בראשית כט

Genesis 29

Genesis 29:1

וַ יִּ ָּׂ֥שא יַ ֲע ֹ֖קב ַרגְ לָ֑יו
י־ק ֶדם׃
וַ י ֶֹ֖לְך ַ ָּׂ֥א ְרצה ְבנ ֶ ֶֽ

Genesis 29:1

וַ יִּ ָּׂ֥שא יַ ֲע ֹ֖קב ַרגְ לָ֑יו
י־ק ֶדם׃
ֶֽ ֶ וַ י ֶֹ֖לְך ַ ָּׂ֥א ְרצה ְבנ
RE: Genesis 21:16 וַ ִּת ָּׂ֥שא ֶאת־קלֹּ֖ה וַ ֶֽת ְבךְ ׃

She lifted her voice and wept

As for the idiom itself [to lift], the tendency to interpret it in the sense of “she wept aloud”
is not in accord with good Heb. usage. Elsewhere, the verb nśʾ is used with bodily organs
(eyes, passim; feet, 29:1; hands, Hab 3:10) not with the sense of “to lift,” to signify degree
or volume, but with the shading of “to pick up,” to focus attention on the activity involved
(cf. Ehrl. at 13:10); Hagar’s weeping was audible but not necessarily loud; the above
translation reflects [she broke into sobs].
E.A. Speiser, GENESIS (The Anchor Yale Bible; New Haven: Yale University Press, 1974),
156.

RE: Genesis 29:1 above, resumed his journey
(Also Genesis 29:11 burst into tears)
E.A. Speiser, GENESIS (The Anchor Yale Bible; New Haven: Yale University Press, 1974), 222.

Genesis 29:2-3

וַ ַַּ֞י ְרא
וְ ִּהנֵּ֧ה ְב ֵ֣אר ַבש ֶ ֶ֗דה
אן ר ְב ִּ ֵ֣צים ע ֶ֔ ֶליה
ֹלשה ֶע ְדרי־צ ֙
ה־שם ְש ָׁ֤
וְ ִּהנ ַּ֞
ן־ה ְב ֵ֣אר ַה ִֶּ֔הוא יַ ְש ֹ֖קּו ה ֲעד ִּ ָ֑רים
ִּכִּ֚י ִּמ ַ
ל־פי ַה ְב ֶֽאר׃
וְ ה ֶ ָּׂ֥א ֶבן גְ דלֹ֖ה ַע ִּ ָּׂ֥

פּו־שמה כל־ה ֲעד ִּ ֶ֗רים
ֵ֣
וְ נֶ ֶא ְס
וְ ג ֲל ָׁ֤לּו ֶאת־ה ֶ֙א ֶ ֙בן מ ַעל֙ ִּ ֵ֣פי ַה ְב ֶ֔אר
ת־ה ָ֑צאן
וְ ִּה ְש ֹ֖קּו ֶא ַ
ל־פי ַה ְב ֹ֖אר ִּל ְמק ֶֽמּה׃
וְ ה ִּ ֵּ֧שיבּו ֶאת־ה ֶ ֶ֛א ֶבן ַע ִּ ָּׂ֥

Genesis 29:2-3

וַ ַַּ֞י ְרא
וְ ִּהנֵּ֧ה ְב ֵ֣אר ַבש ֶ ֶ֗דה
אן ר ְב ִּ ֵ֣צים ע ֶ֔ ֶליה
ֹלשה ֶע ְדרי־צ ֙
ה־שם ְש ָׁ֤
וְ ִּהנ ַּ֞
ן־ה ְב ֵ֣אר ַה ִֶּ֔הוא יַ ְש ֹ֖קּו ה ֲעד ִּ ָ֑רים
ִּכִּ֚י ִּמ ַ
ל־פי ַה ְב ֶֽאר׃
וְ ה ֶ ָּׂ֥א ֶבן גְ דלֹ֖ה ַע ִּ ָּׂ֥

־שמה כל־ה ֲעד ִּ ֶ֗רים
וְ נֶ ֶא ְספּו ֵ֣
וְ ג ֲל ָׁ֤לּו ֶאת־ה ֶ֙א ֶ ֙בן מ ַעל֙ ִּ ֵ֣פי ַה ְב ֶ֔אר
ת־ה ָ֑צאן
וְ ִּה ְש ֹ֖קּו ֶא ַ
ל־פי ַה ְב ֹ֖אר ִּל ְמק ֶֽמּה׃
וְ ה ִּ ֵּ֧שיבּו ֶאת־ה ֶ ֶ֛א ֶבן ַע ִּ ָּׂ֥

?What is the over-arching genre

?What do these indicate

Genesis 29:2-3
What is the over-arching genre?

