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 'עיקר עיבורה שלדינה זכר היה': 

שורשיה וגלגוליה של מסורת אגדית בספרות חז"ל

חנן מזא"ה

המקרא  במחקר  מעטה  לא  לב  לתשומת  זכתה  ולאה,  יעקב  בת  דינה,  של  דמותה 

והספרות. הסיפור הטעון על האונס שלה מיקד תשומת לב רבה בתחומי המוסר, המגדר 

בדמותה  אחת  נקודה  אולם  הקדומה.  בפרשנות  והן  עצמו  במקרא  הן  הגזע  ותפיסת 

יעקב  בני  לידות  פרשת  במסגרת  לידתה  תיאור  לחלוטין:  כמעט  עתה  עד   הוזנחה 

זה זכה בספרות חז"ל למספר הרחבות עלילתיות, הכוללות  זנוח  בבר' כט–ל. תיאור 

דרשניים  מסיפורים  אחד  כל  המקראית.  לעלילה  עין  ושובי  מפתיעים  עיבודים  כמה 

את  ומפתח  המקראית  בפרשה  פערים  ממלא  הייחודיים,  ובמאפייניו  בדרכו  אלה, 

המתחים החריפים במאבק הילודה בין רחל ללאה המתואר בה.

בתחילת המאמר אבחן את מקומה של לידת דינה בסיפור המקראי. לאחר מכן אסקור   

המורכבים  הקשרים  ואת  זה  לסיפור  חז"ל  מקורות  של  פרשנותם  את  מפורט  באופן 

ביניהם, אשר לעתים מתגלים דווקא בפרטים הקטנים. כמו כן אדגיש את ההבדלים בין 

מקורות חז"ל, המתבטאים באופן שבו כל אחד מהם מתייחס לסיפור המקראי, למתחיו 

ולפעריו, ובכמה היבטים מגדריים העומדים בתשתית הדברים. העיון בנקודה זנוחה 

זו מספק דוגמה קולעת לבחינת שלבי התפתחותן של מסורות אגדיות בספרות חז"ל 

והאופן המורכב שבו כל מקור מדרשי מתבסס על המקראות המתפרשים ועל הפרשנות 

שקדמה לו. כפי שיתברר, שינוי קל בפרטיו של סיפור דרשני עשוי להשפיע באופן 

יסודי על עיצובן של הדמויות ולשנות היבטים מהותיים בעלילה. 

תודתי לד"ר יקיר פז, שרעיונותיו והפניותיו משוקעים בכמה נקודות במאמר.  *



חנן מזא"ה

]56[

2[

א ר ק מ ב ה  נ י ד ת  ד י ל

הלידות פרשת 

 ,)24 31 – ל  כט  )בר'  הלידות  פרשת  דינה,  של  לידתה  תיאור  את  הסובבת  הפרשה 

מתארת ברציפות את לידתם של בני יעקב, למעט בנימין, שנולד בהמשך העלילה. 
פרשה זו מעוצבת באופן הדוק, וניתן לחלקה לחמש מערכות:1

)כט 31( וירא ה' כי שנואה לאה ויפתח את רחמה ורחל עקרה: )32( ותהר  ]א[ 

לאה ותלד בן ותקרא שמו ראובן כי אמרה כי ראה ה' בעניי כי עתה ֶיאהבני 

אישי: )33( ותהר עוד ותלד בן ותאמר כי שמע ה' כי שנואה אנכי וִּיתן לי 

גם את זה ותקרא שמו שמעון: )34( ותהר עוד ותלד בן ותאמר עתה הפעם 

ִיָּלוה אישי אלי כי ילדתי לו שֹלשה בנים על כן קרא שמו לוי: )35( ותהר 

עוד ותלד בן ותאמר הפעם אודה את ה' על כן קראה שמו יהודה ותעֹמד 

מֶּלדת: 

)ל 1( ַוֵּתרא רחל כי לא ילדה ליעקב ותקנא רחל באֹחתה ותאמר אל יעקב  ]ב[ 

ויאמר התחת  יעקב ברחל  ַוִּיחר אף   )2( ַאין מתה אנכי:  ואם  בנים  לי  הבה 

אלהים אנכי אשר מנע ממך פרי בטן: )3( ותאמר הנה אמתי בלהה ּבא אליה 

ְותלד על ברכי ְוִאָּבנה גם אנכי ממנה: )4( ַוִּתתן לו את בלהה שפחתה לִאשה 

)6( ותאמר רחל דנני  )5( ותהר בלהה ותלד ליעקב בן:  ויֹבא אליה יעקב: 

אלהים וגם שמע בֹקלי ויתן לי בן על כן קראה שמו דן: )7( ותהר עוד ותלד 

בלהה שפחת רחל בן שני ליעקב: )8( ותאמר רחל נפתולי אלהים נפתלתי 

עם אֹחתי גם יֹכלתי ותקרא שמו נפתלי:

)ל 9( ַוֵּתרא לאה כי עמדה מלדת וִּתקח את זלפה שפחתה וִּתתן ֹאתה ליעקב  ]ג[ 

)11( ותאמר לאה בא גד  )10( ותלד זלפה שפחת לאה ליעקב בן:  לִאשה: 

 )13( ליעקב:  שני  בן  לאה  שפחת  זלפה  ותלד   )12( גד:  שמו  את  ותקרא 
ותאמר לאה ְּבָאשרי כי ִאשרוני בנות ותקרא את שמו אשר: ]...[2

)ל 17( וישמע אלהים אל לאה ותהר ותלד ליעקב בן חמישי: )18( ותאמר  ]ד[ 

 N. M. Sarna, Genesis (JPS Torah Commentary), Philadelphia 1989, :על חלוקה זו ראו גם  1

p. 401. על עיצובה של הפרשה ראו: פ' פולק, הסיפור במקרא: בחינות בעיצוב ובאמנות, ירושלים 
 T. D. Finlay, The Birth Report Genre in the Hebrew Bible,  ;66–65  ,34 עמ'  תשנ"ט, 

Tübingen 2005, pp. 119-131
הושמטו כאן שלושה פסוקים, 14–16, אשר מתארים את קטיף הדודאים על ידי ראובן ואת מכירתם   2

לרחל. חלק זה, שהוא הקדמה למערכה הרביעית – שעניינה פריונה המחודש של לאה – הושמט 

כאן לצורך ההצגה השוטפת של הלידות. 
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יששכר:  שמו  ותקרא  לאישי  שפחתי  נתתי  אשר  שכרי  אלהים  נתן  לאה 

)19( ותהר עוד לאה ותלד בן ִׁששי ליעקב: )20( ותאמר לאה ְזָבדני אלהים 

ֹאתי ֵזבד טוב הפעם ִיְזְּבלני אישי כי ילדתי לו ִׁששה בנים ותקרא את שמו 

דינה: שמה  את  ותקרא  בת  ילדה  זֻבלון: )21( ואחר 

 )23( 22( ויזּכר אלהים את רחל וישמע אליה אלהים ויפתח את רחמה:  )ל  ]ה[ 

ותהר ותלד בן ותאמר אסף אלהים את חרפתי: )24( ותקרא את שמו יוסף 

לאֹמר ֹיסף ה' לי בן אחר:

הפרשה מתארת את המאבק האכזרי בין שתי האחיות, רחל ולאה, על אהבתו של יעקב, 

וכביטוי לכך גם על הפריון והילודה. לאה השנואה מנסה לזכות באהבה בזכות פוריותה, 

ורחל האהובה מנסה לשמר את יתרונה ולזכות בילדים משלה. במסגרת המאבק נרשם 

כל בן לזכות במאזנה של אמו, ושפחותיהן של האחיות מגויסות להחליף אותן בשעה 

שהן אינן מצליחות ללדת בעצמן.

כל אחת מן האחיות קוראת לכל אחד מבניה ובני שפחתה בשמות סמליים, שכולם   

אחת,  מבחינה  בחינות.  משתי  בסיפור  חשוב  נדבך  ושהם  הילודה,  למאבק  קשורים 

לתודעתם  צוהר  פותחים  שבצדו  וההסבר  הנולד  הרך  שם  במקרא,  אחרים  כבמקומות 

של הגיבורים המקראיים.3 השמות מעצימים את התחושות של שתי האחיות, זו הדחויה 

אלי  אישי  ִיָּלוה  הפעם  )'עתה  לוי  של  שמותיהם  הם  לכך  טובות  העקרה. דוגמאות  וזו 

כי ילדתי לו שֹלשה בנים'( וזבולון )'ְזָבדני אלהים ֹאתי ֵזבד טוב הפעם ִיְזְּבלני אישי כי 

ילדתי לו ִׁששה בנים'( מצדה של לאה, ושמותיהם של דן )'דנני אלהים וגם שמע בֹקלי 

משמשים  השנית  הבחינה  רחל. מן  של  מצדה  אחר'(  בן  לי  ה'  )'ֹיסף  ויוסף  בן'(  לי  ויתן 

חלק משמותיהם של הילדים כעין דגל ניצחון במסגרת המאבק, בעיקר מצדה של לאה. 

שמות כמו ראובן, יהודה, גד ויששכר, שיש בהם הצהרת פריון פומבית, הם כצנינים 

בעיניה של רחל העקרה.4 מכל מקום ראוי לשים לב ששמות כל אחד עשר הבנים זוכים 

להסבר.

 M. Sternberg, The Poetics of Biblical Narrative: Ideological Literature and the ראו:   3

 Drama of Reading, Bloomington 1987, pp. 330-331; H. Marks, ‘Biblical Naming
 ,and Poetic Etymology’, Journal of Biblical Literature, 114, 1 (1995), pp. 21-42
והביבליוגרפיה המובאת שם בהערה 1; על התופעה הכללית של מדרשי שמות ראו: מ' גרסיאל, 

מדרשי שמות במקרא, רמת־גן תשמ"ח.

לניתוח ספרותי של המאבק בין האחיות ראו: א' פרדס, הבריאה לפי חוה: גישה פמיניסטית למקרא,   4

תרגמה מ' אלפון, תל אביב 1996, עמ' 53–56. הסבר שמות הבנים הוא המרכיב העיקרי המבדיל 

רשימה זו מרשימות ילודה אחרות במקרא, אשר בחלקן מצוינים אף שמות האימהות. ראו: סרנה 

)לעיל הערה 1(, עמ' 401. 
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לאה  יולדת  הראשונה  במערכה  מערכות.  לחמש  הקטע  את  לחלק  ניתן  כאמור   

השנואה ארבעה בנים ברציפות: ראובן, שמעון, לוי ויהודה. במערכה השנייה מטילה 

רחל את שפחתה בלהה אל הקרב, והיא יולדת שני בנים ברציפות: דן ונפתלי. במערכה 

השלישית מחקה לאה את רחל ומגייסת את זלפה שפחתה, וגם היא יולדת שני בנים 

ברציפות: גד ואשר. במערכה הרביעית חוזרת לאה ללדת, בעקבות מכירת דודאי בנה 

לרחל, והיא יולדת עוד שני בנים: יששכר וזבולון. במערכה החמישית מגיע הסיפור 

זו.  יוסף, הבן האחרון בפרשה  לסיומו, בהיפתח רחמה של רחל, היולדת סוף סוף את 

אישה  של  ללידותיה  מוקדשת  מערכה  וכל  רצופות,  הנשים  מן  אחת  כל  של  הלידות 

]ה[ רחל. לאה היא האישה היחידה  ]ד[ לאה,  ]ג[ זלפה,  אחרת: ]א[ לאה, ]ב[ בלהה, 

הזוכה לשתי מערכות, כפי הנראה בזכות הדודאים שמכרה לרחל. 

דינה לידת 

'ואחר ילדה בת ותקרא את שמה דינה', חורג מכמה  התיאור הלקוני של לידת דינה: 

בחינות מהמסגרת המוקפדת. לידתה מתוארת בתפר שבין המערכה הרביעית למערכה 

לפני  הסיפור,  של  המתח  בשיא  מופיעה  היא  יוסף.  של  לידתו  לפני  מיד  החמישית, 

ההתרה שבפקידת רחל העקרה, אך לכאורה אינה תורמת דבר להשתלשלות הסיפור, 

מערכה  בכל  בנים  זוג  ילדה  אישה  כל   – כה  עד  שנשמרה  הזוגיות  את  מעוותת  ואף 

)להוציא לאה במערכה הראשונה, שילדה שני זוגות(. דינה היא גם כמובן הבת היחידה 

בכל הפרשה, ושמה אינו מתפרש על ידי אטימולוגיה כשמות כל אחיה.5 כאמור מדרשי 

השמות הם נדבך מרכזי בסיפור, וחסרונו של מדרש כזה מותיר את לידת דינה חסרת 

פשר ותפקיד בסיפור.6 נוסף על כך תיאור לידתה של דינה אינו כולל היריון, הנזכר 

בלשון קבועה – 'ותהר X ותלד ]...[' או 'ותהר עוד ותלד ]...[' – בתיאורי לידות אחיה, 

חוץ מדן ואשר, ילדי זלפה.7 

בדומה לכך בתיאור תולדות אדם וחוה בבר' ד זוכים שמותיהם של קין ושת להסבר אטימולוגי, אך   5

שמו של הבל אינו מוסבר.

