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Parashat VaYetze 5722 “The Wives of Yaakov” http://www.nechama.org.il/cgi-

bin/pagePrintMode.pl?Id=288  

(Con’t of Alon HaDeracha, that didn’t print out: 

  :אינה שאלה בתורה אלא בלשונו וסגנונו של המדרש )אותו הקושי שקיים למשל בבראשית רבה פ"ט 1שאלה ו

על ידי שאמר לשר המשקים "זכרתני... והזכרתני אל  ,זה יוסף "– אשרי הגבר אשר שם ה' מבטחו ולא פנה אל רהבים"

ן הוא כאן הגבר אשר "לא פנה אל הרי אי –ומקשים פרשני המדרש, מאי "זה יוסף"  ."פרעה נתוספו לו שתי שנים

 (?"רהבים

 :מתוך בכורי העתים ,שד"לימצא הלומד אולי עניין בדברי  לשאלה ד

 :בכורי העתים תקפ"ז "שמונה הבדלות" )שבח, הלל, הודה, ברך וכו'( ,שד"ל "'– הפעם אודה את ה"

 .כלל לא "הלל" ולא "שבח" ולא החזקת טובה, רק הכנעות והשפלת עצמווהנה לשון "הודאה" אין ענינה ...

יודו לה' חסדו ונפלאותיו לבני אדם", כי באמת אם היה ענינו שיחזיקו טובה לה' ויתנו " (תהלים ק"ז )ואין להקשות מן...

יספרו". על כן נכון הוא לפרשו: "ירדו לה' "חסדו, מה טעם ונפלאותיו עם בני אדם? הלא תחסר מלת  לו הודאה בעבור

ויכנעו לפניו בעבור חסדו ונפלאותיו לבני אדם" ובכן לא תחסר בכתוב אלא למ"ד אחת והיה לו לומר: יודו ה' לחסדו, 

 .מושכת אחרת עמה' להולמ"ד 

ה" כלל ולשון "הודה לו" שבלשון חכמים איננו מלשון מקרא, גם כי באמת נמשך כענין "התוד "ודע, כי אין ענין "הודה

ומודה ועוזב ירוחם", כך " (משלי כח, יג)ממנו בצד מה, כי כל המודה לחברו משפיל עצמו קצת לפניו. ומה שכתוב 

מי שאחר שחטא לחברו מכניע עצמו לפניו ומשעבד עצמו לכל מה שירצה מי שחטא לו להענישו, ראוי איש כזה פרושו: 

 .שירוחם

ועתה תנו " (עזרא י', י"א )והשם הנגזר מן הפעל הזה הוא "תודה", וענינו הכנעת עצמו לרצון אחרים, כענין שנאמר...

תודה לה' אלוקי אבותיכם ועשו רצונו"... וכן "זבח תודה", הוא קרבן שאדם מביא להורות הכנעתו לפניו ית'. לפיכך 

חים, כי לי כל חיתו יער וגו', אמר )נ' י"ד( "זבח לאלוקים כי אין חפץ לה' בעולות וזב ,(תהלים ג )אחר שהזכיר אסף

תודה ושלם לעליון נדריך". כלומר אע"פ שאין חפץ לה' בעולות שהן כליל לגבוה כי לא למתנותינו הוא צריך, היה חפץ 

ם והם משני מינים: אם לתודה, להורות הכנעתו על כל אשר הטיב עמנו לשעבר, וא ,הוא בשלמים הנאכלים לבעלים

כנגד הנדרים, "אחלצך ותכבדני" כנגד  "לנדר ולנדבה להתחנן לו על העתיד. והוסיף ואמר )ג' ט"ו( "וקראני ביום צרה

 .התודה

את  "והנה אין להכחיש כי הזבח הזה הוא כולל ענין החזקת טובה על כל אשר גמלנו ה', ואמנם איך יכלול לשון "תודה

בלבו כי חסד חנם עשה לו אלוקים, בלי שיהיה ראוי לכך, והוא משפיל  ההודאה הזאת, הנה הוא, מפני שהזובח מכיר

 ."קטונתי מכל החסדים" (בראשית ל"ב )ומכניע, לבו לפניו, כטעם

מרה )כ"ט ל"ב( "כי ראה ה' בעניי כי עתה ומן הענין הזה הוא מה שאמרה לאה "הפעם אודה את ה'". כי בבן הראשון א

