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 8שיעור  –נשים בתנ"ך בראי החסידות 

 מקורות - רחל ולאה חלק א

 

 לא-טזספר בראשית פרק כט 

ם  ם ַהְגֹדָלה לֵָּאה ְושֵּ י ָבנֹות שֵּ ל:ּוְלָלָבן ְשתֵּ ל ָהְיָתה ְיַפת ֹתַאר ִויַפת ַמְרֶאה: ַהְקַטָנה ָרחֵּ ָאה ַרּכֹות ְוָרחֵּ ינֵּי לֵּ ל ַוֹיאֶמר ֶאֱעָבְדָך  ְועֵּ ַוֶיֱאַהב ַיֲעֹקב ֶאת ָרחֵּ
ל ִבְתָך ַהְקַטָנה: ר ְש  ֶשַבע ָשִנים ְבָרחֵּ יָניו  ָבה ִעָמִדי:ַוֹיאֶמר ָלָבן טֹוב ִתִתי ֹאָתּה ָלְך ִמִתִתי ֹאָתּה ְלִאיש ַאחֵּ ל ֶשַבע ָשִנים ַוִיְהיּו ְבעֵּ ַוַיֲעֹבד ַיֲעֹקב ְבָרחֵּ

ֶליָה: ְּכָיִמים ֲאָחִדים ְבַאֲהָבתֹו ֹאָתּה: י ַהָמקֹום ַויַ  ַוֹיאֶמר ַיֲעֹקב ֶאל ָלָבן ָהָבה ֶאת ִאְשִתי ִּכי ָמְלאּו ָיָמי ְוָאבֹוָאה אֵּ  ַעׂש ִמְשֶתה:ַוֶיֱאֹסף ָלָבן ֶאת ָּכל ַאְנשֵּ
ֶליָה: ָליו ַוָיֹבא אֵּ א ֹאָתּה אֵּ ָאה ִבתֹו ַוָיבֵּ ָאה ִבתֹו ִשְפָחה: ַוְיִהי ָבֶעֶרב ַוִיַקח ֶאת לֵּ ן ָלָבן ָלּה ֶאת ִזְלָפה ִשְפָחתֹו ְללֵּ ָאה ַוֹיאֶמר  ַוִיתֵּ ַוְיִהי ַבֹבֶקר ְוִהנֵּה ִהוא לֵּ

ל ָעַבְדִתי ִעָמְך ְוָלָמה ִרִמיָתִני:ֶאל ָלָבן ַמה ֹזאת ָעִׂשיָת ִלי ֲהֹל ת ַהְצִעיָרה ִלְפנֵּי ַהְבִכיָרה: א ְבָרחֵּ נּו ָלתֵּ ן ִבְמקֹומֵּ א ְשֻבַע  ַוֹיאֶמר ָלָבן ֹלא יֵָּעֶׂשה כֵּ ַמלֵּ
רֹות: ל ִבתֹו לֹו ְלִאָשה:ַויַ  ֹזאת ְוִנְתָנה ְלָך ַגם ֶאת ֹזאת ַבֲעֹבָדה ֲאֶשר ַתֲעֹבד ִעָמִדי עֹוד ֶשַבע ָשִנים ֲאחֵּ א ְשֻבַע ֹזאת ַוִיֶתן לֹו ֶאת ָרחֵּ ן ַוְיַמלֵּ  ַעׂש ַיֲעֹקב ּכֵּ

ל ִבתֹו ֶאת ִבְלָהה ִשְפָחתֹו ָלּה ְלִשְפָחה: ן ָלָבן ְלָרחֵּ ָאה ַוַיֲעֹבד ִעמֹו עֹוד ֶשַבע שָ  ַוִיתֵּ ל ִמלֵּ ל ַוֶיֱאַהב ַגם ֶאת ָרחֵּ רֹות:ַוָיֹבא ַגם ֶאל ָרחֵּ ִּכי ה' ַוַיְרא  ִנים ֲאחֵּ
ל ֲעָקָרה: ָאה ַוִיְפַתח ֶאת ַרְחָמּה ְוָרחֵּ  ְׂשנּוָאה לֵּ

 

 תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף קכג/א 

מן הבהמה הטהורה ומן "בהמה טמאה לא דבר הכתוב דכתיב  ?אפשר בגנות ,אילימא רכות ממש ?מאי רכות "ועיני לאה רכות"כתיב 
רב אמר לעולם רכות ממש ולא גנאי הוא לה אלא שבח הוא לה שהיתה ...  ?!בגנות צדיקים דבר הכתוב ",טהורההבהמה אשר איננה 

והיתה יושבת  .גדולה לגדול וקטנה לקטן ,שני בנים יש לה לרבקה שתי בנות יש לו ללבן ,שומעת על פרשת דרכים בני אדם שהיו אומרים
והיתה בוכה עד שנשרו  .איש תם יושב אוהלים ?קטן מה מעשיו .רע הוא מלסטם בריותאיש  ?גדול מה מעשיו ,על פרשת דרכים ומשאלת

