יד כסלו תשעז14.12.2016 ,

בע"ה
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בלהה וזלפה ,תמנע – מקורות

ספר בראשית ,כט-ל
ל (א) וַתֵּ ֶרא ָרחֵּ ל כִּ י ֹלא יָלְ ָדה לְ ַיעֲקֹ ב וַתְ קַ נֵּא ָרחֵּ ל בַ אֲחֹ תָ ּה וַתֹ אמֶ ר אֶ ל ַיעֲקֹ ב הָ בָ ה לִּ י בָ נִּים וְ אִּ ם ַא ִּי ן מֵּ תָ ה נָנֹ כִּ י (ב) וַיִּ חַ ר ַאף ַיעֲקֹ ב
בְ ָרחֵּ ל ַויֹאמֶ ר הֲתַ חַ ת אֱֹלהִּ ים נָנֹ כִּ י אֲשֶ ר מָ נַע ִּממֵּ ְך פְ ִּרי בָ טֶ  ן (ג) וַתֹ אמֶ ר הִּ נֵּה אֲמָ תִּ י בִּ לְ הָ ה בֹא אֵּ לֶיהָ וְ תֵּ לֵּד עַ ל בִּ ְרכַי וְ אִּ בָ נֶה גַם נָנֹ כִּ י
ִּממֶ נָה (ד) וַתִּ תֶ  ן ל ֹו אֶ ת בִּ לְ הָ ה ִּשפְ חָ תָ ּה לְ אִּ שָ ה ַו ָיבֹא אֵּ לֶיהָ ַיעֲקֹ ב (ה) וַתַ הַ ר בִּ לְ הָ ה וַתֵּ לֶד לְ ַיעֲקֹ ב בֵּ  ן (ו) וַתֹ אמֶ ר ָרחֵּ ל ָד ַננִּי אֱֹלהִּ ים וְ גַם
שָ מַ ע בְ קֹ לִּ י וַיִּ תֶ  ן לִּ י בֵּ  ן עַ ל כֵּ ן קָ ְרנָה ְשמ ֹו ָד ן (ז) וַתַ הַ ר עוֹד וַתֵּ לֶד בִּ לְ הָ ה ִּשפְ חַ ת ָרחֵּ ל בֵּ  ן שֵּ נִּי לְ ַיעֲקֹ ב (ח) וַתֹ אמֶ ר ָרחֵּ ל נַפְ תּולֵּי אֱֹלהִּ ים
נִּפְ תַ לְ תִּ י עִּ ם אֲחֹ תִּ י גַם יָכֹ לְ תִּ י ַו ִּת ְק ָרא ְשמ ֹו נַפְ תָ לִּ י (ט) וַתֵּ ֶרא לֵּנָה כִּ י עָ ְמ ָדה ִּמל ֶֶדת וַתִּ קַ ח אֶ ת זִּ לְ פָ ה ִּשפְ חָ תָ ּה וַתִּ תֵּ  ן אֹ תָ ּה לְ ַיעֲקֹ ב לְ אִּ שָ ה
(י) וַתֵּ לֶד זִּ לְ פָ ה ִּשפְ חַ ת לֵּנָה לְ ַיעֲקֹ ב בֵּ  ן (יא) וַתֹ אמֶ ר לֵּנָה בָ גָד \{בָ א גָד\} וַתִּ ְק ָרא אֶ ת ְשמ ֹו גָד (יב) וַתֵּ לֶד זִּ לְ פָ ה ִּשפְ חַ ת לֵּנָה בֵּ  ן שֵּ נִּי
לְ ַיעֲקֹ ב (יג) וַתֹ אמֶ ר לֵּנָה בְ אָ ְש ִּרי כִּ י אִּ ְשרּונִּי בָ נוֹת וַתִּ ְק ָרא אֶ ת ְשמ ֹו אָ שֵּ ר
ספר בראשית פרק לה
נָרץ הַ הִּ וא ַו ֵּילְֶך ְראּובֵּ  ן וַיִּ ְשכַב אֶ ת בִּ לְ הָ ה פִּ י ֶלגֶש נָבִּ יו וַיִּ ְשמַ ע י ְִּש ָראֵּ ל וַיִּ הְ יּו בְ נֵּי ַיעֲקֹ ב ְשנֵּים עָ שָ ר
