעֵי־ֹאל ןָ֔בָל רֶמא֣ ־םַּג fְ֜ל הָ֨נְּתִנְו תא֑
ֹז־תֶא   :תֹוֽרֵחֲא םיִ֥נָׁש־עַבֶֽׁש דֹו֖ע יִ֔דָּמִע דֹ֣בֲעַּת רֶׁ֣שֲא ֙הָדֹבֲעַּב תא֗

(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. 

 
  טכ קרפ אציו תשרפ תישארב
ֹז ַעֻ֣בְׁש אֵּ֖לַמְיַו ןֵּ֔כ ֙בֹקֲעַי ׂשַעַּ֤יַו )חכ(  לֵ֣חָרְל ֙ןָבָל ןֵּ֤תִּיַו )טכ( :הָּֽׁשִאְל ֹו֥ל ֹוּ֖תִּב לֵ֥חָר־תֶא ֹו֛ל־ןֶּתִּיַו תא֑
 ֹוּ֔מִע דֹ֣בֲעַּיַו הָ֑אֵּלִמ לֵ֖חָר־תֶא־םַּֽג בַ֥הֱאֶּיַו לֵ֔חָר־לֶא םַּ֣ג ֹ֙אבָּיַו )ל( :הָֽחְפִׁשְל ּהָ֖ל ֹו֑תָחְפִׁש הָ֖הְלִּב־תֶא ֹוּ֔תִּב
 :הָֽרָקֲע לֵ֖חָרְו ּהָ֑מְחַר־תֶא חַּ֖תְפִּיַו הָ֔אֵל הָ֣אּונְׂש־יִּֽכ '֙ה אְר ַּ֤יַו )אל( :תֹוֽרֵחֲא םיִ֥נָׁש־עַבֶֽׁש דֹו֖ע

 
(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) 

 

 
14 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.  

  אציו תשרפ תישארב םימודק לחנ
 א"זל ונממ םלטנו לודגה אוהש ושעמ םלטנש תוכרבהו הרוכבה ןינע ול זמר .הריכבה ינפל הריעצה תתל ונימוקמב ןכ השעי אל ןבל רמאיו )י(
 ונימוקמב לבא ןכ תישע ךמוקמב יכ אקייד ונימוקמב ןכ השעי אל רוכבה תיחדו ריעצה התאש ךישעמכ השעי אל רמולכ ונימוקמב ןכ השעי אל
 המלו ךמע יתדבע לחרב אלה יל תישע תאז המ ורמואב ה"ע בקעי ןויכ הזד רמול רשפאו .)ךרדל הדיצ( .הריכבה ינפל הריעצה תתל השעי אל
 ינאש אמית יכו .לודגה אוהש ושעל וזו ןטק ינאש יל תישע המל תאז המ ותנוכש רשפאו רתי הארנ יל תישע תאז המ ש"מ קדקדל שיו ינתימיר
 התאש יתעד תבנגש ינתימיר המל לחרב אלה יתשריפ ינא לבא םתסב לוכי תייה הז ךמע יתדבע לחרב אלה לודג ינאו הכרבהו הרוכבה יתחקל
  .הצורמ
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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: 
 

  ל קרפ אציו תשרפ תישארב
ֹּתַו ֹוּ֑מִא הָ֖אֵל־לֶא םָ֔תֹא אֵ֣בָּיַו הֶ֔דָּׂשַּב ֙םיִאָדּוֽד אָ֤צְמִּיַו םיִּ֗טִח־ריִצְק יֵ֣מיִּב ןֵ֜בּואְר <ֶלֵּ֨יַו )די(  ֙לֵחָר רֶמא֤
ֹּתַו )וט( :< ֵֽנְּב יֵ֖אָדּוּדִמ יִ֔ל אָ֣נ־יִנְּת הָ֔אֵל־לֶא  יֵ֖אָדּוּד־תֶא םַּ֥ג תַחַ֕קָלְו יִׁ֔שיִא־תֶא <ֵּ֣תְחַק ֙טַעְמַה ּהָ֗ל רֶמא֣
ֹּתַו יִ֑נְּב ֹבָּיַו )זט( :< ֵֽנְב יֵ֥אָדּוּד תַחַּ֖ת הָלְיַּ֔לַה ֙<ָּמִע בַּ֤כְׁשִי ֙ןֵכָל לֵ֗חָר רֶמא֣  אֵ֨צֵּתַו ֒בֶרֶעָּב ֘הֶדָּׂשַה־ןִמ בֹ֣קֲעַי א֨
ֹּתַו ֹו֗תאָרְקִל הָ֜אֵל  :אּוֽה הָלְיַּ֥לַּב ּהָּ֖מִע בַּ֥כְׁשִּיַו יִ֑נְּב יֵ֖אָדּודְּב Lיִּ֔תְרַכְׂש רֹ֣כָׂש יִּ֚כ אֹו֔בָּת יַ֣לֵא ֙רֶמא֙

 
(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) 

 
 

 

