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Rock and Roll--- With Ya’akov Avinu? 

Source 1: Bereishit Ch. 29 

1 Now Jacob lifted his feet and went to the 
land of the people of the East. 

  
ְרָצה ְבֵני־ א יו ַוֵיֶֹ֖לְך ַאָּׂ֥ ב ַרְגָלָ֑ א ַיֲַֽעק ֹ֖ ָשָּׂ֥ ַויִּ

ֶדם:  ֶקַֽ

2 And he looked, and behold! a well in the 
field, and behold! three flocks of sheep lying 
beside it, because from that well they would 
water the flocks, and a huge rock was upon 
the mouth of the well. 

  

ם  ב ֵנה־ָשַּ֞ ה ְוהִּ ר ַבָשֶדֶ֗ ֵנֵּ֧ה ְבֵאֵ֣ ְרא ְוהִּ ַוַיַּ֞
ן־ י מִּ יָה כִִּּ֚ ים ָעֶלֶ֔ ֵ֣ ְבצִּ ה ֶעְדֵרי־צ א֙ן ר ַֽ ְשלָשָׁ֤
ֶבן  ים ְוָהֶאָּׂ֥ ָ֑ ֲעָדרִּ ּו ָהַֽ וא ַיְשקֹ֖ ר ַההִֶּ֔ ַהְבֵאֵ֣

ר: י ַהְבֵאַֽ ָּׂ֥ ה ַעל־פִּ ָלֹ֖  ְגד 

3 And all the flocks would gather there, and 
they would roll the rock off the mouth of 
the well and water the sheep, and [then] 
they would return the rock onto the mouth 
of the well, to its place. 

  

ֲֶֽל֤לּו ֶאת־ ג ים ְוגָּ ִ֗ ר  ֲעדָּ ֶֽ ל־הָּ ה כָּ מָּ ָׁ֣ ְוֶנֶֶֽאְספּו־שָּ
אן ְש֖קּו ֶאת־ַהצ ֹּ֑ ר ְוה  י ַהְבֵאֵ֔ ָׁ֣ ֶב֙ן ֵמַעל֙ פ  ֶאֶ֨  הָּ

ר  י ַהְבֵאֹ֖ ָּׂ֥ ֶבן ַעל־פִּ יבּו ֶאת־ָהֶאֶ֛ ֵּ֧ ְוֵהשִּ
ּה: ְמק ָמַֽ  לִּ

4 And Jacob said to them, "My brothers, 
where are you from?" And they said, "We 
are from Haran." 

  

ם  ד ן ַאֶתָ֑ יִּ י ֵמַאֵ֣ ב ַאַחֹ֖ אֶמר ָלֶה֙ם ַיֲַֽעק ֶ֔ ַוי ָׁ֤
ן ֲאָנְַֽחנּו: ָחָרֹ֖ ּו ֵמַֽ אְמרֶ֔  ַוי ֵ֣

5 And he said to them, "Do you know Laban 
the son of Nahor?" And they said, "We know 
[him]." 

  

ן ֶבן־ ה ם ֶאת־ָלָבֵ֣ ם ַהְיַדְעֶתֹ֖ אֶמר ָלֶהֶ֔ ַוי ֵ֣
ְענּו: ּו ָיָדַֽ אְמרֹ֖ ֹור ַוי ַֽ  ָנחָ֑

6 And he said to them, "[Are things going] 
well with him?" And they said, "[Things are 
going] well, and behold, his daughter Rachel 
is coming with the sheep." 

  

ֹום  ו ּו ָשלֶ֔ אְמרֵ֣ ֹו ַוי ַֽ ֹום לָ֑ ם ֲהָשלֵ֣ אֶמר ָלֶהֹ֖ ַוי ָּׂ֥
אן: ם־ַהצ ַֽ ה עִּ ֹו ָבָאֹ֖ תֶ֔ ל בִּ ֵנ֙ה ָרֵחֵ֣  ְוהִּ

7 And he said, "The day is yet long; it is not 
the time to take in the livestock. Water the 
sheep and go, pasture." 

  

ת  ז ֹול ל א־ֵעֹ֖ ֹום ָגדֶ֔ ן עֹו֙ד ַהיֵ֣ אֶמר ֵהָּׂ֥ ַוי ֶ֗
ּו: ּו ְרעַֽ אן ּוְלכָּׂ֥ ּו ַהצ ֹ֖ ְקֶנָ֑ה ַהְשקָּׂ֥ ף ַהמִּ ָאֵסֵ֣  ֵהַֽ

8 And they said, "We cannot [do that], 
until all the flocks are gathered together, 
and they will roll the rock off the mouth 
of the well, and we shall [then] water the 
sheep." 

