
הלזכסבראשית

 יייי1 2::":י: " :ן:ןרלף ראשיתיגו1

 בחרן יעקב של נשואיוה(
 א--ל()כס,

 עצמו על שקבל המצוות ידי ועל האלוהית ההבטחות ידי עלמעודד
 ברחל, פוגש הוא תרן בקרבת וכבר מורהה, ללכת יעקב מנהגיךלעתיד
 לו ומבטיח לביהו מכניסו הלה עצמה בדוד גם בן אחרי ומעט דודהבת
 ברם, שנים. שבע במשך רועים עבודת תמורת לאשה האהובה רחלאת

 כנגד ורק לאה, הבכירה הבת את לו נותן הוא השנים שבעכעבור
 הצעירה. רחל את גם לו נותן הוא נוספות עבודה שגות שבע שלהבטחה

 אהובה. מהן אחת ורק תחילתן שבקש כפי שלא נשים, שתי יעקב נושאכך
  שמעשה פי על אף אחעת, שתי נושא שיעקב זה בסיפור לב שמיםואין
 תוקף לה היה לא זו שמצוה היא ההנחה 1(. התורה מצוות את נוגדזו

 תורה. מתןלפני

 ארצה וילך רגליה יעקב ויושא א. פסק כט,פרק
בנישקרם.

 ארצה - מחודש. בכוח במסעו המשיר כלומר רגליו,וישא...

 )בש'(. סירסו ע"ע קוק, הרב מוסד בהוצ'"(
 יח. יה, ויקרא1(



 כפ ת י ש א רבתמ

 ", כה )למעלה נהרים ארם מאשר עתר רהב משג זה הרי קדשבני-
 ה. במטף הכתש משתרש מדת כה בפרק כ לפתק מארנותבר

 פולשה דהנה-ןם בשרה באר דהנה די41א ב--ג.הפסוקים
 ישקו ההוא מךהבאר כי עליה רבציםעדריפצאן
 פלח ונאטפוחשמח הבאר. עלמי גדלה והאבןהעדרים,

 למקמה. הבאר על-פי אתפהאבן והשיבוהצאן, את- והשקו הבאר פי מעל את-האבן וגללוהעררים

 הביס קדם, בני לארץ יעקב משהגיע ה. נ ה ו . . . ה נ ה ו א ר יו
 באר היה הבחיו, שבו הראשון הדבר נושבת. ארץ למצוא כדיוהתבונן
 סביבה. רובצים עדרים ששלושה ראה אליה, שהתקרב וכיווז ;בשדה
 2(. להשקות נוהגים היו ו, ק ש י - והנה". "ההנה... הכפול הביסףומכא?

 ובאשר הבאר. את לכסות רגילים היו בה אשר האבן כלומר ן, ב א ה 1-
 השתמשו כמובן ה. ל ד ג - יא. כד, ; יג יד, למעלה השווה הידיעה,לה"א
 - הבאר. מן מים ישאבו שזרים למנוע כדי במיחד, גדולה באבן זהלצורך

 שב,,ישקו". העתיד צורת כהמשך החיבור ו"ו עם העבר צורת ג פ ס א נ1

 אתם, מאין אחי יעקב להם ל*84כ~ך ד-ו.הפסוקים
 את-לבן הידעתם להם ויאמר אנחנה מחרןויאמרו
 לה השלום להם ויאמר  ידענה ויאמרובףנחור,

 עם-הצאלי באה בתו רחל והנה שלוםה-שמרו

 שהיה נחור, סבו גום על ללבן לו קורא יעקב ר. ו ח נ - ן ב ן בל
- 3(. אביו מבתואל -תרמפורסם  כז. מג, למטה השווה ו, ל ם 1 ל ש ה 

 פועל. בינוני זהו כי מלרע, הטעם ה, א ב-

 מ. 4 127, 5 גזני1ס2(
 וכן , שם יד פסוק לעומת כ ט, ב' מלכים וכן ו ונה כח לא, להלן השתהו(
 א. א, זכריה לעומת א ה,עזרא