(כב) ַויְהִּ י בִּ ְשכֹ ן י ְִּש ָראֵּ ל בָ ֶ
רש"י

וישכב ( -שבת נה) מתוך שבלבל משכבו מעלה עליו הכתוב כאלו שכבה ולמ ה בלבל וחלל יצועיו שכשמתה רחל נטל יעקב מטתו שהיתה נתונה תדיר
באהל רחל ולא בשאר אהלים ונתנה באהל בלהה בא ראוב ן ותבע עלבו ן אמו אמר אם אחות אמי היתה צרה לאמי שפחת אחות אמי תהא צרה לאמי לכ ן
בלבל

ספר בראשית פרק לז
(ב) אֵּ לֶה תֹ לְ דוֹת ַיעֲקֹ ב יוֹסֵּ ף בֶ  ן ְש בַ ע עֶ ְש ֵּרה שָ נָה הָ יָה רֹעֶ ה אֶ ת אֶ חָ יו בַ צֹא ן וְ הּוא נַעַ ר אֶ ת בְ נֵּי בִּ לְ הָ ה וְ אֶ ת בְ נֵּי זִּ לְ פָ ה נְשֵּ י נָבִּ יו ַויָבֵּ א
יוֹסֵּ ף אֶ ת ִּדבָ תָ ם ָרעָ ה אֶ ל אֲבִּ יהֶ ם

* * *
פרקי דרבי אליעזר פרק לה
לב ן לקח את שתי שפחותיו ונת ן לשתי בנותיו .וכי שפחותיו היו ,והלא בנותיו היו! אלא מבנותיו של אדם מפלגש נקראו שפחות,
שנ' "וית ן לב ן לרחל בתו".
מדרש תנחומא וישב פרק ז
 ...יוסף לא הגיעוהו כל אות ן הצרות אלא על לשו ן הרע שספר על אחיו ,שנאמר "ויבא יוסף את דבתם רעה אל אביהם" .ומה אמר
לו? רבנ ן אמרי ,אמר לאב יו שה ן נוהגי ן בבני בלהה וזלפה מנהג עבדים וקורי ן אות ן עבדים ,ואני נוהג בה ן מנהג אחוה ,שנאמר
"והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה" וגו'...
מדרש רבה בראשית פרשה פד פסקה יא
ויחלום עוד חלום אחר וגו' בשעה שאמר יוסף והנה השמש והירח ...עמד ויספר אל אביו ואל אחיו ויגער בו אביו ...ויאמר לו,
מה החלום הזה אשר חלמת ...הבוא נבוא אני ואחיך ניחא ,שמא אני ואמך?! והלא אמך כבר מתה ,ואת אומר אני ואמך ואחיך!
ולא היה יעקב אבינו יודע שהדברים מגיעים לבלהה שפחת רחל שגדלתו כאמו
רש"י על בראשית פרק ל פסוק י
ותלד זלפה  -בכול ן נאמר הריו ן חוץ מזלפה ,לפי שהיתה בחורה מכול ן ותינוקת בשנים ואי ן הריו ן ניכר בה .וכדי לרמות ליעקב
נתנה לב ן ללאה שלא יבי ן שמכניסי ן לו את לאה שכך מנהג ן לית ן שפחה הגדולה לגדולה והקטנה לקטנה
מדרש זוטא שיר השירים פרשה א
לאה וזלפה ראויות לעשו ורחל ובלהה ראויות ליעקב...

