בס"ד

Hidden Women in the Bible – Cantor Arik Wollheim

Bilha & Zilpah
.1
.2
.3
.4

.5

.6

.7

בראשית כט ,כד
" וַיִּתֵּ ן ָלבָן לָּה ,אֶ ת-זִּלְפָ ה שִּ ְפחָ תֹוְ --ללֵָּאה בִּתֹו ,שִּ פְ חָ ה ".
בראשית כט כט
" וַיִּתֵּ ן ָלבָן ל ְָרחֵּ ל בִּתֹו ,אֶ תִּ -בלְהָ ה שִּ ְפחָ תֹו--לָּה ,לְשִּ ְפחָ ה"
שפחה = ספחה (נספח)
בבלי כתובות קד ב
"ההוא יומא דנח נפשיה דרבי גזרו רבנן תעניתא ובעו רחמי ואמרי כל מאן דאמר נח נפשיה דר'
ידקר בחרב סליקא אמתיה דרבי לאיגרא אמרה עליוני' מבקשין את רבי והתחתוני' מבקשין את
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
רחמי שקלה כוזא שדייא מאיגרא [לארעא] אישתיקו מרחמי ונח נפשיה "
ספר האגדה
ירתֹו שֶ ל ַרבִּי ָגזְרּו חֲ כָמִּ ים תַ עֲ נִּית ּובִּקְ שּו ַרחֲ מִּ יםָ .אמְ רּו :כָל מִּ י שֶ י ֹּאמַ רַ :
"רבִּי מֵּ ת" –
" בְיֹום ְפטִּ ָ
ְתה שִּ ְפחָ תֹו שֶ ל ַרבִּי ַלגַג ו ְָאמְ ָרה :עֶ לְיֹונִּים מְ בַקְ שִּ ים אֶ ת ַרבִּי ו ְַתחְ תֹונִּים מְ בַקְ שִּ ים
י ִּדָ קֵּ ר בַחֶ ֶרב .עָ ל ָ
אֶ ת ַרבִּי – י ִּהְ י ֶה ָרצֹון שֶ יָכ ֹּפּו תַ חְ תֹונִּים אֶ ת הָ עֶ לְיֹונִּיםֵּ .כו ָן שֶ ָראֲ ָתה שֶ הּוא מִּ צְטַ עֵּ ר הַ ְרבֵּה ָאמְ ָרה :י ְהִּ י
ָרצֹון שֶ יָכ ֹּפּו עֶ לְיֹונִּים אֶ ת הַ ַתחְ תֹונִּים .ו ְֹלא פָ סְ קּו חֲ כָמִּ ים מִּ ְלבַקֵּ ש ַרחֲ מִּ ים .נָטְ לָה כַד ו ְ ָז ְרקָ ה מִּ ן הַ גַג
ָָארץ – נִּשְ ַתתְ קּו חֲ כָמִּ ים ,וְיָצְָאה נִּשְ מָ תֹו שֶ ל ַרבִּי" .
ל ֶ
בראשית כד נח-נט
" וַיִּקְ ְראּו ל ְִּרבְקָ ה ו ַי ֹּאמְ רּו אֵּ לֶיהָ  ,הֲ תֵּ ְלכִּי עִּ ם-הָ אִּ יש הַ זֶה; ו ַת ֹּאמֶ ר ,אֵּ לְֵּך וַי ְשַ לְחּו אֶ תִּ -רבְקָ ה אֲ ח ֹּתָ ם,
ו ְאֶ ת-מֵּ נִּקְ ָתּה ,ו ְאֶ ת-עֶ בֶד ַאב ְָרהָ ם ,ו ְאֶ ת-אֲ נָשָ יו" .
בראשית לה א ,ח
" ו ַי ֹּאמֶ ר אֱ ֹלהִּ ים אֶ ל-י ַעֲ ק ֹּב ,קּום עֲ לֵּה בֵּית-אֵּ ל ו ְשֶ ב-שָ ם ..ו ַָתמָ ת דְ ב ָֹּרה מֵּ ינֶקֶ ת ִּרבְקָ ה ,ו ַתִּ קָ בֵּר מִּ תַ חַ ת
ְלבֵּית-אֵּ ל תַ חַ ת הָ אַ לֹון; וַיִּקְ ָרא שְ מֹו ,אַ לֹון בָכּות" .
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 .9רש"י בראשית לא ,נ
ְנֹותיו הָ יּו מִּ ִּפ ֶלגֶש" :
" ַאף ִּבלְהָ ה וְזִּלְפָ ה ב ָ
 .11ילקוט שמעוני פ' ויצא רמ"ז קכה
" אלא בנימוס הארץ ,בנותיו של אדם מפלגשיו הן נקראות שפחות"..
 .11רש"י בראשית ל י
" ּוכְדֵּ י ל ְַרּמֹות ְלי ַעֲ ק ֹּב ,נ ְָתנָּה ָלבָן ְללֵָּאה ,שֶ ֹּלא יָבִּין שֶ ּמַ ְכנִּיסִּ ין לֹו אֶ ת לֵָּאה ,שֶ כְַך מִּ נְהָ ג לִּתֵּ ן שִּ פְ חָ ה
הַ גְדֹולָה ַלגְדֹולָה ּוקְ טַ נָה לַקְ טַ נָה" :
 .12בראשית כט כ