יאהבני אישי" וזה חסד שאין לומר שלא היתה ראויה לו, כי ראויה כל אשה טובה שיאהבנה בעלה. וכן בבן השני... וכן 

 (...הפעם ילוה אישי אלי" וגם זה דבר שלא היתה בלתי ראויה אליו"בשלישי 

 
 בראשית פרק כט

י ָב֑נֹו ֵּ֣ ן ְשת  ל:)טז( ּוְלָלָבָ֖ ֵֽ ם ַהְקַטָנָ֖ה ָרח  ֵׁ֥ ה ְוש  ָאָ֔ ם ַהְגֹדָל֙ה ל  ֵׁ֤  ת ש 
ה: ֵֽ ת ַמְרא  ַאר ִויַפֵׁ֥ ה ְיַפת־ֹתָ֖ ְיָתָ֔ ֙ל ָהֵֽ ה ַר֑כֹות ְוָרח  ָאָ֖ ֵׁ֥י ל  ינ   )יז( ְוע 

ה: ל ִבְתךָ֖ ַהְקַטָנֵֽ ֵׁ֥ ים ְבָרח  ַבע ָשִנָ֔ ֵּ֣ ֱעָבְד֙ך ש  ֵֽ ר א  אמ  ֹֹּ֗ ל ַוי ֑ ת־ָרח  ב א  ב ַיֲעֹקָ֖ ֱאַהֵׁ֥  )יח( ַוי 
י:)יט(  ה ִעָמִדֵֽ ר ְשָבָ֖ ֑ יש ַאח  ּה ְלִאֵּ֣ י ֹאָתָ֖ ְך ִמִתִתֵׁ֥ ּה ָלָ֔ י ֹאָתֵּ֣ ן ֚טֹוב ִתִתֵּ֣ ר ָלָבֹּ֗ אמ  ֵֹּ֣  ַוי

ּה: ֹו ֹאָתֵֽ ים ְבַאֲהָבתָ֖ ים ֲאָחִדָ֔ יָני֙ו ְכָיִמֵּ֣ ּו ְבע  ים ַוִיְהיֵׁ֤ ַבע ָשִנ֑ ֵּ֣ ל ש  ָ֖ ב ְבָרח  ד ַיֲעֹקֹ֛  )כ( ַוַיֲעֹבֹ֧
ל־ָלָב֙ן  ב א  ר ַיֲעֹקֵׁ֤ אמ  ֹֹּ֨ יָה:)כא( ַוי ֵֽ ל  ֹוָאה א  י ְוָאבָ֖ ּו ָיָמ֑ י ָמְלאָ֖ י ִכֵׁ֥ ת־ִאְשִתָ֔ ה א   ָהָבֵּ֣

ה: ֵֽ ֹום ַוַיֵַׁ֥עׂש ִמְשת  י ַהָמקָ֖ ֵׁ֥ ת־ָכל־ַאְנש  ן א  ף ָלָבֹ֛ ֱאֹסֵׁ֥  )כב( ַוי 
יָה: ֵֽ ל  א א  ָֹ֖ יו ַוָיב ָל֑ ּה א  א ֹאָתָ֖ ֵׁ֥ ֹו ַוָיב  ה ִבתָ֔ ָאֵּ֣ ת־ל  ב ַוִיַק֙ח א  ר  י ָבע ָ֔  )כג( ַוְיִהֵּ֣

 ֵׁ֤ ה:)כד( ַוִית  ֹו ִשְפָחֵֽ ה ִבתָ֖ ָאֵׁ֥ ה ִשְפָח֑תֹו ְלל  ת־ִזְלָפָ֖ ּה א   ן ָלָב֙ן ָלָ֔
ְדִתי עִ  ֙ל ָעַבֵּ֣ א ְבָרח  ֵֹׁ֤ י ֲהל יָת ִלָ֔ ן ַמה־זֹא֙ת ָעִׂשֵּ֣ ל־ָלָבֹּ֗ ר א  אמ  ֵֹּ֣ ה ַוי ָא֑ וא ל  ר ְוִהנ ה־ִהָ֖ ק  י ַבֹבָ֔ ִני:)כה( ַוְיִהֵּ֣ ָמה ִרִמיָתֵֽ ְך ְוָלָ֖  ָמָ֔

