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Lesson # 157 - Yaakov Marries Bilhah

א וַּתֵֶ֣רא ָרחֵ֗ל
ּכִ֣י ֹל֤א יָֽלְָדה֙ לְיַֽעֲֹק֔ב
וַּתְַקּנֵ֥א ָרחֵ֖ל ּבַֽאֲחֹתָּ֑ה
וַּתֹ֤אמֶר אֶֽל־יַעֲֹקב֙
הָֽבָה־ּלִ֣י בָנִ֔ים
וְאִם־אַ֖יִן
מֵתָ֥ה אָנֹֽכִי׃
ב וַּיִֽחַר־אַ֥ף יַֽעֲֹק֖ב ּבְָרחֵ֑ל
וַּיֹ֗אמֶר הֲתַ֤חַת אֱֹלהִים֙ אָנֹ֔כִי
אֲׁשֶר־מָנַ֥ע מִּמְֵ֖ך
ּפְִרי־בָֽטֶן׃
ג וַּתֹ֕אמֶר הִּנֵ֛ה אֲמָתִ֥י בִלְהָ֖ה
ּבֹ֣א אֵלֶ֑יהָ
וְתֵלֵד֙ עַל־ּבְִרּכַ֔י
וְאִּבָנֶ֥ה גַם־אָֽנֹכִ֖י מִּמֶּֽנָה׃
ד וַּתִּתֶן־לֹ֛ו אֶת־ּבִלְהָ֥ה ׁשִפְחָתָּ֖ה לְאִּׁשָ֑ה
וַּיָבֹ֥א אֵלֶ֖יהָ יַֽעֲֹקֽב׃
ה וַּתַ֣הַר ּבִלְהָ֔ה
וַּתֵ֥לֶד לְיַֽעֲֹק֖ב ּבֵֽן׃
ו וַּתֹ֤אמֶר ָרחֵל֙ ּדָנַּ֣נִי אֱֹלהִ֔ים
וְגַם֙ ׁשָמַ֣ע ּבְֹקלִ֔י
וַּיִּתֶן־לִ֖י ּבֵ֑ן
עַל־ּכֵ֛ן ָקְֽראָ֥ה ׁשְמֹ֖ו ּדָֽן׃
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…Vayetze - Topic 3 - Yaakov’s Wives

תרגם "ותקנא".
כיצד הרגישה רחל ללאה על שלא ילדה ילדים ליעקב ?
על מה קנאה רחל בלאה ?
מה אמרה רחל ליעקב ?
כיצד חשבה רחל שיעקב "יביא" בנים עבורה ?
מנין יודעים למי שאין לו בנים שחשוב כמת ?
תרגם "הבה".
למה היא דומה אם לא תצליח ללדת ליעקב ?
תרגם "אין".
כיצד הגיב יעקב לרחל כשאמרה "הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי" ?
על מה כעס יעקב על רחל ?
תרגם "התחת".
תרגם "מנע".
מה הם "פרי בטן" ?
מה אמר יעקב לרחל כשכעס עליה ?
מה הציע רחל ליעקב כדי שתזכה ללדת ?
למי הציע רחל ליעקב להתחתן ?
מי עוד הציע דבר כזה ?
תרגם "ברכי".
תרגם “אבנה".
לפי רחל ,מי יגדל בנים של בלהה אם תלד ליעקב ?
לפי רחל ,מה יגרום שגם היא תזכה ללדת ליעקב ?
כמה בנים ילדה בלהה ליעקב ?
תרגם "דנני".
מה אמרה רחל כשילדה בלהה בן ראשון ליעקב ? )(2
כיצד קראה רחל לבן הראשון שילדה בלהה ?
למה נקרא "דן" בשמו ?