ים כט ת י ש א רב
 לא-" גדי היתם עי ק מאמר ד-ח.הפסים

 האטף
 נוכל לא ויאמרו רעב יכו הצאן השקוהמקנה,
 מעל את-האבן תללו כל-העדרים יאספו אשרעד

 הצאה והשקינו הבאר,פי

 כן ועל יעקב, אצל חזקה הנאמנות מידת ל. ו ד ג ם 1 י ה ד 1ע
 - ימם. מלאכת יכלו שטרם להם ומזכיר הרועים את מוכיחהוא

כל-העדרים4"

 חשר עם-הצאן באה ורחל עמם, מדבר עחעו ט,פסק
 ההא. רעה כילאביה

 כמו א, ו ה ה ע ר י כ - מלעיל. הטעם ולכל אאן, בזמן כאן ה. אב
 6(. יתרובנות

 בת- את-רחל יעקב ראה גנאשך ויחי '-יא.הפסוקים
 יעקב ויגש אמה אחי לבן ואת-צאן אמו אחילכן
 אחי לבן את-צאן ו"טק הבאר פי מש אתאהאבןויגל

 ויסך. את-קלו וישא לרחל, יעקב וישקאסג

 הוא ועדרה רחל את בראותו הנקב של הראשון הרהורו וגי. י ה יו
 לכן וגו'. ש ג י ו - לעזרתו. היא זכאית שכזאת ובתור היאשקרובתו

 לבדו ויגל, מקום(, בכל ויגש משמעות )כזאת בהחלטיות נגשהוא
 משם להזיז מסוגלים היו לא שהרועים הגדולה האבן את מגוללהוא

 שמטרתו תיקון לכאורה הרועים, כאן גורסים והשומרוני השבעים תרגום4(
 אינם הרועים ואילו הייקר, הם שהעדרים ספק אין ברם, הכתוב. הבנת עללהקל
 שומריהם.אלא
 שם. והשווה טז, ב, שמות'(



 כסבראשיתתם

 הגופני כוחו על אגב בדרך למדים נמצינו כך מאוחדים. בכוהותאלא
 שישתמש מקום בשום מצינו לא כן פי על ואף האומה, אבי שלהעצום
 בלילה, נאבק, הוא אחת פעם רק ממנו. החלש להכנעת זה בכוחויעקב
 להרוג כדי בכוחם בניו השתמשו ז(, אחרת פעם תאשר, 6(, הגנהמאבק
 מה שעשו פי על אף כך, על אפם שקלל עד דעתו נחה לא הריאנשים,
 דעה לפי ך. ב י ו - שנעשה. נבלה מעשה על צודקת רמזה מתוךנרעשו
 גם ברם, וכו'. ריקניות" בידים שבא -,,לה ברש"י שמובאתאחת
 כט. מו, ; יד מה, להלן השווה ; שמחה של התרגשות עקב בכקקשצינו

plD9.בן- וכי הוא אביה אחי כי לרחל יעקב ויגד 'ב 
 לאביה. ותגר ותרץ הוא,רבקה

 לרחל, יעקב הגיד וכבר וטעמו ,למאוחר, - הראב"ע לפי וגה. ד ג יו
 לה. נשק כך אחר ורק הוא שקרובה לה ספר כלומר וירוק", כךואחר
 לה, לנשק היה מותר קרובובתור

 בפומבי
- 8(. לאחותו המנשק כאדם  

 י ועוד. ח יג, למעלה כמואחק

 כף יעקב את-טמע לבן כגביע ויחי יג-יד.הפמ)קי
 לו דיאמר האלה. כל-הדברים את ללבן ויספרביתו, אל- כביאשו וינשק-לו ויחבק-לו לקראתו וירץאתתו
 ימים. חדש עמד וישב אתה, ובהררי עגמי אךלבן

 שרק אנכי כאדם כד( פרק )לעיל לבן את הכרנו כבר וגף. י ה יו
 זר אדם להכניס אותו מביאות לאחוהו, שמוענקות העשירות,"מהנות
 מן שנראה כפי אולם, רב. לעושר צפה יעקב אצל  שגם  דהתהלביהו.

