כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל
 .1בראשית | פרק כט
ת־ה ֶׁא֙ ֶׁבן֙
א
ל
י
֤
ב
ק
֗
ע
ש
ג
֣
י
ו
מ
֑
א
י
ח
֣
א
ן
ב
֖
אן
ת־צ
֥
א
ו
מ
֔
א
י
ח
֣
א
ן
֙
ב
ב
ל
ח
֗
ת־ר
א
ב
ק
֜
ע
ה
וַ ַ יַ ֲ וַ ָ גֶׁ ֶׁ ָ
לָ ָ ֲ
וְ ֶׁ
ַ ת־לָ ָ ֲ
ֶׁ ָ
(י) וַ יְ ה֡י ַכ ֲא ֶׁשר֩ ָר ָא֨ יַ ֲ
מ ַעל֙ ֣פי ַה ְבא֔ר וַ ַי֕ ְש ְק ֶׁאת־צ֥אן לָ ָב֖ן ֲאח֥י א ּֽמו( :יא) וַ י ַש֥ק יַ ֲעק֖ב לְ ָרח֑ל וַ י ָש֥א ֶׁאת־קל֖ו וַ י ְּֽב ְך( :יב) וַ ַיג֨ד יַ ֲעק֜ב
יה ֔הוא וְ כ֥י ֶׁבן־ר ְב ָק֖ה ֑הוא וַ ָת֖ ָרץ וַ ַתג֥ד לְ ָא ּֽב ָיה( :יג) וַ יְ הי֩ כ ְשמ֨ ַע לָ ָב֜ן ֶׁאת־ש֣ ַמע׀ יַ ֲעק֣ב ֶׁבן־
לְ ָרח֗ל ֣כי ֲאח֤י ָאב֙ ָ ֙
אמר
ֲאחת֗ו וַ ָי֤ ָרץ ל ְק ָראתו֙ וַ יְ ַח ֶׁבק־לו֙ וַ יְ נַ ֶׁשק־ל֔ו וַ יְ ביא֖הו ֶׁאל־בית֑ו וַ יְ ַספ֣ר לְ לָ ָב֔ן ֥
ל־ה ְד ָבר֖ים ָה ּֽא ֶׁלה( :יד) וַ י֤ ֶׁ
את ָכ ַ
א ָתה וַ ֲע ַב ְד ַת֖ני ח ָנ֑ם
י־אח֣י ַ ֔
א ָתה וַ י֥ ֶׁשב עמ֖ו ֥
א ְך ַע ְצמ֥י ו ְב ָשר֖י ָ ֑
לו לָ ָב֔ן ַ ֛
֙
אמר לָ ָבן֙ לְ יַ ֲעק֔ב ֲהכ ָ
ח ֶׁדש יָ ּֽמים( :טו) וַ י֤ ֶׁ
ָ
שם ַה ְגדלָ ה֙ ל ָא֔ה וְ ש֥ם ַה ְק ַט ָנ֖ה ָר ּֽחל( :יז) וְ עינ֥י ל ָא֖ה ַרכ֑ות
ה־מ ְש ֻּכ ְר ֶׁ ּֽתך( :טז) ולְ לָ ָב֖ן ְשת֣י ָבנ֑ות ֤
ַהג֥ ָידה ֖לי ַמ ַ
ש ַבע ָשנ֔ים ְב ָרח֥ל ב ְתךָ֖
ָ
אמר ֶׁ ּֽא ֱע ָב ְדך֙ ֶׁ ֣
ת־רח֑ל וַ י֗ ֶׁ
יפ֥ת ַמ ְר ֶׁ ּֽאה( :יח) וַ ֶׁי ֱא ַה֥ב יַ ֲעק֖ב ֶׁא ָ
וְ ָרחל֙ ָ ּֽהיְ ָת֔ה יְ ַפת־ת֖ ַאר ו ַ
ְ
ש ַבע
טוב תת֣י א ָת֣ה לָ ֔ך מתת֥י א ָת֖ה לְ א֣יש ַאח֑ר ְש ָב֖ה ע ָמ ּֽדי( :כ) וַ ַי ֲעב֧ד יַ ֲעק֛ב ְב ָרח֖ל ֶׁ ֣
אמר לָ ָב֗ן ֚
ַה ְק ַט ָנּֽה( :יט) וַ י֣ ֶׁ
אמר יַ ֲעק֤ב ֶׁאל־לָ ָבן֙ ָה ָב֣ה ֶׁאת־א ְשת֔י ֥כי ָמלְ א֖ו יָ ָמ֑י
ָשנ֑ים וַ י ְהי֤ו ְבעינָ יו֙ ְכיָ מ֣ים ֲא ָחד֔ים ְב ַא ֲה ָבת֖ו א ָ ּֽתה( :כא) וַ י֨ ֶׁ
־אנְ ש֥י ַה ָמק֖ום וַ ַי֥ ַעש מ ְש ֶׁ ּֽתה( :כג) וַ יְ ה֣י ָב ֶׁע֔ ֶׁרב וַ י ַקח֙ ֶׁאת־ל ָא֣ה בת֔ו
ת־כל ַ
ּֽיה( :כב) וַ ֶׁי ֱאס֥ף לָ ָב֛ן ֶׁא ָ
וְ ָאב֖ו ָאה אלֶׁ ָ
ּֽיה( :כד) וַ ית֤ן לָ ָבן֙ לָ ֔ה ֶׁאת־זלְ ָפ֖ה ש ְפ ָחת֑ו לְ ל ָא֥ה בת֖ו ש ְפ ָ ּֽחה( :כה) וַ יְ ה֣י ַבב֔ ֶׁקר וְ הנה־