  

ְספּ֙ו ָכל־ ח ר ֵיָאַֽ ד ֲאֶשָׁ֤ א נּוַכל֒ ַעֵ֣ אְמרּוּ֘ ל ֵ֣ ַוי ַֽ
ים  ֶ֔ ֲעָדרִּ ֲֶֽללּו֙ ָהֵ֣ ר ְוגָּ י ַהְבֵאֹּ֑ ָׁ֣ ל פ  ֶבן ֵמַע֖ ֶאֵ֔  ֶאת־הָּ

אן ינּו ַהצ ֶֽ ֖ ְשק   :ְוה 
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9 While he was still talking with them, 
Rachel came with her father's sheep, for she 
was a shepherdess. 

  

ל ט ם ְוָרֵחֵ֣ ָמָ֑ ר עִּ נּו ְמַדֵבֵ֣ ם־ עֹוֶדֹ֖ ָאה עִּ | ָבֶ֗
י ָּׂ֥ יָה כִּ ר ְלָאבִֶּ֔ וא: ַהצ א֙ן ֲאֶשֵ֣ ַֽ ה הִּ ָעֹ֖  ר 

10And it came to pass, when Jacob saw 
Rachel, the daughter of Laban, his mother's 
brother and the sheep of Laban, his 
mother's brother, that Jacob drew near and 
rolled the rock off the mouth of the well, 
and he watered the sheep of Laban, his 
mother's brother. 

  

ל ַבת־ י ב ֶאת־ָרֵחֶ֗ ה ַיֲַֽעק ֹ֜ ֲאֶש֩ר ָרָאָ֨ י ַכַֽ ַוְיהִִּ֡
ֹוָלָב֙ן  מֵ֔ י א  ָׁ֣ ן  ֲאח  אן ָלָבֹ֖ ֹוְוֶאת־צ ָּׂ֥ מֹּ֑ י א  ָׁ֣  ֲאח 

ב  ַגֵ֣ש ַיֲַֽעק ֶ֗ י ַויִּ ָׁ֣ ֶב֙ן ֵמַעל֙ פ  ֶאֶ֨ ֶָּ֤֤גל ֶאת־הָּ ַויָּ
ֹו: מֶֽ י א  ֹ֥ ן ֲאח  ֖ בָּ אן לָּ ְשְק ֶאת־צ ֹ֥ ר ַוַיַּ֕  ַהְבֵאֵ֔

11And Jacob kissed Rachel, and he raised 
his voice and wept. 

  
ֹו  יא א ֶאת־ק לֹ֖ ָשָּׂ֥ ל ַויִּ ב ְלָרֵחָ֑ ק ַיֲַֽעק ֹ֖ ַשָּׂ֥ ַויִּ

 ַוֵיְַֽבְך:

12And Jacob told Rachel that he was her 
father's kinsman and that he was Rebecca's 
son, and she ran and told her father. 
 

  

ּוא יב ֙ הֵ֔ יהָּ ב ֶ֨ י אָּ ֤ י ֲאח  ָׁ֣ ל כ  ֵחִ֗ ב ְלרָּ ד ַיֲֶֽעק ֹ֜  ַוַיֵגֶ֨
יָה: ַֽ ָרץ ַוַתֵגָּׂ֥ד ְלָאבִּ ּוא ַוָתֹ֖ ה הָ֑ ְבָקֹ֖ י ֶבן־רִּ ָּׂ֥  ְוכִּ

Source 2: Rashi 

 להודיעך, צלוחית פי מעל הפקק את שמעביר כזה - ויגל יעקב ויגש( י)

 :גדול שכחו

Like someone who is removing a cork from the mouth of a bottle, to tell 
you that he was very powerful. 