ן לֹא־י עָ  ר ָלָבָ֔ אמ  ֵֹּ֣ ה:)כו( ַוי ֵׁ֥י ַהְבִכיָרֵֽ ה ִלְפנ  ת ַהְצִעיָרָ֖ ֵׁ֥ נּו ָלת  ֑ ן ִבְמקֹומ  ָ֖ ה כ  ֵׁ֥  ׂש 
ים אֲ  ַבע־ָשִנֵׁ֥ ֵֽ ֹוד ש  י עָ֖ ד ִעָמִדָ֔ ר ַתֲעֹבֵּ֣ ֵּ֣ את ַבֲעֹבָד֙ה ֲאש  ֹֹּ֗ ת־ז ה ְלךָ֜ ַגם־א  את ְוִנְתָנֹּ֨ ֹ֑ ַע ז ֵּ֣ ָ֖א ְשב  ֹות:)כז( ַמל  רֵֽ  ח 

ַע  ֵּ֣ ָ֖א ְשב  ן ַוְיַמל  ַעׂש ַיֲעֹק֙ב כ ָ֔ ה:)כח( ַוַיֵׁ֤ ֹו ְלִאָשֵֽ ֹו לֵׁ֥ ל ִבתָ֖ ֵׁ֥ ת־ָרח  ֹו א  ן־לֹ֛ את ַוִית  ֹ֑  ז
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ה: ה ִשְפָח֑תֹו ָלָּ֖ה ְלִשְפָחֵֽ ת־ִבְלָהָ֖ ֹו א  ל ִבתָ֔ ֵּ֣ ן ָלָב֙ן ְלָרח  ֵׁ֤  )כט( ַוִית 
ים ַבע־ָשִנֵׁ֥ ֵֽ ֹוד ש  ֹו עָ֖ ד ִעמָ֔ ה ַוַיֲעֹבֵּ֣ ָא֑ ל ִמל  ָ֖ ת־ָרח  ם־א  ב ַגֵֽ ֱאַהֵׁ֥ ל ַוי  ל־ָרח ָ֔ ֹות: )ל( ַוָיבֹ֙א ַגֵּ֣ם א  רֵֽ  ֲאח 

ה: ל ֲעָקָרֵֽ ָ֖ ּה ְוָרח  ת־ַרְחָמ֑ ח א  ה וִַיְפַתָ֖ ָאָ֔ ה ל  י־ְׂשנּוָאֵּ֣ ְַּ֤רא ְיֹקָו֙ק ִכֵֽ  )לא( ַוַיֵׁ֤
י עַ  י ִכֵׁ֥ ה ְיֹקָו֙ק ְבָעְנִיָ֔ י־ָרָאֵׁ֤ ה ִכֵֽ ְמָרֹּ֗ י ָאֵֽ ן ִכֵּ֣ ֑ ֹו ְראּוב  א ְשמָ֖ ן ַוִתְקָרֵׁ֥ ד ב ָ֔ ל  ֵּ֣ ָא֙ה ַות  ַהר ל  ִני ִאיִשֵֽ )לב( ַוַתֵׁ֤ ה י ֱאָהַבֵׁ֥  י:ָתָ֖

֑ה ת־ז  י ַגם־א  ן־ִלָ֖ ִכי ַוִית  ה ָאֹנָ֔ י־ְׂשנּוָאֵּ֣ ע ְיֹקָו֙ק ִכֵֽ י־ָשַמֵׁ֤ ר ִכֵֽ אמ  ֒ן ַותֹֹּ֗ ד ב  ל  ֵּ֣ ַהר עֹו֘ד ַות  ֹון: )לג( ַוַתֵּ֣ ֹו ִשְמעֵֽ א ְשמָ֖  ַוִתְקָרֵׁ֥
י  ַלָ֔ ֵׁ֤ה ִאיִש֙י א  ַע֙ם ִיָלו  ה ַהַפ֙ ר ַעָתֵׁ֤ אמ  ֒ן ַותֹֹּ֗ ד ב  ל  ֵּ֣ ַהר עֹו֘ד ַות  י:)לד( ַוַתֵּ֣ ִוֵֽ ֹו ל  א־ ְשמָ֖ ן ָקָרֵֽ ֵׁ֥ ים ַעל־כ  ה ָבִנ֑ ֹו ְשֹלָשֵּ֣ ְדִתי לָ֖ י־ָיַלֵׁ֥  ִכֵֽ