וַ ָיב֥א א ָת֖ה אלָ ֑יו וַ ָיב֖א אלֶׁ ָ
ְ
אמר לָ ָב֔ן לא־
יתני( :כו) וַ י֣ ֶׁ
ית ֔לי ֲהל֤א ְב ָרחל֙ ָע ַב֣ ְדתי ע ָמ֔ך וְ לָ ֖ ָמה רמ ָ ּֽ
אמר ֶׁאל־לָ ָב֗ן ַמה־זאת֙ ָעש֣ ָ
֖הוא ל ָא֑ה וַ י֣ ֶׁ
ָ
ם־את־ז֗את ַב ֲעב ָדה֙ ֲא ֶׁש֣ר
י ָע ֶׁש֥ה ֖כן ב ְמקומ֑נו לָ ת֥ת ַה ְצע ָיר֖ה ל ְפנ֥י ַה ְבכ ָ ּֽירה( :כז) ַמל֖א ְש ֻּב֣ ַע ֑זאת וְ נ ְתנָ ֨ה לְ ך֜ ַג ֶׁ
ת־רח֥ל בת֖ו ֥לו לְ א ָ ּֽשה:
ַת ֲעב֣ד ע ָמד֔י ֖
ע־שנ֥ים ֲאח ּֽרות( :כח) וַ ַי֤ ַעש יַ ֲעקב֙ ֔כן וַ יְ ַמל֖א ְש ֻּב֣ ַע ֑זאת וַ י ֶׁתן־ל֛ו ֶׁא ָ
עוד ֶׁ ּֽש ַב ָ
 .2רש"י | פסוק יח
ברחל בתך הקטנה  -כל הסימנים הללו למה ,לפי שיודע בו שהוא רמאי אמר לו אעבדך ברחל ,ושמא
תאמר רחל אחרת מן השוק ,תלמוד לומר בתך ,ושמא תאמר אחליף ללאה שמה ואקרא שמה רחל,
תלמוד לומר הקטנה ואף על פי כן לא הועיל לו שהרי רמהו:
 .3רבינו בחיי | פסוק טו
ויש לתמוה בזה :מה היתה כוונת יעקב להתחיל להזכיר לו הזמן הגדול של שבע שנים להשתעבד בהם,
ואלו היה לבן מתחיל בזה שיאמר :תעבדני שבע שנים ,היה ראוי לו ליעקב שימעיט הזמן ויאמר כי די לו
בעבודת ב' ושלש שנים שהוא זמן השכיר ,ואיך יתחיל הוא בזה .ויתכן לפרש כי טעם "אעבדך שבע
שנים" ,כדי שתשלים רחל י"ב שנה ויום אחד ותהיה ראויה להריון ,כי קטנה היתה בת חמש שנים כשבאה
עם הצאן ולא היתה ראויה לאיש כלל .ומה שיורה על זה מה שאמר לו :ברחל בתך הקטנה ,כי בידוע
שרחל קטנה מלאה ,אבל באורו :מצד שהיא קטנה איני יכול לנשאה עכשיו ,ומפני זה אמתין לה שבע
שנים ואעבוד אותך ,ואף על פי שהיתה ראויה לביאה ,הנה יעקב גוף של קדושה לא חשב להיות עמה
עד מלאת הימים שתהיה ראויה לבנים ויוכל לקיים המצוה ,כי יודע היה בי"ב שבטים העתידין לצאת
ממנו ,ומה תועלת שישא אשה ויהיה בטל ,וע"כ לא רצה לנשאה עד עבור שבע שנים ותהיה ראויה
להריון.
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נמצאו רחל ולאה נשאו בנות כ"ב כ"ב ,שהיו תאומות.
 .5נחל קדומים (חיד"א)
(ט) ואבואה אליה .ואבואה גימ' כ"א כי רחל ולאה תאומות בנות כ"א שנים .רבינו מהר"א מגרמיזא ז"ל
בפירושו כ"י:

