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נשים בתנ"ך בראי החסידות – שיעור 9
רחל ולאה חלק ב  -מקורות

זוהר חלק א דף קנג/ב
תא חזי בשעתא דיעקב פלח שבע שנין קדמאין ,נפקא קלא ואמר ,יעקב ,מן העולם ועד העולם כתיב (תהלים קו מח) ,עולם סתים
דלעילא יובלא ,מתמן שירותא ,דאל ין דאינון סתימין דלא אתגליא לון מן יובלא אינון ,בגין כך אסתימו מיעקב ,דלא ידע ,דחשב
דהא מן שמטה אינון ,ובגין דיעבד שירותא מעולם דלעילא ,אתכסיין מניה ,בגין דיובלא איהו סתים ,ולבתר דעברו שני יובלא
דאתכסייא ,עבד שני שמטה דאתגליין ,ואתעטר בתרין עלמין ואחיד לון.

זוהר חלק א דף קנב/א
תרין עלמין אחסין יעקב ,חד עלמא דאתגליא וחד עלמא דאתכסיא ,כגוונא דלהון ממש ...ויעקב בין תרין עלמין אשתכח,
בדיוקנא דלהון ממש ,ובגין כך כל מלוי דלאה הוו באתכסיא ,ודרחל באתגליא.

זוהר חלק ב דף כט/ב
רחל ולאה תרי עלמין נינהו ,חד עלמא דאתכסיא ,וחד עלמא דאתגליא ,ועל דא דא אתקברת ואתחפיאת לגו במערתא ואתכסיאת,
ודא קיימא בפרשת ארחין באתגליא ,וכלא כגוונא עלאה ,ובגין כך לא אעיל לה יעקב במערתא ,ולא באתר אחרא ,דהא כתיב (שם
מח ז) בעוד כברת ארץ לבוא אפרתה ,ולא אעיל לה למתא ,בגין דהוה ידע דאתרה הוה באתרא דאתגליא.

זוהר חלק א דף נ/א
בתרי נוקבין אתעטר דכורא בביתיה כגוונא דלעילא ...נוקבא עלאה לאתקנא ליה ,ולאעטרא ליה ולברכא ליה ,נוקבא תתאה
לאתחברא ביה ולאתזנא מניה .וכגוונא דא לתתא ,כד דכורא אנסיב ...אתעטר בתרי נוקבי ,חד עלאה וחד תתאה ,עלאה לארקא
עליה ברכאן ,תתאה לאתזנא מניה ולאתחברא בהדיה .כד נפיק לארחא לאו הכי ,אימא עלאה אתחברת בהדיה ותתאה אשתארת,
כד תב לביתיה בעי לאתעטרא בתרי נוקבי.

תלמוד בבלי מסכת קידושין דף לא/א
אמר רבי חנינא :גדול מצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה .אמר רב יוסף :מריש הווה אמינא ,מאן דהוה אמר לי הלכה כרבי
יהודה דאמר סומא פטור מן המצות ,עבידנא יומא טבא לרבנן דהא לא מיפקידנא והא עבידנא .השתא דשמעיתא להא דאמר רבי
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.

