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Hidden Women in the Bible – Cantor Arik Wollheim 

Bilha & Zilpah 

 בראשית כט, כד .1
ן ָלָבן ָלּה " ְפָחתֹו-ֶאת, וַיִּתֵּ תֹו--זְִּלָפה שִּ ְפָחה, ְללֵָּאה בִּ  ". שִּ

 בראשית כט כט .2
תֹו " ל בִּ ן ָלָבן ְלָרחֵּ ְפָחתֹו-ֶאת, וַיִּתֵּ ְלָהה שִּ ְפָחה", ָלּה--בִּ  ְלשִּ

 = ספחה )נספח( שפחה .3
  בבלי כתובות קד ב .4

' ההוא יומא דנח נפשיה דרבי גזרו רבנן תעניתא ובעו רחמי ואמרי כל מאן דאמר נח נפשיה דר"

מבקשין את ' מבקשין את רבי והתחתוני' ידקר בחרב סליקא אמתיה דרבי לאיגרא אמרה עליוני

רבי יהי רצון שיכופו תחתונים את העליונים כיון דחזאי כמה זימני דעייל לבית הכסא וחלץ תפילין 

ומנח להו וקמצטער אמרה יהי רצון שיכופו עליונים את התחתונים ולא הוו שתקי רבנן מלמיבעי 

 "אישתיקו מרחמי ונח נפשיה [ לארעא]רחמי שקלה כוזא שדייא מאיגרא 

 ספר האגדה .5
ים ַתֲענִּית " י ָגזְרּו ֲחָכמִּ יָרתֹו ֶשל ַרבִּ ים. ְביֹום ְפטִּ ְקשּו ַרֲחמִּ ת"  ּובִּ י מֵּ ֹּאַמר: "ַרבִּ י ֶשי  –ָאְמרּו: ָכל מִּ

ר ַבֶחֶרב. י ַלַגג יִָּדקֵּ ְפָחתֹו ֶשל ַרבִּ י ֶעְליֹונִּים וְָאְמָרה: ָעְלָתה שִּ ים ֶאת ַרבִּ ים ְמַבְקשִּ  וְַתְחתֹונִּים ְמַבְקשִּ

י  ֹּפּו יְִּהיֶה ָרצֹון –ֶאת ַרבִּ ר כֵּוָן ֶשָרֲאָתה ֶשהּוא ַתְחתֹונִּים ֶאת ָהֶעְליֹונִּים. ֶשיָכ ְצַטעֵּ י  ַהְרבֵּה מִּ ָאְמָרה: יְהִּ

ֹּפּו ָרצֹון ים. ֶעְליֹונִּים ֶאת ַהַתְחתֹונִּים. ֶשיָכ ש ַרֲחמִּ ְלַבקֵּ ים מִּ ן ַהַגג נְָטָלה ַכד וְזָ  וְֹלא ָפְסקּו ֲחָכמִּ ְרָקה מִּ

י. –ָלָאֶרץ  ים, וְיְָצָאה נְִּשָמתֹו ֶשל ַרבִּ  " נְִּשַתְתקּו ֲחָכמִּ

 נט-בראשית כד נח .6

ֶליהָ  ֹּאְמרּו אֵּ ְבָקה וַי ם, " וַיְִּקְראּו ְלרִּ ְלכִּי עִּ יש ַהֶזה-ֲהתֵּ ֹּאֶמר; ָהאִּ ְך, וַת לֵּ ָֹּתם-וַיְַשְלחּו ֶאת   אֵּ ְבָקה ֲאח , רִּ

נְִּקָתּה-וְֶאת  " .ֲאנָָשיו-וְֶאת, ֶעֶבד ַאְבָרָהם-וְֶאת, מֵּ

 בראשית לה א, ח .7

ים ֶאל ֹּאֶמר ֱאֹלהִּ ה בֵּית, יֲַעקֹּב-" וַי ל וְֶשב-קּום ֲעלֵּ ְבָקה ָשם..-אֵּ ינֶֶקת רִּ ָֹּרה מֵּ ַתַחת , וַָתָמת ְדב ר מִּ ָקבֵּ וַתִּ