 25 ראו: מ' צפור, 'דינה־לאה־יעקב: קריאה אחרת בפרשת אונס דינה', מסכת, ג )תשס"ה(, עמ'   6

והערה 45. כלשון רשב"ם הפשטן על אתר: 'ולא נכתבה הודאה על לדת הבת לדעת למה נקראת 

כן, שאין מודים על הבת כמו על הבן. ולהודיעך בא שכל בני יעקב היו זכרים חוץ מזו'. וכן ראו: 

 G. H. Hartman, ‘Midrash as Law and Literature’, The Journal of Religion, 74, 3 (1994),
p. 344, n. 12

לא מצאתי הסבר חז"לי להיעדר תיאור ההיריון לפני לידת דינה. בספר היובלים הובן מכך שדינה   7

הייתה תאומתו של זבולון )ראו להלן הערה 39(. וכך גם בפירושי חזקוני, רד"ק ור' יוסף בכור שור. 

וראו גם את סדרת הפירושים שהביא י' גליס, ספר תוספות השלם: אוצר פירושי בעלי התוספות, ג, 

ירושלים תשמ"ד, עמ' קסג. חריגותם של בני זלפה מבחינה זו מובחנת ומתפרשת במדרש בראשית 
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אינטגרלי  חלק  אינה  דינה  שלידת  נראה  התיאור  משגרת  אלה  חריגות  לנוכח   

מפרשת הלידות המקראית, ונוספה בשלב מאוחר.8 מקומה של דינה נפקד בדרך כלל 

גם מרשימות בני יעקב, כגון בשמ' א ובבר' לה.9 היא אמנם מוזכרת ברשימת יורדי 

מצרים המלאה, הכוללת גם נשים: 'אלה בני לאה אשר ילדה ליעקב בפדן ארם ואת 

בתו כל נפש בניו ובנותיו שֹלשים ושֹלש' )בר' מו 15(, אך גם אזכור זה חורק  דינה 

מעט במקומו, ועשוי להיות תוספת מאוחרת. מעניינת גם היעדרותה הבולטת של דינה 

ואת שתי שפֹחתיו ואת  וִּיקח את שתי נשיו  'ויקם בלילה הוא  מתיאור חציית הירדן: 

23(, היעדרות שלא נעלמה מעיני  ילדיו ויעֹבר את ַמֲעַבר ַיּבק' )בר' לב  עשר  אחד 

נזכרת הרבה כמובן בפרק לד, המספר על מעשה שכם, שבו  הפרשנים.10 מנגד היא 

נודע לה תפקיד מרכזי.

בסיפור  נקודתית  דמות  היא  יעקב  בת  דינה  של  שדמותה  נראה  דבר  של  לאִמתו   

להזכיר  סיבה  אין  כך  ומשום  האונס,  ולסיפור  לד  לפרק  רק  השייכת  דמות  המקראי, 

 ,1 זה.11 אכן בפעם הראשונה שדינה מוזכרת בפרק לד, בפסוק  אותה מחוץ להקשר 

המספר מציג אותה במילים 'ותצא דינה בת לאה אשר ילדה ליעקב לראות בבנות 

לאה  'בת  והתוספת  בלבד,12  הפרטיים  בשמותיהם  תמיד  מופיעים  יעקב  בני  הארץ'. 

דינה, עשויה להעיד שזו הצגתה הרשמית  ליעקב', המוצמדת לשמה של  ילדה  אשר 

הראשונה לקורא. את המשפט הלקוני בפרשת הלידות ניתן אפוא להגדיר כרמז מטרים 

מאוחרת  עריכה  כתוספת  יותר,  חריף  באופן  או  לד,13  בפרק  העתידית  להתרחשות 

רבה עא, ט )מהדורת תיאודור–אלבק, עמ' 833(.

 J. Skinner, A Critical and Exegetical Commentary on Genesis2 (ICC), Edinburgh :ראו  8

 1969, p. 389; C. Westermann, Genesis: A Commentary, trans. J. J. Scullion, Minneapolis
 1985, p. 476; G. Von Rad, Genesis: A Commentary, trans. J. H. Marks (OTL), London
 1972, pp. 295-296; V. P. Hamilton, The Book of Genesis: Chapters 18-50 (NICOT),
Cambridge 1995, p. 276; E. A. Speiser, Genesis (AB), New York 1964, p. 231; והשוו: 

פינליי )לעיל הערה 1(, עמ' 119, הערה 133; עמ' 124, הערה 140.

סקינר )שם(.   9

ראו למשל: בראשית רבה עו, ט )עמ' 907 במהד' תיאודור–אלבק(.  10

ראו:  המקומית,  דמותה  את  ושמשלימים  דינה,  של  בדמותה  שנקשרו  ומוטיבים  מסורות  על   11 

 ח' מאק, 'מי אשם באונס דינה? עיון במדרש "בראשית רבה", פרשה פ', דפים למחקר בספרות, 13 

שמש,  י'   ;28  ,17 עמ'  תשי"ד,  ירושלים  האגדה2,  דרכי  היינמן,  י'   ;193–191 עמ'  )תשס"ג(, 

'סיפורי אונס והבניה מגדרית: היחס לדינה, לפילגש בגבעה ולתמר במקרא, במדרש ובפרשנות 

המסורתית', עיוני מקרא ופרשנות, ז )תשס"ה(, עמ' 317.

דודאים בשדה'  וימצא  ִחטים  קציר  בימי  ראובן  'ַוילך  ראו למשל:  סיפור חדש.  נפתח  גם כאשר   12 

)בר' ל 14(, או 'ויהי בעת הִהוא וירד יהודה מאת ֶאחיו ַוֵּיט עד איש עֻדלמי ושמו חירה' )שם לח 1(.

גם רשב"ם העיר בכמה מקומות בפירושו לתורה על תופעת 'דרך המקראות שרגיל להקדים ולפרש   13

למשל  ראו  אחר'.  במקום  המקרא[  בהמשך  ]כלומר  לפניו  הנזכר  דבר  בשביל  צריך  שאין  דבר 
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שנועדה להקדים את הופעתה הפתאומית בשלב מאוחר בעלילה.14 המקורות בספרות 

חז"ל מתמודדים עם חריגותו הבולטת של משפט זה ועם הפערים הפרשניים העולים 

ממנו.

י מ ל ש ו ר י ה ד  ו מ ל ת ה

רבה,  בראשית  במדרש  מקורות:  בשלושה  חז"ל  בספרות  מופיע  דינה  לידת  סיפור 

בתלמוד הירושלמי ובתלמוד הבבלי. בשני התלמודים מובא סיפור זה במסגרת הדיון 

במשנה 'הצועק לשעבר הרי זו תפלת שוא. כיצד? היתה אשתו מעוברת, ואומ' יהי רצון 

זו קובעת שתפילה למינו של עובר  זו תפלת שוא'.15 משנה  שתלד אשתי זכר – הרי 
קיים היא צעקה על אירוע שעבר, ומשום כך היא מוגדרת תפילת שווא.16

התלמוד הירושלמי מבין שמשנה זו עוסקת רק בשלבי הסיום של ההיריון )'ביושבת   

על המשבר היא מתניתא'(, וכראיה מביא את סיפור דינה, בשם בית ר' ינאי: 'ר'17 בשם 

דבית ינאי: עיקר עיבורה שלדינה זכר היה. מאחר שנתפללה רחל – נעשית נקיבה. 

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

נקיבה'.18 על פי הירושלמי סיפור זה הוא אסמכתא לכך שתפילה יכולה לשנות את מין 

העובר, ומשום כך הוא מאשש את הסיוג של הקביעה שבמשנה. ייתכן שברקע דיון 

בפירושו לבר' א 1; כד 1; כו 15; שמ' יח 2.

זאת אף שאין עדות טקסטואלית לחסרונו של משפט זה בנוסח המקרא ובתרגומים. ראו: סקינר   14

)לעיל הערה 8(; וסטרמן )לעיל הערה 8(. ההצגה המפורטת של דינה בפרק לד, אשר אינה מוסיפה 

למשל:  ראו  מגוונת.  לפרשנות  מקור  להיות  הפכה  הלידות,  בפרשת  זו  הזכרתה  לאחר  מידע 

בראשית רבה פ, א )מהדורת תיאודור–אלבק, עמ' 950(, וכן רש"י, רמב"ן ורד"ק בפירושיהם על 

אתר. וראו אף את פירושו המיסטי של ר' אברהם בן הרמב"ם, ואת ניתוחו של ש' נשר, 'הבנים עם 

הבת )לפרשת דינה בת יעקב(', שנה בשנה )תשל"ה(, עמ' 242. לפרשנויות מעין אלו נטו לאחרונה 

 S. Scholz, ‘Was it Really Rape  ;30–28 עמ'   ,)6 הערה  )לעיל  צפור  ראו:  חוקרים.  כמה  גם 

 in Genesis 34? Biblical Scholarship as a Reflection of Cultural Assumptions’, H. C.
 Washington et al. (eds.), Escaping Eden: New Feminist Perspectives on the Bible,
 Sheffield 1998, pp. 182-199; R. Clark, ‘The Silence in Dinah’s Cry’, Lectio difficilior,

1 (2006) (electronic journal)
משנה, ברכות ט, ג. כל מקורות חז"ל מובאים במאמר על פי נוסח 'מאגרים: המילון ההיסטורי' אלא   15

אם כן מצוין אחרת.

על ההבדל היסודי בין ברכה לתפילה המשתקף במשנה זו ועל מקומם על ציר הזמן ראו: מ' הלברטל,   16

'דוד הרטמן והפילוסופיה של ההלכה', א' שגיא וצ' זוהר )עורכים(, מחויבות יהודית מתחדשת: על 

עולמו והגותו של דוד הרטמן, א, ירושלים תשס"ב, עמ' 30–35.

בכ"י וטיקן, הספרייה האפוסטולית ebr. 133 ר' יודה בר פזי הוא המצטט בשם בית ר' יניי.  17

ירושלמי, ברכות ט, ג )יד ע"א; טור 73, שו' 37(.  18
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זה עומד הבדל באופן שבו נתפס התהליך הביולוגי של קביעת מין העובר,19 אשר זכה 

להסברים תאורטיים מגוונים בעת העתיקה, אך הטקסט עצמו אינו רומז על כך. 

לענייני חשוב להבין כיצד משתלב סיפור דרשני זה בסיפור המקראי. הסיפור מוצמד   

למילה המקראית 'ואַחר' במשפט המתאר את לידת דינה: 'ואחר ילדה בת ותקרא את 

שמה דינה'. לידת דינה אינה קשורה מבחינה עלילתית באופן כלשהו לנאמר לפניה, 

אין  בת.  אותה  נולדה  שלאחריה  ההתרחשות  על  וסיפר  הפער  את  השלים  והדרשן 

מדובר רק בהשלמת אירוע קודם, שכן הדרשה מבוססת על שימושה של צורת 'מאחר' 

דינה:  לידת  ובין  הקודמת  ההתרחשות  בין  סיבתי  קשר  משחזרת  והיא  סיבה,  כמילת 

בגלל תפילת רחל השתנה מין העובר, ונולדה דינה.20 

פראוס סקר היטב את ההבדל היסודי בין תאוריות יווניות פרה־פורמטיוויות, שלפיהן מין העובר   19

)ותכונותיו האחרות( נגזר מטיב הזרע הספציפי שממנו נוצר, ובין תאוריות אפי־גנסטיות, המתארות 

והשפעה.  לשינוי  נתון  ולפיכך  שונים,  ובתנאים  בתכונות  התלוי  מתמשך,  היווצרות  תהליך 

 A. Preus, ‘Galen’s Criticism of Aristotle’s Conception Theory’, Journal of the ראו: 

 J. Blayney, ‘Theories of Conception :ראו גם .History of Biology, 10 (1977), pp. 65-85
 in the Ancient Roman World’, B. Rawson (ed.), The Family in Ancient Rome: New
הסוגיה המקבילה בתלמוד הבבלי   .Perspectives, London and Sydney 1986, pp. 230-237
פרק  לאחר  נקבע  העובר  מין  שלפיה  תפיסה  על  מעידים  נוספים  חז"ליים  ומקורות  להלן(  )ראו 

י' פרויס, הרפואה במקרא  ימים, גם זאת בדומה לכותבים הלניסטים. ראו:  זמן של כמה עשרות 

 S. S. Kottek, ‘Embryology;592–586 ירושלים תשע"ג, עמ'  וירצבורגר,  א'  ובתלמוד, תרגם 

 in Talmudic and Midrashic Literature’, Journal of the History of Biology, 14 (1981),
 pp. 305-312; F. Rosner, Medicine in the Bible and the Talmud, Hoboken 1995, 
 pp. 248-254; M. Stol, Birth in Babylonia and the Bible, Groningen 2000, pp. 1-17; 
 S. T. Newmyer, ‘Talmudic Medicine and Greco-Roman Science’, W. Haase (ed.),
 Wissenschaften (Medizin und Biologie [Forts.]) (ANRW, II, 37, 3), Berlin and
קיצונית  דוגמה  דינה  לידת  אודות  New York 1996, pp. 2906-2909. קסלר ראה במדרש על 
 G. Kessler, לתפיסה רחבה בספרות חז"ל על מעורבותו הפעילה של האל בעיצוב העובר. ראו: 

 .Conceiving Israel: The Fetus in Rabbinic Narrative, Philadelphia 2009, pp. 9, 78-81 
הנגזרים  המגדריות,  ותכונותיו  העובר  מין  נזילות  בדבר  העתיקה  התפיסה  במיוחד  מעניינת 

מתמהיל מורכב של זרעיהם )הגבריים או הנשיים( של האב והאם, וכן מחומם של הזרעים והרחם. 