 כה. לב, להלן8(
 לד. פרקי(
 א. ח, השירים שיר השהה"(



שא כס ת י ש א רב

 ידי על זו עובדה מבארת האגדה9( ריקות. בידים יעקב באהכתובים,
 בכל יחזיק שהאב היה, שמקובל נראה אבל במקרא. יסוד לה שאיןד,נהה
 יותר, או זכויות שווי בנים שני קיימים כאשר חמו, סוף עדרכושו
 מתנות ידי על האחרים פוצו העיקרך היורש היה אהד בן כאשר רקוכי
 ודאי למסעה עמו לקח שיעקב המעט ה כה, למעלה ראה ; האב בהייעוד

 10( האגדה לפי מאד. רב זמן נמשך שמסעו מסתבר כי נאכל,שכבר

 לפני עוד שנה, עשרה ארבע במשך - עבר של בביתו - בדרךהשתהה
 - ארוכות. לנשק פירושו פיעל בבנין ק, ש נ י 1 - לבן. אלשהגיע

 11(. למעלה כאמור אחיו, מזימות על לו ספר ודאי וגף, ר פ ס יו
-  
 ך, א

 pttD אני שכזה ובתור אתה, בשרי שאר הרי ודאי. אכן, שלבמובן

 לעבוד מבלי כאורח, ם י מ י ש ד ח 1 מ ע ב ש י ו - אצלי. להטתאותך
אצלו.

 ועשרתני אתה הכיחאחי ליעקב לבן ויאמד סו.פסוק
 מה-משכרתך. לי הגירהחנם,

 אתה" אחי "הכי במלים כולה הפסוק על מוסב השאלה ה"א ק כה
 מלאחר, גבוה יותר שכר ליעקב יגיע כאח שאמנם ליעקב, לו לזמר לבןבא
 לעבוד צריך הוא אין אח שבתור לו להזכיר גם חפץ הוא אגב דרךאבל
 שהיתו לעצם מכנה הוא זאת עם גבוה. שכר לדרוש יוכל לא גם אבלחנם
 ממנו, לדרוגם עומד הוא עבודה שאכן לכך דק רמז עבודזגאצלו
  תמורתה.  לשלם מוכן  הוא כיאף

 חום לאח הגדלה שם בנדת, עותי דללתן מזיז.הפסוקים

 א " ר אצל ראה מקורה על צבך. ד"ה יא, לפסוק ברש"י מובאת*(
 )המ'(. ג' סי ר, 3 י ל רב

 להת'(.  פ"א  ט, מגילה*י(
 מא.  כ~,י1(



 כס ת י ש א רבת%

 מראה. ויפתתאר יפת- היתה ורחל רכות, לאה ועיני ההל.הקטנה

 המסופר להבנת נחוצים והם מצב, משפטי הם האלה הפסוקיםשני

 של -פיה על וגם לאהי כן לא אך לנה ידועה כבר רחל אמנם כן.אחרי
 עדעות כלומר רכות, לאה ועיני --. דבר. עדיין סופר לארחל

 ז"ל חכמעו אמרו וכבר מברקות. לאוחלעעת,
"2 

 טוה שעטשה "כלה
 - טפה של להיפך הכתוב שכוונת מכאן בדיקה". צריך גופה כלאין
 יח. מא, ; ו לט, להלן כמו ר א ת - ת פי

 אעברך ויחמך את-רחלן יעקב וי84דק1ב יח-יט.הפסוקים
 תתי טוב לבן ויאסר הקטנה. בתך ברחל שניםשבע

 עטרי. שבה אחר, לאיש אתה מתתי לךאתה

 למנוע בקש שיעקב 13( ציינו חז"ל כבר ה. נ ט ק ה ר ת ב ל ח רב
 לבן, של רמאותו מפני להשמר כדי בדבריו, ברירה בלתי משמעותכל