ַתעֲ  ה ַוֵֽ ֹו ְיהּוָד֑ ה ְשמָ֖ ן ָקְרָאֵׁ֥ ֹ֛ ק ַעל־כ  ת־ְיֹקָוָ֔ ה א  ֵּ֣ ַע֙ם אֹוד  ֙ר ַהַפ֙ אמ  ן ַותֹ֙ ד ב ֹּ֗ ל  ֵּ֣ ֹוד ַות  ַהר עָ֜ ת:)לה( ַוַתֹּ֨ ד  ֵֽ ד ִמל   ֹמָ֖
 

Alef.  

1.    

 בראשית פרק ג

ֹול ְיֹקָוֹ֧ק ֱאֹל)ח(  ת־קֹּ֨ ִַּ֤יְשְמ֞עּו א  ֙י ְיֹקָוֵּ֣ק ֱאֹלקַוֵֽ ֹו ִמְפנ  ם ְוִאְשתֹּ֗ ָאָדָ֜ א ָהֵֽ ּוַח ַה֑יֹום ַוִיְתַחב ֹּ֨ ַּ֤ן ְלרֵּ֣ ְך ַבָגָ֖ ֵׁ֥ ַּ֤ן:קים ִמְתַהל  ץ ַהָגֵֽ ֵׁ֥ ֹוְך ע   ים ְבתָ֖

  רש"י     

יט ו( ובשאר מדרשות יש מדרשי אגדה רבים וכבר סדרום רבותינו על מכונם בבראשית רבה ) -)ח( וישמעו 

. ומשמעו, שמעו ואני לא באתי אלא לפשוטו של מקרא ולאגדה המישבת דברי המקרא דבר דבור על אופניו

 את קול הקדוש ברוך הוא שהיה מתהלך בגן:

 

 שפתי חכמים בראשית פרק כט פסוק יז

גנותה תלמוד שבחה,  ב רצה לומר וכי בא הפסוק לספר בגנות של הצדקת, לכן פירש לפי שהיתה וכו', ומתוך

ואם תאמר דמשמע דגם לאה היתה יפת תואר אלא שעיניה היו רכות, וא"כ אין זה ההיפך של ורחל היתה יפת 

תואר וגו', אלא כן היה לו לומר ועיני רחל יפות, וי"ל כיון שעיניה לא היו יפות גם היא לא היתה יפה, כדאמר 

אין צריך בדיקה, ואם כן נופל שפיר עליו ורחל היתה יפת וגו'  בגמרא )תענית כ"ד א( כלה שעיניה יפות כל גופה

 וק"ל:

2.   

 בראשית פרק כב

ץ ַהֹמִרָי֑ה ְוהַ  ר  ָ֖ ל־א  ְך־ְלךָ֔ א  ק ְול  ת־ִיְצָחָ֔ ְבָת֙ א  ר־ָאַה֙ יְדךֵׁ֤ ֲאש  ת־ְיִחֵֽ ת־ִבְנ֙ך א  א א  ר ַקח־ָנָ֠ אמ  ֹֹּ֡ ד )ב( ַוי ל ַאַחֵּ֣ ה ַע֚ הּו ָש֙ם ְלֹעָלָ֔ ֵׁ֤ ֲעל 

ים  ָהִרָ֔ ֵֽ יך:ה  ֵֽ ל  ר א  ר ֹאַמֵׁ֥ ָ֖  ֲאש 

  רש"י 

אמר לו שני בנים יש לי, אמר לו את יחידך, אמר לו זה יחיד לאמו וזה יחיד לאמו, אמר לו אשר  -את בנך 

אהבת, אמר לו שניהם אני אוהב, אמר לו את יצחק. ולמה לא גילה לו מתחלה, שלא לערבבו פתאום,א 