 
16 Bereishit 30:1-2. 

  ,ב - א קוספ ל קרפ אציו תשרפ תישארב
ֹל יִּ֣כ לֵ֗חָר אֶרֵּ֣תַו )א( ֹּתַו ּהָ֑תֹחֲאַּב לֵ֖חָר אֵּ֥נַקְּתַו בֹ֔קֲעַיְל ֙הָדְלָֽי א֤ ֹּיַו לֵ֑חָרְּב בֹ֖קֲעַי ףַ֥א־רַחִּֽיַו )ב( :יִכֹֽנָא הָ֥תֵמ ןִיַ֖א־םִאְו םיִ֔נָב יִּ֣ל־הָבָֽה ֙בֹקֲעַי־לֶֽא רֶמא֤  תַחַ֤תֲה רֶמא֗
 :ןֶטָֽב־יִרְּפ tֵּ֖מִמ עַ֥נָמ־רֶׁשֲא יִכֹ֔נָא ֙םיִהzֱא

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 

  די קוספ ל קרפ תישארב לע רומה רורצ
 ומא תואת םילשהל ,הדשב םיאדוד אצמיו םיטח ריצק ימיב ןבואר ךליו רמא ךכ רחא
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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 

  וט קוספ ל קרפ אציו תשרפ תישארב ונרופס
 :)חי ,חי ארקיו( רורצל חקת אל התוחא לא השאו ורמאכ יתרצ תא ייהתש םיכסהל ךל היה אלש .ישיא תא ךתחק טעמה
 :יתוא ותאנשו ךתבהא ףיסוהל .ינב יאדוד תא םג תחקלו
 םהמ אצמיש ימ לדחי אל יכ התע םהמ יל ינתתש המב קזנ ךעיגי אלו יב םתלועפל ךב םתלוגסו םיאדודה תלועפ םדקתש .הלילה ךמע בכשי ןכל
 :ל"זאש ומכ רקפה םתויהב ןכש לכ ןכ ירחא ידעב
   ל קרפ אציו תשרפ תישארב לע ךישלא
 םאה .ב .'וכ בכשי ןכל רמאתו הל הדוה ךיא םגו .לחר שיא תא החקל איה הברדא אלה יכ ,ישיא תא ךתחק טעמה ורמואב .א ,בל םושל יואר )די(
 הניתמה אל המל ,הלילה הנממ האל הרכש ןכ לעו לחר ןמז זא היהו וישנ תעברא ןיב קלחתמ ןמזה היהש אוה םאו .האל םע גוודזמ היה תוריכשב
 האל תאצ בשחנ רז ומכ אלה יכ .ד .היה לחר ןמז יכ החקל אל אלה ,ישיא תא ךתחק טעמה הרמא ךיא ,התיה לחר תנוע ליל םאש .ג .הנמז אב דע
 ןבואר תכילהש הרותה ונעידוה המל .י…'וכו ךיתרכש יכ רמול ול היהו תרתוימ רכש תלמ יכ .ה .ךיתרכש רוכש יכ אבת ילא רמאל ותארקל
 :םיטח ריצק ימיב התיה
 להאב רתוי דימתמ היה ,הרקע לחרו םינש םינש תוהמאהמ תחא לכלו םינב העברא האלל יכ בקעי תוארב הארנה יפכ יכ אוהו ןינעה לא אבנו
 התיהש ויבא יעוצי לבלבשכ ןבואר תאנק היה רשפא ןכ לעו ,הלצא םירתיהמ הליל וזיאל תסחייתמ תוכזב דקפת ילוא ,תונחלהו האל לצאמ לחר
 דחוימה להאבו לחר ותא הנמאב רשאכ ההלב להאב ותריד רקיע השוע היה יכ ,'וכ התומ ירחא םג םא יכ לחר ייחב יד אל רמאו ,לחר םוקמב
 ןכ לע ,תדלמ הדמע ומא יכ הארו ,רבעתהל השאה תא םיניכמ עבטב רשא הדשב םיאדוד ןבואר אצמ רשאכ יכ אוהו םיבותכה וקדצי הזבו .לחרל
 הכירצ איה יכ רמול ךנב יאדודמ יל אנ ינת הרמא תדלל הבל תמהנמ התקושת בורמ ךכ לחר תוארכו .רבעתהל הדעסלו התוא ןיכהל ומאל אביו
 :רתוי
 הנה ,הבלב האל הרמא זא .'וכ הלילה ךמע בכשי ןכל לחר הבישה ןכ לע .הבצקב אלו רתוי ךלצא אוהש ישיא תא ךתחק טעמה הל הרמא זא )וט(
 יכ ,םיאדודמ לוכאל תויעבט תונכה לע ןעשה יתלבמ בוט יל המ יכ תינש דועו .ישיאל יתחפש יתתנ הנה יכ דחא ,םהב תוכזל םירבד השלש ינפל
 לכ התש יכ תורוהל ,םלוכ אוהש ,ינב יאדודב איה הרמא ןכו ,ךנב יאדוד תחת הרמואכ םלוכ הל םנתא ינאו םתצקמ אוהש ךנב יאדודמ הלאש איה
 ךכ רחאו ,םיאדודה ןינע רחא תבו םינב ינש האל הדליש רחא דע דקפלמ לחר התהשש רשפא ןכ לע יכ ,הל דומעתש תוכז איה יכ ,'הב הנוחטב
 יכ רכוי ןמז רחא תויהב ךא ,הל ודמעש םהש בושחת לב ,התהש םיאדודה לע הברדא יכ ,םיאדודהמ אלו םיהלא רמולכ לחר תא םיהלא רוכזיו
 לעש יאחוי ןב ןועמש ןברד השעמכ המכחב התשע יכ תישילש דוע .םיאדודב המ ןוחטב המש יכ תיארהש לע התהש ןכ לעו ,םיהלא התוא רכז