 בבת רוצה שהוא מטעים אף הוא "הקטנה" ובציון לו. ידועהשהיתה
 להסביר צריך היה שלבן כך עדיין, נשואה אינה הבכירה אם גםהצעירה,

 וגר. תתי ב ו ט - קיים. היה אמנם אילו מיד, המקום מנהג אתלו
 וגלתי מעורפלת הבטחה לבן גם מבטיח כך הערומים, האנשים כלכמו

 רצויה מאד יעקב הצעת כאילו עצמו עושה הוא ידיו. לכבול לא כדיברורה,
 שלו ביושרו בטחון זר בדרך יעקב בלב ובהפיחו לרצונו. ומתאימהלו
 לאשה רחל את לו ליתן הברורה, ההבטחה את לו לתת שלא משכילהוא

 אבל רחל, את לו נותן הוא אמנם המוצעות. העבודה שנות שבעתמורת
 נוספות. שנים שבע של עבודה תמורתרק

..

 ע"א. כד, תעמת11(
 )המץ. ברש"י ומובא טז ע, פרשה רבה בראשית11(



תמ כס ת י ש א רב

9ס"
 בעמו תהי ,טניק psw ברחל יעקב ףעבר מ

 אתה. באהבתו אחדיםכימים

 ימי על לחשוב ש"2 משום אולי נקבה, במקום זכר לשון ו, י ה י1
 שכוונתו ייתכן 14(, ה' את לאהבה כמו מקור, ו, ת ב ה א ב -השנים.
 כה לו נראית - שנים שבע עבודת - לבן שיקבל התמורה כילומר,
 שכל עד אהבה שכה משום אחדים, ימים עבודת אלא אינה כאילומועטה,
 מדי. מעטה לו תיראה רחל בעבורתמורה

 את-אשתי הבה אל-לבן יעקב: ויחכוך כא-כד.הפסוק.ם
 את-כל- לבן ויאסף אליה. ואבוסנה ימי, מלאוגי

 את-לאה ויקח בערב ריחי משתה. ויעש המקוםאנשי
 את- לה לבן ויתן אליה. ויבא אליו, אתה ויבאבתו

 שפחה. בתו ללאה שפחתהזלפה

 הוסכם שעליהם העבודה ימי מלאו - פשוטו לפי ימי, או מלגי
 מתעטפת כשהיא ה, ת א א ב י 1 - נשואין. סעודת ה, ת ש מ -בינינו.
 באה החזרה ה. ח פ ש 1 ת ב ה א ל ל - מה. כד, לעיל כמובצעיף,
 %' כאן באה שלאה פי על אף ללאה, במיוחד זלפה ניתנה שאמנםלהדגיש

 שיש כלל יודעת לאה אין הדברים של פשוטם לפי רחל. שלבמקומה
 אין ואכן זה. במעשה חלק כל איפוא לה ואין רמאות, מעשה משוםכאן
 מאומה. כלפיה טועןיעקב

 ויאמר לאה, דד,נוץ"הוא 1!ב:קך ליווי כה-כז.הפס.ק.ם
 עמך עברתי ברחל הלא לי עשית מה-זאתאל-לבן
 במקומנו, כן לאייעשה לבן ויאמר רמיתני.ולמה
 ונתנה זאת, שבע מלא הבטירה. לפני הצעירהלתת

 יג. יא, דברים י(ן



 כפבראשיתתמד

 שבעל ע"ר עמדי תעבד אשי בעבדה גמיאת-זאתלך

 אחרות.שבים

 מקומו שמנהג לבן של טענתו - ז. לד, להלן כמו ן, כ ה ש ע י - אל
 באמוק שיסההה ייתכן תחילה, הצעירה הבת את להשיא לו מאפשראינו
 אף )כח( היובלים וספר אחרים, במקומות גם זה מעין מנהגים מצינושכן
 של במעשהו יש זאת עם יחד אך בישראל. כחוק זה מנהג לקבוערוצה
 החל שהלה לפני ליעקב זאת לומר עלף היה כי רמאותן משוםלבן