ית ל ַתַחת ָהַאלֹון-ְלבֵּ  " .ַאלֹון ָבכּות, וַיְִּקָרא ְשמֹו; אֵּ

8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terach + Amtalai 

Avraham + Sarah Nachor+ Milka 

Yitzchak + Rivka 

Betuel Utz 

Achoti Devorah Wife + Lavan + Chava 

Zilpa

h 

Bilha Rachel Lea

h 

Yaakov 



 רש"י בראשית לא, נ .9
ְלָהה וְזְִּלָפה "  ֶלֶגשַאף בִּ פִּ  " :ְבנֹוָתיו ָהיּו מִּ

 ילקוט שמעוני פ' ויצא רמ"ז קכה .11
 " אלא בנימוס הארץ, בנותיו של אדם מפלגשיו הן נקראות שפחות.."

 רש"י בראשית ל י .11
ֹּב"  י ְלַרּמֹות ְליֲַעק ין לֹו ֶאת לֵָּאה, נְָתנָּה ָלָבן ְללֵָּאה, ּוְכדֵּ ין ֶשַּמְכנִּיסִּ נְָהג , ֶשֹּלא יָבִּ ְפָחה ֶשַכְך מִּ ן שִּ תֵּ לִּ

 " :ַהְגדֹוָלה ַלְגדֹוָלה ּוְקַטנָה ַלְקַטנָה

 בראשית כט כ .12
ל ֹּב ְבָרחֵּ ֹּד יֲַעק ים; ֶשַבע ָשנִּים, " וַיֲַעב ים ֲאָחדִּ ינָיו ְכיָמִּ ָֹּתּה, וַיְִּהיּו ְבעֵּ  " .ְבַאֲהָבתֹו א

 ג-בראשית ל א .13
ֹּאֶמר ֶאל ֹּב ָהָבה-" וַת י ָבנִּים-יֲַעק ם, לִּ י וַיִַּחרַאיִּן -וְאִּ ֹּכִּ ָתה ָאנ ֹּב-מֵּ ל, ַאף יֲַעק ֹּאֶמר; ְבָרחֵּ ים , וַי ֲהַתַחת ֱאֹלהִּ

ֹּכִּי ְך-ֲאֶשר, ָאנ ּמֵּ י, ָמנַע מִּ ֹּאֶמר-ְפרִּ ֶליהָ , ָבֶטן וַת ֹּא אֵּ ְלָהה ב י בִּ נֵּה ֲאָמתִּ ד; הִּ לֵּ ְרַכי-ַעל, וְתֵּ ָבנֶה ַגם, בִּ -וְאִּ

ֹּכִּי ֶּמנָה, ָאנ  " .מִּ

 שמואל א א, ח .14
ֹּאֶמר ָלּה יָשּה " וַי י, ֶאְלָקנָה אִּ ֹּאְכלִּ ְבכִּי וְָלֶמה ֹלא ת ֹּכִּי טֹוב   :יֵַּרע ְלָבבְֵּך, וְָלֶמה, ַחנָה ָלֶמה תִּ ֲהלֹוא ָאנ

ֲעָשָרה ָבנִּים, ָלְך  "  .מֵּ

 בראשית רבה עא ז .15
ויאמר התחת  ...?! עונים את המעיקות, כך: ה"אמר לו הקב' ויחר אף יעקב ברחל ויאמר וגו" 

, כך עשה אביך לאמך: אמרה לו. ממני לא מנע, ממך מנע, אלהים אנכי אשר מנע ממך פרי בטן

וזקינך לא : אמרה לו! יש לי בנים, אבל אני, אבי לא היה לו בנים: אמר לה?! לא חגר מתניו כנגדה

