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 10שיעור  –החסידות נשים בתנ"ך בראי 

 מקורות – בלהה וזלפה, תמנע

 ל-כט, ספר בראשית
ם ַאיִּ  ל ים ְואִּ י ָבנִּ ל ַבֲאֹחָתּה ַוֹתאֶמר ֶאל ַיֲעֹקב ָהָבה לִּ י ֹלא ָיְלָדה ְלַיֲעֹקב ַוְתַקנֵּא ָרחֵּ ל כִּ ֶרא ָרחֵּ י )א( ַותֵּ ָתה נָֹנכִּ ַחר  ן מֵּ ַאף ַיֲעֹקב  )ב( ַויִּ

י ָבֶט ן  ְך ְפרִּ מֵּ י ֲאֶשר ָמַנע מִּ ים נָֹנכִּ ל ַוֹיאֶמר ֲהַתַחת ֱאֹלהִּ י  ְבָרחֵּ נֵּה ֲאָמתִּ ְלָהה)ג( ַוֹתאֶמר הִּ י  בִּ ָבֶנה ַגם נָֹנכִּ ְרַכי ְואִּ ד ַעל בִּ לֵּ ֶליָה ְותֵּ ֹבא אֵּ
ֶמָנה  ָשה ַויָ  מִּ ְפָחָתּה ְלאִּ ְלָהה שִּ ֶת ן לֹו ֶאת בִּ ֶליָה ַיֲעֹקב )ד( ַותִּ ֶלד ְלַיֲעֹקב בֵּ ן  ֹבא אֵּ ְלָהה ַותֵּ ים ְוַגם  )ה( ַוַתַהר בִּ י ֱאֹלהִּ ל ָדַננִּ )ו( ַוֹתאֶמר ָרחֵּ

י בֵּ ן ַעל כֵּ ן ָקְרנָה ְשמֹו ָד ן  ֶת ן לִּ י ַויִּ י ְלַיֲעֹקב  ָשַמע ְבֹקלִּ נִּ ל בֵּ ן שֵּ ְפַחת ָרחֵּ ְלָהה שִּ ֶלד בִּ ים  )ז( ַוַתַהר עֹוד ַותֵּ י ֱאֹלהִּ ל ַנְפתּולֵּ )ח( ַוֹתאֶמר ָרחֵּ
י  ְקָרא ְשמֹו ַנְפָתלִּ י ַותִּ י ַגם ָיֹכְלתִּ ם ֲאֹחתִּ י עִּ ְפַתְלתִּ ַקח ֶאת  נִּ ֶלֶדת ַותִּ י ָעְמָדה מִּ נָה כִּ ֶרא לֵּ ְלָפה)ט( ַותֵּ ָשה  זִּ תֵּ ן ֹאָתּה ְלַיֲעֹקב ְלאִּ ְפָחָתּה ַותִּ  שִּ

ְפחַ  ְלָפה שִּ ֶלד זִּ נָה ְלַיֲעֹקב בֵּ ן )י( ַותֵּ נָה ָבָגד  ת לֵּ ְקָרא ֶאת ְשמֹו ָגד \}ָבא ָגד\)יא( ַוֹתאֶמר לֵּ י  { ַותִּ נִּ נָה בֵּ ן שֵּ ְפַחת לֵּ ְלָפה שִּ ֶלד זִּ )יב( ַותֵּ
ר  ְלַיֲעֹקב  ְקָרא ֶאת ְשמֹו ָאשֵּ י ָבנֹות ַותִּ ְשרּונִּ י אִּ י כִּ נָה ְבָאְשרִּ   )יג( ַוֹתאֶמר לֵּ

 

 פרק לה ספר בראשית 
ְשַכב ֶאת  ֶלְך ְראּובֵּ ן ַויִּ וא ַויֵּ ל ָבנֶָרץ ַההִּ ְשָראֵּ ְשֹכ ן יִּ י בִּ יו)כב( ַוְיהִּ יֶלֶגש נָבִּ ְלָהה פִּ ְהיּו ְבנֵּי ַיֲעֹקב ְשנֵּים ָעָשר  בִּ ל ַויִּ ְשָראֵּ ְשַמע יִּ  ַויִּ