Source 3: Toledot Yitzhak 

 ויגלול שיאמר ראוי שהיה הטעם…הבאר פי מעל האבן את ויגל יעקב ויגש
, הבאר פי מעל אותה שגלגלו שהוא, האבן את וגללו כמו הכוונה אם, האבן
 שאמר אחר אבל, הכבדות האבנים כדרך בגלגול אלא האבן הסירו שלא
 . הבאר פי מעל בידיו שהרימה היא הכוונה, ויגל

 אחר למקום להוליכה כבדה אבן לגלגל רוצה כשאדם דרך שהוא לפי עוד
 מקרב קלה כשהיא אבל, אליו ומביאה בחזקה בידיו ואוחזה גופו מרחיק
 .האבן את ויגל יעקב ויגש אמר ובכאן, אותה ולוקח אליה עצמו

The reason (for Rashi’s explanation) is that it would have been fit to say 
“Vayiglol Ha’even” , if in fact, the intention was that this was the same action as 
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“they would roll the rock off the mouth of the well”…but since it said “Vayagel” 
it means that he lifted the rock off the mouth of the well. 

Another explanation: It’s typical of someone who wants to roll a heavy rock to 
move it somewhere else, distances his body and grabs it with force…but when 

it’s light, one approaches it and takes it – and  here it says, “Jacob drew near” 
and picked the rock off the mouth of the well 

Source 4: Rabbeinu Bachaye 

", אמו אחי" פעמים כמה הזה בכתוב הזכיר .יעקב ראה כאשר ויהי( י)
 על חומל שהיה ומה להשקותם לבן בצאן יעקב שהשתדל מה כל כי להודיע

. אמו אחי שהיה בשביל, אמו לכבוד רק לבן לכבוד עשה לא, לבן בת רחל
 אחי" פעם בכל יזכיר הרשע לבן של שמו הכתוב שיזכיר פעם בכל זה ומפני
, אמו אחי שהיה בשביל אם כי לבן של צאנו משקה היה לא כי לבאר", אמו
 .אליו לבא הזאת העצה לו שנתנה אהבתו אשר אמו את בלבו וזכר

And When Ya’akov saw: The Torah mentioned in these verses the 

phrase, “the brother of his sister” several times to let us know that the 
entire effort of Ya’akov to feed the sheep of Lavan and his compassion 
for Rachel the daughter of Lavan he did not do for the honor of Lavan 

but for the honor of his mother, because he was the brother of his 
mother. Therefore, each time the Torah mentions the name of the evil 
Lavan, it states, “the brother of his mother” …and he (Ya’akov) 

remembered his mother in his heart, that she loved  him, giving him 
the advice to come to him (Lavan) 

 הנה, חפץ שהוא מה ישמע או אדם כשיראה שהרי: אחר טעם בזה יש ועוד
 של טבעו כי חושב אדם שהיה ומפני, תולדתו בכח כח לתוספת סבה זה

 האבן בגלילת כח בו והוסיף גופנית תאוה אחר נמשך רחל את בראותו יעקב
", אמו אחי" פעמים כמה לומר הוצרך לכך, מתחילה עושה היה שלא מה

 שום בראייתה לו היה ולא, רחל לאהבת בטבעו כח נתוסף לא כי להורות
 הזכיר זה ומפני, אמו לאהבת הכל אבל אדם בני שאר כטבעי התעוררות

 ויהי: אמר ולא, האבן את ויגל: שיזכיר קודם הצאן ואת רחל את הכתוב
 :האבן את ויגל אמו אחי לבן בת רחל את יעקב ראה כאשר
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There is another reason: When a person sees or hears something 
that he desires, this gives him extra energy, and since someone may 

perhaps thing that Ya’akov’s nature, upon seeing Rachel, triggered a 
physical desire which then gave him enough energy to roll off the 
stone (from the well), energy that he did not have at first, the Torah 

had to say “the brother of his mother” several times, to teach us that 
he did not gain energy because of his love of Rachel, and did not 
become “interested” in the same fashion as other people would but 
everything was the result of his love for his mother, and that’s why 

the Torah mentioned Rachel and the sheep before it mentioned “and 
he removed the stone”….   