: אמרה לו !כשם שעשתה זקנתי, יכולה את לעשות: אמר לה. וחגר מתניו כנגד שרה, היה לו בנים

הנה אמתי , אם הדבר הזה מעכב: אמרה לו. הכניסה צרתה לתוך ביתה: אמר לה? מה עשתה

 " .י צרתה"אף זו נבנית ע, מה זו נבנית על ידי צרתה. ואבנה גם אנכי, בלהה בא אליה

 רש"י בראשית ל, ג .16

ְלָהה... י בִּ נֵּה ֲאָמתִּ  ":ואבנה גם אנכי ְכָשָרה" הִּ

 יט מדרש תנחומא פ' ויצא ס' .17
 " ...כיוון שנתנה לו שפחתה, מיד עיברה וילדה.."

 בראשית טז, ב .18
ֹּאֶמר ָשַרי ֶאל נֵּה, ַאְבָרם-" וַת ֶלֶדת-הִּ ֹּא--נָא ֲעָצַרנִּי יְהוָה מִּ י-נָא ֶאל-ב ְפָחתִּ ֶּמנָה" , שִּ ָבנֶה מִּ  אּוַלי אִּ

 אור החיים בראשית ל, ג .19
ולזה אמר אחר כך ותתן לו בלהה , נתכוונה לומר שאחר שיבא אליה לא תקרא אמתה עוד" 

וכמו כן עשתה לאה שנתנה לו לאשה ונעקר . אישות יש לו בה ובניה בני חורין, שפחתה לאשה

 "מזלפה שם שפחה

 אליהו רבה פ' כה .21
" לא גלגל הקב"ה והוציא את ישראל ממצרים, אלא...בשכר שתפסה רחל את בלהה והעלתה 

 והעלתה למטטו של יעקב..."למטטו של יעקב, בשכר שתפסה לאה את זלפה 

 ח-בראשית ל ה .21
ְלָהה ל, " וַַתַהר בִּ ֹּאֶמר ָרחֵּ ן וַת ֹּב בֵּ ֶלד ְליֲַעק ים, וַתֵּ י, ָדנַנִּי ֱאֹלהִּ ֹּלִּ ן-וַיִֶּתן, וְַגם ָשַמע ְבק י בֵּ כֵּן ָקְרָאה -ַעל; לִּ

ֶלד--וַַתַהר עֹוד ָדן., ְשמֹו ל, וַתֵּ ְפַחת ָרחֵּ ְלָהה שִּ נִּי  :בִּ ן שֵּ ֹּב, בֵּ ל  .ְליֲַעק ֹּאֶמר ָרחֵּ ים , וַת י ֱאֹלהִּ נְַפתּולֵּ

ם י עִּ י-נְִּפַתְלתִּ ֹּתִּ י-ַגם--ֲאח ְֹּלתִּ ְקָרא ְשמֹו; יָכ י, וַתִּ  " .נְַפָתלִּ

 רד"ק דברי הימים א ז, יג .22
 " לשבח בלהה זכרה שברצון נשאת ליעקב, שאין כתיב בה 'ותקח' כמו בזלפה אלא 'ותתן' "

 , יגמצודת דוד דברי הימים א ז .23
 " בלהה )ולא זלפה( היא אשת יעקב "

 בראשית רבה צח .24
, כיון שמתה רחל, היה מטתה נתונה אצל מטתו של יעקב אבינו, שכל ימים שהיתה רחל קיימת" 

 "  .ונתנה אצל מטתו, נטל יעקב אבינו מטתה של בלהה

 

 



 זהר ח"א קעה ב .25
השכינה לא הסתלקה מהבית  –" כל ימיהם של לאה ורחל השכינה היתה שורה אצלם, וכשמתו 

 אלא שאתה בבית משכנה של בלהה.."