 מצוה וליתן לו שכר על כל דבור ודבור:ותזוח דעתו עליו ותטרף, וכדי לחבב עליו את ה

 פרק מא שם

ינּו ִאֵׁ֥  ֑ ת־ֲחֹלֹמת  נּו א  ֹו ַוִיְפָתר־ָלָ֖ ר־לָ֔ פ  ים ַוְנַסֹּ֨ ר ַהַטָבִחָ֔ ד ְלַׂשֵּ֣ ב  י ע ֚ נּו ַנֵַּ֣ער ִעְבִרֹּ֗ ם ִאָתָ֜ ר:)יב( ְוָשֹּ֨ ֹו ָפָתֵֽ  יש ַכֲחֹלמָ֖

  רש"י 

 זכירו בלשון בזיון:ארורים הרשעים שאין טובתם שלמה. מ -)יב( נער עברי עבד 

 פרק כה שם

ם ֲאחֹ֛  ן ֲאָר֑ י ִמַפַדָ֖ ֲאַרִמָ֔ ֙ל ָהֵֽ ה ַבת־ְבתּוא  ת־ִרְבָקֹּ֗ ֹו א  ה ְבַקְחתֵּ֣ ים ָשָנָ֔ ן־ַאְרָבִעֵּ֣ י ִיְצָח֙ק ב  ה:)כ( ַוְיִהֵׁ֤ ֹו ְלִאָשֵֽ י לֵׁ֥ ן ָהֲאַרִמָ֖  ֹות ָלָבֵׁ֥

  רש"י 

בתואל ואחות לבן ומפדן ארם, אלא להגיד וכי עדיין לא נכתב שהיא בת  -בת בתואל מפדן ארם אחות לבן 

 שבחה שהיתה בת רשעו ואחות רשע ומקומה אנשי רשע, ולא למדה ממעשיהם:

The common problem in all of these verses is that we are given “too much information.” If 

the point was to identify for the reader a certain individual, so much detail does not have to 

be supplied by the Tora. Therefore, in each case RaShI understands that there is some other 

intent:  

a) Ibid. 29:18 The excessive details about Rachel is attributed to the fact that Lavan was  
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a known trickster, and therefore Yaakov wanted  to be as sure as he could be (as 

RaShI notes, in the end, it all didn’t help) that he would end up marrying the woman 

to whom he was attracted and not someone else. 

b)  Ibid. 22:2 Avraham, because he was so attached to Yitchak, might try to substitute 

someone else instead of this son. Therefore, God Spells out whom He Wishes 

Avraham to sacrifice.  

c)  Ibid. 41:12 Because the wife of Potifera wished to paint as bleak a picture of Yosef as 

possible in order to gain everyone’s sympathy, she mentions many points of 

reference which would render others critical of him.  

d) Ibid. 25:20 Despite her various checkered relatives who one would have expected to 

corrupt Rivka, she emerged from her upbringing with her integrity intact.  

 Ibid. 29:25 should have said: “U’Matzah SheHi Leah” (and he discovered that she was Leah) .א.3

instead of implying that somehow she had started out as Rachel, but had somehow 

transformed into Leah. Therefore, the Midrash comes up with the hypothesis that a system 

of secret signs had been compromised with Rachel sharing them with her sister in order that 

her sister not be humiliated when at the wedding Yaakov would confront Lavan with the 

fact that he had reneged on his agreement.  

 Per the simple meaning of the verse, one wonders how Yaakov could have been tricked in .ב   

this manner. But per the Midrash, his self-confidence resulting from the secret signs that he 

and Rachel had agreed upon led him to be insufficiently circumspect. Perhaps in this way, 

blame shifts away from Yaakov and onto the sisters and Laven for deciding to trick the 

unwary Chatan, despite the elaborate precautions that he may have taken.  

4.      

 בכור שור בראשית פרק כט פסוק כז

"כי )פ' כא( י שבע שני עבודתו כבר מילא, כדכתיב לעיל )כז( מלא שבוע זאת: של שבעת ימי המשתה, כ

)שם מלאו ימי", וכן מוכיחים הפסוקים בתוך י"ד שנים שעבד בשביל רחל נולד יוסף, כי בלדת יוסף אמר: 

 "שלחני".ל:כה( 

  Yaakov could have rationalized that since Lavan had dealt with him dishonestly, he could do .א.5

the same in return, and instead of working the additional seven years, he would simply walk 

out at that point. Therefore, the Midrash has Yaakov confirm that indeed he would fulfill his 

end of the bargain despite having been tricked into it. Yaakov could look at is as if in order to 

marry Rachel, instead of seven years of work, he now has to produce fourteen years, since 

he never wished to marry Leah in the first place.  