כפי שהדגיש לוינסון, בתפיסה זו גלומה אפשרות לשינויי מין ומגדר של כל אדם, וכל שכן של 

 J. Levinson, ‘Cultural Androgyny in Rabbinic Literature’, S. Kottek :העובר ברחם. ראו

 et al. (eds.), From Athens to Jerusalem: Medicine in Hellenized Jewish Lore and in
Early Christian Literature, Rotterdam 2000, pp. 119-125, וראו את הספרות המצוטטת שם.

דרשה זו קשורה לדקויות הסמנטיקה שבשימוש במילה 'מאחר' בספרות חז"ל. כפי שהראה ברויאר,   20

בלשון התנאים ומדרשי האגדה הקדומים משמשת מילה זו לציון זמן, ורק בתלמוד הירושלמי מיוחד 

י' ברויאר, 'מוקדם ומאוחר בלשון חז"ל: ביטויי זמן ההופכים  שימושה בעיקר לציון סיבה. ראו: 

לביטויי סיבה', הנ"ל ואחרים )עורכים(, שערי לשון: מחקרים בלשון העברית, בארמית ובלשונות 

היהודים מוגשים למשה בר־אשר, ב, ירושלים תשס"ח, עמ' 72–77. ייתכן ששינוי כזה עומד ברקע 



חנן מזא"ה

]62[

8[

הדרשן לא פירט מה היה תוכן תפילתה של רחל שהצליחה לחולל את הפלא הזה,   

אך הרחבתו זו מחליקה את שילוב לידת דינה בעלילה המקראית. כאמור לידת דינה 

באה בתפר שבין המערכה הרביעית למערכה החמישית בסיפור, מיד לפני שינוי מהלך 

העלילה ופקידת רחל העקרה. המדרש מעצים את המפנה בנקודה זו שבין המערכות: 

לא זו בלבד שרחל האומללה הצליחה לבסוף להרות ונאספה חרפתה, היא אף הצליחה 

לגבור על אחותה, שכבר הייתה מעוברת, ולקלקל את שמחתה. עד כדי כך גדול כוחה 

של תפילת האחות העקרה והמתוסכלת, המעלה אותה מבירא עמיקתא לאיגרא רמא. 

כך הופך המשפט החורק לאמצעי העצמה של המהפך העלילתי.

קשורה  להיות  עשויה  אשר  נוספת,  דרשה  באה  בירושלמי  זו  דרשה  לאחר  מיד   

לעניין: 'ואמר רבי יהודה בן פזי בשם דבית ר' ייני: אמינו רחל מנביאות הראשונות 

היתה. אמרה: "עוד אחר יהיה ממני".21 הדא הוא דכתיב "יוסף ה' לי בן אחר". "בנים 

24, אשר  פסוק  זו מוסבת על  יהיה ממני'. דרשה  עוד אחר  אחרים" לא אמרה, אלא 

אחר'.  בן  לי  ה'  ֹיסף  לאֹמר  יוסף  שמו  את  'ותקרא  יוסף:  של  שמו  קריאת  את  מתאר 

נוסף, כפי שאכן עתיד  'בן אחר', משתמע שרחל מצפה רק לבן אחד  מלשון היחיד, 

לקרות בהמשך העלילה. אפשר אפוא שדבריה מתפרשים כאן לא כמשפט איווי אלא 

לידת  את  החוזה  כנבואה  אלא  לבן  בבקשה  לאלוהים  כתפילה  לא  חיווי,  כמשפט 

בנימין. בשל כך, לדעת ר' יהודה בר פזי, היא נכללת בקטגוריה מעורפלת של נביאות 
ראשונות.22

האם יש קשר בין דרשה זו לבין הדרשה הקודמת על אודות תפילתה של רחל? מחד   

גיסא ניתן להציע שלפנינו צמד דרשות המצוטטות בשם בית ר' ינאי, ואשר מפרשות 

היא מתוארת כאישה   – ומאדירות את דמותה של רחל  שני פסוקים סמוכים בפרשה 

שניחנה בכוח נבואי, ושבשעת צערה מצליחה באמצעות תפילה למנוע מאחותה ללדת 

זכר. כרגיל בתלמוד, צמד הדרשות מובא בסוגיה העוסקת בתפילה למין העובר אף 

שתי  בין  קשר  שיש  לטעון  ניתן  גיסא  מאידך  לכך.  רלוונטי  הראשון  המדרש  שרק 

האפוסטולית הספרייה  וטיקן,  יד  בכתב  בנוסח  יותר  סביר  שנראה  כפי   הדרשות, 

הדרשה בירושלמי, שלפיו ניתן לקרוא בפסוק 'ואחר' במובן זמן אך להבינו במובן סיבה. אכן מרכיב 

דרשני זה איננו קיים אף לא באחת מן המקבילות לדרשה שיובאו להלן.

כך בכ"י ליידן, ספריית האוניברסיטה Cod. Or. 4720 )סקליגר 3(. אולם נראה שיו"ד זו נכתבה   21

במקורה כווי"ו, אך חלקה התחתון נמחק בכוונה כדי להפכה ליו"ד. בכ"י וטיקן הנוסח בקטע זה 

שונה מעט.

מקורות  שבכמה  נראה  אך  ע"א,  יד  מגילה  בבבלי,  הנביאות  שבע  ברשימת  מנויה  אינה  רחל   22

ח'  )מהדורת  כב  עולם  סדר  למשל:  ראו  האימהות.  ארבע  לכל  נבואה  מיוחסת  ישראליים  ארץ 

עמ'  ב,  שם,  בפירוש,  בהערותיו  וכן   ,)285 עמ'  תשע"ג,  ירושלים  א,  עולם,  סדר  מיליקובסקי, 

331. וראו עוד להלן. 
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יניי: עיקר עיבורה  ר'  יודה בר פזי בשם דבית  'ר'  ebr. 133 של התלמוד הירושלמי: 
טעמיה? "ואחר ילדה  של דינה זכר היית, מאחר שנתפללה רחל – נעשית נקבה. מה 

יניי: אמינו רחל מן הנביאות הראשונות היית,  בת". ומדר' יודה ברבי בשם דבית ר' 

אמרה: עוד תו אחר הוא יהא ממני'. לפי גרסה זו של כתב היד נראה שהדרשה השנייה 

מובאת כמקור שעליו מבוססת הדרשה הראשונה, יחד עם הפסוק שלפניה, 'ואחר ילדה 

בת'. בכך קושר המדרש את סגולותיה הנבואיות של רחל לתפילתה ולשינוי מינה של 

דינה, אך אינו מפרש את כוונתו – האם ידעה רחל ברוח הקודש את מינו של העובר 

בבטן אחותה, או שאולי ידעה שעם ישראל עתיד להיות מורכב משנים עשר שבטים? 

מנוסח כתב היד כפי שהוא לפנינו קשה להכריע. כמו כן יש לתהות אם זוהי גם כוונת 

נוסח כ"י ליידן, ספריית האוניברסיטה Cod. Or. 4720 )סקליגר 3( שהובא לעיל, או 

שיש לראות בקישור בין הדרשות פרשנות שהולבשה על צמד הדרשות. תהיות אלה 

מתחדדות לאור המקבילות לסיפור הולדת דינה. 

ה ב ר ת  י ש א ר ב ש  ר ד מ

 ,21 פסוק  על  רבה  בראשית  במדרש  נמצאת  הדרשות  לצמד  למדי  דומה  מקבילה 

המתאר את לידת דינה.23 המדרש פותח בציטוט המשנה ממסכת ברכות: ''ואחר ילדה 

בת וגו'. תנינן. ''כיצד? היתה אשתו מעוברת" וכו''. לאחר ציטוט זה של המשנה מצטט 

ניתן  ואשר  הירושלמי,  שבתלמוד  לסוגיה  הדומה  תלמודי,  בסגנון  סוגיה  גם  המדרש 

לחלקה לשלושה חלקים:

התיבון:24 והא כת' 'ואחר ילדה בת'? אמ' להם: עיקר ברייתה שלדינה זכר  ]א[ 

היית, ]ו[מתפילה שלרחל שאמרה: 'יוסף י'י לי בן אחר', נעשת נקבה.

אמ' ר' חנניה בר פזי: אימהות נביאות היו, ורחל היתה מן האימהות. 'יוסף  ]ב[ 

יי לי בנים אחרים' אינו אומר כן, אלא 'יוסף יי לי בן אחר'. אמרה: עוד אחר 

הוא עתיד לעמוד – הלווי יהיה ממני.

אמ' ר' חנניה בר פזי: נתכנסו כל האימהות ואמרו: דיינו זכרים, תיפקוד  ]ג[ 

עוד זו. 

 M. A. בראשית רבה עב, ו )מהדורת תיאודור–אלבק, עמ' 844(. מקור זה מוזכר כלאחר יד אצל  23

 Bader, Tracing the Evidence: Dinah in Post-Hebrew Bible Literature, New York 2008,
p. 47

לשואלים  פזי  בן  יודה  ר'  בין  כדו־שיח  מנוסחת  רבה  בבראשית  זו  שורה  שאלו.  השיבו,  כלומר:   24

אנונימיים. כפי שהעיר תיאודור בפירוש 'מנחת יהודה' על אתר, מבנה השורה כפי שהיא לפנינו 

קשה ביותר וכנראה משובש, וראו את ניסיון שחזורו שם.
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על אף הדמיון הרב בין הגרסאות, יש ביניהן כמה הבדלים חשובים. אדון תחילה בכל 

אחד משלושת החלקים, ולאחר מכן אבחן את היחס הכללי בין גרסאות החיבורים.

רחל של  נבואתה 

ר'  בשם  רבה  בבראשית  ומובאת  הנביאות,  כאחת  רחל  את  מתארת  השנייה  הדרשה 

חנינה בר פזי.25 לעומת גרסתו העמומה של התלמוד הירושלמי, בגרסת בראשית רבה 

לפי  יהיה ממני'.  הלווי  הוא עתיד לעמוד,  'עוד אחר  רחל מפורש:  נבואתה של  תוכן 

ניסוח זה נבואתה של רחל מתמקדת בכך שליעקב עתיד להיוולד עוד בן אחרון, והיא 

מתפללת שבן זה יהיה שלה. ברור שאין הכוונה כאן לנבואה קונקרטית המקדימה את 

לידתו של בנימין. כושר הנבואה של רחל חלקי, והיא רואה רק חלק מן המידע.26 כך 

גם המשפט המקראי: 'ֹיסף ה' לי בן אחר' מתפרש מעט אחרת, כלומר: הלוואי שיוסיף 

לי ה' את הבן האחר שנותר. 

תיאור כזה של הסיטואציה מוסיף ממד חדש למאבק הילודה בין לאה לרחל המתואר   

בפרשה. שכן אם מספר הבנים נקבע מראש, המאבק הופך להיות משחק סכום אפס, 

שבו כל בן שנולד לאחת האחיות מפחית אחד ממאזנה של השנייה. מאבק זה מחריף את 

המתח הגדול בין הדמויות בפרשה המקראית. 

רחל של  תפילתה 

גרסת בראשית רבה מפורטת ובהירה יותר גם בתיאור תפילתה של רחל שגרמה לשינוי 

מין העובר. כאן נמסרות מילותיה של רחל, הלא הן המילים שאמרה בקריאת שמו של 

'ֹיסף ה' לי בן אחר'. פירוט זה של התפילה משמעותי ביותר, משום   :24 יוסף בפסוק 

שהוא יוצר זיקה )שנרמזה באופן מעורפל בנוסח כ"י וטיקן של הירושלמי( בין תפילתה 

של רחל לנבואתה: שתיהן מבוססות על אותן מילים עצמן: 'ֹיסף ה' לי בן אחר'. מדובר 

לפיכך בצמד דרשות על אותן מילים, ולא רק בדרשות סמוכות שמקורן בבית מדרש 

אחד. 

יתרה מזו, הזיקה הנוצרת בין הדרשות איננה רק במילים הנדרשות אלא גם בתוכן.   

שהרי אם תפילה זו של רחל גרמה לשינוי מינה של דינה, ברור שההנחה היא שמספר 

הבנים קבוע מראש, ולכן תוספת בן לרחל מחייבת הורדת בן ממאזנה של לאה. במילים 

אחרות, בגרסת בראשית רבה מתלכדות שתי הדרשות לדרשה אחת מבחינה עניינית 

ייתכן שזהו שיבוש בהשראת שם החכם הדובר בדרשה  כפי שהעיר תיאודור בפירושו על אתר,   25

הבאה, אף שהוא יציב בכל עדי הנוסח של בראשית רבה.

אפשר אמנם לפרש בדוחק שרק מספר הילדים נקבע מראש, ושזהות האם טרם נקבעה, אך אין   26

בטקסט רמז לכך.
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ממנה,  יהיה  הנותר  שהבן  נבואית,  ידיעה  בסיס  על  מתפללת,  רחל  וטקסטואלית. 

ותפילה זו משנה את מינה של דינה מזכר לנקבה.