  .ריסי עיניה
 

 הרב חיים ויטאל, אוצרות חיים, שער רחל ולאה, פרק א

אה, וכבר ביארנו במקום אחר כי הזעיר יש בו ב' בחינות, הא' היא מן הראש עד החזה ושם יש לו בחינת היסוד הראשון אשר בו מזדווג עם ל
וחציו האחרון מן החזה ולמטה ששם מקום החסדים המגולים, ונמצא כי יש לו ב' שמות של מ"ה דאלפי"ן כנ"ל בפ' הודיעני ה' קצי וכו', 
ומשניהם יוצאים ב' מלויים שכל א' מהם בגי' חו"ה, ואמנם חוה הראשונה העליונה היא בחינת לאה וחוה התחתונה היא רחל. והנה להיות 

היא דינים קשים מאד לסיבות הנ"ל, אע"פ ששם למעלה בעולם )העליון של( האצילות היא בחינת קדושה גמורה, עכ"ז  כי בחינת לאה
בעולם התחתון הזה שהוא חומריי לא יכלה בחינת לאה לצאת ממותקת בסוד הקדושה בעת בריאת אדה"ר ויצאת בחינת דינא קשיא מאד 

נה שהיתה מזדווגת עם אדם קודם שנבראת חוה הב' )ואח"כ יצאת חוה הב'( ממותקת, וזו בסוד קליפה, וזו היא בחינת לילית חוה הראשו
נשארה לאשת אדם והאחרת נסתלקה כי היתה עדיין מעורבת בקליפות בתכלית אשר לכן נקראת חוה הראשונה לילית, אבל אח"כ כשבא 

הר פ' קדושים בסתרי תורה וגם נזכר בפרשת תולדות ]קמ"ב יעקב אשר שופריה מעין שופריה דאדם ותיקן פגם העריות של אדה"ר כנז' בזו
אז תיקן את לאה( כי אז נמתקה לאה והיתה בסוד הקדושה  -ב'[ בענין הברכות שלקח במרמה מן עשו אחיו, אז לקח שתיהן לאה ורחל )נ"א 

( על שהיתה עתידה ליפול בחלקו של ונסתלקה מהקליפה, וזהו משז"ל ]ב"ב קכ"ג א'[ על ועיני לאה רכות, רכות מדמעות )שהיתה בוכה
עשו, וע"י תפלותיה ודמעותיה נתמתקה ואז ניתנה בחלקו של יעקב, והבן זה היטב. והנה הפ' אומר ]בראשית ב' כ"ג[ בענין אדה"ר ויאמר 

בשרא וכו'. והענין האדם זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי וכו', ובתיקונים ]תיקון ס"ה צ"ו א'[ אמרו כי הם תרין נשין חד גרמא וחד 
הוא כי לאה )היא נקראת עצם שהיא דינא קשיא כעצם, ועוד כי היא בחינת הצלע כי הרי לאה( מקומה הוא באחורי הצלעות שהם עצמות, 
אבל רחל היא בשר מבשרו דינא רפיא במקום גילוי החסדים. והמשך דברי אדם הם כך, כי הנה ב' נשים היו לו הא' היא עצם מעצמיו והב' 

יא בשר מבשרו, אבל לזאת הב' הנק' בשר יקרא אשה ולא לראשונה שהיא עצם )מעצמיו( ואינה עדיין נמתקת כנז', ואח"כ נמתקה בזמן ה
יעקב בסוד לאה כנזכר. ואמנם טעם אומרו ]בראשית כ"ט י"ח[ ויאהב יעקב את רחל ולא ללאה הטעם הוא לב' סיבות, הסיבה הא' היא כי 

ה"ז לא היה עדיין משיג בכל מציאות פרצוף ז"א רק מכנגד החזה ולמטה )מקום רחל(, ולכן ויאהב יעקב את הנה יעקב התחתון אשר בע
רחל ולא כתיב ויאהב ישראל שהוא הז"א שהוא יש לו שתיהן רחל ולאה, אבל יעקב אהב את רחל התחתונה כמוהו שהיא עלמא דאתגליא, 

ת הד' שבקשר התפלה של ראש, ולכן לא היה יכול יעקב להזדווג עמה כי לא היה אבל לאה היא עלמא דאתכסיא כמבואר אצלינו שהיא צור
 .משיג עד שם, וז"ש בזוהר פרשת ויצא דף קנ"ג ע"ב כי לאה ורחל תרין עלמין מן העולם ועד העולם

 

 תלמוד בבלי מסכת קידושין דף לא/א 

אמר רב יוסף מריש ה"א מאן דהוה אמר לי הלכה כר"י דאמר סומא פטור מן  .גדול מצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה: חנינארבי ר מא
המצות עבידנא יומא טבא לרבנן דהא לא מיפקידנא והא עבידנא השתא דשמעיתא להא דא"ר חנינא גדול מצווה ועושה יותר ממי שאינו 

 .ןמצווה ועושה אדרבה מאן דאמר לי דאין הלכה כרבי יהודה עבידנא יומא טבא לרבנ
 

 למוד בבלי מסכת נדרים דף מא/א ת

 רב יוסף חלש איעקר ליה למודיה