 פסקתא רבתי פרשה ג' .26

" מי אמר לו )ליוסף( שאביו חולה?...יש אומרים בלהה אמרה לו, שהיתה משמשת )את( יעקב, 

 כיוון שחלה באה ואמרה ליוסף..."

 בראשית לה כב .27
י וא, " וַיְהִּ ל ָבָאֶרץ ַההִּ ֹּן יְִּשָראֵּ ְשכ ן וַיְִּשַכב ֶאתוַיֵּלֶ , בִּ יו-ְך ְראּובֵּ יֶלֶגש ָאבִּ ְלָהה פִּ ל, בִּ  "   ;וַיְִּשַמע יְִּשָראֵּ

 צח בראשית רבה .28
 " )ראובן( עלה וקלקל את היצועין(

 ד-בראשית מט ג .29
י ַאָתה ֹּרִּ ן ְבכ ית אֹונִּי, " ְראּובֵּ אשִּ י וְרֵּ ֹּחִּ ת--כ י , תֹוַתר-ַפַחז ַכַּמיִּם ַאל   .וְיֶֶתר ָעז, יֶֶתר ְשאֵּ ְשְכבֵּ יָת מִּ כִּי ָעלִּ

יָך ַלְלתָ ; ָאבִּ י ָעָלה, ָאז חִּ  " .יְצּועִּ

 שבת נה ב .31
" רבי שמעון בן אלעזר אומר...מה אני מקיים 'וישכב את בלהה' ...עלבון אמו תבע! אמר, אם 

 אחות אמי היתה צרה לאמי, שפחת אחות אמי תהיה צרה לאמי? עמד ובלבל את מצעה..."

 ם א ה, אמצודת דוד דברי הימי .31
" ...שחילל ובזה יצועי אביו ובלבלה, לבל יהא מצוי תדיר אצל בלהה...ובזה נסתלקה השכינה 

 מאוהל בלהה"

 שו"ת רב פעלים חלק ב יו"ד ס' מא .32
" ...עוון ראובן לא היה אלא רק עניין הפסקה, שהפסיק מעשה התשמיש והשכיבה של יעקב 

ה להוליד ממנה תאומים...והוא ע"י הליכתו אבינו ע"ה, שהיה רוצה אותו הלילה לשכב עם בלה

וביאתו שם בלבל הדבר, ופסק עניין תשמיש של יעקב שלא הוליד עוד, וממילא נשארו בני יעקב 

שנים עשר דוקא ולא יותר...הנה כבר נזדמנו לה לבלהה מלמעלה נשמותיהם של שני תאומים, 

ה להחזירם אי אפשר, מה עשן בי"ד ונתלבשו באוצר ידוע ששמו גוף שהוא קרוב לאויר עוה"ז. והנ

 של מעלה? הורידו שני נשמות הללו למצרים לאשת יוסף, והם מנשה ואפרים"

 בראשית לה כברמב"ן  .33

ועל דרך הפשט יתכן שבלבל ראובן יצועי בלהה מפחדו שלא תלד ליעקב עוד כי הוא הבכור " 

 .."וחשב לקחת שני חלקים ויפסיד יותר מכל האחים

 דברים לג ו .34
ן  "  י ְראּובֵּ ֹּת-וְַאל, יְחִּ י ְמָתיו; יָמ ְסָפר, וִּיהִּ  ".מִּ

 אברבנאל דברים לג ו .35
)נענש שנאמר שהתפלל עליו עתה שיחיה לעולם ולא ימות בעבור בלהה והיה ראובן כבר  " ...