פזי בר  חנניה  ר'  דרשת 

פזי, שאין לה  ר' חנניה בר  נוספת, בשם  בסיום הקטע בבראשית רבה מובאת דרשה 

זכר בתלמוד הירושלמי. ר' חנניה צייר תמונה הרמונית, שבה שלוש צרותיה של רחל 

חומלות עליה ומבקשות במעין תפילה שהיא תלד, בלשון 'דיינו זכרים, תיפקוד עוד 

זו'.27 הקשר של דרשה זו לנאמר לפניה אינו ברור כלל. לכאורה ייתכן שדרשה זו כלל 

המפנה  נקודת  את  מפויס  באופן  מציירת  ורק  ולידתה,  דינה  לסיפור  מתייחסת  אינה 

בעלילה המקראית – פתיחת רחמה של רחל העקרה. מנגד ניתן לפרש שדברי ר' חנניה 

הם חלק מן הרצף, ושהוא חלק על קודמיו – לדבריו לא תפילת רחל הביאה לשינוי מין 

העובר, אלא ויתורן האצילי של צרותיה. לפי אפשרות זו ייתכן שר' חנניה התבסס על 

דמיון המצלול בין מילת 'דיינו' שבפי האימהות לבין שמה של דינה.28 כמו כן לא ברור 

אם גם ר' חנניה התבסס על מוטיב הידיעה המוקדמת על אודות שנים עשר השבטים. 

המתח  בהתרת  הפוך  כיוון  לשקף  עשויה  זו  דרשה  להלן,  שיורחב  כפי  מקום,  מכל 

המקראי בין האימהות. 

רבה ובראשית  הירושלמי  גרסאות  בין  היחס 

שאלת היחס בין המקבילות במקרה זה מסובכת למדי. מבחינת המבנה הכללי אין ספק 

שמדרש בראשית רבה מצטט בקטע זה סוגיה תלמודית ערוכה על המשנה האמורה. 

שאחריה,  ההלכתי  הדיון  ואת  עצמה  המשנה  את  מצטט  שהוא  משום  בולט  הדבר 

זו בבראשית רבה,  דינה. תופעה  שבמסגרתו מובא הסיפור הדרשני על אודות לידת 

זאת  עם  דופן.  יוצאת  אינה  הפסוקים,  למילות  ומצמידותו  מסגנונו  חורגת  שהיא  אף 

כבכמה מקרים אחרים, ניתן לראות שהסוגיה המצוטטת אינה זהה לסוגיה שבתלמוד 

'ברור  כי  הירושלמי שנדונה לעיל. על מקרים כגון אלה הסתמך חנוך אלבק בקבעו 

הדבר שהתלמוד שממנו שאב בראשית רבה היה דומה בהרבה לתלמוד ירושלמי שלנו 

ובעריכה  במהדורה  היה  רבה  בראשית  מסדר  לפני  שהיה  הירושלמי  שהתלמוד   ]...[

'ויזּכר  הפסוק  על  רבה  בבראשית  סמוכה  בדרשה  גם  נמצא  רחל  של  צרותיה  של  תפילתן  מוטיב   27

אלהים את רחל וישמע אליה אלהים ויפתח את רחמה' )22(: 'ר' יודן בשם ר' אייבו: בהרבה תפילות 

נפקדה רחל. "רחל" – בזכותה. "את רחל" – בזכות אחותה. "וישמע אליה אלים" – בזכות יעקב, 

"ויפתח את רחמה" – בזכות אימהות' )בראשית רבה עג, ג ]מהדורת תיאודור–אלבק, עמ' 846[(.

ייתכן גם שלשם המצלול הדומה נזקק הדרשן לשילובן של שתי השפחות בדיבור זה, בלשון הרבים   28

'דיינו', אף שהדבר נוגע בעיקר ללאה. על מדרשי השם דינה ראו עוד להלן.
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אחרת מן תלמוד ירושלמי שלפנינו'.29 יש אפוא להתייחס אל המסורת מבראשית רבה 

לסוגיית  אחרת  עריכה  גרסת  כמעין  חלופית,  ישראלית  ארץ  תלמודית  מסורת  כאל 

התלמוד הירושלמי.

מנגד הסיפור הדרשני על אודות לידת דינה והדרשה הנלווית אליו מצוטטים כגוף   

זר במסגרת הסוגיה ההלכתית בתלמוד הירושלמי, רק בשל היותם תקדים אגדי לעניין 

ציטט  רבה  בראשית  מדרש  המקורות:  של  שלבי  רב  גלגול  אפוא  לשחזר  יש  הנדון. 

סוגיה תלמודית, שציטטה בעצמה מסורת דרשנית על הפסוקים מבראשית.

בתוך תמונה כללית זו יש לשקול אם יש הבדל מהותי בין גרסאות החיבורים, או   

שמדובר בהבדלים קלים של ניסוח בלבד. באופן ממוקד יותר השאלה היא אם המוטיב 

של הידיעה המוקדמת על אודות שנים עשר השבטים, העומד בתשתית שתי הדרשות 

בבראשית רבה, עומד גם ברקע הנוסח של התלמוד הירושלמי. נראה שקשה לענות על 

שאלה זו לחיוב או לשלילה באופן חד־משמעי. כאמור בנוסח כ"י וטיקן של התלמוד 

הירושלמי הדברים מסתברים יותר, אם כי אינם הכרחיים, ובכ"י ליידן הם מסתברים 

פחות.30 אולם ראוי להעיר על שני שיקולים נוספים.

בפרשת  נוספות  בדרשות  נמצא  השבטים  עשר  שנים  אודות  על  הידיעה  מוטיב   

היא  כאשר  לאה  בפי  המושמות  הנבואות  מן  משתמע  הוא  רבה.  בבראשית  הלידות 

קוראת בשמותיהם של שמעון,31 לוי32 וגד,33 נבואות שבהן היא מתבססת על אחריתם 

זה  לעניין   .71 עמ'  ג,  תיאודור–אלבק,  מהדורת  בסיום  מובא  רבה',  לבראשית  'מבוא  אלבק,  ח'   29

 Ch. J. Milikowsky, ‘On the Formation and Transmission ראו:  מיליקובסקי.  גם  נדרש 

 of Bereshit Rabba and the Yerushalmi: Questions of Redaction, Text-Criticism and
 Literary Relationships’, Jewish Quarterly Review, 92 (2002), pp. 521-567, esp. p. 524,
 H.-J. Becker, ‘Texts and History: The Dynamic Relationship between :וראו גם .n. 11
 Talmud Yerushalmi and Genesis Rabbah’, Sh. J. D. Cohen (ed.), The Synoptic Problem
 in Rabbinic Literature, Providence, RI 2000, pp. 145-160; A. M. Gray, ‘A Bavli Sugya
 and its two Yerushalmi Parallels: Issues of Literary Relationship and Redaction’,
 M. Kraus (ed.), How Should Rabbinic Literature Be Read in the Modern World?

Piscataway, NJ 2006, pp. 35-77
לעיל  )ראו  ממנו'  יהיה  אחר  'עוד  המחיקה:  לפני  ליידן  בכ"י  הנוסח  את  גם  בחשבון  להביא  יש   30 

הערה 21(, אשר עשוי להתאים יותר לגרסת הסיפור בבראשית רבה, על אף הבעיה בהסתמכות על 

חילופי יו"ד ווי"ו.

'ותהר עוד ותלד בן ותאמר וגו', זה עתיד להעמיד שונא, ומי מרפא מכתו: "גם את זה" – זה פינחס   31

שהוא עומד מלוי' )בראשית רבה עא, ד ]מהדורת תיאודור–אלבק, עמ' 826[(.

עתיד ללוות את הבנים לאביהן שבשמים'  'ותאמר עתה הפעם ילוה וגו'. ר' יודן או': לווייתי, זה   32

)שם(.

עתיד לגדד משתיתן שלאומות העולם' )שם, ט ]שם,  שהוא  '"ותאמר לאה בא גד" ]...[ בא מי   33 

עמ' 83[(. וראו גם בתרגומים הארמיים בקריאת שמותיהם של גד )בר' ל 11( ושל אשר )שם 13(.
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של שבטי ישראל שעתידים לצאת מבניה הנולדים. בכך נוטע המדרש כבר בתודעתה 

של האם בסיפור את הטיפולוגיה הטבועה בפרשת לידתם של בני יעקב כסיפור יסוד 

הדבר  השבטים.  מספר  את  גם  כוללת  זו  שטיפולוגיה  להניח  ניתן  ישראל.  עם  של 

מפורש בדרשה סמוכה אחרת, בתור הסבר להבעת התודה של לאה לאל דווקא לאחר 

לידת יהודה:

'ותהר עוד ותלד בן ותאמר הפעם אודה את יי' וגו'. 

ר' ברכיה בשם ר' לוי: לכהן שירד לגורן, נתן לו אחד כור שלמעשר ולא החזיק 

לו טובה. ונתן לו אחד קומץ שלחולין והחזיק לו טובה. אמ' לו: אדני כהן, אני 

נתתי לך כור, וזה לא נתן לך אלא קומץ, ואתה מחזיק לו טובה, ]ולי לא החזקת 

טובה[. אמ' לו: אתה מחלקי נתתה לי, אבל זה משלו נתן לי, לפיכך אני מחזיק 

לו טובה. 

מעמדת  וזו  שֹלשה,  מעמדת  שזו  סבורות  אימ]הות[  שהיו  לפי  כך 

שלשה. וכיון שילדה לאה בן רביעי אמרה: 'הפעם  וזו  שלשה,  זו  שלשה, 
אודה את יי'.34

הבנים  מספר  את  יודעות  השפחות!35(  גם  )ולכאורה  שהאימהות  מפורש  זו  בדרשה 

למכסתה  שמעבר  זה  הרביעי,  בבן  החל  רק  מודגשת  לאה  של  תודתה  ולכן  מראש, 

המצופה. מוטיב זה מתאים באופן מדויק למצב בדרשתנו, שיש בה ידיעה כללית על 

מספר השבטים, אך החלוקה בין הנשים עוד פתוחה למאבק. קיומו העצמאי של מוטיב 

המקורית  בדרשה  שולב  אכן  שהוא  הסבירות  את  מחזק  רבה  בבראשית  בדרשות  זה 

באופן משני, על פי התפיסה הפרשנית בדרשות סמוכות בפרשה.

חיזוק נוסף לאפשרות זו עולה מהשוואה טקסטואלית מדוקדקת בין המקורות, אשר   

מגלה דמיון רב במיוחד בין נוסח בראשית רבה לנוסחו של כ"י ליידן:

בראשית רבה עא, ד )מהדורת תיאודור–אלבק, עמ' 826(.  34

בדרך כלל מכוון השם אימהות לשרה, רבקה, לאה ורחל בלבד, ואינו כולל את שתי השפחות, כפי   35

במדרשנו  אימהות  הכינוי  של  כוונתו  לכך  בהתאם  סיפורנו.  על  תואר'  'יפה  פירוש  בעל  שהעיר 

מעורפלת: הניסוח 'אימהות נביאות היו, ורחל היתה מן האימהות' זהה באופן מפתיע למדרש אחר 

על אודות רבקה בבראשית רבה: 'ויוגד לרבקה את דברי עשו וגו'. מי הגיד לה? ר' חגיי בשם ר' 

האי]מ[הות' )בראשית רבה סז, ט ]מהדורת  מן  היתה  ורבקה  היו,  נביאות  יצחק: האימהות 

תיאודור–אלבק, עמ' 765[(. וראו: מיליקובסקי )לעיל הערה 22(.
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בראשית רבהתלמוד ירושלמי )כ"י ליידן(

עיקר עיבורה שלדינה זכר היה. מאחר א

שנתפללה רחל – נעשית נקיבה. 

הדא היא ‘ואחר ילדה בת ותקרא את שמה 

דינה' – מאחר שנתפללה רחל נעשית 

נקיבה. 

עיקר ברייתה שלדינה זכר היית, ]ו[מתפילה

 , אחר' בן  לי  י  י' יוסף  ' שלרחל שאמרה: 

נעשת נקבה

ואמר רבי יהודה בן פזי בשם דבית ר' ייני: ב

אמינו רחל מנביאות הראשונות היתה. 

אמרה: ‘עוד אחר יהיה ממני'. הדא הוא 

דכתיב ‘יוסף ה' לי בן אחר'. ‘בנים אחרים' 

לא אמרה, אלא עוד אחר יהיה ממני.

אמ' ר' חנניה בר פזי: אימהות נביאות היו,

ורחל היתה מן האימהות. 

'יוסף יי לי בנים אחרים' אינו אומר כן, אלא

'יוסף יי לי בן אחר'. אמרה:

לעמוד – הלווי  עתיד  הוא  אחר  עוד 

ממני.  יהיה 

הדמיון הכללי הרב ניכר, אך מעניין במיוחד להתמקד בהשוואת המילים עצמן בשתי 

נקודות ההבדל המהותיות, תפילתה של רחל ונבואתה:

תפילת רחל

ליידן: רחלשנתפללהמאחרהיהזכרשלדינהעיבורהעיקרכ"י 

רבה:                      ומתפילה שלרחלהייתזכרשלדינהברייתהעיקרבראשית 

ליידן: נקיבהנעשית      כ"י 

רבה: נקבהנעשתאחרבןליי'ייוסףשאמרהבראשית 

נבואת רחל

ליידן: אחרעוד  אלא אמרהלאאחריםבניםכ"י 

רבה: אחרעודאמרה.....אלאכןאומראינואחריםבניםבראשית 

ליידן: ממנייהיה    כ"י 

רבה: ממנייהיההלווילעמודעתידהואבראשית 

כפי שניתן לראות, במקרה זה אין מדובר בדמיון כללי בניסוח בשתי גרסאות. בשני 

המקרים ניתן להצביע על תוספת קטנה, בת ארבע־חמש מילים )המודגשות בטבלה(, 

בנוסח בראשית רבה, תוספת אשר מבהירה את כוונת המדרש כפי שהוא מנוסח בתלמוד 

רבה  בראשית  שנוסח  מעידה  זו  טקסטואלית  תלות  פילולוגית  מבחינה  הירושלמי. 