 ןכ םג הזמ רזעת ןעמל התאצב הזה ץרמנה קשחה התוארהב האל התשע ןכ ,'ה התוא דקפ הבלב השיא קשחו תוקבד איהה השאה המוש התיש
 :אוהה קידצהמ רתוי תונביל
 חכ הרצע אלו אוה הלילב המע בכשיש התולדתשה לעו ,ל"ז ורמאש ומכ הניכש םש תויהו ,אוהה ןוירההמ ואציש הרותה ןינעמ ונרעה רשא לעו
 העידוה םנח לע אל ,םיטח ריצק ימיב ןבואר תכל היהש הרותה תעדוה לא בל םושב היהי ,אוהה תלממ א"ה ןורסח םע ,ןיתמהל התנוע ליל אב דע
 תולצנתה וניתרות הזמר ןינעה תלחתב יכ קפס ןיא ךא ,םיטחה ריצק ימיב תויה לא וא םיטחה לצא םיאדודל המ יכ ,הזכ ךירצ יתלב רבד הרותה ונל
 יתלוז יוליג יתאצמ אלש םג - בושחאו ,הרותה לגד אשונ ותויה דוחייבו שודק ןוירה תאצ לא םעט םג ,השיא תא בכשל תפדורכ הארת לב האל לא
 סחייתנ רשאכ יכ אוהו ,הלילח אוה אל רשא רבד ותרותב רמולמ ונליצי 'הו ,הרות ןתמ אוה תועובש ליל אוהה הלילה היהש רשפא יכ - רכזנה
 ,םיטחהמ םחלה יתש תועובשה גחבו םירועשה רמוע ברק היה חספב ןכ לע יכ ,םיטחה ריצק לא תועובשה גח ןכ םירועשה ריצק לא חספה גח
 תישארבב ורמא רבדל רכזו ,םיטח ריצק ירוכב אשת יכ תשרפב תועובשה גח לע הרמואב ,םיטחה ריצק לא תועובשה גח וניתרות הסחי שוריפבו
 :'וכ ריצקה גחו םיטפשמ תשרפו 'וכ ינימ לכ רוכיב םיטח ריצק ימיב ןבואר ךליו )בע( הבר
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Apparently, Leah wants the aphrodisiac to attract her husband who loves 
another more than he loves her. Her sister, the “competition,” wants the 

 
 אוה תועובש ליל אוה הלילהש ןפואב םיטח רוצקל םיווצמ ונאש תועובש ברע אוה םיטח ריצק ימיב ןבואר ךליו בותכה רמאמ הז יכ ןכתי הזבו
 ןכו ,ךרבתי ותאמ םיווצמה םיטח ריצק ימי לע קר ,הוצמ ללושמ םיטח ריצק לע הז ןמיס רמאתו הרותה רבדת אלש קפס ןיא יכ ,הרות ןתמ ליל
 לחר רמאמ לא םעט בוט יתיאר יתאצמ הזבו .תועובש ליל איה לחר הרמאש הלילה ,הז יפלו ,תועובש ליל רפסמכ ןטק רפסמב הלוע םיטח ריצק
 םוקמ לכב יכ הלילה ךמע בכשי ןכל הל הרבד לודג רבד ךא ,תרחא הליל האלל רסחי םאה תאזה הלודגה הבטהה המ ךמע בכשי ןכל הרמואב
 ,הרות ןתמ לש ןוצר ליל אוהש ,הלילה תוכז אוה ,ומצע הלילה ךמע בכשי זומרל ,הזה רמוא ןיא ןאכו 'הל הזה הלילה אוה א"דכ הזה הלילה רמוא
 התאצב הלילח םשאת אל ןכ לעו ,הרות ישמוח השמח לא זומרל ישימח ןב ורמוא והזו ,וטבשב היה לארשי תרות לכש רכששי אצי ןכ לעו
 השלשה הזה השעמב תושעל האל הנווכ םירבד העברא יכ ואצמנ .ןויזב יאדכ ו"ח הארנש ותוא הרכששו אבת ילא רמול תוקירה תחאכ ותארקל
 :הזה יעיברהו ונרכזהש