* * *
ספר מלכים א פרק ו
(ז) וְ הַ בַ יִּת בְ הִּ בָ נֹ ת ֹו אֶ בֶ  ן ְשלֵּמָ ה מַ סָ ע נִּבְ נָה ּומַ קָ בוֹת וְ הַ ג ְַרזֶ ן כָל כְ לִּ י בַ ְרזֶל ֹלא נ ְִּשמַ ע בַ בַ יִּת בְ הִּ בָ נֹ ת ֹו
משנה מסכת מדות פרק ג
ּומבִּ יאִּ ים ִּמשָ ם אֲבָ נִּים ְשלֵּמוֹת ,שֶ ֹּלא הּונַף
(ד) אֶ חָ ד ַאבְ נֵּי הַ כֶבֶ ש וְ אֶ חָ ד ַאבְ נֵּי הַ ִּמזְ בֵּ חַ ִּמבִּ ְקעַ ת בֵּ ית כ ֶָרם .וְ חוֹפְ ִּרי ן לְ מַ טָ ה מֵּ הַ בְ תּולָהְ ,
ֲעלֵּיהֶ ם בַ ְרזֶל ,שֶ הַ בַ ְרזֶל פוֹסֵּ ל בִּ נְגִּ יעָ הּ .ובִּ פְ גִּ ימָ ה לְ כָל ָדבָ רֹ ...לא הָ יּו סָ ִּדי ן אוֹתָ  ן בְ כָפִּ יס שֶ ל בַ ְרזֶל ,שֶ מָ א ִּיגַע וְ יִּפְ סוֹל ,שֶ הַ בַ ְרזֶל נִּבְ ָרא
נָדם ,אֵּ ינ ֹו בַ ִּדי ן שֶ יּונַף הַ ְמקַ צֵּ ר עַ ל הַ מַ א ֲִּריְך
נָדם ,וְ הַ ִּמזְ בֵּ חַ נִּבְ ָרא לְ הַ א ֲִּריְך יָמָ יו שֶ ל ָ
לְ קַ צֵּ ר יָמָ יו שֶ ל ָ

מדרש רבה שמות פרשה לה פסקה ה
(ה) ד"א ועשית את הקרשים מה כתיב למעלה וזאת התרומה אשר תקחו מאתם זהב וכסף ונחשת זהב זו בבל ...כסף זו מדי...
נחושת זו יו ן ...אבל ברזל אי ן כתיב כא ן ,לא במקדש ולא במשכ ן .למה? שנמשל בו אדום שהחריבו בית המקדש...
ספר משלי פרק ל
ַארבַ ע ֹלא תּוכַל ְשאֵּ ת (כב) תַ חַ ת עֶ בֶ ד כִּ י י ְִּמלוְֹך וְ נָבָ ל כִּ י י ְִּשבַ ע לָחֶ ם (כג) תַ חַ ת ְשנּונָה כִּ י תִּ בָ עֵּ ל
(כא) תַ חַ ת שָ לוֹש ָרגְ זָה אֶ ֶרץ וְ תַ חַ ת ְ
וְ ִּשפְ חָ ה כִּ י תִּ ַירש גְ בִּ ְרתָ ּה
תלמוד בבלי מסכת תענית דף ד/א
ואמר רב אשי ,כל תלמיד חכם שאינו קשה כברזל אינו תלמיד חכם ,שנאמר "וכפטיש יפצץ סלע" אמר ליה רבי אבא לרב אשי,
אתו ן מהתם מתניתו לה ,אנ ן מהכא מתנינ ן לה [אתם משם לומדים זאת ,אנו מכא ן לומדים זאת] ,דכתיב "ארץ אשר אבניה ברזל" אל תקרי
אבניה אלא בוניה.