 ..." מת(ב

 ד-בראשית מט ג .36
י ַאָתה " ֹּרִּ ן ְבכ ית אֹונִּי, ְראּובֵּ אשִּ י וְרֵּ ֹּחִּ ת--כ י , תֹוַתר-ַפַחז ַכַּמיִּם ַאל . ָעזוְיֶֶתר , יֶֶתר ְשאֵּ ְשְכבֵּ יָת מִּ כִּי ָעלִּ

יָך ַלְלתָ ; ָאבִּ י ָעָלה, ָאז חִּ   ". יְצּועִּ

 ב-דברי הימים א ה, א .37

ן ְבכֹור ל-" ְבנֵּי ְראּובֵּ יו--כִּי הּוא ַהְבכֹור, יְִּשָראֵּ י ָאבִּ ף ֶבן, ּוְבַחְללֹו יְצּועֵּ ְבנֵּי יֹוסֵּ ָֹּרתֹו לִּ ל-נְִּתנָה ְבכ ; יְִּשָראֵּ

ש ְתיַחֵּ ָֹּרה., וְֹלא ְלהִּ ֶּמנּו, כִּי יְהּוָדה ָגַבר ְבֶאָחיו ַלְבכ ָֹּרה; ּוְלנָגִּיד מִּ ף, וְַהְבכ  " .ְליֹוסֵּ

 ספר יסוד מורא לראב"ע השער השביעי .38
" הניח )יעקב( הצאן והתבודד לעבוד השם, ולא שכב עם אשה. כי רחל מתה, וחוללה בלהה, 

 ובן ושפחתה.."ובעבור זה מאס באם רא

 טו-בראשית ל יד .39

י ְקצִּיר "  ימֵּ ן בִּ ים-וַיֵֶּלְך ְראּובֵּ טִּ ים ַבָשֶדה, חִּ ָֹּתם, וַיְִּמָצא דּוָדאִּ ּמֹו-ֶאל, וַיָבֵּא א ל; לֵָּאה אִּ ֹּאֶמר ָרחֵּ -ֶאל, וַת

י-ְתנִּי, לֵָּאה י ְבנְֵּך, נָא לִּ דּוָדאֵּ ֹּאֶמר ָלּה   .מִּ ְך ֶאת, וַת י-ַהְמַעט ַקְחתֵּ ישִּ י ְבנִּי-ַגם ֶאת, וְָלַקַחת, אִּ ; דּוָדאֵּ

ל ֹּאֶמר ָרחֵּ ָּמְך ַהַליְָלה, וַת ן יְִּשַכב עִּ י ְבנְֵּך, ַתַחת, ָלכֵּ  " .דּוָדאֵּ

 בראשית לז כט .41
ן ֶאל ין, ַהבֹור-" וַיָָשב ְראּובֵּ נֵּה אֵּ ף ַבבֹור-וְהִּ  " .ְבָגָדיו-ֶאת, וַיְִּקַרע; יֹוסֵּ



 תוס' מכות יא ב .41
 מהיכן שב? מבית אביו. שישב בתענית על מעשה בלהה.." –" וישב ראובן אל הבור 

 במדבר רבה פ' יג .42
" שבאותו זמן היה ראובן בעל תשובה, ולובש שק, ומתענה, ומתפלל לפני הקב"ה שימחול לו על 

 עוון מעשה בלהה"

 ראב"ע בראשית לז ח .43
 " )יוסף( בלהה שפחת אמו שגדלה אותו"

 רש"י בראשית לז ב .44
 " רגיל אצל בני בלהה, לפי שהיו אחיו מבזין אותן והוא מקרבן..."

 רשב"ם בראשית לז ב .45
" נערותו ורגילותו ומשתאיו היו עם בני בלהה ובני זלפה. ומתוך כך התחילו אחיו, בני לאה לשנוא 

 אותו"

 ראב"ע בראשית לז ח .46
בני הגבירה לא היה " בעבור היותו קטן שמוהו בני השפחות שמש להם, כי אם ישרת את אחיו 

 דבר רע.."

 אוצר המדרשים עמ' תפו .47
" היו בני האמבהות מבזין בני השפחות, ולא נהגו בהם מנהג אחווה, והיה הדבר קשה מאוד 

 בעיני הקב"ה.."