What do these indicate?
RULE: A yiqtol verb form, when used
in a main clause rather than a
dependent clause in Procedural
Discourse, refers to repeated or
habitual action in the past. Translate
using the English word would. (Rocine
36.1b.)

RULE: A series of weqatals within a
Historical Narrative represent the
mainline of an embedded Procedural
Discourse that tells how something
was done repeatedly in the past.
(Rocine 35.2b.)

וַ ַַּ֞י ְרא
וְ ִּהנֵּ֧ה ְב ֵ֣אר ַבש ֶ ֶ֗דה
אן ר ְב ִּ ֵ֣צים ע ֶ֔ ֶליה
֙ ֹלשה ֶע ְדרי־צ
ָׁ֤ ה־שם ְש
ַּ֞ וְ ִּהנ
ן־ה ְב ֵ֣אר ַה ִֶּ֔הוא יַ ְש ֹ֖קּו ה ֲעד ִּ ָ֑רים
ַ ִּכִּ֚י ִּמ
ל־פי ַה ְב ֶֽאר׃
ָּׂ֥ ִּ וְ ה ֶ ָּׂ֥א ֶבן גְ דלֹ֖ה ַע

־שמה כל־ה ֲעד ִּ ֶ֗רים
ֵ֣ וְ נֶ ֶא ְספּו
וְ ג ֲל ָׁ֤לּו ֶאת־ה ֶ֙א ֶ ֙בן מ ַעל֙ ִּ ֵ֣פי ַה ְב ֶ֔אר
ת־ה ָ֑צאן
ַ וְ ִּה ְש ֹ֖קּו ֶא
ל־פי ַה ְב ֹ֖אר ִּל ְמק ֶֽמּה׃
ָּׂ֥ ִּ וְ ה ִּ ֵּ֧שיבּו ֶאת־ה ֶ ֶ֛א ֶבן ַע

Genesis 29:4-6

אמר ל ֶה ֙ם יַ ֲע ֶ֔קב ַא ַ ֹ֖חי מ ַ ֵ֣איִּ ן ַא ֶ ָ֑תם
וַ ָׁ֤י ֶ
מח ֹ֖רן ֲאנ ְֶֽחנּו׃
אמ ֶ֔רּו
וַ ֵ֣י ְ
אמר ל ֶֶ֔הם
וַ ֵ֣י ֶ
אמ ֹ֖רּו
וַ י ְ

ַהיְ ַד ְע ֶ ֹ֖תם ֶאת־ל ֵ֣בן ֶבן־נ ָ֑חֹור
י ֶֽד ְענּו׃

אמר ל ֶ ֹ֖הם
וַ ָּׂ֥י ֶ
אמ ֵ֣רּו
וַ י ְ

ֲהש ֵ֣לֹום ָ֑לֹו
ש ֶ֔לֹום
וְ ִּהנ ֙ה ר ֵ֣חל ִּב ֶ֔תֹו ב ֹ֖אה ִּעם־ ַה ֶֽצאן׃

Genesis 29:7-8

אמר
וַ ֶ֗י ֶ
עֹוד ַהיֵ֣ ֹום ג ֶ֔דֹול
ָּׂ֥הן ֙
א־עת הא ֵ֣סף ַה ִּמ ְק ֶנָ֑ה
ל ֹ֖
ּול ָּׂ֥כּו ְר ֶֽעּו׃
ַה ְש ָּׂ֥קּו ַה ֹ֖צאן ְ
רּו
אמ ּ֮
וַ י ְ
ל־ה ֲעד ִּ ֶ֔רים
פּו כ ֵ֣
נּוכל ֒ ַעֵ֣ד ֲא ֶ ָׁ֤שר י ֶֽא ְס ֙
ֵ֣לא ַ
וְ ג ֲֶֽל ֙לּו ֶאת־ה ֶֶ֔א ֶבן מ ַ ֹ֖על ִּ ֵ֣פי ַה ְב ָ֑אר
וְ ִּה ְש ִּ ְֹׁ֖קינּו ַה ֶֽצאן׃

