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כבבראשית 
ןטז יּוְלָלָבָ֖ ֵּ֣ םָב֑נֹותְשת  ֵׁ֤ הַהְגֹדָלה֙ ש  ָאָ֔ םל  ֵׁ֥ ל׃ַהְקַטָנָ֖הְוש  ֵֽ ֵׁ֥ייזָרח  ינ  הְוע  ָאָ֖ ל ַ֙ר֑כֹותל  הְוָרח  ְיָתָ֔ ַארָהֵֽ ְיַפת־ֹתָ֖

ת ה׃ִויַפֵׁ֥ ֵֽ ביחַמְרא  ֱֵֽאַהֵׁ֥ בַוי  לַיֲֵֽעֹקָ֖ ֑ ת־ָרח  רא  אמ  ֹֹּ֗ ֱעָבְדך֙ ַוי ֵֽ ַבעא  ֵּ֣ יםש  לָשִנָ֔ ֵׁ֥ ריטַהְקַטָנֵֽה׃ִבְתךְָ֖֙בָרח  אמ  ֵֹּ֣ ַוי
ן י֚טֹובָלָבֹּ֗ ּהִתִתֵּ֣ ְךֹאָתֵּ֣ יָלָ֔ ּהִמִתִתֵׁ֥ ישֹאָתָ֖ רְלִאֵּ֣ ֑ הַאח  י׃ְשָבָ֖ דכִעָמִדֵֽ בַוַיֲֵֽעֹבֹ֧ לַיֲֵֽעֹקֹ֛ ָ֖ ַבעְבָרח  ֵּ֣ ּוָשִנ֑יםש  ְהיֵׁ֤ ַוִיֵֽ

יָניו֙  יםְבע  יםְכָיִמֵּ֣ ֹוֲאָחִדָ֔ ֲהָבתָ֖ ּה׃ְבַאֵֽ רכאֹאָתֵֽ אמ  ֹֹּ֨ בַוי ל־ָלָבן֙ ַיֲֵֽעֹקֵׁ֤ הא  יָהָבֵּ֣ ת־ִאְשִתָ֔ יא  ּוִכֵׁ֥ ְלאָ֖ יָמֵֽ ָיָמ֑
ֹוָאה יָה׃ְוָאבָ֖ ֵֽ ל  ףכבא  ֱֵֽאֹסֵׁ֥ ןַוי  יָלָבֹ֛ ֵׁ֥ ת־ָכל־ַאְנש  ֹוםא  ה׃ַוַיֵַׁ֥עׂשַהָמקָ֖ ֵֽ יכגִמְשת  בַוְיִהֵּ֣ ר  הַוִיַקח֙ ָבע ָ֔ ָאֵּ֣ ת־ל  א 

ֹו אִבתָ֔ ֵׁ֥ ּהַוָיב  יוֹאָתָ֖ ָל֑ אא  ָֹ֖ יָה׃ַוָיב ֵֽ ל  ןכדא  ֵׁ֤ ּהָלָבן֙ ַוִית  הָלָ֔ ת־ִזְלָפָ֖ הִשְפָח֑תֹוא  ָאֵׁ֥ ֹוְלל  ה׃ִבתָ֖ יכהִשְפָחֵֽ ַוְיִהֵּ֣
ר ק  ואַבֹבָ֔ ה־ִהָ֖ הְוִהנ  ָא֑ רל  אמ  ֵֹּ֣ ןַוי ל־ָלָבֹּ֗ יָתַ֙מה־זֹאת֙ א  יָעִׂשֵּ֣ אִלָ֔ ֵֹׁ֤ ל ֲ֙הל ְדִתיְבָרח  ְךָעַבֵּ֣ ָמהִעָמָ֔ ִניְוָלָ֖ כו׃ִרִמיָתֵֽ
ר אמ  ֵֹּ֣ ןַוי הָלָבָ֔ ֵׁ֥ ָעׂש  א־י  ֵֹֽ ןל ָ֖ נּוכ  ֑ תִבְמקֹומ  ֵׁ֥ הָלת  ֵׁ֥יַהְצִעיָרָ֖ ה׃ִלְפנ  אכזַהְבִכיָרֵֽ ָ֖ ֵּ֣עַַ֙מל  אתְשב  ֹ֑ הז ְלך ְ֙וִנְתָנֹּ֨