21 See Zohar Berirshit 140b,165b. 
  ב/מק ףד א קלח /םוגרת/דקונמ רהז
 םיִאָדּוּדַה הַמ .ׁשָּמַמ םיִאָדּוּד ,רַמָא ןָמְחַנ בַר .הֶז םִע הֶז םיִעֵרְו םיִדֹוּד םֵהֶׁש הָמָׁשְּנַהְו ףּוּגַה ּוהְז ,םיִדֹוּדַה אָּלֶא םיִאָדּוּדַה יֵרְקִּת לַא ,קָחְּצִי יִּבִר רַמָא
 .םָאְרֹובְל ריִּכַהְלּו תַעַדָל םֶהיֵׂשֲעַמ ןֹורְׁשִּכ ,ַחיֵר ּונְתָנ יאַמּו .םָלֹועָּב הָבֲהַא םיִדיִלֹומ םֵה ףַא ,םָלֹועָּב הָבֲהַא םיִדיִלֹומ
  ב/הסק ףד א קלח /םוגרת/דקונמ רהז
 ןיִמָּיַה רֵרֹועְתִּמֶׁש דֹועְּב ,tָּכ םּוּׁשִמּו ,ןיִמָי דַצְּב אָּלֶא תֶכֶרָּבְתִמ ןיֵא הָכָרְּב לֶׁש סֹוּכ ,ּוניִנָׁש .'ֹוגְו הֶדָּשַּב םיִאָדּוד אָצְמִּיַו םיִּטִח ריִצְק יֵמיִּב ןֵבּואְר ^ֶלֵּיַו[
 ,םֹורָּדַה דַצ הֶז ,ןֵבּואְר tֶלֵּיַו ,הֶּזַה רֶתֵּסַהְו .ןֹויְלֶעָה םָלֹועָה יֵּפַלְּכ רֵרֹועְל איִהַה סֹוּכַּב הָּלִע אֵצֹומ ןיִמָּיַה יֵרֲהֶׁש ,םָׁשְל עַּיַסְת ֹאל לֹאמְּשַה ,הָכָרְּב לֶׁש סֹוכְל
 ].ּהָתֹוא tֵרָבְל הָריִבְּגַל תֶבֹרְקִתְו הָּלִע ֹאצְמִל םֹורָּדַה דַצ לֶׁש ֹותָקּוׁשְתּו ,םיִמּוחְּתַה רָׂשָע םיֵנְׁשִל ׁשֹאר אּוהֶׁש ,םֹורָּדַּב ֹולְגִּד tָּכ םּוּׁשִמ
 םָתֹואְו ,ַחיֵר ּונְתָנ םיִאָדּוּדַה רַמֱאֶנ םֶהיֵלֲעַו ,םיִאָדּוּדַה םָתֹוא ֹוּזַה הֶדָּשַּב אָצָמּו ,ּהָּלֶׁש םיִזָנְּגַה םָתֹוא לָכְּב ׂשֵּפַחְל tַלָה .הֶדָּשַּב םיִאָדּוד אָצְמִּיַו ?בּותָּכ הַמ[

 קַר ,הָלְעַמ יֵּפַלְּכ רֵרֹועְּיֶׁש ןּוּקִּת ןיֵא ֹוּזַה הֶדָּשַה לֶׁש םיִנּוּקִּתַה םָתֹוא לָכְּב יֵרֲהֶׁש ,הָלְעַמְל תּורְרֹועְתִה ריִעָהְל ,ּהָּלֶׁש םיִנּוּקִּתַה םֵהֶׁש םיִבּורְכ יֵנְׁש
 ].םיִבּורְּכַה
 אֵבָּיַו - דָּיִמ .הֶדָּשַה יֵרְצֹוק לָכְו ,ָהיֶסּולְכּואְל לָלָׁש קֶלֵח תֶקֶּלַחְּמֶׁש ןַמְזִּב ,םיִּטִח ריִצְק יֵמיִּב ?ּהָתֹוא tֵרָבְל הָּלִע ֹאצְמִל ָהיֶלֵא רֵרֹועְתִמ םֹורָּדַה דַצ יַתָמ[
 ].ןֹוּתְחַּתַה םָלֹועָל תֹוכָרְּב )ררועיש( ריִעֵּמֶׁש םּוּׁשִמ ,הֶסְכִּנַה םָלֹועָה ,ןֹויְלֶעָה םָלֹועָל םָתּורְרֹועְתִהְו ַחיֵר הֶלֲעַמ .ֹוּמִא הָאֵל לֶא םָתֹא
 ,ַחיֵר ּונְתָנ םיִאָדּוּדַה רַמֱאֶנ םֶהיֵלֲעַו ,םיִאָדּוּדַה םָתֹוא ֹוּזַה הֶדָּשַּב אָצָמּו ,ּהָּלֶׁש םיִזָנְּגַה םָתֹוא לָכְּב ׂשֵּפַחְל tַלָה .הֶדָּשַּב םיִאָדּוד אָצְמִּיַו ?בּותָּכ הַמ[
 יֵּפַלְּכ רֵרֹועְּיֶׁש ןּוּקִּת ןיֵא ֹוּזַה הֶדָּשַה לֶׁש םיִנּוּקִּתַה םָתֹוא לָכְּב יֵרֲהֶׁש ,הָלְעַמְל תּורְרֹועְתִה ריִעָהְל ,ּהָּלֶׁש םיִנּוּקִּתַה םֵהֶׁש םיִבּורְכ יֵנְׁש םָתֹואְו
 ].םיִבּורְּכַה קַר ,הָלְעַמ
 ,ןֹויְלֶעָה םָלֹועָל רֵרֹועְתִמ ןיִמָּיַהְו ,ןיִמָּיַל ַחיֵר םיִנְתֹונ םֵהֶׁש ןָויֵּכ .ןיִמָּיַל ַחיֵר םיִנְתֹונ םיִאָדּוּד םָתֹואֶׁשְּכ אָּלֶא ,ןֹויְלֶעָה םָלֹועָל רֵרֹועְתִמ ֹאל ןֹוּתְחַּתַה םָלֹועָה[
 לֶׁש תּורְרֹועְתִהַה ּהָתֹואֵמ תֹוכָרְּב יִל ןֵּת .tֵנְּב יֵאָדּוּדִמ יִל אָנ יִנְּת הָאֵל לֶא לֵחָר רֶמֹאּתַו ?בּותָּכ הַמ .tיִרָּצֶּׁש הַמ לֹאְׁשִל רֵרֹועְתִמ ןֹוּתְחַּתַה םָלֹועָה דָּיִמ
 ].ןיִמָּיַה דַצְל רֵרֹועְתִּמֶׁש םיִאָדּוּד םָתֹוא