Genesis 29:9-10

עֹודנּו ְמ ַדבֵ֣ר ִּע ָ֑מם
ֶ ֹ֖
שר ְלא ִֶּ֔ביה ִּ ָּׂ֥כי ר ֹ֖עה ִּ ֶֽהוא׃
אן ֲא ֶ ֵ֣
ם־הצ ֙
וְ ר ֵ֣חל ׀ ֶ֗באה ִּע ַ
וַ יְ ִִּ֡הי ַכ ֲא ֶשר֩ ר ָ֨אה יַ ֲע ֹ֜קב
ֶאת־ר ֶ֗חל ַבת־ל ֙בן ֲא ִּ ֵ֣חי ִּא ֶ֔מֹו
ת־צאן ל ֹ֖בן ֲא ִּ ֵ֣חי ִּא ָ֑מֹו
וְ ֶא ָּׂ֥
וַ יִּ ַגֵ֣ש יַ ֲע ֶ֗קב
וַ יָָּׁ֤֤גֶ ל ֶאת־ה ֶ֙א ֶ ֙בן מ ַעל֙ ִּ ֵ֣פי ַה ְב ֶ֔אר
ת־צאן ל ֹ֖בן ֲא ִּ ָּׂ֥חי ִּא ֶֽמֹו׃
וַ ַַּ֕י ְש ְק ֶא ָּׂ֥

Genesis 29:11-12

וַ יִּ ַ ָּׂ֥שק יַ ֲע ֹ֖קב ְלר ָ֑חל
וַ יִּ ָּׂ֥שא ֶאת־ק ֹ֖לֹו וַ י ְֶֽבךְ ׃
וַ יַ ָ֨גד יַ ֲע ֹ֜קב ְלר ֶ֗חל
יה ֶ֔הּוא
ִּ ֵ֣כי ֲא ִּ ָׁ֤חי א ִּ֙ב ֙
ן־ר ְב ְֹׁ֖קה ָ֑הּוא
וְ ִּ ָּׂ֥כי ֶב ִּ
וַ ֹ֖תרץ
וַ ַתגָּׂ֥ד ְלא ִּ ֶֽביה׃

Genesis 29:13-14

ן־אח ֶ֗תֹו
ת־ש ַמע ׀ יַ ֲע ֵ֣קב ֶב ֲ
וַ יְ ִּהי֩ ִּכ ְש ָ֨מ ַע ל ֹ֜בן ֶא ֵ֣
אתֹו
וַ יָָּׁ֤֤רץ ִּל ְקר ֙
ק־לֹו
וַ יְ ַח ֶב ֙
ק־לֹו
וַ יְ נַ ֶש ֶ֔
יתֹו
יאהּו ֶאל־ב ָ֑
וַ ִּיְב ֹ֖
ל־ה ְדב ִּ ֹ֖רים ה ֶֽא ֶלה׃
וַ יְ ַספֵ֣ר ְלל ֶ֔בן ָּׂ֥את כ ַ
אמר ֙לֹו ל ֶ֔בן
וַ ָׁ֤י ֶ
ּובש ִּ ֹ֖רי ָ֑אתה
ַ ֶ֛אְך ַע ְצ ִּ ָּׂ֥מי ְ
וַ י ֶָּׂ֥שב ִּע ֹ֖מֹו ָּׂ֥ח ֶדש י ִּ ֶֽמים׃

Genesis 29:15-18

אמר ל ֙בן ְליַ ֲע ֶ֔קב
וַ ָׁ֤י ֶ
ֲה ִּכי־א ִּ ֵ֣חי ֶַ֔אתה וַ ֲע ַב ְד ַ ֹ֖תנִּ י ִּחנָ֑ם
ה־מ ְש ֻּכ ְר ֶ ֶֽתָך׃
ַה ִּגָּׂ֥ידה ִּ ֹ֖לי ַמ ַ
ּולל ֹ֖בן ְש ֵ֣תי בנָ֑ ֹות ָׁ֤שם ַהגְ דל ֙ה ל ֶ֔אה וְ ָּׂ֥שם ַה ְק ַטנֹ֖ה ר ֶֽחל׃
ְ

יפת ַמ ְר ֶ ֶֽאה׃
ת־ת ַאר וִּ ַ ָּׂ֥
יְפ ֹ֖
יְתה ַ
וְ עינָּׂ֥י ל ֹ֖אה ַר ָ֑כֹות וְ רחל֙ ֶֽה ֶ֔
וַ יֶ ֱא ַ ָּׂ֥הב יַ ֲע ֹ֖קב ֶאת־ר ָ֑חל
אמר
וַ ֶ֗י ֶ
ש ַבע ש ִֶּ֔נים ְבר ָּׂ֥חל ִּב ְתָךֹ֖ ַה ְק ַטנֶֽה׃
ֶֽ ֶא ֱעב ְד ָ֙ך ֶ ֵ֣