 In verse 27, when Lavan is defining the conditions, since this was someone who saw no .ב

problem in altering whatever was agreed upon (see Ibid. 31:41), therefore what good would 

his word be. However, when Yaakov ratifies what had been said, since he had a reputation 

for being honest in spite of how he was treated, you can assume that Yaakov would make 

good on his promise.  

Beit.  

1.   Lavan never wished to acknowledge that another individual had virtue. So even his praise is 

essentially a “put-down,” i.e., “better you than another,” as opposed to “how lucky I am to 

have you for a son-in-law.” 

2.    It seems to me that the literal meaning of the verse is that Lavan would prefer not to marry 

off his daughters to anyone—perhaps he could keep them in thrall to work for him, or he  
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simply didn’t trust other men to respect his daughters, as is implied in Ibid. 31:50. R. Bachaya 

attributes to Lavan the sentiment that he realizes that it is only natural for his daughters to 

be married rather than single, and therefore he might as well have Yaakov a son-in-law than 

someone else.    

Gimel.  

Akeidat Yitzchak doesn’t understand how seven years of work could be in Yaakov’s eyes like 

a mere “several days.” However, the verse states that due to Yaakov’s love for Rachel, the 

many years seemed to him like only a few days. Lavan agreed to a time frame, and Yaakov 

threw himself into his work, understanding that it was “just a matter of time” until his goal 

will be realized. When an individual has a fixed goal, he gears himself to achieve that goal, 

and his single-mindedness make the time fly. Before he knows it, his goal has already been 

realized. However, when the woman turned out to be Leah, the reality sunk in regarding the 

many years that he had spent to be able to marry Rachel, only to be thwarted by Lavan and 

Leah—and for that matter, Rachel as well.  

Daled.  

1.   The understanding of Pirkei D’R. Eliezer saying that the source of Sheva Berachot derives 

from Yaakov, is that the “case” of Yaakov substantiates the practice, even though it was 

proposed by Lavan that Yaakov fulfill a week with Leah, and afterwards he would be 

permitted to marry Rachel as well.  

2.      

 מלכים ב פרק ה

ַתן־ְיֹקָוֵׁ֥  ֹו ָנֵֽ י־בֹ֛ ים ִכֵֽ א ָפִנָ֔ ֵּ֣ י ֲאֹדָני֙ו ּוְנׂש  ֵׁ֤ ֹול ִלְפנ  ם ָהָיֵּ֣ה ִאישׁ֩ ָגדֹּ֨ ְך־ֲאָרָ֜ ל  ֵֽ א מ  ַנֲעָמן ַׂשר־ְצָבֹּ֨ ה )א( ְוָ֠ םק ְתשּוָעָ֖ יש ָהָיֹ֛ה  ַלֲאָר֑ ְוָהִאֹּ֗

ע: ִיל ְמֹצָרֵֽ ֹור ַחָ֖  ִגבֵׁ֥

When Yaakov is told to travel to Lavan’s home, his destination is identified as Padena Aram:  

 בראשית פרק כח

ה  ָנֵֽ ֵּ֣ ְ֙ך ַפד  ּום ל  ם)ב( קָ֖ ך: ֲאָרָ֔ ֵֽ י ִאמ  ן ֲאִחֵׁ֥ ֹות ָלָבָ֖ ה ִמְבנֵׁ֥ ך ְוַקח־ְלךֵׁ֤ ִמָש֙ם ִאָשָ֔ ֑ י ִאמ  ל ֲאִבֵּ֣ ָ֖ יָתה ְבתּוא  ֵׁ֥  ב 

Consequently, if Na’aman was a general for the people of Aram and brought them 

redemption and victory, the Midrash suggests that the victory was in recognition of the 

kindness shown to Yaakov on his second nuptials, this time with Rachel. 

Heh.  

One would expect that HaShem’s Actions would be a function of the beloved wife rather 

than the hated one. Therefore, in the case of Chana, the focus is upon her, and instead of 

saying that HaShem “Opened” Penina’s womb, instead the text states that He Closed 

Chana’s, despite Elkana’s positive feelings towards her.  

