
  לה-לא, כט פרק בראשית

י' ה ַוַיְרא( לא) ְפַתח ֵלָאה ְשנּוָאה כִּ  ַוַתַהר( לב: )ֲעָקָרה ְוָרֵחל ַרְחָמּה ֶאת ַויִּ

ְקָרא ֵבן ַוֵתֶלד ֵלָאה י ְראּוֵבן ְשמו   ַותִּ י ָאְמָרה כִּ י' ה ָרָאה כִּ י ְבָעְניִּ  ַעָתה כִּ

י י ֶיֱאָהַבנִּ ישִּ ד ַוַתַהר( לג: )אִּ אֶמר ֵבן ַוֵתֶלד עו  י ַות  י' ה ָשַמע כִּ  ְשנּוָאה כִּ

י כִּ ֶתן ָאנ  י ַויִּ ְקָרא ֶזה  ֶאת ַגם לִּ ן ְשמו   ַותִּ ְמעו  ד ַוַתַהר( לד: )שִּ  ֵבן ַוֵתֶלד עו 

אֶמר ָלֶוה ַהַפַעם ַעָתה ַות  י יִּ ישִּ י ֵאַלי אִּ י כִּ ים ְשֹלָשה לו   ָיַלְדתִּ  ָקָרא ֵכן ַעל ָבנִּ

י ְשמו   ד ַוַתַהר( לה: )ֵלוִּ אֶמר ֵבן ַוֵתֶלד עו  ֶדה ַהַפַעם ַות   ֵכן ַעל' ה ֶאת או 

ד ְיהּוָדה ְשמו   ָקְרָאה ֶלֶדת ַוַתֲעמ   :מִּ

 מג -א, בראשית פרק ל

ב ( א) אֶמר ֶאל ַיֲעק  ָתּה ַות  ב ַוְתַקֵנא ָרֵחל ַבֲאח  י ֹלא ָיְלָדה ְלַיֲעק  ַוֵתֶרא ָרֵחל כִּ

י כִּ ן ֵמָתה ָאנ  ם ַאיִּ ים ְואִּ י ָבנִּ אֶמר ( ב: )ָהָבה לִּ ב ְבָרֵחל ַוי  ַחר ַאף ַיֲעק  ַויִּ

י  ָבֶטן ֵמְך ְפרִּ י ֲאֶשר ָמַנע מִּ כִּ ים ָאנ  י ַות  ( ג: )ֲהַתַחת ֱאֹלהִּ ֵנה ֲאָמתִּ אֶמר הִּ

ֶמָנה י מִּ כִּ ָבֶנה ַגם ָאנ  ְרַכי ְואִּ א ֵאֶליָה ְוֵתֵלד ַעל בִּ ְלָהה ב  ֶתן לו  ֶאת ( ד: )בִּ ַותִּ

ב א ֵאֶליָה ַיֲעק  ָשה ַוָיב  ְפָחָתּה ְלאִּ ְלָהה שִּ ב ( ה: )בִּ ְלָהה ַוֵתֶלד ְלַיֲעק  ַוַתַהר בִּ

י אֱ ( ו: )ֵבן אֶמר ָרֵחל ָדַננִּ י ֵבן ַעל ֵכן ָקְרָאה ַות  ֶתן לִּ י ַויִּ לִּ ים ְוַגם ָשַמע ְבק  ֹלהִּ

ב( ז: )ְשמו  ָדן י ְלַיֲעק  ְפַחת ָרֵחל ֵבן ֵשנִּ ְלָהה שִּ ד ַוֵתֶלד בִּ ( ח: )ַוַתַהר עו 

ְקָרא ְשמו   י ַותִּ ְלתִּ י ַגם ָיכ  תִּ ם ֲאח  י עִּ ְפַתְלתִּ ים נִּ אֶמר ָרֵחל ַנְפתּוֵלי ֱאֹלהִּ ַות 

יַנפְ  ֵתן ( ט: )ָתלִּ ְפָחָתּה ַותִּ ְלָפה שִּ ַקח ֶאת זִּ ֶלֶדת ַותִּ י ָעְמָדה מִּ ַוֵתֶרא ֵלָאה כִּ

ָשה ב ְלאִּ ָתּה ְלַיֲעק  ב ֵבן( י: )א  ְפַחת ֵלָאה ְלַיֲעק  ְלָפה שִּ אֶמר ( יא: )ַוֵתֶלד זִּ ַות 