22  See R’ Dovid Tzvi Hoffman 
  אציו תשרפ ןמפוה צ"דר
 רצק ןמז האב רכששי תדלוהש ךכ ,חי קוספמ אצויש יפכו ,האל ידי לע בקעיל השאכ הפלז תריסמל ךומס שחרתה הז ערואמ .'וגו ןבואר ךליו
 ןתנויו סולקנוא ,)7הבר תישארב .ידוד ןושלמ ,םיאדוד - .רתויה לכל םינש עבש ידכ ךות ודלונ האל לש הינב תשש לכ ירהש ,דג לש ותדלוה רחא
 חמצ ותוא ,μη~λα μανδραγορω~ν,8( mandragora vernalis םיעבשה לצא םגרותמש המ הז ירהו ,ןיחורבי - םימגרתמ ירוסה םוגרתה ןכו
 שרושה ן"במרה תעדל ךא ,תורקעל הפורת םדק ימיב ובשחנ וישרשו )םינטק םיחופת ןיעמ( הז חמצ לש ויתוריפ .)9םיענ חיר ןתונ ביבאב רשא
 םירבדמה תואופרה ירפסמ דחאב ןכ יתיאר אלו" - ףיסומ ןכש ,חוטב אוה ןיא ךכב םגו ,"ןוירהל ליעויש םישנאה וילע םירמואש אוה" דבלב
 םיאדודבש םידיעמ הלא לכ ,םיקיתע םיבתכב תורעה םגו םיברעה לצא םהב שומישה לע םיעסונ ירואית םג ,)10םיאדוד םשה םג ,םוקמ לכמ ."םהב
 האל הליחת .ןוירה תגשהל םהב שמתשהל ידכ ,הלאה םיאדודה ןמ לבקל תשקבמ לחר - ןאכ רפוסמה ןבומ ךכ ידי לעו .הז ךרוצל שומיש השענ
 תא יהתש םיכסהל ךל היה אלש" רמול האל לש התנווכ ונרופס יפל ?ילעב ידי לע תפדעומ תאש יד אל םאה ,רמולכ ,ךתחק טעמה - .התוא החוד
 ו"יתה התיה רבע ןושלב( רוקמ ,תחקלו - .התוחאל תוחא השעת ךכש ןכתיי אל שוריפ ,'וגו "רורצל חקת אל התחא לא השאו )11ורמאכ ,יתרצ
 התוחאל םיאדודה תא הנתנש ,אצוי רפוסמה ןמ ןכש ,קוחצב תאז הרמא האלש המוד ךא .'וכו תשקבמ תא תחקלו רמולכ ,)השוגד תויהל הכירצ
 ךא ,רכששי םשל זמר םושמ הזב שי םנמא .ךיתרכש רכש - .תייה הבוט ךכ לכש ןוויכמ רמולכ ,'וגו בכשי ןכל לחר הל תרמוא ןכ לע יכו ,דימ
 .גל ,טי ליעל ומכ ,אוהה םוקמב .אוה הלילב - .םש ונרואיבל הריתס םושמ ךכב ןיא

23  See “The History and Uses of the Magical Mandrake, According to Modern Witches” B Y  A N G E L I C A  
C A L A B R E S E  J A N U A R Y  1 2 ,  2 0 1 6  
H T T P S : / / W W W . A T L A S O B S C U R A . C O M / A R T I C L E S / T H E - H I S T O R Y - A N D - U S E S - O F -
T H E - M A G I C A L - M A N D R A K E - A C C O R D I N G - T O - M O D E R N - W I T C H E S   
“ 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. 

  וט קוספ ל קרפ אציו תשרפ תישארב ק"דר
 :התעד סיפהל ידכ לחר םע בכוש בקעי היה לחרל םינב ויה אלש רובעב יכ - ישיא תא ךתחק טעמה )וט(

25 The Ibn Ezra Bamidbar 2:2, and the Shla Parashat Bamidbar cites a tradition that the flag of Reuven represented the 
Mandrakes. 

  ב קוספ ב קרפ רבדמב לע ארזע ןבא
 םיאדוד שרד חכמ םדא תרוצ ןבואר לגדב היהש ורמא ונינומדקו לגדו לגד לכב ויה םינמיס - תתאב
  רבדמב תשרפ - שודקה ה"לשה רפס
 יִּכ ,ה"ע ּונֵּבַר הֶׁשֹמ דַע ׁשיִא יִּפִמ ׁשיִא לָּבֻקְמ רָבָּדַה :)ףאו ה"ד רבדמב תשרפ( ֹונֹוׁשְל הֶז .יִּתְבַתָּכֶּׁש הַמ לָּכ רֵאָּבְתִיְו ,יִנֹוּיִּצַה ןֹוׁשְל קיִּתְעַא דֹוע }\בי{\
 ׁשzָׁש ֹוּב קּוקָח הָיָהְו ,]'הֶדָּשַּב םיִאָדּוד אָצְמִּיַו' )ב ,ב רבדמב ,ש"אר ,ן"במר ,ארזע ןבא האר( ׁשָרְדִּמַה דֹוסְי לַע[ םָדָא תַרּוצ ֹוּב הָיָה ןֵבּואְר לֶגֶדְּב
 .הָניִכְּׁשַה ויִּזִמ תֹוּיִתֹוא)ה( ]עַּבְרַא[ ּויָהְו ,'בֹקֲעַי'ִמ 'ע' 'קָחְצִי'ִמ 'צ' 'םָהָרְבַא'ֵמ 'ב' ,םָלֹועָה תֹובֲאֵמ תֹוּיִתֹוא

 
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. 