את ֹֹּ֗ ת־ז ֲעֹבָדה֙ ַגם־א  רַבֵֽ ֵּ֣ דֲאש  ֲעֹבֵּ֣ יַתֵֽ ֹודִעָמִדָ֔ ַבע־ָשִנֵׁ֥יםעָ֖ ֵֽ ֹות׃ש  רֵֽ ןַיֲֵֽעֹקב֙ ַוַיֵַׁ֤עׂשכחֲאח  אכ ָ֔ ָ֖ ֵּ֣עַַ֙וְיַמל  אתְשב  ֹ֑ ז
ֹו ן־לֹ֛ לַוִית  ֵׁ֥ ת־ָרח  ֹוא  ֹוִבתָ֖ ה׃לֵׁ֥ ןכטְלִאָשֵֽ ֵׁ֤ לָלָבן֙ ַוִית  ֵּ֣ ֹוְלָרח  הִבתָ֔ ת־ִבְלָהָ֖ ּהִשְפָח֑תֹוא  ה׃ָלָ֖ ַגֵּ֣םַוָיבֹא֙ לְלִשְפָחֵֽ
ל ל־ָרח ָ֔ בא  ֱֵֽאַהֵׁ֥ לַוי  ָ֖ ת־ָרח  ם־א  הַגֵֽ ָא֑ דִמל  ֹוַוַיֲֵֽעֹבֵּ֣ ֹודִעמָ֔ ַבע־ָשִנֵׁ֥יםעָ֖ ֵֽ ֹות׃ש  רֵֽ הְיהָוה֙ ַוַיְֵַּׁ֤֤ראלאֲאח  י־ְׂשנּוָאֵּ֣ ִכֵֽ

ה ָאָ֔ חל  ּהַוִיְפַתָ֖ ת־ַרְחָמ֑ לא  ָ֖ ה׃ְוָרח  ַהרלבֲעָקָרֵֽ ָאה֙ ַוַתֵׁ֤ דל  ל  ֵּ֣ ןַות  אב ָ֔ ֹוַוִתְקָרֵׁ֥ ןְשמָ֖ ֑ יְראּוב  הִכֵּ֣ ְמָרֹּ֗ הָאֵֽ י־ָרָאֵׁ֤ ִכֵֽ
יְיהָוה֙  יְבָעְנִיָ֔ הִכֵׁ֥ ִניַעָתָ֖ ֱֵֽאָהַבֵׁ֥ י׃י  ַהרלגִאיִשֵֽ דעֹוד֙ ַוַתֵּ֣ ל  ֵּ֣ ן֙ ַות  רב  אמ  ֹֹּ֗ עַות י־ָשַמֵׁ֤ הְיהָוה֙ ִכֵֽ י־ְׂשנּוָאֵּ֣ ִכיִכֵֽ ָאנָֹ֔

י ן־ִלָ֖ ֑הַוִית  ת־ז  אַגם־א  ֹוַוִתְקָרֵׁ֥ ֹון׃ְשמָ֖ ִשְמעֵֽ



כבבראשית 

ןטז יּוְלָלָבָ֖ ֵּ֣ םָב֑נֹותְשת  ֵׁ֤ הַהְגֹדָלה֙ ש  ָאָ֔ םל  ֵׁ֥ ל׃ַהְקַטָנָ֖הְוש  ֵֽ ֵׁ֥ייזָרח  ינ  הְוע  ָאָ֖ ל ַ֙ר֑כֹותל  הְוָרח  ְיָתָ֔ ַארָהֵֽ ְיַפת־ֹתָ֖
ת ה׃ִויַפֵׁ֥ ֵֽ ביחַמְרא  ֱֵֽאַהֵׁ֥ בַוי  לַיֲֵֽעֹקָ֖ ֑ ת־ָרח  רא  אמ  ֹֹּ֗ ֱעָבְדך֙ ַוי ֵֽ ַבעא  ֵּ֣ יםש  לָשִנָ֔ ֵׁ֥ ריטַהְקַטָנֵֽה׃ִבְתךְָ֖֙בָרח  אמ  ֵֹּ֣ ַוי
ן י֚טֹובָלָבֹּ֗ ּהִתִתֵּ֣ ְךֹאָתֵּ֣ יָלָ֔ ּהִמִתִתֵׁ֥ ישֹאָתָ֖ רְלִאֵּ֣ ֑ הַאח  י׃ְשָבָ֖ דכִעָמִדֵֽ בַוַיֲֵֽעֹבֹ֧ לַיֲֵֽעֹקֹ֛ ָ֖ ַבעְבָרח  ֵּ֣ ּוָשִנ֑יםש  ְהיֵׁ֤ ַוִיֵֽ

