
 
 

 
 

 

1757BabaBasra123- Rochel and Leah- Why do challenges happen to good righteous people? 

Extraordinary opportunities 

 

 

  א עמוד קכג דף בתרא בבא מסכת בבלי תלמוד

 , ברחמים לאה שקדמתה אלא, יוסף יעקב תולדות אלה+ ז"ל בראשית: +דכתיב, מרחל לצאת בכורה היתה ראויה

 . לה ה"הקב החזירה ברחל בה שהיתה צניעות ומתוך

 טמאה בהמה בגנות? אפשר, ממש רכות אילימא? רכות מאי, רכות לאה ועיני+ ט"כ בראשית: +דכתיב? ברחמים לאה קדמתה מאי

 ? הכתוב דבר צדיקים בגנות, טהורה איננה אשר הבהמה ומן הטהורה הבהמה מן'+ ז בראשית: +דכתיב, הכתוב דבר לא

 שני: אומרים שהיו אדם בני דרכים פרשת על שומעת שהיתה, לה הוא שבח אלא לה הוא גנאי ולא, ממש רכות לעולם: אמר רב

? מעשיו מה גדול: ומשאלת דרכים פרשת על יושבת והיתה, לקטן וקטנה לגדול גדולה, ללבן לו יש בנות שתי, לרבקה לה יש בנים

 והיינו. עיניה ריסי שנשרו עד בוכה והיתה, אוהלים יושב תם איש+ ה"כ בראשית? +מעשיו מה קטן, בריות מלסטם הוא רע איש

, הכתוב דבר לא טמאה בהמה בגנות? אפשר, ממש שנואה אילימא? שנואה מאי, לאה שנואה כי' ה וירא+ ט"כ בראשית: +דכתיב

 . רחמה את ויפתח - בפניה עשו מעשה ששנואין ה"הקב ראה אלא? הכתוב דבר צדיקים בגנות

 אביה אחות בן והלא, הוא רבקה בן וכי הוא אביה אחי כי לרחל יעקב ויגד+ ט"כ בראשית: +דכתיב? ברחל בה היתה צניעות ומאי

 אית: ליה אמרה? רמאותיה מאי: לה אמר. ליה יכלת ולא הוא רמאה אבא מיהו, אין: ליה אמרה? לי מינסבת: לה אמר, אלא! הוא

, אין? ברמאותא לסגויי לצדיקי להו שרי ומי:[ ל"א. ]ברמאות אני אחיו: לה אמר. מקמה לי מנסבא ולא, מינאי דקשישא אחתא לי

, אחתאי מיכספא השתא: סברה, ללאה לה מעיילי קא כי. סימנין לה מסר. תתפל עקש ועם תתבר נבר עם+ ב"כ' ב שמואל+

 סימנים מתוך, אלא! היא לאה לאו השתא דעד מכלל, לאה היא והנה בבקר ויהי+ ט"כ בראשית: +דכתיב והיינו. ניהלה מסרתינהו

 .שעתא ההיא עד לה ידע הוה לא, ללאה ומסרתה לרחל יעקב לה שמסר