Genesis 29:19-21

אמר ל ֶ֗בן
וַ ֵ֣י ֶ
ִּ֚טֹוב ִּת ִּ ֵ֣תי א ֵ֣תּה ֶ֔לְך ִּמ ִּת ִּ ָּׂ֥תי א ֹ֖תּה ְל ִּ ֵ֣איש ַא ָ֑חר
ְש ֹ֖בה ִּעמ ִּ ֶֽדי׃
ש ַבע ש ִּנָ֑ים
וַ יַ ֲע ֵּ֧בד יַ ֲע ֶ֛קב ְבר ֹ֖חל ֶ ֵ֣
וַ יִּ ְהיָׁ֤ ּו ְבעינ ֙יו ְכי ִּ ֵ֣מים ֲאח ִּ ֶ֔דים ְב ַא ֲהב ֹ֖תֹו א ֶֽתּה׃
אמר יַ ֲע ָׁ֤קב ֶאל־ל ֙בן
וַ ָ֨י ֶ
ת־א ְש ִֶּ֔תי ִּ ָּׂ֥כי מ ְל ֹ֖אּו י ָ֑מי וְ א ֹ֖בֹואה א ֶ ֶֽליה׃
ה ֵ֣בה ֶא ִּ

Genesis 29:22-24

ל־אנְ ָּׂ֥שי ַהמ ֹ֖קֹום
וַ יֶ ֱא ָּׂ֥סף ל ֶ֛בן ֶאת־כ ַ
וַ ַי ַָּׂ֥עש ִּמ ְש ֶ ֶֽתה׃
וַ יְ ִּ ֵ֣הי ב ֶ֔ ֶע ֶרב
וַ יִּ ַק ֙ח ֶאת־ל ֵ֣אה ִּב ֶ֔תֹו
וַ י ָּׂ֥בא א ֹ֖תּה אלָ֑יו
וַ י ֹ֖בא א ֶ ֶֽליה׃
וַ יִּ ָׁ֤תן ל ֙בן ֶ֔לּה ֶאת־זִּ ְל ֹ֖פה ִּש ְפח ָ֑תֹו ְלל ָּׂ֥אה ִּב ֹ֖תֹו ִּש ְפ ֶֽחה׃

Genesis 29:25-27

ה־הוא ל ָ֑אה
וַ יְ ִּ ֵ֣הי ַב ֶ֔ב ֶקר וְ ִּהנ ִּ ֹ֖
אמר ֶאל־ל ֶ֗בן
וַ ֵ֣י ֶ
יתנִּ י׃
את ע ִּ ֵ֣שית ֶ֔ ִּלי ֲה ָׁ֤לא ְברחל֙ ע ַב ְֵ֣ד ִּתי ִּע ֶ֔מְך וְ לֹ֖מה ִּר ִּמ ֶֽ
ַמה־ז ֙
אמר ל ֶ֔בן
וַ ֵ֣י ֶ
ירה׃
ירה ִּל ְפנָּׂ֥י ַה ְב ִּכ ֶֽ
קֹומנּו ל ָּׂ֥תת ַה ְצ ִּע ֹ֖
לא־יע ֶ ָּׂ֥שה כֹ֖ן ִּב ְמ ָ֑
ַמלֹ֖א ְש ֻּב ֵַ֣ע ָ֑זאת
ת־זאת ַב ֲעבד ֙ה
ם־א ֶ֗
וְ נִּ ְת ָ֨נה ְל ָֹ֜ך גַ ֶ
שר ַת ֲע ֵ֣בד ִּעמ ִּ ֶ֔די ֹ֖עֹוד ֶ ֶֽש ַבע־ש ִּ ָּׂ֥נים ֲאח ֶֽרֹות׃
ֲא ֶ ֵ֣

Genesis 29:28-30

וַ ַי ַָׁ֤עש יַ ֲעק ֙ב ֶ֔כן
יְמלֹ֖א ְש ֻּב ֵַ֣ע ָ֑זאת
וַ ַ
ן־לֹו ֶאת־ר ָּׂ֥חל ִּב ֹ֖תֹו ָּׂ֥לֹו ְל ִּא ֶֽשה׃
וַ יִּ ֶת ֶ֛
ת־ב ְל ֹ֖הה ִּש ְפח ָ֑תֹו לֹּ֖ה ְל ִּש ְפ ֶֽחה׃
וַ יִּ ָׁ֤תן ל ֙בן ְלר ֵ֣חל ִּב ֶ֔תֹו ֶא ִּ

וַ יב ֙א ַגֵ֣ם ֶאל־ר ֶ֔חל
ם־את־ר ֹ֖חל ִּמל ָ֑אה
וַ יֶ ֱא ַ ָּׂ֥הב ַ ֶֽג ֶ
וַ יַ ֲע ֵ֣בד ִּע ֶ֔מֹו ֹ֖עֹוד ֶ ֶֽש ַבע־ש ִּנָּׂ֥ים ֲאח ֶֽרֹות׃