יָניו֙  יםְבע  יםְכָיִמֵּ֣ ֹוֲאָחִדָ֔ ֲהָבתָ֖ ּה׃ְבַאֵֽ רכאֹאָתֵֽ אמ  ֹֹּ֨ בַוי ל־ָלָבן֙ ַיֲֵֽעֹקֵׁ֤ הא  יָהָבֵּ֣ ת־ִאְשִתָ֔ יא  ּוִכֵׁ֥ ְלאָ֖ יָמֵֽ ָיָמ֑
ֹוָאה יָה׃ְוָאבָ֖ ֵֽ ל  ףכבא  ֱֵֽאֹסֵׁ֥ ןַוי  יָלָבֹ֛ ֵׁ֥ ת־ָכל־ַאְנש  ֹוםא  ה׃ַוַיֵַׁ֥עׂשַהָמקָ֖ ֵֽ יכגִמְשת  בַוְיִהֵּ֣ ר  הַוִיַקח֙ ָבע ָ֔ ָאֵּ֣ ת־ל  א 

ֹו אִבתָ֔ ֵׁ֥ ּהַוָיב  יוֹאָתָ֖ ָל֑ אא  ָֹ֖ יָה׃ַוָיב ֵֽ ל  ןכדא  ֵׁ֤ ּהָלָבן֙ ַוִית  הָלָ֔ ת־ִזְלָפָ֖ הִשְפָח֑תֹוא  ָאֵׁ֥ ֹוְלל  ה׃ִבתָ֖ יכהִשְפָחֵֽ ַוְיִהֵּ֣
ר ק  ואַבֹבָ֔ ה־ִהָ֖ הְוִהנ  ָא֑ רל  אמ  ֵֹּ֣ ןַוי ל־ָלָבֹּ֗ יָתַ֙מה־זֹאת֙ א  יָעִׂשֵּ֣ אִלָ֔ ֵֹׁ֤ ל ֲ֙הל ְדִתיְבָרח  ְךָעַבֵּ֣ ָמהִעָמָ֔ ִניְוָלָ֖ כו׃ִרִמיָתֵֽ
ר אמ  ֵֹּ֣ ןַוי הָלָבָ֔ ֵׁ֥ ָעׂש  א־י  ֵֹֽ ןל ָ֖ נּוכ  ֑ תִבְמקֹומ  ֵׁ֥ הָלת  ֵׁ֥יַהְצִעיָרָ֖ ה׃ִלְפנ  אכזַהְבִכיָרֵֽ ָ֖ ֵּ֣עַַ֙מל  אתְשב  ֹ֑ הז ְלך ְ֙וִנְתָנֹּ֨

את ֹֹּ֗ ת־ז ֲעֹבָדה֙ ַגם־א  רַבֵֽ ֵּ֣ דֲאש  ֲעֹבֵּ֣ יַתֵֽ ֹודִעָמִדָ֔ ַבע־ָשִנֵׁ֥יםעָ֖ ֵֽ ֹות׃ש  רֵֽ ןַיֲֵֽעֹקב֙ ַוַיֵַׁ֤עׂשכחֲאח  אכ ָ֔ ָ֖ ֵּ֣עַַ֙וְיַמל  אתְשב  ֹ֑ ז
ֹו ן־לֹ֛ לַוִית  ֵׁ֥ ת־ָרח  ֹוא  ֹוִבתָ֖ ה׃לֵׁ֥ ןכטְלִאָשֵֽ ֵׁ֤ לָלָבן֙ ַוִית  ֵּ֣ ֹוְלָרח  הִבתָ֔ ת־ִבְלָהָ֖ ּהִשְפָח֑תֹוא  ה׃ָלָ֖ ַגֵּ֣םַוָיבֹא֙ לְלִשְפָחֵֽ
ל ל־ָרח ָ֔ בא  ֱֵֽאַהֵׁ֥ לַוי  ָ֖ ת־ָרח  ם־א  הַגֵֽ ָא֑ דִמל  ֹוַוַיֲֵֽעֹבֵּ֣ ֹודִעמָ֔ ַבע־ָשִנֵׁ֥יםעָ֖ ֵֽ ֹות׃ש  רֵֽ הְיהָוה֙ ַוַיְֵַּׁ֤֤ראלאֲאח  י־ְׂשנּוָאֵּ֣ ִכֵֽ

ה ָאָ֔ חל  ּהַוִיְפַתָ֖ ת־ַרְחָמ֑ לא  ָ֖ ה׃ְוָרח  ַהרלבֲעָקָרֵֽ ָאה֙ ַוַתֵׁ֤ דל  ל  ֵּ֣ ןַות  אב ָ֔ ֹוַוִתְקָרֵׁ֥ ןְשמָ֖ ֑ יְראּוב  הִכֵּ֣ ְמָרֹּ֗ הָאֵֽ י־ָרָאֵׁ֤ ִכֵֽ
יְיהָוה֙  יְבָעְנִיָ֔ הִכֵׁ֥ ִניַעָתָ֖ ֱֵֽאָהַבֵׁ֥ י׃י  ַהרלגִאיִשֵֽ דעֹוד֙ ַוַתֵּ֣ ל  ֵּ֣ ן֙ ַות  רב  אמ  ֹֹּ֗ עַות י־ָשַמֵׁ֤ הְיהָוה֙ ִכֵֽ י־ְׂשנּוָאֵּ֣ ִכיִכֵֽ ָאנָֹ֔

