
 

  תלמוד ירושלמי )ונציה( מסכת ברכות פרק ט דף יד טור א /ה"ג

 דבית ינאי אמר ביושבת על המשבר הא קודם כן יצלי על שם הנה כחומר ביד היוצ' 

 ר' בשם דבית ינאי עיקר עיבור' של דינה זכר היה 

 מאחר שנתפללה רחל נעשית נקבה 

 מאחר שנתפללה רחל נעשית נקבה  – הדא היא ואחר ילדה בת ותקרא את שמה דינה

 מנביאות הראשונות היתה  ואמר רבי יהודה בן פזי בשם דבית רבי ייני אמינו רחל

 .בנים אחרים לא אמרה אלא עוד אחר יהיה ממני –אמרה עוד אחר יהיה ממני הדא הוא דכתיב יוסף ה' לי בן אחר 

 

 מראה הפנים מסכת ברכות פרק ט

 תפלת רחל גרמה ובגמרא דילן אמרו דתפלת לאה גרמה ובהא דאמרו כאן וכן בב"ר ד

 נראה דהנ"מ בזה למאי דמצינו דעות מחולקות בנס הזה 

 דכאן אמרו נעשית נקבה וכך הוא בב"ר 

  :והתרגום יונתן כתב בפסוק ואחר וגו'

 ומן בתר כדין ילידת ברת וכו' ושמיע קדם ה' צלותא דלאה ואתחלפו עובריא במעיהון 

 ף במעהא דרחל ודינה במעהא דלאה. והוה יתיב יוס

 וכך מצינו במה שיסד הקליר ביוצר א' דר"ה עובר להמיר בבטן אחות וכו'.

 

 

 

 

 בראשית טו

ם ַארְ יג  ּו אָֹתָ֑ נֹּ֣ ם וֲַעָב֖דּום וְעִּ א ָלֶהֶ֔ ֶרץֶ֙ לֹּ֣ ר ׀ יְִּהֶיֹּ֣ה זְַרֲעךָ֗ ְבֶאֶ֙ ֹּ֣ ע כִּי־גֵּ ַדַ֜ ַע תֵּ ֹֹ֨ ם יָד אֶמר ְלַאְבָרָ֗ ֹֹּ֣ ֖אֹות וַי ע מֵּ ָֽה׃ַבַּ֥  ָשָנ

ֹול׃ יד ש ָגדָֽ ַּ֥ ְרכ  ן יְֵּצ֖אּו בִּ ַּ֥ י־כֵּ י וְַאֲחרֵּ כִּ ָֹ֑ ן ָאנ דּו ָדֹּ֣ ֹ֖ ר יֲַעב ֹוי ֲאֶשַּ֥ ם ֶאת־ַהגּ֛  וְַגַ֧

ה טֹוָבָֽה׃ טו יָבַּ֥ ר ְבשֵּ ֖ ָקבֵּ ֹום תִּ יך ְבָשלָ֑ ֹוא ֶאל־ֲאבֶֹת֖ ה ָתבַּ֥  וְַאָתּ֛

ן טז ם ֲעו ַּ֥ ּ֛ י לא־ָשלֵּ ַ֧ נָה כִּ ָ֑ ּובּו הֵּ י יָשֹּ֣ ֖ יעִּ ֹור ְרבִּ ָֽנָה׃ וְדַּ֥ י ַעד־הֵּ ֖  ָהֱאמֹרִּ

 

  



 בראשית רבה צא:ו

ל ָצִריְך ַהִמְקָרא לֹוַמר, ֶאָלא ַבְתִחָלה ֹלא ָנֲהגּו בֹו ַאְחָוה ּוְמָכרּוה ף, ְבנֵּי ִיְשָראֵּ י יֹוסֵּ ְרדּו ֲאחֵּ  ּו, ַויֵּ

ד ְלִמְצַרִים ַנְחִזיר ֶאת ָאִחינּו יָמַתי נֵּרֵּ  ְלָאִביו,  ּוְלסֹוף ִמְתָחְרִטין ְואֹוְמִרים אֵּ

ד ְלִמְצַרִים ָנְתנּו כָֻּלם ַדַעת ַאַחת ְלַהֲחִזירֹו.  ירֵּ  ּוְכֶשָאַמר ָלֶהם ֲאִביֶהם לֵּ

ַע ָהָיה ֶשֶאָחיו יֹוְרִדין ְלִמְצַרִים ִלְשֹבר ֹאֶכל,  ף יֹודֵּ  ָאַמר ַרִבי ְיהּוָדה ַבר ִסימֹון ַאף יֹוסֵּ

ם ָאִביו, ֶמה ָעָשה הֹוִשיב שֹוְמִרים ַעל ָכל ַהְפָתִחים ְוָאַמר ָלֶהם ְראּו ָכל ִמי ֶשִנְכַנס ִלְשֹבר ֹאֶכל ִכְתבּו ְשמֹו   ְושֵּ

 ָלֶעֶרב ֲהִביאּו ְפָתִקים, ְוָעשּו ָכְך. 