In the case of Rachel, if the focus would have been on Rachel, then the text would state: 

“And HaShem Closed Rachel’s womb,” instead of stating that He Opened Leah’s. Apparently 

in the case of Rachel and Leah, it wasn’t about making the beloved wife appeal to God for a 

child, but rather how to address Yaakov’s preference, with the thought being that by Leah 

conceiving children, the emotional imbalance between the two sisters vis-à-vis Yaakov 

would be somewhat mitigated.  

Vav. 

1.    With respect to Avraham, the idiomatic phrase is “from the day that HaShem Created the 

world” because Avraham was the one who ten generations after Noach, acknowledged both 

HaShem’s Existence and His Creatorship. Since Avraham was alone in recognizing God’s Role 
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vis-à-vis the world, he can speak in singular terms as if objectively he alone had discovered 

this fact. He even employs this very language, when, in his arguments on behalf of the 

residents of Sodom and Amora, he states: (Ibid. 18:25) 

 פרק יחבראשית 

ָלה ָלָ֔  ע ָחִלֵּ֣ יק ָכָרָש֑ ע ְוָהָיֵׁ֥ה ַכַצִדָ֖ ית ַצִדי֙ק ִעם־ָרָשָ֔ ה ְלָהִמֵׁ֤ ר ַהז ֹּ֗ ת׀ ַכָדָבֵּ֣ ֲעׂשֵֹּ֣ ָלה ְלךָ֜ מ  ץְך )כה( ָחִלֹּ֨ ר  ֙ט ָכל־ָהָאָ֔ א  ֲהֹשפ  ֵֹׁ֥ ל

ט: ה ִמְשָפֵֽ ָ֖  ַיֲעׂש 

 Leah, is several generations removed from Avraham, and grew up in the idolater Lavan’s 

home. Therefore, because she is of a less philosophical bent, and is relatively new to this 

particular theology, she adds the possessive pronoun, “His World.” 

2.    It would appear that the names that Leah gave her first three sons all had to do with her 

feelings of rejection by her husband, Yaakov:  

 בראשית פרק כט

ה  ְמָרֹּ֗ י ָאֵֽ ן ִכֵּ֣ ֑ ֹו ְראּוב  א ְשמָ֖ ן ַוִתְקָרֵׁ֥ ד ב ָ֔ ל  ֵּ֣ ָא֙ה ַות  ַהר ל  ה ְיֹקָו֙ק בְ )לב( ַוַתֵׁ֤ י־ָרָאֵׁ֤ י ִכֵֽ י:ָעְנִיָ֔ ִני ִאיִשֵֽ ה י ֱאָהַבֵׁ֥ י ַעָתָ֖  ִכֵׁ֥

ר  אמ  ֒ן ַותֹֹּ֗ ד ב  ל  ֵּ֣ ַהר עֹו֘ד ַות  ִכי)לג( ַוַתֵּ֣ ה ָאֹנָ֔ י־ְׂשנּוָאֵּ֣ ע ְיֹקָו֙ק ִכֵֽ י־ָשַמֵׁ֤ ֹון: ִכֵֽ ֹו ִשְמעֵֽ א ְשמָ֖ ֑ה ַוִתְקָרֵׁ֥ ת־ז  י ַגם־א  ן־ִלָ֖  ַוִית 

ר ַעָתֵׁ֤  אמ  ֒ן ַותֹֹּ֗ ד ב  ל  ֵּ֣ ַהר עֹו֘ד ַות  יה )לד( ַוַתֵּ֣ ַלָ֔ ֵׁ֤ה ִאיִש֙י א  ַע֙ם ִיָלו  י: ַהַפ֙ ִוֵֽ ֹו ל  א־ ְשמָ֖ ן ָקָרֵֽ ֵׁ֥ ים ַעל־כ  ה ָבִנ֑ ֹו ְשֹלָשֵּ֣ ְדִתי לָ֖ י־ָיַלֵׁ֥  ִכֵֽ

Perhaps by her fourth child, Leah had resigned herself to how Yaakov was determined to 

treat her, and therefore related to the child purely in her own terms, i.e., she was thankful 

that she had had the opportunity to give birth to a fourth son.  

 