ה בלבל וחלל יצועיו שכשמתה רחל נטל יעקב מטתו שהיתה נתונה תדיר )שבת נה( מתוך שבלבל משכבו מעלה עליו הכתוב כאלו שכבה ולמ -וישכב    רש"י
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 
ף ֶב ן ְש  ֶלה ֹתְלדֹות ַיֲעֹקב יֹוסֵּ ה ָשָנה ָהָיה ֹרֶעה ֶאת ֶאָחיו ַבֹצא ן ְוהּוא ַנַער ֶאת )ב( אֵּ יוַבע ֶעְשרֵּ י נָבִּ ְלָפה ְנשֵּ ְלָהה ְוֶאת ְבנֵּי זִּ א  ְבנֵּי בִּ ַוָיבֵּ
יֶהם  ָבָתם ָרָעה ֶאל ֲאבִּ ף ֶאת דִּ  יֹוסֵּ

 

*  *  * 
 

 פרקי דרבי אליעזר פרק לה 
 ,אלא מבנותיו של אדם מפלגש נקראו שפחות !והלא בנותיו היו ,וכי שפחותיו היו .לב ן לקח את שתי שפחותיו ונת ן לשתי בנותיו

 ."וית ן לב ן לרחל בתו"שנ' 
 

 מדרש תנחומא וישב פרק ז 
מר ומה א ".ויבא יוסף את דבתם רעה אל אביהם"שנאמר  ,יוסף לא הגיעוהו כל אות ן הצרות אלא על לשו ן הרע שספר על אחיו...

שנאמר  ,ואני נוהג בה ן מנהג אחוה ,יו שה ן נוהגי ן בבני בלהה וזלפה מנהג עבדים וקורי ן אות ן עבדיםאמר לאב ,רבנ ן אמרילו? 
 ...וגו' "והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה"
 

 מדרש רבה בראשית פרשה פד פסקה יא 
 ,ויאמר לו... יגער בו אביוויספר אל אביו ואל אחיו ו... עמד ויחלום עוד חלום אחר וגו' בשעה שאמר יוסף והנה השמש והירח

 !ואת אומר אני ואמך ואחיך ,והלא אמך כבר מתה ?!שמא אני ואמך ,הבוא נבוא אני ואחיך ניחא ...מה החלום הזה אשר חלמת
 ולא היה יעקב אבינו יודע שהדברים מגיעים לבלהה שפחת רחל שגדלתו כאמו 

 

 רש"י על בראשית פרק ל פסוק י 
וכדי לרמות ליעקב  .לפי שהיתה בחורה מכול ן ותינוקת בשנים ואי ן הריו ן ניכר בה ,ריו ן חוץ מזלפהבכול ן נאמר ה -ותלד זלפה 

 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 
ְבָנה ּוַמָקבֹות ְוַהַגְרֶז ן  ָמה ַמָסע נִּ ָבֹנתֹו ֶאֶב ן ְשלֵּ ת ְבהִּ ָבֹנתוֹ )ז( ְוַהַביִּ ת ְבהִּ ְשַמע ַבַביִּ י ַבְרֶזל ֹלא נִּ   ָכל ְכלִּ

 

 משנה מסכת מדות פרק ג 
ַח  ְזבֵּ מֹות, ֶשֹּלא הּוַנף )ד( ֶאָחד ַאְבנֵּי ַהֶכֶבש ְוֶאָחד ַאְבנֵּי ַהמִּ ים ְשלֵּ ָשם ֲאָבנִּ ים מִּ יאִּ ַהְבתּוָלה, ּוְמבִּ י ן ְלַמָטה מֵּ ית ָכֶרם. ְוחֹוְפרִּ ְקַעת בֵּ בִּ מִּ

יָמה ְלָכל ָדָבר ְפגִּ יָעה. ּובִּ ְנגִּ ל בִּ יֶהם ַבְרֶזל, ֶשַהַבְרֶזל פֹוסֵּ יס ֶשל ַבְרֶזל, ֶשָמא ... ֲעלֵּ י ן אֹוָת ן ְבָכפִּ ְפסֹול, ֹלא ָהיּו ָסדִּ ַגע ְויִּ ְבָרא יִּ ֶשַהַבְרֶזל נִּ
ר ַעל ַהמַ  י ן ֶשיּוַנף ַהְמַקצֵּ ינֹו ַבדִּ יְך ָיָמיו ֶשל נָָדם, אֵּ ְבָרא ְלַהֲארִּ ַח נִּ ְזבֵּ ר ָיָמיו ֶשל נָָדם, ְוַהמִּ יְךְלַקצֵּ   ֲארִּ