  הכ-בי ,ב קרפ א םיכלמ
ֹבָּיַו )גי( :דֹֽאְמ ֹו֖תֻכְלַמ ןֹּ֥כִּתַו ויִ֑בָא דִ֣וָּד אֵּ֖סִּכ־לַע בַׁ֕שָי הֹ֕מzְׁשּו )בי( ֹּתַו הֹ֔מzְׁש־םֵא ֙עַבֶׁ֙ש־תַּב־לֶא תיִּ֗גַח־ןֶב ּו֣הָּיִנֹדֲא א֞ ֹּיַו ^ֶ֑אֹּב םֹו֣לָׁשֲה רֶמא֖  )די( :םֹוֽלָׁש רֶמא֖
ֹּיַו ֹּתַו tִיָ֑לֵא יִ֖ל רָ֥בָּד רֶמא֕ ֹּיַו )וט( :רֵּֽבַּד רֶמא֖  '֖הֵמ יִּ֥כ יִ֔חָאְל יִ֣הְּתַו ֙הָכּולְּמַה בֹּ֤סִּתַו z֑tְמִל םֶ֖היֵנְּפ לֵ֛אָרְׂשִי־לָֽכ ּומָׂ֧ש יַ֞לָעְו הָ֔כּולְּמַה הָ֣תְיָה ֙יִל־יִּכ ְּ֙תַעַ֙דָי ְּתַ֤א רֶמא֗
ֹּתַו יָ֑נָּפ־תֶא יִבִׁ֖שָּת־לַא tָּ֔תִאֵֽמ לֵ֣אֹׁש ֙יִכֹנָֽא ֙תַחַא הָ֤לֵאְׁש הָּ֗תַעְו )זט( :ֹוּֽל הָתְיָ֥ה ֹּיַו )זי( :רֵּֽבַּד ויָ֖לֵא רֶמא֥ ֹל יִּ֥כ tֶלֶּ֔מַה הֹ֣מzְׁשִל ֙אָנ־יִרְמִא רֶמא֗  tִי ָ֑נָּפ־תֶא ביִׁ֖שָי־אֽ
ֹּיַו הֹ֜מzְׁש tֶלֶּ֨מַה ֩ןַעַּיַו )בכ( ... :הָּֽׁשִאְל תיִּ֖מַנּוּׁשַה גַׁ֥שיִבֲא־תֶא יִ֛ל־ןֶּתִיְו ־תֶא ֹ֙ול־יִלֲאַֽׁשְו ּוהָּ֔יִנֹ֣דֲאַל ֙תיִּמַנֻּׁשַה גַׁ֤שיִבֲא־תֶא תֶלֶ֜אֹׁש ְּתַ֨א ֩הָמָלְו ֹוּ֗מִאְל רֶמא֣
  פ :הָֽיּורְצ־ןֶּב בָ֖אֹויְלּו ןֵ֔הֹּכַה רָ֣תָיְבֶאְלּו ֹ֙ולְו יִּנֶּ֑מִמ לֹו֣דָּגַה יִ֖חָא אּו֥ה יִּ֛כ הָ֔כּולְּמַה
  בכ קוספ הל קרפ תישארב ןועמ ריש
 וניא אטח ןבואר רמואה לכ )ב"ע ה"נ תבש( ל"זכחא .לארשי עמשיו ויבא שגלפ ההלב תא בכשיו ןבואר ךליו איהה ץראב לארשי ןוכשב יהיו
 ,השאל בקעיל התא ןתתו ביתכ הפלזב ןכו השאל התחפש ההלב תא ול ןתתו ביתכ בקעיל התחפש ההלב תא לחר הנתנ רשאכ יכ ל"יו .העוט אלא
 שגלפו ןישודיקו הבותכב איה השא יכ שגלפל השא ןיב קוליח שי לארשי יבגל אקווד יכ ל"יו .ויבא תשא אלו ויבא שגלפ ההלב הל ירק התעו
 החלשישמו ,)'ג 'כ ליעל( ביתכ לעב תלועב איהו האיבב קר ןישודיקב א"א תישענ הנניאש חנ ינב יבג לבא ,ןישודיקו הבותכ אלב ול תדעוימה
 תדעוימה שגלפ םגד שגלפל השא ןיב קוליח ךייש אל ,)ח"ה( םיכלמ תוכלהמ ט"פ ם"במרב אתיאדכ ונממ השורג איה ירה ותיבמ הנאיצויו המצעל
 ,ץראה יקלא טפשמ לארשי תרות תובאה ומייק לארשי ץראב קרש אתיא )ה"כ ח"י ארקיו ,'ה ו"כ תישארב( ן"במרב הנהו ,שיא תשא איה ול
 אל חנ ןבכ קר לארשי תרות םייק אלו ל"וחב בקעי 'יה דוע לכ ןכל ,לארשי ןיד םהל 'יה אלוקל וליפאש רמול הצור )'א שורד( םיכרד תשרפבו
 האלו לחר קר 'יה זאו לארשי תרותל סנכנו לארשי ץראב בשיו אב רשאכ קר ,המה שיא תשא םלוכ יכ ההלבו הפלזל האלו לחר ןיב קוליח 'יה
 ,)א"ע ז"צ תומבי( רתומ ויבא תתופמו ויבא תסונאד עודיו ,םישגלפל ההלבו הפלזו ,תוהמאה ןיב ונמנו ןישודקו הבותכב םישנל ול תיבה תרקע
 דלונש ןטקכ רייגתנש רג יכ הילע בייח חנ ןב רשא ויבא תשא התיהש םושמ ההלב דוע הרסאנ אל ורייגתנש רחא יכ( ןבוארל התיה תרתומ ההלבו
 בשייתנ רשאכ ,איהה ץראב לארשי ןוכשב יהיו הזו ,)שגלפ קר כ"חא ההלב התיה אלו ,)א"ע ב"כ תומבי ןייע( אתיירואדמ תוירע רוסיא עקפו ימד
 םהל 'יה דוע רשאכ םהילע 'יה רשא תוירע ארוסיא עקפ זאו לארשי תרות םייקלו לבקל רייגתהל וינבו בקעי וסנכנו לארשי ץרא איה איהה ץראב
 ינב ויהיו ןבואר תרבס ןיבהו עמש אוהש לארשי עמשיו "ויבא שגלפ" ההלב תא בכשיו ןבואר ךליו זא ,דלונש ןטקכ רייגתנש רג יכ חנ ינב ןיד
 זא יכ תחא הגרדמב י"שרפכ םיוש םלוכ רשע םינש ויה י"אל אב רשאכ קר הז םשב ת"ישה וכרב אלש ץראל הצוחב וילע ומש הז 'יה רשא בקעי
 םירכזומה םיקולחה םינידב העוט אלא וניא אטח ןבואר רמואה לכ הזו ,םייתמאה וישנ ינב םלוכ קר תוחפש ינב םניאו וישגלפ אלו וישנ םלוכ ויה
 .ל"קו שגלפל א"אמ ויבא לש ועצמ ותעדב לבלב אלא ליעל