 המשתה, ימי לשבעת באשר סמיכות. צורת ת, א ז ע ב ש -בעבודתו.
 ; ומשפחתי אני כלומר ה, נ ת נ ו - יח. יא, איוב ; יב יד, שופטיםהשווה
 יש נוספות עבודה שנות לשבע בתביעה ה. ד ב ע ב - נ כד, לעילהשווה
 רוח. באורך זאת מקבל יעקב ברם, ליעקב. לבן לו שגורם חדרם עוולכהוום

 ויתך זאת, שבע וימלא כן יעקב ליעש כח-ל.הפס1קימ
 אתח בתו לרחל לבן ויתן לאשה. לו בתו את4רחללו

 ויאהב אל-שהל גם ויבא לשפחה. לה שפחתו,בלהה
 שנים שבע עוד עמו היעבי מלאה,גם4אהררחל

אחרות.

 ימי שבעת תום אחר מ-ר ליעקב רחל את נתן לבן סף. ו ל - ן ת יו
 יעקב יהיה אמנם אם מדק זקנה תהיה שרחל משום אולי 15(,המשתה
 ה ה ל ב - הנוספים העבודה תקופת תום עד שנים, שבע עוד להמתיןצריך
 ואענו הוא כילי לבן אך 16(, שפחות כמה מאביה קבלה רבקה ו. ת ח פש

 תועלת להפיק מנסה אף הוא מבנותי. אחת לכל אחת שפחה אלאנותן
 אומרות מכרנו", "כי - האפשר ככלמהן

 בנות-

.)17 
-  

 - גם ויאהב

 die vollbrachte und - זאת" שבע "וימלא המחבר מתרגם תר15(
dieser0111 Hochzeitswoche .)'הס( 
 סא. כד, לעיל6י(
 סו. לא, להלן11(



תמה כסבראשית

 בעלה על אהובה הראשונה םד~שרספן הוחג העולם דרך כי אף ל. ח ר - תא
 אותה אוהב אף והוא רחל, את גם אוהב יעקב הרי האחרוש מןיותר
 הוא כלומר "ויאהב", על "גם" מוסב הרשב"ם לפי לאה. את מאשריתר
 18( אתי" גם "וברכתם כמו מלאה, יותר אותה אהב וגם אליהבא

-  
 גם

 18( הרגתי" "גם-אחכה וכן אותי,תברכו
-  

 zo). אותך הרגתי גם

 יעקב בני הולדתו(
 כד( לא-ל,)כס,

 ההשגחה פעילות ניכרת יוק שבטי הם יעקב, בני של בהולדתםכבר
 החסד, אלהי ה'". ,יירא - ה' שם בהזכרת זה קטע מתחיל ולכןהאלהית,

 את שחסרה זו על עשירה בנים ברכת משפיע הנרדף, על המרחםזה
 משום בה שיש רק לא זו, וברכה כך, בשל קשות והנעלבת בעלהאהבת
 זו, אהבה ללאה לה לרככם גם צריבה היא אלא הבעל, לאהבתתחליף
 ועזרו. ה' ישועה בכך רואה והיא לאה, יולדת בנים ארבעה הזמן.כעבור
 טובתה הכרת מביעה היא לבניה, שם ליתן באה שהיא אימת כלולכן,
 הורה. בשם ה', בשם פעמים שלוש קוראת היא וכך זה, ומושיע עוזרלה'
 ודאי ? שחטאה חטא בשל וו עקרות לה באה שמא עקרה. נשארתורחל
 ? אחותה את מאשר יותר אותה אוהב בעלה אם רחל, אשמה מה וכילא.