 
 

 מדרש רבה שמות פרשה לה פסקה ה 
 ... כסף זו מדי... ה אשר תקחו מאתם זהב וכסף ונחשת זהב זו בבל)ה( ד"א ועשית את הקרשים מה כתיב למעלה וזאת התרומ

 ... ית המקדששנמשל בו אדום שהחריבו ב ?למה .לא במקדש ולא במשכ ן ,ברזל אי ן כתיב כא ןאבל  ...נחושת זו יו ן
 

 ספר משלי פרק ל 
ת  ְשַבע ָלֶחם )כב(  )כא( ַתַחת ָשלֹוש ָרְגָזה ֶאֶרץ ְוַתַחת ַאְרַבע ֹלא תּוַכל ְשאֵּ י יִּ ְמלֹוְך ְוָנָבל כִּ י יִּ ל  ַתַחת ֶעֶבד כִּ ָבעֵּ י תִּ )כג( ַתַחת ְשנּונָה כִּ

ְרָתּה יַרש ְגבִּ י תִּ ְפָחה כִּ   ְושִּ
 

 תלמוד בבלי מסכת תענית דף ד/א 
 ,י אבא לרב אשיאמר ליה רב "וכפטיש יפצץ סלע"שנאמר  ,כל תלמיד חכם שאינו קשה כברזל אינו תלמיד חכם ,ואמר רב אשי 

אל תקרי  "ארץ אשר אבניה ברזל"דכתיב  ,]אתם משם לומדים זאת, אנו מכא ן לומדים זאת[ אנ ן מהכא מתנינ ן לה ,אתו ן מהתם מתניתו לה
  .אבניה אלא בוניה

 

 ספר דברי הימים א פרק כט 

ים  ֶשת ֲאָלפִּ ים ֲחמֵּ ָכרִּ ים ָזָהב כִּ ית ָהֱאֹלהִּ ְתנּו ַלֲעבֹוַדת בֵּ ים )ז( ַויִּ בֹו ּוְשמֹוַנת ֲאָלפִּ ים ּוְנֹחֶשת רִּ ים ֲעֶשֶרת ֲאָלפִּ ָכרִּ בֹו ְוֶכֶסף כִּ ים רִּ ַוֲאַדְרֹכנִּ
ים  ָכרִּ יםכִּ ָכרִּ נָה ֶאֶלף כִּ   ּוַבְרֶזל מֵּ

 

*  *  * 
 

 , יהלכות השכמת הבוקר הלכה ד -ספר ליקוטי הלכות ר' נת ן, 
יַנת )בראשית לז...  רִּ ְוֶזה ְבחִּ ר גֵּ ְבָרָכה )מדרש רבה( ֶשָהָיה ְמַגיֵּ ְכרֹוָנם לִּ ינּו זִּ יו. ְוָדְרשּו ַרבֹותֵּ י נָבִּ ֶשב ַיֲעֹקב ְבֶאֶרץ ְמגּורֵּ ים, )כמובא ( ַויֵּ

יו יַ  ף ָהַלְך ְבֶדֶרְך נָבִּ ף". ַהְינּו ֶשיֹוסֵּ ֶלה תֹוְלדֹות ַיֲעֹקב יֹוסֵּ ר בדבריו ז"ל ח"א סימ ן רכ"ח(. ְוֶזה )שם(, "אֵּ ַגיֵּ ק ַגם כֵּ ן לִּ ֲעֹקב ְוָהָיה עֹוסֵּ
ב ְנָפשֹות ָהְרחֹוקֹות ים ּוְלָקרֵּ רִּ ים ַעל... גֵּ רִּ ר גֵּ יֵּ ֶלה ַעד ֶשיּוַכל ְלַרְפאֹות -ְכמֹו ֶשַיֲעֹקב גִּ ים ָכאֵּ ְמצּומִּ ַע ַלֲעשֹות צִּ י ֹעֶצם ָחְכָמתֹו ֶשָהָיה יֹודֵּ ְידֵּ