י ַיֲעֹקב ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִנְכַנס ְבַשַער  יָון ֶשָבאּו ְבנֵּ ִביאּו לֹו ַהְפָתִקים, כֵּ  ֶשלֹו ְוָכְתבּו ֶאת ְשמֹוָתם, ָלֶעֶרב הֵּ

ן ַהּׁשֹוֲעִרים ָכל ֶאָחד ֶשלוֹ  ִוי, ְוכֵּ א ִשְמעֹון ֶבן ַיֲעֹקב, ְוֶאָחד לֵּ ן ֶבן ַיֲעֹקב, ְוֶאָחד קֹורֵּ א ְראּובֵּ  . ֶזה קֹורֵּ

ף ִסְתמּו ֶאת ָהאֹוָצרֹות ּוִפְתחּו   אֹוָצר ֶאָחד, ְוָנַתן ְשמֹוָתם ְלַבַעל ָהאֹוָצר, ִמָיד ָאַמר ָלֶהם יֹוסֵּ

ר אֹוָתם ְלָפַני, ָעְברּו ְשלֶשת ָיִמי לּו ְלָיְדָך ְתֹפש אֹוָתם ְוַשגֵּ ה ְכֶשָיבֹואּו ָהֲאָנִשים אֵּ  ם ְוֹלא ָבאּו, ְוָאַמר לֹו ְראֵּ

ש אֹוָתם ַבּׁשּוק,  ר ִבְשִביָלם ְלַבקֵּ ית ַהֶמֶלְך ְוִשגֵּ ף ִשְבִעים ִגבֹוִרים ִמבֵּ  ִמָיד ָנַטל יֹוסֵּ

 ָהְלכּו ּוָמְצאּו אֹוָתם ַבּׁשּוק ֶשל זֹונֹות, ּוַמה ִטיָבן ַבּׁשּוק ֶשל זֹונֹות, 

ה ַמְראֶ  ה ֹתַאר ִויפֵּ ף ְיפֵּ ָבה הּוא. ֶאָלא ָאְמרּו ָאִחינּו יֹוסֵּ  ה, ֶשָמא ְבקֻּ

ף.  י יֹוסֵּ  ְוָתְפשּו אֹוָתן ֶוֱהִביאּום ִלְפנֵּ

ד ֶשַנֲעָשה ָלֶהם ְכָנְכִרי (בראשית מב, ז: )ִמָיד ר ִאָתם ָקשֹות, ְמַלמֵּ יֶהם ַוְיַדבֵּ ר ֲאלֵּ  .ַוִיְתַנכֵּ

 

 

  זר פרק לופרקי דרבי אליע

ף ֶשֹּלא נֹוַלד ִזּוּוגֹו ִעמֹו,  ָלן נֹוְלדּו ִזּוּוָגן ִעָמם, חּוץ ִמיֹוסֵּ  ְוכֻּ

 ֶשָהְיָתה ָאְסַנת ַבת ִדיָנה ְראּוָיה לֹו ְלִאָּׁשה.

 ְוחּוץ ִמִדיָנה ֶשֹּלא נֹוַלד ִזּוּוָגּה ִעָמּה.

ן ָקְרָאה ְשָמּה ִדיָנה: ָאְמָרה, ַהַיְלָדה ַהֹזאת ִדין ּוִמְשָפט ִהיא,  ַעל כֵּ

 

  פרקי דרבי אליעזר פרק לח

את ַהחּוָצה.  . . .  ֶשָהְיָתה ִבתֹו ֶשל ַיֲעֹקב יֹוֶשֶבת ֹאָהִלים ְוֹלא ָהְיָתה יֹוצֵּ

ִפים,  ִביא ְמַשֲחקֹות ְנָערֹות חּוָצה ָלּה ְמתֹוְפפֹות ְבתֻּ  ֶמה ָעָשה ְשֶכם ֶבן ֲחמֹור, הֵּ

 יָנה ִלְראֹות ַבָבנֹות ַהְמַשֲחקֹות, ְוָשְלָלּה ְוָשַכב אֹוָתּה, ָיְצָאה ִד 

 ְוָהְרָתה ְוָיְלָדה ֶאת ָאְסַנת. 

י ַיֲעֹקב ית ְזנּות ]נ"א: זמה[ ְבָאֳהלֵּ ל ְלָהְרָגּה, ֶשַעְכָשו ֹיאְמרּו ָכל ָהָאֶרץ ֶשיֵּש בֵּ  . ְוָאְמרּו ְבנֵּי ִיְשָראֵּ

ם ַהֹקֶדש ְוָתָלה ַעל ַצָּואָרּה ְוִשְלָחּה ְוָהְלָכה ָלּה. ֶמה ָעָשה ַיֲעֹקב, הֵּ   ִביא ִציץ ְוָכַתב ָעָליו שֵּ

יתֹו ֶשל פֹוִטי ל ַהַמְלָאְך ְוהֹוִריָדּה ְלִמְצַרִים ְלבֵּ י ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא. ְוָיַרד ִמיָכאֵּ  ֶפַרע, ְוַהֹכל ָצפּוי ִלְפנֵּ

ף ְלִאָּׁשה, ֶשָהְיָתה ָאְסַנת ְראּוָיה לְ   יֹוסֵּ

 ְוָהְיָתה ִאְשתֹו ֶשל פֹוִטיֶפַרע ֲעָקָרה ְוִגְדָלה אֹוָתּה ְכַבת. 

ן ף ְלִמְצַרִים ְלָקָחּה לֹו, ֶשֶנֱאַמר ]בראשית מא, מה[ ַוִיֶתן לֹו ֶאת ָאְסַנת ַבת פֹוִטי ֶפַרע ֹכהֵּ  ֹאן ְלִאָּׁשה. ּוְכֶשָיַרד יֹוסֵּ
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