תלוי בנוסח כ"י ליידן או בנוסח הדומה לו ביותר, ומפרש אותו. מסקנה זו מתיישבת 
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מעניינת  היא  ערוכה.  תלמודית  סוגיה  ציטט  שהמדרש  האמורה  העובדה  עם  היטב 

והמדרש בתקופת  סוגות התלמוד  בין  והיחס  בין החיבורים  היחס  כשלעצמה בשאלת 

האמוראים, אך לא בכך ענייני כאן. 

הבחנה זו חשובה גם מכיוון ששתי תוספות הפירוש הללו הן בדיוק אלה אשר יוצרות   

את הזיקה בין הדרשות, והמעמידות את שתיהן על בסיס ידיעת מספר השבטים. אם 

מוחקים אותן מבראשית רבה, מתקבל בדיוק נוסח כ"י ליידן, שהסברו כאמור עשוי 

להיות אחר לגמרי.

אם כן אין ספק שמדרש בראשית רבה משקף עיבוד של נוסח קדום יותר של צמד   

הדרשות, עיבוד שנעשה על ידי הוספת שתי לשונות פירוש. ניתוח מינימליסטי יסתפק 

בטענה שלשונות אלה מבהירות ניסוח מעורפל בדרשה המקורית, אך תוכנן המדרשי של 

שתי הדרשות זהה. אולם מאחר שמוטיב ספרותי זה מופיע בדרשות סמוכות בבראשית 

מהקשרה.36  המקורית  הדרשה  של  והוצאה  מכוון  עיבוד  כאן  שיש  בעיני  סביר  רבה, 

בגרסת  העיבוד  הצליח  קצרות  פסוקיות  של  תוספות  שילוב  באמצעות  מעתה,  אמור 

בראשית רבה לאחד את שתי הדרשות הרצופות בקשר טקסטואלי ותוכני ולהעמידן 
סביב מוטיב מדרשי אחד: הידיעה המוקדמת על אודות מספר השבטים.37

בעיה  נוצרה  רבה  בראשית  שבגרסת  היא  לב  לתשומת  הראויה  נוספת  נקודה   

בקריאת  רחל  של  תפילתה  אכן  אם  המקראי.  שבסיפור  האירועים  ברצף  כרונולוגית 

בזמן  להיאמר  צריכה  הייתה  היא  דינה,  של  מינה  לשינוי  שגרמה  היא  יוסף  של  שמו 

הריונה של לאה, לפני הולדת דינה אך לאחר הולדת יוסף. אולם על פי הסדר המקראי 
יוסף נולד לאחר דינה. מכל מקום המדרש אינו מתייחס לבעיה זו.38

הנמצאות  אגדיות  למסורות  רבה  בראשית  במדרש  שנעשו  זה  מעין  קלים  לעיבודים  לדוגמאות   36

ע"ב.  ע"ב – נג  נא  דף  תר"ל,  ברסלאו  הירושלמי,  מבוא  פרנקל,  ז'  ראו:  הירושלמי  בתלמוד 

אלבק ערער בצדק את מסקנתו של פרנקל שיש תלות בסיסית של מדרש בראשית רבה בתלמוד 

הירושלמי כפי שהוא לפנינו. ראו: אלבק )לעיל הערה 29(. 

קישור זה של הדרשה הראשונה למילים 'ֹיסף ה' לי בן אחר' בבראשית רבה מותיר את הקשר לפער   37

ייתכן שזו הסיבה לבלבול  'ואחר ילדה בת ותקרא את שמה דינה' רופף מעט.  בפסוק המקורי – 

בין הדוברים במבנה הסוגיה המצוטטת בפתיחת הדרשה בבראשית רבה, סוגיה שלא כאן המקום 

להתעמק בה, ואשר אינה קוהרנטית כלל. ראו לעיל הערה 25 . 

בגרסת  הנוסח  זה  קושי  שבשל  רב,  בדוחק  להציע,  ניתן  אתר.  על  בפירושו  מהרז"ו  שהעיר  כפי   38

בראשית רבה הוא: 'עיקר ברייתה של דינה זכר היה' )ולא 'עיקר עיבורה' כבירושלמי(, שיכול 

מרחיק  שהוא  מפני  סביר,  אינו  כזה  הסבר  אולם  דינה.  לידת  שלאחר  מין  כשינוי  גם  להתפרש 

ייתכן שבדרשה אחרת  זכר במהלך ההיריון.  לבן  את הדברים מהקשרם, הדיון המשנאי בתפילה 

שם  מהרז"ו  שהציע  כפי  אחרונה,  שנולדה  היא  דינה  שלפיה  תפיסה  משתקפת  רבה  בבראשית 

 .)]852 954[ ובמקבילה שם עג, ט ]שם, עמ'  )בראשית רבה פ, ד ]מהדורת תיאודור–אלבק, עמ' 

ילודה אחרות במקרא, עיצובה הספרותי של פרשת הלידות מחייב את הבנתה  בניגוד לרשימות 
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י ל ב ב ה ד  ו מ ל ת ה

סיפור לידתה של דינה מובא בתלמוד הבבלי בהקשר זהה לזה שבירושלמי,39 בסוגיה 

"ואחר  'וקאמ' רבא: מאי דכתיב  זכר:  בן  ללידת  על משנת ברכות העוסקת בתפילה 

ילדה בת"? אמ' רבה: לאחר שדנה לאה דין לעצמה אמרה לפני הקב'ה: רבונו של עולם, 

שנים עשר שבטים עתידין לצאת מיעקב. שש' יצאו ממני וארבעה משתי שפחות. אם 

זה זכר לא תהא אחותי כאחת מן השפחות?! מיד נהפך זכר לנקבה'.40 

כעלילה הכתובה בציר כרונולוגי רציף. ראוי להעיר כי נעשו ניסיונות פרשניים רבים, מאוחרים 

 כקדומים, להתמודד עם בעיות הכרונולוגיה בפרשת הלידות ולהכניס את לידת שנים עשר הילדים – 

– למסגרת  פי פשט המקרא, נמשכו לכל הפחות תשע שנים רצופות  שלידותיהם העוקבות, על 

בביתך  שנה  עשרים  לי  זה   ]...[ עמך  אנכי  שנה  עשרים  'זה  עצמו:  יעקב  מעיד  שעליה  השנים 

38–41(. ראו למשל: סדר  )בר' לא  בֹנתיך ושש שנים בצאנך'   עבדתיך ארבע עשרה שנה בשתי 

22[, עמ' 222(, ובעקבותיו כתב אבן עזרא בפירושו  עולם ב )מהדורת מיליקובסקי ]לעיל הערה 

ששה  בני  מצאום  הקדמונים  ספרום  וכאשר  שנים,  בז'  בנים  י'ב  ליעקב  נולדו  'והנה   :23 ל  לבר' 

רחל  הרתה  ויתכן שנתנה לאה שפחתה ליעקב קודם שנולד נפתלי. גם  וימים במספר.  חדשים 

עשר  'אחד  ברנר,  ב'  גם:  וראו  נולדה'.  מתי  ידענו  לא  דינה  וגם  זבלון,  שנולד  קודם 

 C. Zimmerman, ‘The  ;27–11 עמ'  )תשנ"ז(,  יט  מעליות,  היאך?',   – שנים  בשבע  ובת  בנים 

 Chronology and Birth of Jacob’s Children by Leah and her Handmaid’, Grace Journal,
היובלים  זו בספר  נראה שזהו הרקע לעיבודים הכרונולוגיים בפרשה   .13, 1 (1972), pp. 3-12
כח – מפורש שם שדינה היא תאומתו של זבולון, ולמרות קיומן של מסורות סותרות בספר עצמו, 

היובלים: שכתוב המקרא,  סיגל, ספר  מ'  יוסף. ראו:  לידתם מאוחרת ללידת  נראה שבכל מקרה 

 H. Ronsch, Das Buch der Jubiläen  ;76–70 עריכה, אמונות ודעות, ירושלים תשס"ח, עמ' 

 oder die kleine Genesis, Leipzig 1874; R. H. Charles, The Book of Jubilees or The
שניתן  הכרונולוגיה  מן  עולה  אחרת  אפשרות   .Little Genesis, London 1902, pp. 171-173
לחלץ מציטוטיו של דימיטריוס, באמצעות אלכסנדר פוליהיסטור, המצוטט אצל אוסביוס, ההכנה 

לבשורה 9, 21. ראו: מיליקובסקי )שם(, ב, עמ' 30–31. אף שגם בציטוטים אלה יש מספר סתירות, 

עולה שם שדינה נולדה יחד עם יוסף ולא יחד עם זבולון. על אפשרות זו ראו עוד להלן.

הירושלמי  בתלמוד  הפוך.  בתפקיד  התלמודים  מן  אחד  בכל  בסוגיות  מובא  זה  שסיפור  מעניין   39

הסיפור מובא כראיה להבנתו את המשנה כקובעת שניתן להתפלל במהלך ההיריון, עד רגע הלידה 

ממש. לעומת זאת התלמוד הבבלי נשאר בהבנה הפשוטה של הדוגמה מן המשנה, כאיסור להתפלל 

במהלך ההיריון כולו, ומקשה עליה מסיפור דינה, כדוגמה הפוכה. כבמקרים רבים דווקא השימוש 

ההפוך מעיד על הקשר המבני בין התלמודים ועל קיומן של אבני בניין תלמודיות ראשוניות, אשר 

מסביבן נבנו סוגיות. סיפור שינוי מינה של דינה הוצמד למשנה האמורה כבר בשלב מוקדם יחסית, 

אך כל אחד מן התלמודים עטף אותו בסוגיה אחרת, ובכך העמיד לו תפקיד הפוך לחלוטין. מקרים 

'תלמוד  אלה מעניינים בהיבט המתודי של דרכי העריכה של התלמודים, בהעידם על קיומו של 

ערוך:  תלמוד  פרידמן,  ש"י  של  להערותיו  והשוו  ובבבל.  ישראל  בארץ  אחרת  שפותח   גולמי' 

פרק השוכר את האומנים: הנוסח, ניו יורק וירושלים תשנ"ז, עמ' 15–16.

בבלי, ברכות ס ע"א.  40
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למרות הקשר הבסיסי בין סיפור זה לבין המקורות הארץ ישראליים, לא נראה שיש   

ביניהם קשר טקסטואלי ישיר. אין בנוסח הסיפור הבבלי כל דמיון מילולי לגרסאות 

מקורות אלה, והוא שונה בכמה נקודות גם בתוכן. ראשית, כפי שיורחב להלן, לאה 

היא זו שתפילתה גורמת לשינוי העובר, ולא רחל. לפיכך גם אין כל קשר בין תפילה 

'ֹיסף ה' לי בן אחר', וממילא לא מתעורר כל קושי  זו לבין דבריה הנבואיים של רחל 

כרונולוגי לעומת סדר הלידות המקראי.41 לעומת זאת כמו בבראשית רבה, אין ספק 

שבתשתית גרסה זו עומדת הידיעה על מספר השבטים, כפי שהיא מנוסחת במפורש: 

'שנים עשר שבטים עתידין לצאת מיעקב'.

אמירת התפילה בסיפור הבבלי דווקא מפיה של לאה אינה הבדל טכני – היא משנה    

שבסיפור  למערכת  יחסו  ואת  הדרשני  בסיפור  המתחים  מערכת  את  יסודי  באופן 

המקראי. סיפור זה מתמקד כעת בלאה ובמחשבותיה בלבד, ללא כל התייחסות לרחל. 

האחות השנואה חשה רחמים על אחותה העקרה, ובפעולה אצילית מוותרת לה על זכר 

ובניצחון  כזה מתיר את מאבק הלידות לא בתפנית  ומונעת את חרפתה. תיאור  אחד 

ולאה,  רחל  של  הטיפולוגי  מאבקן  לאה.  מצד  ובוויתור  בסולידריות  אלא  רחל  של 
שתולדותיו מוסיפות להדהד במקרא כולו, זוכה לסיום הרמוני.42

ג'פרי הרטמן הציע שסיפור כמו זה שבתלמוד הבבלי מבוסס על קריאה יצירתית של   

פסוק 22 כהמשך של פסוק 21 וכממשיך לדבר בלאה: ')21( ואחר ילדה בת ותקרא את 

שמה דינה: )22( ויזּכר אלהים את רחל וישמע אליה אלהים ויפתח את רחמה'.43 לדבריו 

יש להבין את הביטוי 'וישמע אליה' כמוסב על לאה, כלומר: וישמע אל לאה, ועל כן 

זכר את רחל ופתח את רחמה. נוסף על כך הוא העיר על האפשרות לקריאת הביטוי 

אלהים את רחל' במשמעות: נתן לה בן זכר.44 גם ללא משחק המילים החריף  'ויזּכר 

לפי סיפור זה יכלו התפילה ושינוי המין להתרחש בכל שלב שבין לידת זבולון )שהרי לאה מעידה   41

שכבר ילדה שישה בנים( ללידת יוסף )שכן היא אינה מזכירה בן של רחל אחותה(, כסדר ההתרחשות 

המקראי.