ר, ְכמֹו כֵּ ן ָהיָ  ים ְביֹותֵּ יס ַהשָֹ ַהחֹולִּ ַקר ַהָחְכָמה הּוא ְלַהְכנִּ י עִּ י ַיֲעֹקב ָמַסר לֹו ָכל ָחְכָמתֹו, כִּ יד, כִּ ק ָבֶזה ָתמִּ יק עֹוסֵּ ף ַהַצדִּ גֹות ֱאֹלקּות ה יֹוסֵּ
ה ָשָנה רֵּ ף ֶב ן ְשַבע ֶעֹשְ יַנת )שם( יֹוסֵּ ְבנֵּי ָהנָָדם ְגבּורֹוָתיו ְוכּו'. ְוֶזהּו ְבחִּ יע לִּ ָהָיה רֹוֶעה ֶאת ֶאָחיו ַבֹצא ן, רֹוֶעה ֹצא ן ֶזה  ָבעֹוָלם ְלהֹודִּ

ה ָשָנה ָהָיה ְוכּו'" רֵּ ה ֹצא ן. ְוֶזהּו, "ֶב ן ְשַבע ֶעֹשְ ם רֹועֵּ ְקָרא ְבָכל ָמקֹום ְבשֵּ יג ַהדֹור ֶשנִּ יַנת ַמְנהִּ יַמְטְרָיא טֹוב ַכמּוָבא, ְבחִּ ה ְבגֵּ רֵּ . ְשַבע ֶעֹשְ
ף ָהָיה טֹוב דֹות טֹובֹות ְוַעל-ַלֹכל ְוָהָיה כֻּלֹו טֹוב ְוַעל ַהְינּו ֶשיֹוסֵּ ים ְנקֻּ י ָמָצא ְבַהָגרּוַע ֶשַבְגרּועִּ ב ַהֹכל, כִּ י ֶזה ָהָיה ָיכֹול ְלָקרֵּ י ֶזה -ְידֵּ ְידֵּ

ְתָבַרְך. ְוֶזהּו )שם(, " ם יִּ ְרָבם ְלַהשֵּ ְלָפהקֵּ ְלָהה ְוֶאת ְבנֵּי זִּ ְשָפחֹות ַהְירּודֹות ְוכּו ְוהּוא ַנַער ֶאת ְבנֵּי בִּ יַנת מִּ ם ְבחִּ ם ְבנֵּי ַהְשָפחֹות, הֵּ '". ֶשהֵּ
ים ְבנֵּ  ים ָהְרחֹוקִּ ְקָראִּ ם ֶזה נִּ י ְלָקְרָבם. ְוַעל שֵּ ר ְכדֵּ יֶהם ְביֹותֵּ יד ֶאת ַעְצמֹו ֲאלֵּ ל ֶשָהָיה מֹורִּ ָראֵּ ֹשְ ְלָפה, ֶזה ֶרֶמז ֶשֶנֱאַחז ֶשְביִּ ְלָהה ּוְבנֵּי זִּ י בִּ

יַנת ָבֶהם  ְלָהה, ְבחִּ יַנת ְבנֵּי בִּ ילֹוָתיו ֶשֶזהּו ְבחִּ ר ַהַבַעל ָדָבר ְוחֵּ ים, ַהְינּו  ַבָלהֹותְביֹותֵּ דִּ ש רש"י ָשם, שֵּ רֵּ אתנך ְוכּו' )יחזקאל כ"ח( ּופֵּ
יעִּ  ים ּוַמְרשִּ ים ּוְמַבְלְבלִּ ם ְמַבֲהלִּ פֹות, ֶשהֵּ ים ּוְקלִּ דִּ ם שֵּ ֶצר ָהַרע, ֶשהֵּ ילֹות ַהיֵּ יַנת חֵּ ְלָפה, ְבחִּ יַנת ְבנֵּי זִּ  ַזְלָעָפהים ֶאת ָהנָָדם. ְוֶזה ְבחִּ

ים ְמָשכִּ יַנת ַבָלהֹות ְוַזְלֲעפֹות ְוָכל ַהנִּ ם, ְבחִּ ֶצר ָהַרע הֵּ ילֹות ַהיֵּ י חֵּ ים )תהלים קי"ט(, כִּ ְרָשעִּ י מֵּ ְלָהה ּוְבנֵּי  ֲאָחַזְתנִּ ים ְבנֵּי בִּ ְקָראִּ יֶהם נִּ ַאֲחרֵּ
ְלָפה. ְוהַ  ְתָבַרְך. זִּ ם יִּ י ְלָקְרָבם ְלַהשֵּ יֶהם ְכדֵּ יד ֶאת ַעְצמֹו ֲאלֵּ ָמֶהם ּומֹורִּ ק עִּ ף, עֹוסֵּ יַנת יֹוסֵּ יק ַהָגדֹול, ְבחִּ ְוֶזהּו, "ְוהּוא ַנַער ֶאת ְבנֵּי ַצדִּ

