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י ַהְבֵאר    (בכט, ) ְוָהֶאֶבן ְגֹדָלה ַעל פִּ

אמורה להיות מכוסה    יתציבוראר  ב  רש"ר הירש:

סתה  ו באר זו כ.  שיוכלו להרימה בקלותבכיסוי קל,  

  אמון זה בזה   ותנ נ  אל  בני ארםמשום שכבדה,  אבן  ב

היתה  ועינ שצרהם  מא  ל,  יותר  אחד  רעהו,  ישאב 

בלו אותה  כיסו  כולם כיסוי  כן  במעמד  שרק  כבד, 

 .  לשאוב מיםיזה ולהזכלו ומשותפים י  ובכוחות 

י ֲהלֹא  יָת לִּ ַויֹאֶמר ֶאל ָלָבן ַמה זֹאת ָעשִּ

י יָתנִּ מִּ ָמְך ְוָלָמה רִּ י עִּ  (כהכט, ) ְבָרֵחל ָעַבְדתִּ

ֹּאת : א. 'דבריםשני  יעקב קבל על    :אור החיים ַמה ז

י יָת לִׂ לאה במקום רחל. את  שנתן    ,על המעשה  , 'ָעשִׂ

י'  ב. יָתנִׂ מִׂ שלא   רמז לו.  בדרך רמאות  קטנ ש  ,'ְוָלָמה רִׂ

 .  רמאותבאם לא היה עושה  כל כך  היה מקפיד 

יָרה  ְמקֹוֵמנּו ָלֵתת ַהְצעִּ לֹא ֵיָעֶשה ֵכן בִּ

יָרה ְפֵני ַהְבכִּ   (כוכט, ) לִּ

הלוי ברמזלבן  :  בית  אותו  אפשר   ,קינטר  כאומר 

כןש המנהג  לפני  את  להקדים    ,במקומכם  הצעיר 

אבל במקומנו לא   , )כפי שנעשה בברכות...(,הבכור

 . יעשה כןי

 

 

  . 

 

ְתָך ַהְקַטָנה ים ְבָרֵחל בִּ  ֶאֱעָבְדָך ֶשַבע ָשנִּ

ראויה אז להריון. יעקב רצה   רחל לא היתה  :טור

לגיל   שתגיע  עד  ש ויום  12להמתין  ראויה,    תהיה 

   . להריון

ְקָרא ְלָרֵחל ּוְלֵלָאה ַהָשֶדה   (לא, ד) ַויִּ

אגדה:   דבר מדרש  לדבר  שרוצה  לאדם  "מכאן 

סתר יצא לשדה ויספר במקום שאין שומעין אותו  

בני אדם, שאזנים לכותל ואזנים ליער, אבל בשדה 

 אין כלום". 

ַוַתַען ָרֵחל ְוֵלָאה ַותֹאַמְרָנה לֹו ַהעֹוד ָלנּו 

 (ידלא, ) ֵחֶלק ְוַנֲחָלה

 בי ר  ? להי למה מתה רחל תח"  מדרש רבה )עד, ד(: 

". אכן נהגה רחל שדברה בפני אחותה  :יודן אמר

 .שלא כדין, ונענשה על כך 

טוב שכל  מימיך "  :מדרש  ראית  יוסי:  רבי  אמר 

לשמעון,   קורא  אלא אדם  אותו?  עונה  וראובן 

לרחל קרא ורחל ענתה אותו, אלא שלאה הודית 

ֹּאַמְרָנה לֹו ַהעֹוד ָלנּו'".   לדברי רחל, שנאמר 'ַות

 



 

ְבֶנה ַקח לֹו ַיֲעֹקב ַמַקל לִּ ַוְיַפֵצל  ...ַויִּ

 (לז)ל,  ָבֵהן ְפָצלֹות

היאך עשה    ,ואם תאמר"  פסיקתא זוטרתא:

,  להציג את המקלות על הבריכות  ,יעקב ככה

חלילה אין זה    , תשובה  ? והדבר נראה כגניבה

מה שעשה על    . , שהמלאך כבר אמר לוגניבה

המלאך   לו,  ...  עשהפי  מסייע  המלאך  והיה 

כי סייעתא מן  ללמדך  ...  וילדו כיוצא במקלות

 ". שמיא היה

 

י ְבֵעת ַיֵחם ַהצֹאן ָוֶאָשא ֵעיַני  ַוְיהִּ

    (ילא, ) ָוֵאֶרא ַבֲחלֹום

טוב:   שכל  הענין  מדרש  מספר  היה  כך  "כל 

מכאן שאדם    .כדי שלא יחשדוהו כגנבלהם,  

חייב לצאת מידי הבריות, ואפילו מיד אשתו  

וא  יתגנה    ע"פ ובניו,  שלא  כדי  לו,  שכפופין 

 עליהם". 

 