 מדרש תנחומא פ' וישב ס' ז .48
ואני נוהג בהן " )אמר יוסף( שהן נוהגין בבני בלהה וזלפה מנהג עבדים, וקורין אותם עבדים, 

 הג אחווה.."מנ

 רמב"ן בראשית לז ב .49
והוא נער והוא את בני בלהה ואת בני זלפה נשי אביו יאמר כי הוא נער והוא עם בני בלהה  " ...

ועם בני זלפה נשי אביו תמיד לא יפרד מהם בעבור נערותו כי להם צוה אביהם שישמרוהו 

היותו קטן מכולם יקראנו כן והוא בן שבע עשרה שנה כי בעבור  ... וישרתוהו לא לבני הגבירות

 ..." לומר כי לא היה מתחזק כאחיו ויצטרך להיותו עם בני בלהה וזלפה מפני נערותו

 יז-בראשית נ טו .51

י "  ף-וַיְִּראּו ֲאחֵּ יֶהם-כִּי, יֹוסֵּ ת ֲאבִּ ֹּאְמרּו, מֵּ ף, וַי נּו יֹוסֵּ יב; לּו יְִּשְטמֵּ ב יָשִּ ת ָכל, ָלנּו, וְָהשֵּ ֲאֶשר , ָהָרָעה-אֵּ

ֹּתֹוָגמַ  ֹּר-ֶאל, וַיְַצּוּו   .ְלנּו א אמ ף לֵּ יָך צִָּּוה  :יֹוסֵּ ֹּר, ָאבִּ אמ ְפנֵּי מֹותֹו לֵּ ֹּה   .לִּ ף-כ ֹּאְמרּו ְליֹוסֵּ ָאנָא ָשא נָא , ת

יָך..", וְַעָתה ָשא נָא, ָרָעה ְגָמלּוָך-ֶפַשע ַאֶחיָך וְַחָטאָתם כִּי י ָאבִּ י ֱאֹלהֵּ  ְלֶפַשע ַעְבדֵּ

 טזתרגום יונתן בראשית נ  .51
ידּו יַת "  ְלָההּוַפקִּ יָמר ָלְך בִּ יּה ְלמֵּ יד ֳקָדם מֹותֵּ ף ָאבּוְך ַפקֵּ יַמר ְליֹוסֵּ  "ְלמֵּ

 מדרש תנחומא פרשת צו סימן י .52
" שכשמת יעקב 'ויראו אחי יוסף כי מת אביהם' מה עשו? הלכו אצל בלהה ואמרו לה: הכנסי אצל 

לא צווה יעקב מכל הדברים האלו כלום יוסף ואמרי לו 'אביך צווה לפני מותו לאמר' ...ומעולם 

 אלא מעצמן אמרו דבר זה"

 רש"י בראשית ל, י .53
זְִּלָפה ותלד זלפה"  ָריֹון חּוץ מִּ ָריֹון , ְבֻכָלן נֱֶאַמר הֵּ ין הֵּ ינֹוֶקת ְבָשנִּים וְאֵּ ֻכָלן וְתִּ י ֶשָהיְָתה ַבחּוָרה מִּ ְלפִּ

י ְלַרּמֹות ְליֲַעקֹּב; נִּיָכר ָבה ָאה ,נְָתנָּה ָלָבן ְללֵָּאה, ּוְכדֵּ ין לֹו ֶאת לֵּ ין ֶשַּמְכנִּיסִּ ן , ֶשֹּלא יָבִּ תֵּ נְָהג לִּ ֶשַכְך מִּ

ְפָחה ַהְגדֹוָלה ַלְגדֹוָלה ּוְקַטנָה ַלְקַטנָה  " :שִּ

 רמב"ן בראשית לז, י .54
 " ולפי דעתי כי בעת שירד יעקב למצרים כבר מתה בלהה גם זלפה" 
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 קבלה בידם של תושבי טבריה כי שם קבורות בלהה וזלפה, יוכבד ומרים"" 

  

 

 

 