Source 5: Rav Shimshon Raphael Hirsch 

 למען אבינו יעקב הצטייד בעצם במה, שמענו זה מעשה.…ויגל( יב - י) 
 ובעל חזק היה הוא: ביותר הבולט הדבר. בידו היה לא כסף. עתידו בנין
 הוא עשה זה דבר, משותפים בכוחות רק לעשות יכלו שאחרים דברים. כוח
 היה, היחיד עושרו עתה לעת היה והבריא החזק גופו. מאמץ כל וללא, לבדו
 . החומרי רכושו כל זה

And he lifted: We hear of this story so that we can see that Ya’akov 

our father prepared himself to build his future. He had no money. 
The most obvious thing: He was strong. Actions that others can do 
only with combined effort, he did alone, and without any effort at all. 

His strong, healthy body was his only asset at this point, his only 
physical possession. 

 אלא אליו להגיע אין כן, לעתיד ערכו שרב כשם, אשר, גדול אוצר כאן הרי
 שהתורה" וכבוד עושר"ל היסוד הוא הרי .בעבר טהורים חיים ידי - על

 (. טז, ג משלי' עי) בשמאלה נותנת

This was a great treasure; just as it would have great value in the 
future, so, too, it was only possible to attain it through a pure life in 

the past. It is the foundation of “wealth and honor” that the Torah 
gives with its left hand. 
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 . להתערער עשוי שאינו, ויושר צדק חוש כאן מתגלה, שנית

 סובל הוא אין כן, באר יד - על עתידו את מצא הוא שגם, משה כדוגמת
 בצורה בה עמד מכן לאחר שגם ,הנאמנות מידת כאן הרי. ומעל התרשלות

 . הקשים העבדות בתנאי, מזהירה כה

Secondly, the incident reveals a sense of justice and honesty that is 
not likely to be shaken.  Like Moshe, whose future was determined 
by the side of a well…this is the trait of trustworthiness, that he 
maintained afterwards in such a stellar way, in the difficult 

conditions of servitude. 

 ומחישה יד המושיטה, המלאכה ואהבת מעשית זריזות - והשלישית
 לאופיו בסתירה כמעט העומדת מידה, מענינו זה שאין במקום גם, עזרה
 ". אהלים יושב תם איש" של

Thirdly, eagerness and the love of work, that extends a hand to help 
others, even in situations that are not his business, a trait that seems 
to stand in complete opposition to the character of the “pure man 

dwelling in tents” 

 במדה לייצג שנועד, עמו סגולות כל את באישיותו מאחד אבינו יעקב נמצא
 כוחותיו. והרוחניים החומריים, החיים של השונים המקצועות את שוה
 כי, להתפאר היה יכול מהבנים אחד שכל עד, רבגווניים כה היו האב של

 .מאביו בירושה לו בא המיוחד כשרונו

So it turns out that Ya’akov Avinue centralizes in his personality all 
of the treasured qualities of his nation, destine to represent equally 
the various realms of life, both physical and spiritual. The powers of 
this patriarch were so multidimensional, to the point where each 

one of his sons could claim that his own unique talent came to him 
as an inheritance from his father.  
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Ya’akov = Moshe! 

- Sense of justice 
- Not a sexual attraction – crying?  

 יעקב של מעשיו. יעקב של אמו אחי היה שלבן, הכתוב מדגיש פעמים שלש
 אחר מיד הן. ברחל לו נראתה דיוקנה שדמות, אמו מזכר מודרכים היו כאן

 היינו, ונשנה חוזר רמז אותו אלמלא. לרחל יעקב וישק: אומר הוא כך -
 משה בפגישת, כך. יפה לנערה אבירות כמעשה יעקב של התנהגותו את דנים
 השקפה של מדעתה מוציא הכינויים במין הבולט השינוי, יתרו ובנות
 הוא, העירני הצדק חוש אם כי, מינית משיכה שלא ומאשר וחוזר, זו מעין

 הגסים הרועים(, יז, ב שמות" )ויגרשום הרעים ויבאו" .מעשיו את שהדריך
 משה", ויושען משה ויקם; "החלש במין התחשבות ללא, הנערות את גרשו
 לעזרתן חש", צאנם את וישק: "ואחר; כנשים, חולשתן בגלל אותן הציל
 .מיני מניע כל בלא