התרה הרמונית זו מזכירה גם היא – נוסף על מוטיב הידיעה המוקדמת של מספר השבטים – דרשה   42

בבראשית רבה, הלא היא דעת ר' חנניה בן פזי שנוספה בשולי הדברים, ושכוונתה המדויקת אינה 

ברורה: 'אמ' ר' חנניה בר פזי: נתכנסו כל האימהות ואמרו: דיינו זכרים, תיפקוד עוד זו' )בראשית 

רבה עב, ו ]מהדורת תיאודור–אלבק, עמ' 844[(. דמיון זה מעלה אפשרות לקשר תוכני בין גרסאות 

בראשית רבה והתלמוד הבבלי, אך כאמור אין קשר טקסטואלי ישיר בין מקורות אלה.

הרטמן הציע זאת כהסבר לגרסת מדרש תנחומא, אך הצעתו יפה גם לנוסח זה של התלמוד, שעליו   43

היא מבוססת. ראו: הרטמן )לעיל הערה 6(, עמ' 349–350.

במקרא  הן  מצויות  נפעל(  )בבניין  זכר  בבן  פקידה  של  במובן  זכ"ר  שורש  של  בודדות  צורות   44 

19( והן בפיוט מעריב לשבת 'רני עקרה'. ראו מ' זולאי, ארץ ישראל ופיוטיה: מחקרים  )שמ' לד 

פליישר, שירת הקודש העברית  ע'   ;342 עמ'  ירושלים תשנ"ו,  חזן,  א'  הגניזה, בעריכת  בפיוטי 

בימי־הביניים, ירושלים 1975, עמ' 245.
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שהציע הרטמן, שהמקור הנדון אינו רומז אליו כלל, ניתן לחשוב על אפשרות קריאה 

דומה לאור העמימות בכוונתם של כינויי הגוף הנקביים בפסוק, על דרך התקבולת:

וישמע אליה ואחר ילדה בת ותקרא את שמה דינה: 

ויפתח את רחמה ויזּכר אלהים את רחל 

לפי קריאה זו השורה הראשונה עוסקת בלאה, והכינוי 'אליה' מכוון אליה, ואילו השורה 

השנייה עוסקת ברחל, והכינוי במילה 'רחמה' מכוון אליה.

מגדריים היבטים 

עיצוב הסיפור הבבלי מעלה אל פני השטח גם את ההיבט המגדרי בסיפור ובהקשרו. 

מוקד אחד לדיון בהיבט זה הוא עיצוב מאבק הלידות בין האחיות בסיפור הבבלי לעומת 

עיצובו במקרא. כפי שניתחה אילנה פרדס, פרשת הלידות היא דוגמה חריגה לעיצובן 

של דמויות נשים בסיפורת המקראית.45 רחל ולאה הן גיבורות הסיפור לאורך הפרשה 

כולה, דמויות פעילות החותרות להגשמת שאיפותיהן. שלא כנשים אחרות, הן קוראות 

לבניהן בשמות, ומתקשרות בדיאלוג זו עם זו ולא רק עם גברים. במסגרת עיצובן זה 

הן גם נאבקות זו בזו באופן גברי למדי, המזכיר את מאבק יעקב ועשיו על הבכורה.

באופיו.  הגברי  המאבק,  מוחרף  ישראלים  הארץ  במקורות  הסיפורים  בעיצוב   

הגדרתו כמשחק סכום אפס מעניקה לו ממד מספרי קשיח, וניצחונה של רחל מסומל 

בהצלחתה להתגבר על אחותה ולהפוך את אחד מזכריה לנקבה. לעומת זאת בסיפור 

הבבלי המאבק מרוכך. באופן סטראוטיפי לאה חוזרת להתנהג כמצופה מדמות אישה: 

רחמנית, ותרנית ומפגינה סולידריות נשית. ניתן לתאר עיצוב זה באופן סמלי כלשון 

חתימת הסיפור עצמו: 'מיד נהפך זכר לנקבה'.

מוקד אחר לבחינת ההיבט המגדרי הוא ההקשר הטקסטואלי של הסוגיה התלמודית   

ברכות  במסכת  הרלוונטית  המשנה  של  עניינה  מתייחסת.  היא  שאליה  המשנה  ושל 

שהדוגמה  אלא  ותפילה.  ידיעה  מציאות,  בין  היחס  אפיסטמולוגי:  אלא  מגדרי  אינו 

'היתה  בבסיסה:  העומדות  המגדריות  ההבניות  את  חריף  באופן  מבטאת  בה  המובאת 

אשתו מעוברת, ואומ' יהי רצון שתלד אשתי זכר – הרי זו תפלת שוא'. המשנה ממוקדת 

בגבר – הסובייקט האופייני של השיח ההלכתי – המתפלל שייוולד לו בן זכר. האישה, 

הזכר  ללידת  כאמצעי  רק  מתפקדת  האישה  רלוונטיים;  אינם  ותפילותיה  רצונותיה 

שאליו מקווה הזכר שהיא שייכת לו.

פרדס )לעיל הערה 4(.   45
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מבחינה זו עצם הקישור של פרשת הלידות למשנה זו בכל המקורות האמוראיים46   

נשים  מתוארות  זו  חריגה  בפרשה  כאמור  במשנה.  המשתקפת  ההבניה  תחת  חותר 

פעילות הרוצות ללדת בנים, והחותרות לממש את רצונן. דווקא הגברים בפרשה הם 

אובייקט במאבקיהן של הנשים, והדבר בא לידי ביטוי בעיקר באפיזודת הדודאים:47 

דודאיו של ראובן משמשים בידי אמו אמצעי להשגת בן נוסף, ויעקב מתואר כסחורה 

המועברת, ללא כל בחירה או תודעה, בין אישה לרעותה לצורך קיום יחסי מין והפריה. 

בכך משקפת פרשה זו הייררכייה הפוכה לחלוטין מזו המתוארת במשנה במה שנוגע 

לעיבור, לתקוות ולילודה. סיפור תפילת רחל במקורות הארץ ישראליים מחריף זאת – 

הוא מתאר גם תפילה ממשית של אישה, תפילה שנענתה, לשינוי מין העובר.

תמיד  היא  שתפילה  הברורה  ההנחה  את  מאתגר  הבבלי  הסיפור  זאת  כל  על  נוסף   

לבן זכר. אמנם פרשת הלידות והסיפור הבבלי אינם מערערים כמובן על עצם העדפת 

הבנים ועל התשתית הפטריארכלית של העלילה כולה. אלא שאף עצם העמדת הסיפור 

בגבר  לא  המשנה:  של  הסמויות  הנחותיה  את  חושפת  במשנה  המקרה  תיאור  לעומת 

המתפלל ללידת זכר מדובר כאן, אלא באישה המתפללת שהיא עצמה תלד נקבה.

דינה השם:  מדרש 

הבדל נוסף בין הסיפור בתלמוד הבבלי לסיפור המקראי הוא הקישור לקריאת שמה של 

דינה. כאמור היעדרו של הסבר שמה של דינה בסיפור המקראי יוצא דופן לעומת כל 

הבנים שעל לידתם מסופר בפרשת הלידות, ומותיר את לידתה כמרכיב חסר משמעות 

בעלילה. ייתכן שבבראשית רבה ממולא חלל זה בסמליות הנדרשת בדברי האימהות 

סמליות  על  מבוססת  שהדרשה  נראה  הבבלי  בסיפור  זאת  לעומת  זכרים'.48  'דיינו 

הקשורה למילה 'דין': 'אמ' רבה: לאחר שדנה לאה דין לעצמה'. הפער הפרשני ממולא 

אם כן בשני המקורות בשני כיוונים שונים, באופן שנראה בלתי תלוי: הסבר אחד נגזר 

מן המילה 'דיינו', וההסבר האחר נגזר מן המילה 'דין', במובן עיון או היסק לוגי.49 

ראו לעיל הערה 39.  46

פרדס )לעיל הערה 4(.  47

ראו לעיל בסעיף 'דרשת ר' חנניה בר פזי'.  48

דן',  אתה  'הרי  כגון  מדרשיים,  ביטויים  בכמה  השאר  בין  ומשתקף  חכמים  בלשון  נפוץ  זה  מובן   49

'והלא דין הוא', וכן בכינויה של מידת קל וחומר: 'דין'. בכמה מופעים של המילה 'דין' בספר בן 

סירא נראה שיש לפרשה כצער או ריב. ראו: ח' דיהי, 'דין שאינו משפט בבן־סירא', ד' סיון ופ"י 

הלוי־קירטצ'וק )עורכים(, קול ליעקב: אסופת מאמרים לכבוד פרופ' יעקב בן טולילה, באר שבע 

בין  עירוב  יש  דף עט ע"א(  בובר,  )מהדורת  יט  ויצא,  נראה שבתנחומא   .131–125 עמ'  תשס"ג, 

לאה  שעמדה  'לפי  הנדפס:  ובתנחומא  רבה.  מבראשית  השם  מדרש  ובין  הבבלי  התלמוד  גרסת 

הצדקת בדין לפני הקב"ה' )ויצא ח(.
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התלמוד  מלבד  אחרים  במקורות  גם  נמצאת  דינה  של  שמה  של  זו  אטימולוגיה   
הבבלי. בתרגום המיוחס ליונתן על פסוקנו מובאת וריאציה דומה למדי של הסיפור:50

תרגום לעבריתהתרגום בארמית

ומן בתר כדין, ילידת ברת – וקרת ית שמה 

ייי  קדם  מן  הוא  דינה. ארום אמרת דין 

 דיהון מיני פלגות שיבטייא, 

ברם מן רחל אחתי יפקון תרין שיבטין, היכמה 

דנפקו מן חדא מן אמהתה.

'ואחר ילדה בת ותקרא את שמה דינה'. כי

ייי שיהו ממני  מלפני  הוא  אמרה: דין 

מחצית השבטים,

אך שמרחל אחותי יצאו שני שבטים, כפי 

שיצאו מכל אחת מן השפחות.

אין ספק בדמיון הרב שבין הסיפור הדרשני בתרגום לזה שבתלמוד הבבלי, דמיון הניכר 

גם במדרש השם דינה מן המילה 'דין', מדרש אשר במקרה זה מפורש לחלוטין.51 אולם 

דווקא במובנה של מילה זו יש הבדל, שכן נראה שבלשון התרגום 'דין הוא מן קדם ייי' 

המילה משמשת במובן ְּפסק או החלטה, המיוחסים בדברי לאה לאל, ואינם מחשבתה 

שלה לעצמה. אטימולוגיה זו משתקפת גם בשני מקומות בכתבי פילון האלכסנדרוני.52 

בספר 'הגירת אברהם' כתב: 'מי שמתעתד להיות מושלם חייב להיזקק לאילן זה כדי 

דין( לא ייפול  אלא  דינה  פירוש  )שאין  דינה  ששמו  הנפש,  של  שבית־דינה 

לידיו של מי שעמל את העמל הנגדי המתנגד לבינה'.53 קטע זה מפרש את סיפור אונס 

דינה באופן אלגורי כמאבק ערכי בין הבינה ליצריות, ואינו קשור לסיפור לידתה.54 

'דין' במובן שיפוט, החלטה,55 בדומה  זו הוא מפרש את שמה על פי המילה  במסגרת 

למובן בתרגום המיוחס ליונתן. במקום אחר זיהה פילון את דינה באופן אלגורי עם אלת 

על גרסת הסיפור בתרגום זה ראו עוד להלן.  50

מדרש השם של דינה מנוסח בתרגום בדיוק כפי שמתורגמות הפתיחות לאטימולוגיות בשמותיהם   51

של אחיה: 'ארום אמרת'.

ח' שור, 'מדרשי־השמות העבריים בפרשנות האליגורית של פילון', עבודת דוקטור, אוניברסיטת   52

 L. L. Grabbe, Etymology in Early Jewish Interpretation: :תל אביב, 1991, עמ' 146. וראו גם

The Hebrew Names in Philo, Atlanta 1988, p. 150
על הגירת אברהם 223. הטקסט על פי תרגום י' עמיר, בתוך: פילון האלכסנדרוני, כתבים, ה, א,   53

בעריכת י' עמיר ומ' ניהוף, ירושלים תשע"ב, עמ' 52.

וראו את דבריו של סלקין, שכיוון בלא דעת למדרש השם של פילון, אך דווקא מתוך הפער הפרשני   54

 J. K. Salkin, ‘Dinah, the Torah’s Forgotten Woman’, Judaism, 35, 3 הלידות:  בפרשת 

(1986), pp. 284-289
פילון השתמש במילה היוונית κρίσις, שגם לה כמה ניואנסים, אולם לפי ההקשר נראה שמדובר   55

.δικαστήριον ,בכושר השיפוט השכלי, אף שפילון הזכיר כאן בית דין
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 ]κρίσις[ "אך העיר כי 'השם דינה מתפרש בשתי הוראות: "דין ,δίκη ,הצדק והמשפט

 56.']δίκη[ '"או "צדק

נראה אפוא שברקע המקורות עומד קישור גולמי קדום של שמה של דינה למילה   

בתלמוד  בגלגוליה  והן  ליוונית  בתרגומה  הן  שונים,  לפירושים  זכתה  אשר  'דין',57 

הבבלי ובתרגום המיוחס ליונתן.