ְקָרא ֶאת ְשמו  ָגד לְ ( יב: )ֵלָאה בגד ָבא ָגד ַותִּ י ַוֵתֶלד זִּ ְפַחת ֵלָאה ֵבן ֵשנִּ ָפה שִּ

ב ְקָרא ֶאת ְשמו  ָאֵשר( יג: )ְלַיֲעק  ת ַותִּ י ָבנו  ְשרּונִּ י אִּ י כִּ אֶמר ֵלָאה ְבָאְשרִּ : ַות 

ָתם ֶאל ( יד) ים ַבָשֶדה ַוָיֵבא א  ְמָצא דּוָדאִּ ים ַויִּ טִּ יר חִּ יֵמי ְקצִּ ַוֵיֶלְך ְראּוֵבן בִּ

אֶמר ָרחֵ  מו  ַות  דּוָדֵאי ְבֵנְךֵלָאה אִּ י מִּ י ָנא לִּ אֶמר ָלּה ( טו: )ל ֶאל ֵלָאה ְתנִּ ַות 

ְשַכב  אֶמר ָרֵחל ָלֵכן יִּ י ַות  י ְוָלַקַחת ַגם ֶאת דּוָדֵאי ְבנִּ ישִּ ַהְמַעט ַקְחֵתְך ֶאת אִּ

ָמְך ַהַלְיָלה ַתַחת דּוָדֵאי ְבֵנְך ן ַהָשֶדה ָבֶעֶרב ( טז: )עִּ ב מִּ א ַיֲעק  ַוֵתֵצא ַוָיב 

ְשַכב  י ַויִּ יָך ְבדּוָדֵאי ְבנִּ ר ְשַכְרתִּ י ָשכ  אֶמר ֵאַלי ָתבו א כִּ ְקָראתו  ַות  ֵלָאה לִּ

ָמּה ַבַלְיָלה הּוא ב ֵבן ( יז: )עִּ ים ֶאל ֵלָאה ַוַתַהר ַוֵתֶלד ְלַיֲעק  ְשַמע ֱאֹלהִּ ַויִּ

י ישִּ ים ְשָכרִּ ( יח: )ֲחמִּ אֶמר ֵלָאה ָנַתן ֱאֹלהִּ י ַות  ישִּ י ְלאִּ ְפָחתִּ י שִּ י ֲאֶשר ָנַתתִּ

ָששָכר ְקָרא ְשמו  יִּ ב( יט: )ַותִּ י ְלַיֲעק  שִּ ד ֵלָאה ַוֵתֶלד ֵבן שִּ ( כ: )ַוַתַהר עו 

י לו   י ָיַלְדתִּ י כִּ ישִּ י אִּ ְזְבֵלנִּ ב ַהַפַעם יִּ י ֵזֶבד טו  תִּ ים א  י ֱאֹלהִּ אֶמר ֵלָאה ְזָבַדנִּ ַות 

ים ַותִּ  ָשה ָבנִּ ְקָרא ֶאת ( כא: )ְקָרא ֶאת ְשמו  ְזֻבלּוןשִּ ְוַאַחר ָיְלָדה ַבת ַותִּ

יָנה ְפַתח ֶאת ( כב: )ְשָמּה דִּ ים ַויִּ ְשַמע ֵאֶליָה ֱאֹלהִּ ים ֶאת ָרֵחל ַויִּ ר ֱאֹלהִּ ְזכ  ַויִּ

י( כג: )ַרְחָמּה ים ֶאת ֶחְרָפתִּ אֶמר ָאַסף ֱאֹלהִּ קְ ( כד: )ַוַתַהר ַוֵתֶלד ֵבן ַות  ָרא ַותִּ

ֵסף ה ר י  ֵסף ֵלאמ  י ֵבן ַאֵחר' ֶאת ְשמו  יו  י ַכֲאֶשר ָיְלָדה ָרֵחל ֶאת ( כה: )לִּ ַוְיהִּ

י י ּוְלַאְרצִּ מִּ י ְוֵאְלָכה ֶאל ְמקו  ב ֶאל ָלָבן ַשְלֵחנִּ אֶמר ַיֲעק  ֵסף ַוי  ְתָנה ( כו: )יו 

ְתָך ָבֵהן ְוֵאֵלכָ  י א  י ַאָתה ָיַדְעָת ֶאת ֶאת ָנַשי ְוֶאת ְיָלַדי ֲאֶשר ָעַבְדתִּ ה כִּ

יָך י ֲאֶשר ֲעַבְדתִּ ָדתִּ  : ֲעב 