 על לאה של העדפתה את להבליט רחל של דחייתה צריכה שמאאו

 זכאי שייענש לחשוב עלינו אוסרת ית' בצדקתו האמונה הרי ? ה'ידי
 זמן עקרה רחל נשארת איפוא, למה, לאחר. שכר כך ידי על ליחןכדי
 אלהים "התחת : יעקב באמרת זו לשאלה עונה הכתוב ? כך כלרב
 מרחל שמנע זה הוא אלהים לאמור, 1:(. בטן" פרי ממך מנע אשרכעכי

 לב. ,ב, שמות18(
 לג. כב, במדבר,1(
 הוחסרה אולי אשו מלה "גם", סלת את גורסים אין וההלגאסה השגעים"*(
 שבה. הקושי בשל אחדים מעתיקים ידיעל

"1
 ב. ל,



 כסבראשיהתמו

 שכל 22(, באגדותיהם ז"ל חכמינו העירו שכבר כפי ללמדנו, בטן,פרי
 ולאה רחל גם היו ורבקה שרה כמו ; בטבען היו עקרות האומהאמהות
 ארבעת את לאה ילדה ה', של הרחמים, אל של המיחד בחסדו רקעקרות,
 "3(, שרה" את פקד "הי : שרה אצל נאמר שגם וכפי הראשונים,בניה

 זכתה שלא רחל, ואילו 24(, אשתו" רבקה ותהר ה' לו "ויעתר : רבקהואצל
 עקרה שבראה, זה שהאלהים, משום עקרה, נשארה זה, מיוחדלחסד
 זוכה היא לאשה, שפחתה את ליעקב לו נותנת שהיא משום רקבראה.

 האלהים מידי שכר אלא הסד מתנת בהם רואה היא אין ואכן בנים,לשני
 לאשה, ליעקב שפחתה את לאה גם נותנת אזי להלן(. )וראה הצדקשופט
 מסירת בעקבות מכן, לאחר זוכה היא וכאשר בנים. שני ילדת הלהוגם

 צודק שכר בזה גם רואה היא הרי חמישי, לבן אחותה, לידיהדודאים
 בבנה ואף לבעלה. שפחתה את שמסרה על עצמה, ביטול על ית'מידיו

 בת. ילדה כך ואחר להלן(. )ראה האלהים מתנת רואה היאהשישי

 כל בין עקרה לבדה היא להיות בחרפתה, רחל נשאה רב שזמןאחרי
 שילדה ומכיוון ; זו חרפה ממנה ומסיר קולה אל . ה' שומע יעקב,נשי
 את- אלהים "אסף - שסבלה לחרפה צודק גמול בזה שראתה הריבן,

 במתנת תזכה שעוד התקוה את מביעה היא זאת עם ולחד 25(,חרפתי"
- ה' מאתחסד  במידה מוסבר אלה בדברים 26(. אחר" בן לי ה' "יסף 
 27(. השונים בשמות השימושרבה

 ילקוט 1 ז ויצא פרשת תגחומא י ה מה, רבה בראשית , ע"א סד, יבמות5י(
 )עמ'(. עט סי' לך לך לפרשתשמעוני
 א. כא, לעיל5י(
 כא. כה פית(
 כג. ל,*1(
(geכך שם 
 "העורך" השתמש לדבריה מאומה. 1 זו לתופעה הביקורת אומרת ומהיי(
 הראשונים הבנים ארבעת הולדת בתיאור - לאמור שונים, מקורות בשניכאן

 ובתיאור מ, במקור השתמש הבאים הבנים ששת בהולדת י נ במקורהשתמש
 הידה השסות. שני בו באים ולכן יחד, גם המקורות משני שאב הוא יוסףהולדת
 גם שהרי כזה, באופן התפקידים את "העורך" חלק מדוע היא, נפתרתבלתי
 בכל מופיעה יעקב בני עשר שנים שהולדת הוא, מוחלט דבר הביקורתבשביל