27 See Rashi Bereishit 29:25 
  הכ קוספ טכ קרפ )אציו תשרפ( תישארב י"שר
 םֵלָּכִּת וָׁשְכַע :הָרְמָא הָאֵל ֹול ןיִסיִנְכַּמֶׁש לֵחָר הָתֲאָרֶׁשְכּו ,לֵחָרְל םיִנָמיִס בֹקֲעַי רַסָּמֶׁש יִפְל ,הָאֵל הָתְיָה ֹאל הָלְיַּלַּב לָבֲא - האל איה הנהו רקבב יהיו
 :)ג"י הליגמ( םיִנָמיִס ןָתֹוא ּהָל הָרְסָמּו הָדְמָע ,יִתֹוחֲא
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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:  
 

  זט קוספ ל קרפ )אציו תשרפ( תישארב
ֹבָּיַו ֹּתַו ֹו֗תאָרְקִל הָ֜אֵל אֵ֨צֵּתַו ֒בֶרֶעָּב ֘הֶדָּׂשַה־ןִמ בֹ֣קֲעַי א֨  יֵ֖אָדּודְּב Lיִּ֔תְרַכְׂש רֹ֣כָׂש יִּ֚כ אֹו֔בָּת יַ֣לֵא ֙רֶמא֙
 :אּוֽה הָלְיַּ֥לַּב ּהָּ֖מִע בַּ֥כְׁשִּיַו יִ֑נְּב

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) 

 
  טכ קוספ הכ קרפ )תודלות תשרפ( תישארב
ֹבָּיַו דיִ֑זָנ בֹ֖קֲעַי דֶז֥ ָּיַו  :ף ֵֽיָע אּו֥הְו הֶ֖דָּׂשַה־ןִמ וָׂ֛שֵע א֥

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. 

  וט קוספ ל קרפ אציו תשרפ תישארב בקעיל תמא
 ט"יפ ו"מ ןמקלדכו[ תיבה תרקע איהש ,לחרל הרמאש ךיא ונמא האל ירבדב ןייענ םא הרואכל ״יִ֑נְּב יֵ֖אָדּוּד־תֶא םַּ֥ג תַחַ֕קָלְו יִׁ֔שיִא־תֶא tֵּ֣תְחַק ֙טַעְמַה״
 תוכזה תוחפל שי לחרלש אצמנו ,בקעי ןיבו הניבש ןינמיסה הל הרסמ לחר םגו ,לחרב דבע בקעי הברדא אולה ,השיא תא החקל איהש ,]י"שרב
 ,ןידכ האל תא אשנ בקעיש ןויכד רמול ךירצ ךחרכ לעו .ישיא תא ינממ תחקל תא אולה בישתו הנעת לחרש וניצמ אל ןכ יפ לע ףאו ,האלל ומכ
 ]לחר[ הראשנ םימש ינידב תאז לכב ,תיתכלהה השאה איה ]האל[ םדא ינידבש פ"עאש ,שודיח הזמ ונא ןיאורו .הילע הרצכ האב הינשה לחר ירה
 .הרותה תופקשה לכב לודג ןינע והז יכ ק"ודו ,תיבה תרקע