ם י ר ב ו ע ה ת  פ ל ח ה  : ם י ר ח ו א מ ת  ו ר ו ק מ

סיומו של התרגום המיוחס ליונתן על פסוקנו, תרגום שהתחלתו הובאה לעיל, מוסיף 

עוברייא  ואתחלפו  דלאה,  צלותא  ייי  קדם  'ושמיע  הדרשני:  לסיפור  נדבך  עוד 

]ונשמעה  דלאה  במעהא  ודינה  דרחל,  במעהא  יוסף  יהיב  והוה   – במעהון 

לפני ה' תפילתה של לאה, והתחלפו העוברים במעיהן – וניתן יוסף במעי רחל, ודינה 

במעי לאה['. על אף הדמיון הרב כאמור בין הסיפור שבתרגום לזה שבתלמוד הבבלי, 

בגרסה זו לא זו בלבד שמין העובר משתנה במעי לאה, אלא שתפילתה גורמת להחלפה 

בין העוברים, בין דינה, שהייתה מתחילה ברחם רחל, ליוסף, שהיה מתחילה ברחמה 

של לאה.58 לא ברור אם התרגום שאב מסורת זו ממקור אחר, אך היא מופיעה גם בפיוט 

ארץ ישראלי בן התקופה, בקדושתא לראש השנה המיוחסת לר' אלעזר בן הקליר 'ָאת 

חיל יום פֻקדה', פיוט הנאמר עד ימינו בקהילות אשכנז בתפילת שחרית ביום הראשון 

של ראש השנה. וכך נאמר שם בחלק שעוסק כנראה בדמותה של רחל:

ָקְׁשָבה ִמְנִעי ֵאם ַהָּבִנים, ְּדָמעֹות ְמַבָּכה ַעל ָּבִנים, 

ָצָבה ְלָקְחָּתּה לֹו ְוִנְתַּבֲהָלה, ָהַאְדמֹון ְּכָבט ֶׁשֹּלא ָחָלה, 

ְּפדֹוָתּה ִמֵּזד ְוֹלא ֻחָּלָלה, ּוִפְּלָלה ַרִּבים ְּבַעד ַהּתֹוֵחָלה, 

על שינויי השמות 194. הטקסט על פי תרגום ח' שור, בתוך: פילון האלכסנדרוני )לעיל הערה 53(,   56 

שמות  מדרשי  ברשימות  רבות  פעמים  השתמש  שפילון  מסתבר  שור,  שהראתה  כפי   .266 עמ' 

 .)52 )לעיל הערה  ראו: שור  ולא דרש אותם בעצמו.  לפניו,  מוכנים  מן המקרא שעמדו  עבריים 

במקרה זה הוא העיד בעצמו על הצמדה קדומה של שמה של דינה למילה 'דין', וכן על כך שלמילה 

 ;)52 הערה  )לעיל  גרבה  גם:  וראו  ביוונית.  אפשריים  תרגומים  וכמה  משמעויות  כמה  זו  עברית 

 A. T. Hanson, ‘Philo’s Etymologies’, Journal of Theological Studies, n.s. 18 (1967),
pp. 128-139

גם מההסבר המפורש  להיות מושפע  היה עשוי  סביר למדי,  דינה, שהוא  זה של שמה של  גיזרון   57

במקרא לקריאת שמו של דן בפסוק 6, שאף הוא נגזר מן המילה 'דין'. ניתן לראות גם בסיפור אונס 

דינה בפרק לד סיפור של עשיית דין, צדק, בידי אֶחיה. 

ראו: א' שנאן, תרגום ואגדה בו: האגדה בתרגום התורה הארמי המיוחס ליונתן בן עוזיאל, ירושלים   58

תשנ"ג, עמ' 142 והערה 215.
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ָאחֹות,  ְּבֶבֶטן  ִמיר  ָה ְל ֻעָּבר  ָזַכר ָלּה ֹיֶׁשר ֳאָרחֹות, 
ְלַהְנחֹות59 ִּביהֹוֵסף  ִּדיָנה  ִסּלּוף  ֻחְׁשָבה ַהּיֹום ִזְכָרה ְלֵהָאחֹות, 

מדרשיים  מוטיבים  במספר  כדרכו  ומשתמש  רחל,  של  זכויותיה  את  מפאר  הפייטן 

ארץ ישראליים.60 במסגרת זו הוא מזכיר את לידת יוסף, אולי על רקע המסורת שרחל 

נפקדה בראש השנה. במקור זה רחל היא המתפללת, כמו במדרש שבתלמוד הירושלמי 

ובדרשות הראשונות בבראשית רבה. אולם כמו בתרגום המיוחס ליונתן, מתוארת כאן 

מהם  אחד  שכל  מקורות  בשני  זו  מסורת  של  ויוסף. קיומה  דינה  העוברים  בין  החלפה 

מבוסס על תשתית סיפורית אחרת, עשוי להעיד על תפוצתה.

ניתוח פרטי המסורת האגדית על אודות החלפת העוברים והשוואתה להיקרויותיה   

הספרותי  האפקט  מבחינת  ראשית,  נקודות.  מספר  מחדדים  הקודמים  בחיבורים 

את  החותמות  ויוסף,  דינה  של  דמויותיהם  בין  במיוחד  הדוקה  זיקה  יוצרת  זו  מסורת 

בבבלי  הסיפורים  האירועים. כאמור  בסדר  קשורה  השנייה  הנקודה  הלידות.61  פרשת 

הוקדמה  רבה  בבראשית  זאת  לעומת  המקראי.62  לסדר  כנראה  צמודים  ובירושלמי 

לידתו של יוסף ביחס לסדר המקראי ותוזמנה בעת ההיריון של דינה. מסורת החלפת 

העוברים מניחה היריון בו־זמני של שתי האחיות, רחל ולאה. במצב כזה עדיין ייתכן 

דניאל  מהדורת  השנה,  ראש  א:  ענפיהם,  לכל  אשכנז  בני  מנהג  לפי  הנוראים:  לימים  מחזור   59

גולדשמידט, ירושלים תש"ל, עמ' 69–70. וראו פירושו של גולדשמידט שם.

ראו: שם. חלק מן המוטיבים נמצאים בפרשה האמורה בבראשית רבה.  60

לסיפור  פוטיפר  אשת  סיפור  בין  בהקבלה  למשל  עצמו,  במקרא  כזה  ספרותי  קשר  הרואים  יש   61 

138–145( או במכירת  יח ]תשמ"ג[, עמ'  יוסף', מבוע,  'שכם, דינה,  )י' קפלן,   אונס דינה בשכם 

דינה',  'איזון עדין בסיפור אונס  )מ' שטרנברג,  דינה  יעקב על שתיקתו באונס  יוסף כעונשו של 

הספרות, ד ]תשל"ג[, עמ' 193–231(. מלבד זאת בכמה מקורות הועצם הקשר בין הדמויות. בספר 

'לעומת  נקברה  ושהיא  נעלם,  שיוסף  בעת  מתה  בלהה(  )וכן  שדינה  מצוין   )21–19 )לד  היובלים 

באשר  ספק  יש  )אשר  סורי  במזמור  לדינה  המיוחד  הנרחב  המקום  על  העיר  ברוק  רחל'.  קבורת 

 S. Brock, ‘Dinah in a Syriac Poem on :למחברו ולזמנו המדויק( המתאר את קורות יוסף. ראו

 Joseph’, G. Khan (ed.), Semitic Studies in Honour of Edward Ullendorff (Studies in
Semitic Languages and Linguistics, 47), Leiden 2005, pp. 222-235. במדרשים מאוחרים 
ח  אליעזר  דרבי  פרקי  ראו:  ושכם.  דינה  של  כבתם  האונס,  לסיפור  יוסף  אשת  אסנת   נקשרת 

)מהדורת היגער, עמ' 206(; ל' גינזבורג, אגדות היהודים, ג, רמת גן תשכ"ח, עמ' 18 והערה 97; 

היינמן )לעיל הערה 11(, עמ' 28; מאק )לעיל הערה 11(, עמ' 184 והערה 4; צפור )לעיל הערה 6(, 

עמ' 16, הערה 16.

כאמור בגרסת הירושלמי אין סיבה להניח כל שינוי, ובגרסת הבבלי לאה סוקרת את מצב הילודה   62

בעת הריונה של דינה, ואינה מזכירה שום היריון או לידה של אחותה. לעומת זאת ראו להלן את 

ההצעה במדרש שכל טוב.
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רחמה  ופתיחת  רחל  פקידת  תיאור  את  הולם  הדבר  אין  אך  יוסף,  לפני  נולדה  שדינה 

)פסוקים 22–23(, המופיע במקרא לאחר לידת דינה.63 

את  המתארים  המקורות  משני  העולה  הנס  בתפיסת  קשורה  השלישית  הנקודה   

אלא  לנקבה,  מזכר  העובר  של  ִנסי  מין  בשינוי  כאן  מדובר  אין  העוברים.  החלפת 

שינויים  כולל  אינו  הנס  נשים.  שתי  של  רחמיהן  בין  עוברים  שני  של  נסית  בהחלפה 

במהותם של עצמים גופניים אלא את הזזתם ממקום אחד למקום אחר.64 ברור לחלוטין 

שלא ניתן להחיל פירוש כזה אף לא על אחד משלושת המקורות הקדומים יותר, מפני 

מין  נקבע  שבה  הזמן  בנקודת  העוסק  התלמודי  בדיון  דינה  תקדים  בא  שבשלושתם 

העובר וביכולתה של תפילה להשפיע בכך. 

המיוחס  ובתרגום  האמור  בפיוט  המופיעה  העוברים  החלפת  שמסורת  ברור  לפיכך   

ממסכת  למשנה  קשר  וללא  התלמודיות  הסוגיות  מן  מנותק  באופן  התפתחה  ליונתן 

ברכות שאליה הוצמד הסיפור. זאת אף שהתשתית הסיפורית בשני המקורות הללו, כל 

אחד מהם על פי הווריאציה שלו, מבוססת על הגרסאות המופיעות בסוגיות אלה. 

קשה לזהות את מקורה של המסורת המופלגת של החלפת העוברים, אשר כאמור   

מופיעה באופן בלתי תלוי בשני מקורות נפרדים.65 ניתן להציע, בהמשך להצעתו של 

אליה  וישמע  רחל  את  אלהים  'ויזּכר  לפסוק  חריף  פירוש  על  מבוססת  שהיא  הרטמן,66 

כאמור עצם החפיפה בין זמני ההיריון עשויה להיות תגובה על הבעיה הכרונולוגית במקרא. ראו   63

במקביל  נולדה  שדינה  משתקף  שם(  )המוזכרים  דימיטריוס  בדברי  שגם  יצוין   .38 הערה  לעיל 

משה',  'פני  בעל  מרגליות,  כבר  העיר  החז"ליות  הגרסאות  בין  הכרונולוגי  ההבדל  על  ליוסף. 

בהרחבות 'מראה הפנים' על הסוגיה בירושלמי.

בדבר  אליהן,  מתייחס  איננו  המדרש  אשר  נוספות,  שאלות  מעלה  העוברים  החלפת  של  הרעיון   64

יוסף  של  האמתית  אמו  נחשבת  מי  אחרות,  במילים  לעוברה.  האימהות  מן  אחת  כל  בין  הקשר 

וייחוס. קשה שלא להרהר באפשרות שיוסף, שדמותו  ומי אמה של דינה, בהיבטים כגון תורשה 

יהודה לישראל, הוא בעצם בנה של לאה. אף כאן  הטיפולוגית עומדת ברקע מאבקים רבים בין 

יש להביא בחשבון את הוויכוחים המדעיים בני הזמן על אודות תפקידה של האם ביצירת העובר 

ייחסה את המטען הגנטי כולו  19. למשל אחת הגישות  ותכונותיו התורשתיות. ראו לעיל הערה 

לאב, ומבחינה זו לא אמור להיות הבדל בין שני העוברים, שמקור שניהם בזרעו של יעקב. ראו: 

פראוס )לעיל הערה 19(; בלייניי )לעיל הערה 19(.

ההודית,  בתרבות  נמצאת  נשים  שתי  של  רחמיהן  בין  עוברים  החלפת  על  שמסורת  לציין  ראוי   65

ראו: הג'יינית.  במיתולוגיה  הדרך  מפלסי  אחרון  מהווירה',  'ורדהמנה  של  לידתו  על   בסיפור 

 E. de Clercq, ‘The Great Men of Jainism in Utero: A Survey’, J. M. Law and V. R.
 Sasson (eds.), Imagining the Fetus: The Unborn in Myth, Religion, and Culture, Oxford
לסביבות  המתוארכים  בפסלים  כבר  משתקפת  זו  שמסורת  טען  קלרק  דה   .2009, pp. 33-55 
שנת 200 לסה"נ. ראו: שם, עמ' 48. את האפשרות שמסורת זו השפיעה על הפרשנות במרחב הארץ 

ישראלי יש לבדוק באופן מעמיק. 