י ן־ִלָ֖ ֑הַוִית  ת־ז  אַגם־א  ֹוַוִתְקָרֵׁ֥ ֹון׃ְשמָ֖ ִשְמעֵֽ



א"עקנד, חלק א, ספר הזוהר
(בתרגום מארמית)

,מובחריםבניםאינםשנואהבניוהלא?שנואה[הייתה]היאלמהוכי–'לאהשנואהכי'הוירא'
היובלוודאיאלא'?לאהשנואהכי'אומרואתה,מלאהיצאוהמובחריםהבניםשכלרואיםואנו
כלמיעקבהתכסוכןועל,בגלויאינםדבריווכל,('דאתכסייאעלמא')המכוסההעולםתמידהוא

.מעשיו

קוראיםאנוכןועל...בדרגותיולעלותהכולתחילתוהוא,הואבגלויהתחתוןהעולם,וראהבוא
שכל',הוא'[לו]קוראיםאנויובלשהואהעליוןהעולם.וגלוי,שמיטהשהואבגלל',אתה'לא

הנסתרהעליוןהעולם...'הואבלילהעמהוישכב'שכתוב,לאה–הדברוסוד.הואבנסתרדבריו
.שגלויבמהאלא,ברצונודבקלאשנסתרבמה–ויעקב.תמיד



מערכת עשר הספירות

יצחקאברהם

יעקב

אהרןמשה

יוסף

דוד



מערכת עשר הספירות

יצחקאברהם

יעקב

אהרןמשה

יוסף

דוד

רחל

לאה



מערכת עשר הספירות

יצחקאברהם

יעקב

אהרןמשה

יוסף

דוד

רחל

לאה

יובל

שמיטה



מערכת עשר הספירות
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א"קנח ע, חלק א, ספר הזוהר
(בתרגום מארמית)

לאכןועל,בגלויולאובסתרבנסתרהואהעליוןהעולםשכן,הםבנסתרלאהשלמעשיהוכל
שהעולםבגלל–ודאיהואשכךוראהובוא.רחלשלמותהכמולאהשלמותה[בתורה]נזכר

במערת[בקבורתה]לאהנסתרהכןעל,בגלוידבריוכלהתחתוןוהעולם,בסתרדבריוכלהעליון
.בגלויוזובסתרזו–הגלויהבדךר[נקברה]ורחל,המכפלה







, 134', היהודיטריפוןדיאלוג עם , 'יוסטינוס מרטיר
306-305' עמ, ה"ירושלים תשס, רוקח' מהדורת ד

;כריסטוסידיעלגמרלידילבואהיהשעתידהמעשהשלסמליםהיויעקבנישואי

והוא,אחתובעונהבעתאחיותשתייישאשיעקבהאללחוקתמנוגדהיההדברשהרי

שבהוא,יותרהצעירהלגבישוללאותוומשהוליכו,הבנותלמעןללבןמשתעבד

רחלואילו,הכנסתוביתשלכםהעםאכןהיאלאה,ברם.שניםשבעלמשךוהשתעבד

כריסטוס.והמגוונותהמנומרותהצאןתמורתלבןאתעבדיעקב...שלנוהכנסייההיא

שללבעליהאנושיהמיןבניכללמעןהצלבעלהוקעהכדיעדאףבעבדותהשתעבד

היולאהעיני.הצלבשלוהמיסטריוןהדםבאמצעותקנהשאותם,והצורותהגוונים

.'...מאד(חלשות)שלכםהנפשעיניאףוהרי,חלשות



Bible Moralisèe, G. B. Guest Edition , London 1997, p. 60



ויעקב  . שתיים זקנות ושתיים צעירות, ליעקב היו ארבע נשים–כאן 

.בחר בצעירות ודחה את הזקנות

מסמל את ישו  , יעקב דחה את הזקנות ובחר בצעירות[זה ש]

הכנסיהאת [ במקומו]שהניח מאחוריו את החוק העתיק ובחר 

יעקב מייצג את ישו שבחר , על כן. שהיא צעירה ויפה, הקדושה

בית  ]הסינגוגה–על פני הזקנה , הכנסיהכלומר את , את הצעירה

היהודייה[ הכנסת