29 See Bereishit Rabbah 72:3, Shir Hashirim Rabbah 7:12. 
 ג:בע השרפ אציו תשרפ )אנליו( הבר תישארב
 ֹוּמִע תֶסֶנְכִנ ּהָניֵא tָכיִפְל קיִּדַּצַּב הָלְזְלִּזֶׁש יִפְל ןֹועְמִׁש יִּבַר יֵנאָּת ... ,)וט די ,ל תישארב( יִׁשיִא תֶא tֵּתְחַק טַעְמַה .tֵנְּב יֵאָדּוּדִמ יִל אָנ יִנְּת הָאֵל לֶא לֵחָר רֶמֹאּתַו
 הָאֵל ,הָרְּכַּתְׂשִנ ֹוזְו הָרְּכַּתְׂשִנ ֹוז ,הָדיִסְפִה ֹוזְו הָדיִסְפִה ֹוז רָזָעְלֶא יִּבַר רַמָא... ,הָלְיַּלַה tָּמִע בַּכְׁשִי ןֵכָל :)וט ,ל תישארב( ּהָל הָרְמָא איִהְּד אּוה ,הָרּובְקִּב
 םיִאָדּוד הָדיִסְפִה ֹוז רַמָא ןָמְחַנ רַּב לֵאּומְׁש יִּבַר .הָרֹוכְבּו םיִטָבְׁש הָדיִסְפִהְו םיִאָדּוד הָרְּכַּתְׂשִנ לֵחָרְו ,הָרֹוכְבּו םיִטָבְׁש 'ב הָרְּכַּתְׂשִנְו םיִאָדּוד הָדיִסְפִה
 .ֹוּמִע הָרּובְקּו םיִטָבְׁש הָדיִסְפִהְו םיִאָדּוד הָרְּכַּתְׂשִנ לֵחָר ,ֹוּמִע הָרּובְקּו םיִטָבְׁש הָרְּכַּתְׂשִנְו

  די:ז השרפ )אנליו( הבר םירישה ריש
 םיִטָבְׁש הָרְּכַּתְׂשִנְו םיִאָדּוד הָדיִסְפִה הָאֵל ,הָרְּכַּתְׂשִנ ֹוזְו הָרְּכַּתְׂשִנ ֹוז ,הָדיִסְפִה ֹוזְו הָדיִסְפִה ֹוז רֵמֹוא רָזָעְלֶא יִּבַר ,ןָמְחַנ רַּב לֵאּומְׁש יִּבַרְו רָזָעְלֶא יִּבַר
 הָדיִסְפִה הָאֵל .הָרְּכַּתְׂשִנ ֹוזְו הָרְּכַּתְׂשִנ ֹוז ,הָדיִסְפִה ֹוזְו הָדיִסְפִה ֹוז רַמָא לֵאּומְׁש יִּבַר .הָרּובְקּו םיִטָבְׁש הָדיִסְפִהְו םיִאָדּוד הָרְּכַּתְׂשִנ לֵחָר ,הָרּובְקּו
 .םיִטָבְׁש הָדיִסְפִהְו הָרֹוכְּב הָרְּכַּתְׂשִנְו םיִאָדּוד הָרְּכַּתְׂשִנ לֵחָר ,הָרֹוכְּבַה הָדיִסְפִהְו םיִטָבְׁש הָרְּכַּתְׂשִנְו םיִאָדּוד
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  דל - ל קוספ הכ קרפ )תודלות תשרפ( תישארב
ֹּיַו )ל(  ׃םֹוֽדֱא ֹו֖מְׁש־אָֽרָק ןֵּ֥כ־לַע יִכֹ֑נָא ף ֵ֖יָע יִּ֥כ הֶּ֔זַה ֙םֹדָאָה םֹ֤דָאָה־ןִמ ֙אָנ יִנֵ֤טיִעְלַה בֹ֗קֲעַי־לֶֽא וָׂ֜שֵע רֶמא֨
ֹּיַו )אל( ֹּיַו )בל( ׃יִֽל Lְ֖תָרֹֽכְּב־תֶא םֹוּ֛יַכ הָ֥רְכִמ בֹ֑קֲעַי רֶמא֖  הֶּ֥ז־הָּמָלְו תּו֑מָל <ֵ֖לֹוה יִ֥כֹנָא הֵּ֛נִה וָׂ֔שֵע רֶמא֣
ֹּיַו )גל( ׃הָֽרֹכְּב יִ֖ל  בֹ֞קֲעַיְו )דל( ׃בֹֽקֲעַיְל ֹו֖תָרֹכְּב־תֶא רֹּ֥כְמִּיַו ֹו֑ל עַ֖בָּׁשִּיַו םֹוּ֔יַּכ ֙יִּל הָעְבָּׁ֤שִה בֹ֗קֲעַי רֶמא֣
ֹּיַו םיִׁ֔שָדֲע דיִ֣זְנּו םֶחֶ֚ל וָׂ֗שֵעְל ןַ֣תָנ  ׃הָֽרֹכְּבַה־תֶא וָׂ֖שֵע זֶבִּ֥יַו <ַ֑לֵּיַו םׇק֖ ָּיַו ְּתְׁשֵּ֔יַו לַכא֣

 (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. 

  וט קוספ ל קרפ תישארב םייחה רוא
 יתבתכש המ ןייעו ,שממ וב שיש רבד הל תינקה אל יכ העובשב אלא םינקנ ןיאש םירבד םהש םושמ העובש ןושל הצרי וא.. .'וגו בכשי ןכל
 :ושע תרוכב רכמב יל העבשה )ג"ל ה"כ( קוספב
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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. 