תמז כסבראשית

 אתשרחמה, ויפתח לאה כי"ם2ואה ה, ליינם לא.פסוק
 עקרה.ורחל

 דברים השווה ; אהובה פחות כלומר לרחל, ביחס וע א ל ה א 1 נש
 לאם הפכה בטבעה, היתה עקרה כי אף פירוש וגו', ח ת פ י ו - סו.כא,
 כב. ל, להלן וכמו ה', של פרטית השגחה ידי עלבנים

 כי ראובה שמו ותקרא בן ותלם לאה ותהה )ב.פרק
 אישי. יאהבני עתה כי בעניי ה' כיאראהאמרה

 מ,,זה נח השווה ; בעניי" "ראה של קיצור לכאורה אובן,ר

- 29(. שאלתיו" מ,,מה' שמואל ; 28(ינחמנו"  ; "אמרה" אחרי ה, א ר - י כ 
 - כג. ד; לעיל דברינו השווה ה, ת ע י כ - כב. כו, לעילהשווה
 יט. יט, לעיל "תדבקני", כמו י, נ ב ה אי

 ה' כששמע דרנאמר בן דרנלד עוד דרנהך )ג.פסוק
 שמו ותקרא גם8את-ה, ריתוילי אנניכי-מנואה

שמעט*

 לכול, גלויה לאה של השפלתה היתה בתחילה '. ה ע מ ש - יכ
 נשמע עדייז אך נראתה, לא כבר ראובן הולדת אחרי לעין.נראית
 לאה אמרה לכן כרחל. עליו אהובה היא שאין כלפיה, יעקב שלבקולו
 "שמע - השני הבן בלידת ואילו ה"נ, "ראה - הראשון הבןבלידת
 עוני, של במצב מצויה לאה היתה הבכור להולדת עד ועוד 80(ק,,,

 ? בחיבורו אחר מקור ופעם זה מקור פעם העורך שילב איפוא מדועהמקורות.

 המקורות. תורת כל את לדחות כדי זו שאלה בהצגת שדידומה
 כס. ה, לעיל'1(
 כ. א, א' שמואל19(
 )הס'(. ה " ר ש ר ה השווה10(



 כס ת י ש א רבתמ

 ר מ א ת ו -- השמש הליה בשעת ה ה שד כן לא אך שתהמדשאת
 וכע"נ כשרת פדענ משקל על שמעון, -- דם. הק בפסה כמוכק

 ילוה הפעם עתה ותאמר בן ותלד עור ורובר לד.סטיק
 לויושמו קרא- על-כן בנים, וכלשה לו כשילדתי אליאישי

 סוף סוף שרכשה לאה מאמינה השלישי הבן עם רק ם. ע פ ה ה תע
 א ר ק - הדוק. קשר אוי יתקשר אלי, יתלווה ה, ו ל י -- בעלה. אהבתאת

 אישור משום הרשר"ה, שמעיר כפי בכך, שהת ייתכן לאה. ולאיעקב,
 31(. עצמה שהביעתה כפי לאה של להרגשתהוהודאה

 אודה הפעם ותאמר בן ורנלר עור ורמזר לה.~ס~ק
 מלרת. ותעמד יהורה, שמו קראה על-כןאת-ה'

 רביעי בן עוד לה וניתן בעלה אהבת את לעצמה רכשה שכברכיוון
 הבן שם קראה כן על מיוחדת. תודה לה' חייבת שהיא האמינההרי

 הצורה מן נוצר השם ה. ד ו ה י - ההודיה. מושא - "יהודה"הרביעי
- 32(. יח  מה, ; ז כח,  תהלים והשווה ; ין יא, נחמיא ראה יהודה, שלהסבילה  
  כשמג למשך מלדתותעמר

 פי על תיקון שזהו לכדאי קרוב אך קראה, בפסוקנו גם גורס השומרוני"(
 הגירסה מצויה השומרוני של המהדורות שבאחת ויצחין הקודמים. הפסוקיםשני
 את מקבלים כשחם כהוגן עושים ק רא ט ש 1 ן מ ל י ד אין כך משוםקרא.

 קראה.הגירסה
 ש. צ י ל ד*'(