ראו לעיל ליד הערה 43.  66
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אלהים ויפתח את רחמה'. אפשר לפרש שאלוהים שומע אל התפילה )של לאה או רחל, 

כאמור לעיל(, פותח את רחמה של המתפללת, כלומר מוציא ממנו את העובר, ומעביר 
ְזּכר ֱאֹלִהים ֶאת ָרֵחל'.67 ִּי את הזכר לרחם רחל: 'ַו

בחיבורים  הגרסאות  על  כלשהו  באופן  מבוססת  זו  שמסורת  להציע  ניתן  כן  כמו   

זה  כגון  ניסוח  של  יצירתית  קריאה  מתוך  לצמוח  יכול  הייתה  היא  לה.  הקדומים 

'נהפך' במובן  זכר לנקבה', קריאה אשר מפרשת את צורת  'נהפך  שבתלמוד הבבלי: 

התחלף.68 

מכיוון אחר אפשר להציע שהמסורת מבוססת על קריאה אחרת של דברי רחל 'ֹיסף   

ה' לי בן אחר' כתפילה שהביאה לנס.69 לפי קריאה זו רחל התפללה לא לבן נוסף על 

זה שנולד לה אלא לבן אחר תמורת הבת שברחמה.70 נבואתה באה לידי ביטוי בידיעה 

ותפילתה  מין העוברים שבמעי אימותיהם,  לא של מספר השבטים העתידי אלא של 

הביאה לא לביטול זכרותו של העובר ברחם אחותה, אלא להמרה ממשית בין עובריהן. 

אם נכונה קריאה זו, הרי יש לדייק בסדר האירועים, שכן תפילתה של רחל 'ֹיסף ה' לי 

יוסף, ולא בקריאת שמו,  של  ההיריון  בן אחר' צריכה להיות משוחזרת כעת בעת 

לאחר לידתו.71 

הקלירי,  הפיוט  בגרסת  רק  אפשרית  העוברים  החלפת  מסורת  בבסיס  כזו  קריאה   

שבה רחל היא המתפללת, אך לא כאשר המתפללת היא לאה, כבגרסת התרגום המיוחס 

בסיפור  זר  מוטיב  ושילב  מסורות  שתי  התרגום  ערבב  זה  שבקטע  גם  ייתכן  ליונתן. 

הלידות:  רק בתחילת פרשת  ומופיעה  נדיר להתעברות,  ביטוי מקראי  היא  פתיחת הרחם בפסוק   67

רחמה' )כט 31(. והשוו לעצירת רחם )בר' כ 18( וסגירת רחם  את  'וירא ה' כי שנואה לאה ויפתח 

)שמ"א א 5–6(.

וראו פירוש מהרש"א בחידושיו לבבלי, נידה לא ע"א.  68

אני מודה לד"ר יקיר פז שהציע לי כיוון זה.   69

בחלק   ,)49 הערה  )לעיל  בובר  תנחומא  במדרש  משפט  בתשתית  העומדת  ההבנה  שזוהי  ייתכן   70

שדווקא אינו עוסק בהחלפת העוברים: 'מיד שמע הקדוש ברוך הוא תפלתה ונהפך העובר שבמעיה 

ואחר'. אלא  כאן  כתיב  אין  לנקבה שנאמר ואחר ילדה בת ותקרא שמה דינה ואחרת 

אחר',  בן  לי  ה'  ֹיסף  לאֹמר  יוסף  שמו  את  'ותקרא  יוסף,  של  שמו  שקריאת  בדוחק  להציע  ניתן   71

מבוססת על תפילתה של רחל לפני הלידה. נראה שקושי זה הוא שגרם לגרסה במדרש שכל טוב, 

אשר הכליא בין מוטיבים סותרים מן הגרסאות הקדומות והציע שהעוברים דינה ובנימין הוחלפו: 

'עיקר בריאה של דינה זכר היתה, ומתפילתה של רחל שאמרה "יוסף ה' לי בן אחר" נעשית נקבה, 

א"ר חנינא בן פזי: רחל אמנו נביאה היתה. אמרה עוד בן אחד הוא עתיד להעמיד, יהי רצון שיהא 

ִּתָּפקד גם זה. לכך נאמר: "ואחר  ממני. ואמר רב חנינא בן פזי נתכנסו כל האמהות ואמרו דיינו 

ילדה בת". כלומר, לאחר שנתפללה לאה ואמרה: יהי רצון שיהא עובר בבטני נקבה, כדי שתלד 

שנתחלפה  רחל אחותי זכר, שלא תהא פחותה מן השפחות, שילדה כל אחת ב' שבטים. מכאן 

דינה בבנימין. והיתה תפלה זו אחר שנולד יוסף. אבל מקצת רבותינו דרשו שנחלפה 

ביוסף' )שכל טוב, בראשית ל, כא ]מהדורת בובר, עמ' 148[(.
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זו לצד האופן  הדומה לזה של התלמוד הבבלי. אולם מעניין מאוד להעמיד אפשרות 

שבו מנוסחת הדרשה הראשונה בגרסת בראשית רבה, שנותחה לעיל: 'עיקר ברייתה 

שלדינה זכר היית, ]ו[מתפילה שלרחל שאמרה: "יוסף י'י לי בן אחר", נעשת נקבה'. 

כאמור מן ההקשר בבראשית רבה ברור שמדובר על שינוי מין העובר ולא על החלפת 

העוברים. כמו כן נראה שהכוונה שם לתפילה על בסיס הידיעה המוקדמת על אודות 

מספרם של שנים עשר השבטים. אולם בקריאה של דרשה זו במנותק מן ההקשר קשה 

לדעת למה הכוונה בדברים 'ומתפילה שלרחל שאמרה: "יוסף י'י לי בן אחר"', ובאיזה 

זו. ניתן להבין, אף כי בדוחק, שמדובר בתפילה להחלפת עובר  שלב נאמרה תפילה 

קיים.

הבנה  שהציע  פרשני  במהלך  העוברים  החלפת  מסורת  של  שיסודה  אפוא  אפשר   

חלופית של תפילתה של רחל שהביאה לנס בלידתה של דינה. ניתן לצייר דגם שלפיו 

שנקראה  רבה,  שבבראשית  זו  כגון  דרשה  של  מוטעית  הבנה  על  מבוסס  זה  מהלך 

במנותק מהקשרה בסוגיה התלמודית ומן הדרשות הסמוכות לה בבראשית רבה. 

והפרשנות  המדרש  במסורת  רחב  מקום  תופסת  זו  מסורת  יהא,  אשר  מקורה  יהא   

התלמודיים  המקורות  של  פירושם  על  השפיעה  ואף  הביניים,72  בימי  האשכנזיים 

הקדומים.73 בתפנית מפתיעה התרחב באופן משמעותי העיסוק במסורת זו דווקא בעת 

המודרנית, במסגרת דיונים הלכתיים בהיבטים שונים של הורות פונדקאית,74 והיא אף 
הגיעה לפסיקת בג"ץ במדינת ישראל.75

פירושים מסביבת בעלי התוספות קשרו את החלפת העוברים  )שם(. כמה  טוב  כגון מדרש שכל   72

התורה:  על  הטורים  בעל  פירוש  למשל  ראו  דינה.  של  הריונה  תיאור  את  משמיט  שהכתוב  בכך 

הריון, כדאיתא במדרש שעיקר ההריון שלה היתה מרחל  בה  נאמר  ולא   – ילדה בת"  '"ואחר 

השפחות,  מאחת  פחות  בבנים  חלקה  יהא  שלא  עליה  שהתפללה  אלא  להולידה,  ראויה  שהיתה 

 ונתחלפה מבטן רחל ללאה' )פירוש הטור על התורה להר' יעקב בן הרא"ש: על פי כתבי יד ודפוסים 

 ראשונים, א, ירושלים תשס"ו, עמ' 177(. וראו עוד את סדרת הפירושים שהביא גליס )לעיל הערה 7(; 

ושקלא  תורה  חומשי  חמשה  על  התוספות  בעלי  רבותינו  בתוך:  רש"י  בשם  המצוטט  פירוש  וכן 

וטריא על פירש"י, ורשה תרל"ו, דף ל ע"ב.

ראו: פירוש מהרש"א )לעיל הערה 68(.  73

היבטיו  לסקירת  מ.  סימן  תשנ"ב,  ירושלים  יט,  אליעזר,  ציץ  שו"ת  ולדינברג,  א"י  למשל:  ראו   74

ההלכתיים של הדיון ראו: ר' צ'ישלביץ', 'פונדקאות בשילוב עם תרומת ביציות: היבטים הלכתיים 

ומשפטיים', רפואה ומשפט, 39 )2008(, עמ' 82–97.

י' אנגלרד, פסק דין בג"צ 2458/01, 'משפחה חדשה נ' הוועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים',   75

פ"ד נז)1( 419, 23.12.02, סעיף 13. 
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דרכם  אחר  במעקב  כרוך  חז"ל  בספרות  דינה  לידת  סיפור  של  בהיקרויותיו  העיון 

החמקמקה של מוטיבים בין מקורות שונים, הדרך שבה הם מעובדים והשפעותיהם של 

עיבודים אלה על מרכיבי העלילה בסיפור הדרשני. 

מוטיבים  כמה  לחלץ  שניתן  נראה  שהוא,  כפי  מקור  כל  בזהירות  בוחנים  כאשר   

ליידן  שבכ"י  זו  נראית  שלפנינו  הגרסאות  מבין  המקורות.  ברקע  העומדים  גולמיים 

של התלמוד הירושלמי כראשונית ביותר. זהו סיפור ִנסי על שינוי מינה של דינה מזכר 

לנקבה, בעקבות תחנוניה של רחל. סיפור גולמי זה מעצים את מאבק הילודה בסיפור 

המקראי, את המתח בין האחיות ואת נקודת המפנה בעלילה: הפסקת לידותיה של לאה 

ופקידת רחל. 

זה  זו כמה רכיבים. רכיב אחד הוא הקישור בין סיפור  במהלך הזמן נוספו לגרסה   

אודות  על  המוקדמת  הידיעה  למוטיב  ובייחוד  בניה  מספר  בדבר  רחל  של  לנבואתה 

הצמדה  על  היה מבוסס  אולי  זה  קישור  עשר השבטים.  שנים  של  הטיפולוגי  מספרם 

המאבק,  את  מעצים  הוא  ואף  התלמודית,  בסוגיה  סמוכות  דרשות  שתי  של  פרשנית 

שהופך לאכזרי יותר, למאבק סכום אפס.

רכיב שני, הן באחת הדעות בבראשית רבה והן בתלמוד הבבלי, הוא ההעברה של   

ומשפיע  יותר,  משמעותי  זה  שינוי  האימהות.  לכלל  או  לאה  לפי  רחל  מפי  התפילה 

באופן יסודי על אופן ההתרה של המתח בעלילה המקראית. לפי שינוי זה נחתם מאבק 

האימהות  של  החריג  ועיצובן  נשית,  ובסולידריות  בוויתור  באופיו,  הגברי  הילודה, 

בפרשה מעודן. 

מועדה  התפילה,  תוכן  פרטים:  בכמה  אחידות  חוסר  מתגלה  השונים  בסיפורים   

המדויק ואף זהות המתפללת. אולם מתוך ערפל זה מתבהר הגרעין המשותף: תפילה 

את  ממלא  זה  גרעין  ההיריון.  של  כלשהו  בשלב  העובר  מין  לשינוי  שגרמה  ִנסית 

שוטף  באופן  אותו  ומשלב  דינה,  לידת  של  הלקוני  תיאורה  שמותיר  הפרשני  הפער 

הוצמד  זה  שגרעין  נראה  שהודגם,  כפי  בהתרתו.  ואם  המתח  בחידוד  אם  בעלילה, 

זו נשמרה בכל  והצמדה  למשנה ממסכת ברכות בשלב מוקדם בהתגבשות התלמוד, 

המקורות האמוראיים. קישור זה מעניין, בייחוד בסיפור הבבלי, משום שהוא מאתגר 

את הבניותיה המגדריות של תפילת הבעל ללידת בנו הזכר כפי שהיא מנוסחת במשנה. 

בשלב מאוחר הומרה מסורת שינוי המין במסורת מופלגת וחידתית יותר, שלפיה   

להיות  ברור, עשויה  אינו  זו, אשר מקורה  הוחלפו העוברים במעי האימהות. מסורת 

מקורות  כמה  של  מוטעית  קריאה  על  או  בפסוקים  מחודשת  קריאה  על  מבוססת 

תפוצתה  האמורה.  המשנה  מן  מנותק  בהקשר  לצמוח  הייתה  חייבת  אך  אמוראיים, 
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והיא  מגוונת,  סיפורית  תשתית  על  המבוססים  שונים,  במקורות  בשילובה  ניכרת 

השפיעה גם על פרשנותם המאוחרת של המקורות הקדומים.

מלבד רכיבים אלה משולבים בגרסאות השונות מדרשים שונים המפרשים את שמה   

של דינה, ואשר קושרים אותו לעלילה המשוכתבת. נראה שניתן לחלץ ממדרשים אלה 

קישור קדום ועצמאי של שמה של דינה למילה 'דין', קישור המופיע כבר בכתבי פילון 

האלכסנדרוני, ואשר זכה לפירושי משֶנה על פי מובניה השונים של מילה זו. 

רכיביו של סיפור לידת דינה משקפים את האופן שבו המדרש ממלא את החללים   

הפרשניים סביב תיאורה הלקוני של לידת דינה וחריגותה במבנה ההדוק של פרשת 

דינה,  של  שמה  הסבר  של  הבולט  היעדרו  את  משלים  הוא  טכנית  מבחינה  הלידות. 

זה. מתברר שדברים  ומבחינה עלילתית הוא מחליק את שבירת הרצף שיוצר תיאור 

לידתה,  ותיאור  בן,  במקורה  הייתה  שנולדה  הבת  חוץ.  כלפי  נראים  שהם  כפי  אינם 

שנראה כמו תוספת עורך חריגה, מקפל בתוכו את האירוע המופלג ביותר ואת נקודת 

המפנה האִמתית בעלילה.