ספר דברי הימים א פרק כט
ּושמ ֹונַת ֲאלָפִּ ים
(ז) וַיִּ תְ נּו ַלעֲבו ַֹדת בֵּ ית הָ אֱֹלהִּ ים זָהָ ב כִּ כ ִָּרים חֲמֵּ שֶ ת ֲאלָפִּ ים וַ א ֲַד ְרכֹ נִּים ִּרב ֹו וְ כֶסֶ ף כִּ כ ִָּרים עֲשֶ ֶרת ֲאלָפִּ ים ּונְחֹ שֶ ת ִּרב ֹו ְ
כִּ כ ִָּרים ּובַ ְרזֶל מֵּ נָה אֶ לֶף כִּ כ ִָּרים

* * *
ר' נת ן ,ספר ליקוטי הלכות  -הלכות השכמת הבוקר הלכה ד ,י
גּורי נָבִּ יו .וְ ָד ְרשּו ַרבוֹתֵּ ינּו זִּ כְ ר ֹונָם לִּ בְ ָרכָה (מדרש רבה) שֶ הָ יָה ְמ ַגיֵּר ג ִֵּּרים( ,כמובא
 ...וְ זֶה בְ ִּחינַת (בראשית לז ) ַויֵּשֶ ב ַיעֲקֹ ב בְ אֶ ֶרץ ְמ ֵּ
בדבריו ז"ל ח"א סימ ן רכ"ח) .וְ זֶה (שם)" ,אֵּ לֶה תוֹלְ דוֹת ַיעֲקֹ ב יוֹסֵּ ף" .הַ יְנּו שֶ יוֹסֵּ ף הָ לְַך בְ ֶד ֶרְך נָבִּ יו ַיעֲקֹ ב וְ הָ יָה עוֹסֵּ ק גַם כֵּ ן לִּ ַגיֵּר
צּומים כָאֵּ לֶה עַ ד שֶ יּוכַל לְ ַרפְ אוֹת
ג ִֵּּרים ּולְ קָ ֵּרב נְפָ שוֹת הָ ְרחוֹקוֹת ...כְ מ ֹו שֶ ַיעֲקֹ ב גִּ יֵּר ג ִֵּּרים עַ ל -י ְֵּדי עֹ צֶ ם חָ כְ מָ ת ֹו שֶ הָ יָה יו ֵֹּדעַ ַלעֲשוֹת צִּ ְמ ִּ
הַ חוֹלִּ ים בְ יוֹתֵּ ר ,כְ מ ֹו כֵּ ן הָ ָי ה יוֹסֵּ ף הַ צַ ִּדיק עוֹסֵּ ק בָ זֶה תָ ִּמיד ,כִּ י ַיעֲקֹ ב מָ סַ ר ל ֹו כָל חָ כְ מָ תוֹ ,כִּ י עִּ קַ ר הַ חָ כְ מָ ה הּוא לְ הַ כְ נִּיס הַ ָֹשגוֹת אֱֹלקּות
נָדם גְ בּורוֹתָ יו וְ כּו' .וְ זֶהּו בְ ִּחינַת (שם) יוֹסֵּ ף בֶ  ן ְשבַ ע עֶ ְֹש ֵּרה שָ נָה הָ יָה רוֹעֶ ה אֶ ת אֶ חָ יו בַ צֹא ן ,רוֹעֶ ה צֹא ן זֶה
בָ ע ֹולָם לְ הו ִֹּדיע לִּ בְ נֵּי הָ ָ
בְ ִּחינַת מַ נְהִּ יג הַ דוֹר שֶ נ ְִּק ָרא בְ כָל מָ קוֹם בְ שֵּ ם רוֹעֵּ ה צֹא ן .וְ זֶהּו" ,בֶ  ן ְשבַ ע עֶ ְֹש ֵּרה שָ נָה הָ יָה וְ כּו'"ְ .שבַ ע עֶ ְֹש ֵּרה בְ גֵּימַ ְט ְריָא טוֹב כַמּובָ א,
הַ יְנּו שֶ יוֹסֵּ ף הָ יָה טוֹב לַכֹ ל וְ הָ יָה כֻּל ֹו טוֹב וְ עַ ל -י ְֵּדי זֶה הָ יָה יָכוֹל לְ קָ ֵּרב הַ כֹ ל ,כִּ י מָ צָ א בְ הַ גָרּועַ שֶ בַ גְ רּועִּ ים נְקֻּ דוֹת טוֹבוֹת וְ עַ ל-י ְֵּדי זֶה