 גם מתבטא זה דבר. קרובה רק בה ראה, יפה היתה רחל כי אם: כאן אף 
 שעבר הזמן היה רב מה יודע מי. אחר מניע לו למצוא ואין שכמעט, בבכיו

, רחל את רואה הוא לפתע והנה. קרובה נפש שראה בלי, בנידודיו יעקב על
 הדמעה. דמעות לידי עד, בלבו ומתגברת ניעורה אמו ודמות, אמו אחי בת

 כיבד רק, לצאן שדאג בשעה וגם, כולה מוסרית היתה הנשיקה כי, מראה
 לה נשק, צואריה על נפל כאשר, בעיניה כמתמיה היה לא כלום. אמו את

 .התרגשותו סיבת את לה ומבאר, ממנה נשמט הוא כך משום? ובכה

Source 6: Rabbeinu Bachaye – Ya’akov Kisses Rachel 

 ועל, ליבעל ראויה עדיין היתה שלא, היתה קטנה. לרחל יעקב וישק( יא) 
 ראויה היתה כי, ממנה הגדולה לאה ביד מסרן ולא בידה הצאן לבן מסר כן

 או הראש נשיקת היתה הזאת שהנשיקה נאמר או. בבית ויושבת לאיש
 :רחל בפי הכתוב אמר לא כי, הכתף

 לפי( יב, ע ר"ב: )ל"רז ודעת. בפגישה הקרובים מנהג. ויבך קולו את וישא
 .לקבורה עמו נכנסת שאינה הקודש ברוח שצפה

 נזמים בידו הביא אבא עבד אליעזר, יעקב אמר, בכה למה( שם: )ובמדרש
 אביו במצות אחריו עשו בן אליפז שרדף לפי, כלום בידי אין ואני, וצמידים
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: לו אמר, ידו משך יצחק של בחיקו עשו בן אליפז שגדל ולפי, והשיגו להרגו
 .כמת חשוב והעני, שבידי מה טול: יעקב לו אמר, אבא של לצוויו אעשה מה

Source  7: Haketav Vihakabalah 

 מנהג פ"ע בצואר או בכתף או ביד ד"למ עם נשיקה .לרחל יעקב וישק( יא)
 נשיקה כל, ברבה אמרו ורבותינו( ע"ראב) בפה היא ד"למ ובלא, המדינות
 פרקים של נשיקה, גדולה של נשיקה, תלת מן בר( פריצות) לתפלות
 שנאמר 'קריבות של נשיקה אף אומר תנחומא' ר' וגו פרישות של ונשיקה

 בלב הבוער וחשק אהבה לרוב היא הנשיקה סבת כי, לרחל יעקב וישק
 השלשה אלה מלבד, אחיהו אל איש משיקות ששפתותיו עד יחד להתחבר

 אלו ומדרך רעהו נפש את אוהבת נפשו כי, הנפש אהבת מצד צובעות שהם
 אז לפרקים שרואהו עת, רעהו עם להדבק הנפש שתתעורר השלשה
 ממנו יתפרד עת וכן, לגדולה עולה רעהו אם וכן, בלב עזה אהבה תתעורר

 שנפשותם מצד הקרובים בין גם תנחומא' ולר, פרידתו עליו קשה כי
' ור ק"ת והנה, אחר דבר מפני לא יעקב נשיקת היתה וזה, מתאחדות
 תורה אסרה לא לישנא דלחד( ג"י שבת) דעולא לשונות בשתי פליגי תנחומא

 אסור קורבה שום אפילו לישנא ולחד, לבד עריות גלוי של קורבה אלא
 אסור כ"ג קורבה של דנשיקה זה וללשון', וכו נזירא אמרינן לך לך משום
 צדק כענין רצוני והתדבקות מחשבי התחברות, דכאן נשיקה לפרש נראה
 שהצדק, מחשבי דבקות מליצה ד"ע שטעמו( ה"פ תהלים) נשקו ושלום
 לרחל יעקב וישק וטעם .יפרדו ולא השלום עם ומתאחד מדובק יהיה

 ...ורצונו במחשבתו עמה שהתחבר

 

 

 