ה ַנֲערּות ְוכּו'. ה ַמֲעֹשֵּ ש רש"י, ֶשָהָיה עֹוֹשֶ רֵּ ְלָפה ְוכּו'". ּופֵּ ְלָהה ְוֶאת ְבנֵּי זִּ יֶהם  בִּ יד ֶאת ַעְצמֹו ֲאלֵּ יק ָהֱאֶמת ְבֹעֶצם ָחְכָמתֹו מֹורִּ י ַהַצדִּ כִּ
מָ  ל ְושֹוֶתה עִּ י ן ְואֹוכֵּ לִּ יַחת חֻּ ָמֶהם ֹשִּ ר עִּ י ְמַדבֵּ ה ַנֲערּות, כִּ ה ַמֲעֹשֵּ לּו עֹוֹשֶ ְדֶמה ְכאִּ ָמֶהם ְוָכל ָכל ַכְך ַעד ֶשנִּ ק עִּ חֵּ ל ּוְמֹשַ ים ְמַטיֵּ ֶהם ּוְפָעמִּ

י ְלָקְרָבם ַעלַכּוָ  ְדָבָריו ז"ל ְבַכָמה ְמקֹומֹות )ח"א סימ ן ס' ח"ב סימ ן ע"ח( ַכָמה ְוַכָמה הַ -ָנתֹו ְכדֵּ ְתָבַרְך. ְוַכמּוָב ן בִּ ם יִּ י ֶזה ְלַהשֵּ יק ְידֵּ ַצדִּ
ה ַנֲערּות, ֲאָבל ַכָּונָ  יד ֶאת ַעְצמֹו ֶאל ָהעֹוָלם ֶשָכל ֶזה ֶנְחַשב ֶאְצלֹו ַמֲעֹשֵּ ים ְמֹאד מֹורִּ ב ָהְרחֹוקִּ יל ְלָקרֵּ ְשבִּ ְתָבַרְך ְלַבד בִּ ם יִּ תֹו ְרצּוָיה ְלַהשֵּ

ם ַעל י אִּ י ֶאְפָשר ְלָקְרָבם כִּ ְתָבַרְך ֶשאִּ ם יִּ ְלָפה ְוכּו' ְוַכַנ"ל -ְלַהשֵּ ְלָהה ְוֶאת ְבנֵּי זִּ יַנת ְוהּוא ַנַער ֶאת ְבנֵּי בִּ י ֶזה. ְוֶזהּו ְבחִּ  ְידֵּ
 

*  *  * 
 

 ספר בראשית פרק לו 
ְמַנע ָהְיתָ  ק)יב( ְותִּ יַפז ֶאת ֲעָמלֵּ ֶלד ֶלֱאלִּ ָשו ַותֵּ יַפז ֶב ן עֵּ יֶלֶגש ֶלֱאלִּ  ...ה פִּ

ְבעֹו ן ַוֲעָנה  י ָהנֶָרץ לֹוָט ן ְושֹוָבל ְוצִּ י יְשבֵּ יר ַהֹחרִּ עִּ ֶלה ְבנֵּי שֵּ ְמָנע ...)כב( ... )כ( אֵּ  ַוֲאחֹות לֹוָט ן תִּ
ֶלה ְשמֹות אַ  ת )מ( ְואֵּ ְמָנע ַאלּוף ַעְלָוה ַאלּוף ְיתֵּ ְשֹמָתם ַאלּוף תִּ ְמֹקֹמָתם בִּ ְשְפֹחָתם לִּ ָשו ְלמִּ י עֵּ  לּופֵּ

 

ובדברי הימים מונה אותה בבניו של אליפז מלמד שבא על אשתו של שעיר ויצאה תמנע מביניהם וכשגדלה נעשית   רש"י על בראשית לו יב
 אה עם בני שעיר שהיתה אחותו מ ן האם ולא מ ן האב פילגשו וזהו ואחות לוט ן תמנע ולא מנ

 
 תלמוד בבלי מסכת סנהדרי ן דף צט/ב 
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