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רחל ולאה חלק א  -מקורות
ספר בראשית פרק כט טז-לא
ּולְ לָבָ ן ְשתֵּ י בָ נוֹת שֵּ ם הַ גְ ֹדלָה לֵָּאה וְ שֵּ ם הַ ְקטַ נָה רָ חֵּ ל :וְ עֵּ ינֵּי לֵָּאה רַ ּכוֹת וְ רָ חֵּ ל הָ יְתָ ה יְפַ ת תֹ ַאר וִ יפַ ת מַ ְראֶ הַ :ו ֶיאֱהַ ב ַיעֲקֹ ב אֶ ת ָרחֵּ ל וַ יֹאמֶ ר אֶ עֱבָ ְדָך
שֶ בַ ע שָ נִים בְ רָ חֵּ ל בִ תְ ָך הַ ְקטַ נָהַ :ויֹאמֶ ר לָבָ ן טוֹב תִ תִ י אֹ תָ ּה לְָך ִמתִ תִ י אֹ תָ ּה לְ אִ יש ַאחֵּ ר ְשבָ ה עִ מָ ִדיַ :ו ַי ֲעבֹד ַיעֲקֹ ב בְ ָרחֵּ ל שֶ בַ ע שָ נִים וַיִ הְ יּו בְ עֵּ ינָיו
ּכְ י ִָמים אֲחָ ִדים בְ ַאהֲבָ ת ֹו אֹ תָ ּהַ :ויֹאמֶ ר ַיעֲקֹ ב אֶ ל לָבָ ן הָ בָ ה אֶ ת אִ ְשתִ י ּכִ י מָ לְ אּו יָמָ י וְ ָאבוָֹאה אֵּ לֶיהָ ַ :ו ֶיאֱסֹ ף לָבָ ן אֶ ת ּכָל ַאנְשֵּ י הַ מָ קוֹם וַ ַיעַ ׂש ִמ ְשתֶ ה:
וַ יְהִ י בָ עֶ רֶ ב וַ יִ קַ ח אֶ ת לֵָּאה בִ ת ֹו ַויָבֵּ א אֹ תָ ּה אֵּ לָיו ַו ָיבֹא אֵּ לֶיהָ  :וַיִ תֵּ ן לָבָ ן לָּה אֶ ת זִ לְ פָ ה ִשפְ חָ ת ֹו לְ לֵָּאה בִ ת ֹו ִשפְ חָ הַ :ויְהִ י בַ בֹקֶ ר וְ הִ נֵּה הִ וא לֵָּאה וַ יֹאמֶ ר
אֶ ל לָבָ ן מַ ה זֹאת עָ ִׂשיתָ לִ י הֲֹלא בְ רָ חֵּ ל עָ בַ ְדתִ י עִ מָ ְך וְ לָמָ ה ִרמִ יתָ נִיַ :ויֹאמֶ ר לָבָ ן ֹלא יֵּעָ ׂשֶ ה כֵּן בִ ְמקוֹמֵּ נּו לָתֵּ ת הַ צְ עִ ָירה לִ פְ נֵּי הַ בְ כִ ָירה :מַ לֵּא ְשבֻעַ
זֹאת וְ נִתְ נָה לְ ָך גַם אֶ ת זֹאת בַ ֲעבֹדָ ה אֲשֶ ר תַ ֲעבֹד עִ מָ ִדי עוֹד שֶ בַ ע שָ נִים אֲחֵּ רוֹתַ :ו ַי עַ ׂש ַיעֲקֹ ב ּכֵּן ַויְמַ לֵּא ְשבֻעַ זֹאת וַיִ תֶ ן ל ֹו אֶ ת רָ חֵּ ל בִ ת ֹו ל ֹו לְ אִ שָ ה:
וַ יִ תֵּ ן לָבָ ן לְ רָ חֵּ ל בִ ת ֹו אֶ ת בִ לְ הָ ה שִ פְ חָ ת ֹו לָּה לְ ִשפְ חָ הַ :ו ָיבֹא גַם אֶ ל רָ חֵּ ל ַו ֶיאֱהַ ב גַם אֶ ת רָ חֵּ ל ִמלֵָּאה ַו ַי ֲעבֹד עִ מ ֹו עוֹד שֶ בַ ע שָ נִים אֲחֵּ רוֹת :וַ י ְַרא ה' ּכִ י
ְׂשנּוָאה לֵָּאה וַיִ פְ תַ ח אֶ ת רַ ְחמָ ּה וְ רָ חֵּ ל עֲקָ רָ ה:
תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף קכג/א
כתיב "ועיני לאה רכות" מאי רכות? אילימא רכות ממש ,אפשר בגנות? בהמה טמאה לא דבר הכתוב דכתיב "מן הבהמה הטהורה ומן
הבהמה אשר איננה טהורה" ,בגנות צדיקים דבר הכתוב?!  ...רב אמר לעולם רכות ממש ולא גנאי הוא לה אלא שבח הוא לה שהיתה
שומעת על פרשת דרכים בני אדם שהיו אומרים ,שני בנים יש לה לרבקה שתי בנות יש לו ללבן ,גדולה לגדול וקטנה לקטן .והיתה יושבת
על פרשת דרכים ומשאלת ,גדול מה מעשיו? איש רע הוא מלסטם בריות .קטן מה מעשיו? איש תם יושב אוהלים .והיתה בוכה עד שנשרו
ריסי עיניה.