קֵּ ְרבָ ם לְ הַ שֵּ ם יִּתְ בָ ַרְך .וְ זֶהּו (שם)" ,וְ הּוא נַעַ ר אֶ ת בְ נֵּי בִּ לְ הָ ה וְ אֶ ת בְ נֵּי זִּ לְ פָ ה וְ כּו '" .שֶ הֵּ ם בְ נֵּי הַ ְשפָ חוֹת ,הֵּ ם בְ ִּחינַת ִּמ ְשפָ חוֹת הַ יְ רּודוֹת
שֶ בְ ִּי ְֹש ָראֵּ ל שֶ הָ יָה מו ִֹּריד אֶ ת עַ צְ מ ֹו ֲאלֵּיהֶ ם בְ יוֹתֵּ ר כְ ֵּדי לְ קָ ְרבָ ם .וְ עַ ל שֵּ ם זֶה נ ְִּק ָראִּ ים הָ ְרחו ִֹּקים בְ ֵּני בִּ לְ הָ ה ּובְ נֵּי זִּ לְ פָ ה ,זֶה ֶרמֶ ז שֶ ֶנאֱחַ ז
בָ הֶ ם בְ יוֹתֵּ ר הַ בַ עַ ל ָדבָ ר וְ חֵּ ילוֹתָ יו שֶ זֶהּו בְ ִּחינַת בְ נֵּי בִּ לְ הָ ה ,בְ ִּחינַת בַ לָהוֹת אתנך וְ כּו' (יחזקאל כ"ח) ּופֵּ ֵּרש רש"י שָ ם ,שֵּ ִּדים ,הַ יְנּו
נָדם .וְ זֶה בְ ִּחינַת בְ נֵּי זִּ לְ פָ ה ,בְ ִּחינַת זַלְ עָ פָ ה
ּומבַ לְ בְ לִּ ים ּומַ ְר ִּשיעִּ ים אֶ ת הָ ָ
חֵּ ילוֹת הַ יֵּצֶ ר הָ ַרע ,שֶ הֵּ ם שֵּ ִּדים ְּוקלִּ פוֹת ,שֶ הֵּ ם ְמבַ הֲלִּ ים ְ
אֲחָ זַתְ נִּי מֵּ ְרשָ עִּ ים (תהלים קי"ט) ,כִּ י חֵּ ילוֹת הַ יֵּצֶ ר הָ ַרע הֵּ ם ,בְ ִּחינַת בַ לָהוֹת וְ זַלְ עֲפוֹת וְ כָל הַ נ ְִּמשָ כִּ ים ַאח ֲֵּריהֶ ם נ ְִּק ָראִּ ים בְ נֵּי בִּ לְ הָ ה ּובְ נֵּי
זִּ לְ פָ ה .וְ הַ צַ ִּדיק הַ גָדוֹל ,בְ ִּחינַת יוֹסֵּ ף ,עוֹסֵּ ק עִּ מָ הֶ ם ּומו ִֹּריד אֶ ת עַ צְ מ ֹו ֲאלֵּיהֶ ם כְ ֵּדי לְ קָ ְרבָ ם לְ הַ שֵּ ם יִּתְ בָ ַרְך .וְ זֶהּו" ,וְ הּוא נַעַ ר אֶ ת בְ נֵּי
בִּ לְ הָ ה וְ אֶ ת בְ נֵּי זִּ לְ פָ ה וְ כּו'"ּ .ופֵּ ֵּרש רש"י ,שֶ הָ יָה ע ֹו ֶֹשה מַ ֲע ֵֹּשה ַנעֲרּות וְ כּו' .כִּ י הַ צַ ִּדיק הָ אֱמֶ ת בְ עֹ צֶ ם חָ כְ מָ ת ֹו מו ִֹּריד אֶ ת עַ צְ מ ֹו ֲאלֵּיהֶ ם
ּומ ַֹשחֵּ ק עִּ מָ הֶ ם וְ כָל
כָל כְַך עַ ד שֶ נ ְִּדמֶ ה כְ אִּ לּו ע ֹו ֶֹשה מַ ֲע ֵֹּשה ַנעֲרּות ,כִּ י ְמ ַדבֵּ ר עִּ מָ הֶ ם ִֹּשיחַ ת חֻּ לִּ י ן וְ א ֹוכֵּל וְ שוֹתֶ ה עִּ מָ הֶ ם ּופְ עָ ִּמים ְמטַ יֵּל ְ