הרב חיים ויטאל ,אוצרות חיים ,שער רחל ולאה ,פרק א
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 לאה,
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
כי בחינת לאה היא דינים קשים מאד לסיבות הנ"ל ,אע"פ ששם למעלה בעולם (העליון של) האצילות היא בחינת קדושה גמורה ,עכ"ז
בעולם התחתון הזה שהוא חומריי לא יכלה בחינת לאה לצאת ממותקת בסוד הקדושה בעת בריאת אדה"ר ויצאת בחינת דינא קשיא מאד
בסוד קליפה ,וזו היא בחינת לילית חוה הראשו נה שהיתה מזדווגת עם אדם קודם שנבראת חוה הב' (ואח"כ יצאת חוה הב') ממותקת ,וזו
נשארה לאשת אדם והאחרת נסתלקה כי היתה עדיין מעורבת בקליפות בתכלית אשר לכן נקראת חוה הראשונה לילית ,אבל אח"כ כשבא
יעקב אשר שופריה מעין שופריה דאדם ותיקן פגם העריות של אדה"ר כנז' בזוהר פ' קדושים בסתרי תורה וגם נזכר בפרשת תולדות [קמ"ב
ב'] בענין הברכות שלקח במרמה מן עשו אחיו ,אז לקח שתיהן לאה ורחל (נ"א  -אז תיקן את לאה) כי אז נמתקה לאה והיתה בסוד הקדושה
ונסתלקה מהקליפה ,וזהו משז"ל [ב"ב קכ"ג א'] על ועיני לאה רכות ,רכות מדמעות (שהיתה בוכה) על שהיתה עתידה ליפול בחלקו של
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
האדם זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי וכו' ,ובתיקונים [תיקון ס"ה צ"ו א'] אמרו כי הם תרין נשין חד גרמא וחד בשרא וכו' .והענין
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'
ה יא בשר מבשרו ,אבל לזאת הב' הנק' בשר יקרא אשה ולא לראשונה שהיא עצם (מעצמיו) ואינה עדיין נמתקת כנז' ,ואח"כ נמתקה בזמן
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
הנה יעקב התחתון אשר בע ה"ז לא היה עדיין משיג בכל מציאות פרצוף ז"א רק מכנגד החזה ולמטה (מקום רחל) ,ולכן ויאהב יעקב את
רחל ולא כתיב ויאהב ישראל שהוא הז"א שהוא יש לו שתיהן רחל ולאה ,אבל יעקב אהב את רחל התחתונה כמוהו שהיא עלמא דאתגליא,
אבל לאה היא עלמא דאתכסיא כמבואר אצלינו שהיא צור ת הד' שבקשר התפלה של ראש ,ולכן לא היה יכול יעקב להזדווג עמה כי לא היה
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 רבי חנינא :גדול מצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה .אמר רב יוסף מריש ה"א מאן דהוה אמר לי הלכה כר"י דאמר סומא פטור מן
המצות עבידנא יומא טבא לרבנן דהא לא מיפקידנא והא עבידנא השתא דשמעיתא להא דא"ר חנינא גדול מצווה ועושה יותר ממי שאינו
מצווה ועושה אדרבה מאן דאמר לי דאין הלכה כרבי יהודה עבידנא יומא טבא לרבנן.
תלמוד בבלי מסכת נדרים דף מא/א
רב יוסף חלש איעקר ליה למודיה