ַכ ָּונָת ֹו כְ ֵּדי לְ קָ ְרבָ ם עַ ל -י ְֵּדי זֶה לְ הַ שֵּ ם יִּתְ בָ ַרְך .וְ כַמּובָ  ן בִּ ְדבָ ָריו ז"ל בְ כַמָ ה ְמקוֹמוֹת (ח"א סימ ן ס' ח"ב סימ ן ע"ח) כַמָ ה וְ כַמָ ה הַ צַ ִּדיק
מו ִֹּריד אֶ ת עַ צְ מ ֹו אֶ ל הָ ע ֹולָם שֶ כָל זֶה נ ְֶחשַ ב אֶ צְ ל ֹו מַ ֲע ֵֹּשה ַנעֲרּות ,אֲבָ ל ַכ ָּו ָנ ת ֹו ְרצּויָה לְ הַ שֵּ ם יִּתְ בָ ַרְך לְ בַ ד בִּ ְשבִּ יל לְ קָ ֵּרב הָ ְרחו ִֹּקים ְמאֹ ד
לְ הַ שֵּ ם יִּתְ בָ ַרְך שֶ אִּ י אֶ פְ שָ ר לְ קָ ְרבָ ם כִּ י אִּ ם עַ ל-י ְֵּדי זֶה .וְ זֶהּו בְ ִּחינַת וְ הּוא נַעַ ר אֶ ת בְ נֵּי בִּ לְ הָ ה וְ אֶ ת בְ נֵּי זִּ לְ פָ ה וְ כּו' וְ ַכנַ"ל

* * *
ספר בראשית פרק לו
(יב) וְ תִּ ְמנַע הָ יְתָ ה פִּ י ֶלגֶש ֶלאֱלִּ יפַ ז בֶ  ן עֵּ שָ ו וַתֵּ לֶד ֶלאֱלִּ יפַ ז אֶ ת עֲמָ לֵּק...
ישבֵּ י הָ נָרֶ ץ לוֹטָ  ן וְ שוֹבָ ל וְ צִּ בְ עוֹ ן ַו ֲענָה( ...כב) ַ ...ואֲחוֹת לוֹטָ  ן תִּ ְמנָע
(כ) אֵּ לֶה בְ נֵּי שֵּ עִּ יר הַ חֹ ִּרי ְ
(מ) וְ אֵּ לֶה ְשמוֹת אַ לּופֵּ י עֵּ שָ ו לְ ִּמ ְשפְ חֹ תָ ם לִּ ְמקֹ מֹ תָ ם בִּ ְשמֹ תָ ם אַ לּוף תִּ ְמנָע אַ לּוף עַ לְ וָה אַ לּוף יְתֵּ ת
רש"י על בראשית לו יב ובדברי הימים מונה אותה בבניו של אליפז מלמד שבא על אשתו של שעיר ויצאה תמנע מביניהם וכשגדלה נעשית
פילגשו וזהו ואחות לוט ן תמנע ולא מנאה עם בני שעיר שהיתה אחותו מ ן האם ולא מ ן האב
תלמוד בבלי מסכת סנהדרי ן דף צט/ב
"אחות לוט ן תמנע" מאי היא תמנע? בת מלכים הואי דכתיב "אלוף לוט ן אלוף תמנע" וכל אלוף מלכותא בלא תאגא היא .בעיא לאיגיורי ,באתה אצל
אברהם יצחק ויעקב ולא קבלוה .הלכה והיתה פילגש לאליפז ב ן עשו .אמרה ,מוטב תהא שפחה לאומה זו ולא תהא גבירה לאומה אחרת .נפק מינה
עמלק דצערינהו לישראל .מאי טעמא? דלא איבעי להו לרחקה.