" וַיַעֲ ב ֹּד י ַעֲ ק ֹּב ב ְָרחֵּ ל ,שֶ בַע שָ נִּים; וַיִּהְ יּו בְעֵּ ינָיו ְכי ָמִּ ים אֲ חָ דִּ ים ,בְַאהֲ בָתֹו א ָֹּתּה" .
 .13בראשית ל א-ג
" ו ַת ֹּאמֶ ר אֶ ל-י ַעֲ ק ֹּב הָ בָה-לִּי ָבנִּים ,ו ְאִּ םַ-אי ִּן מֵּ ָתה ָאנֹּכִּי וַיִּחַ רַ-אף י ַעֲ ק ֹּב ,ב ְָרחֵּ ל; ו ַי ֹּאמֶ ר ,הֲ תַ חַ ת אֱ ֹלהִּ ים
ָאנֹּכִּי ,אֲ שֶ ר-מָ נַע מִּ ּמֵּ ְךְ ,פ ִּרי-בָטֶ ן ו ַת ֹּאמֶ ר ,הִּ נֵּה אֲ מָ תִּ י ִּבלְהָ ה ב ֹּא אֵּ לֶיהָ ; ו ְֵּתלֵּד ,עַ ל-ב ְִּרכַי ,ו ְאִּ ָבנֶה גַם-
ָאנֹּכִּי ,מִּ ּמֶ נָה" .
 .14שמואל א א ,ח
" ו ַי ֹּאמֶ ר לָּה אֶ לְקָ נָה אִּ ישָ ּה ,חַ נָה לָמֶ ה תִּ ְבכִּי וְלָמֶ ה ֹלא ת ֹּא ְכלִּי ,וְלָמֶ ה ,י ֵַּרע ְל ָבבְֵּך :הֲ לֹוא ָאנֹּכִּי טֹוב
לְָך ,מֵּ עֲ שָ ָרה ָבנִּים " .
 .15בראשית רבה עא ז
" ויחר אף יעקב ברחל ויאמר וגו' אמר לו הקב"ה :כך ,עונים את המעיקות?!  ...ויאמר התחת
אלהים אנכי אשר מנע ממך פרי בטן ,ממך מנע ,ממני לא מנע .אמרה לו :כך עשה אביך לאמך,
לא חגר מתניו כנגדה?! אמר לה :אבי לא היה לו בנים ,אבל אני ,יש לי בנים! אמרה לו :וזקינך לא
היה לו בנים ,וחגר מתניו כנגד שרה .אמר לה :יכולה את לעשות ,כשם שעשתה זקנתי! אמרה לו:
מה עשתה? אמר לה :הכניסה צרתה לתוך ביתה .אמרה לו :אם הדבר הזה מעכב ,הנה אמתי
בלהה בא אליה ,ואבנה גם אנכי .מה זו נבנית על ידי צרתה ,אף זו נבנית ע"י צרתה" .
 .16רש"י בראשית ל ,ג
" הִּ נֵּה אֲ מָ תִּ י ִּבלְהָ ה...ואבנה גם אנכי כְשָ ָרה":
 .17מדרש תנחומא פ' ויצא ס' יט
" ...כיוון שנתנה לו שפחתה ,מיד עיברה וילדה"..
 .18בראשית טז ,ב
" ו ַת ֹּאמֶ ר שָ ַרי אֶ לַ-אב ְָרם ,הִּ נֵּה-נָא עֲ צ ַָרנִּי י ְהו ָה מִּ ֶלדֶ ת--ב ֹּא-נָא אֶ ל-שִּ פְ חָ ִּתי ,אּולַי אִּ ָבנֶה מִּ ּמֶ נָה"
 .19אור החיים בראשית ל ,ג
" נתכוונה לומר שאחר שיבא אליה לא תקרא אמתה עוד ,ולזה אמר אחר כך ותתן לו בלהה
שפחתה לאשה ,אישות יש לו בה ובניה בני חורין .וכמו כן עשתה לאה שנתנה לו לאשה ונעקר
מזלפה שם שפחה"
 .21אליהו רבה פ' כה
" לא גלגל הקב"ה והוציא את ישראל ממצרים ,אלא...בשכר שתפסה רחל את בלהה והעלתה
למטטו של יעקב ,בשכר שתפסה לאה את זלפה והעלתה למטטו של יעקב"...
 .21בראשית ל ה-ח
" ו ַַתהַ ר ִּבלְהָ ה ,ו ַתֵּ לֶד ְלי ַעֲ ק ֹּב בֵּן ו ַת ֹּאמֶ ר ָרחֵּ ל ,דָ נַנִּי אֱ ֹלהִּ ים ,וְגַם שָ מַ ע בְקֹּלִּי ,וַי ִֶּתן-לִּי בֵּן; עַ ל-כֵּן קָ ְרָאה
שְ מֹו ,דָ ן .ו ַתַ הַ ר עֹוד--ו ַתֵּ לֶדִּ ,בלְהָ ה שִּ ְפחַ ת ָרחֵּ ל :בֵּן שֵּ נִּיְ ,לי ַעֲ ק ֹּב  .ו ַת ֹּאמֶ ר ָרחֵּ ל ,נַפְתּולֵּי אֱ ֹלהִּ ים
ְתלִּי ".
נִּפְתַ לְתִּ י עִּ ם-אֲ ח ֹּתִּ י--גַם-י ָכֹּלְתִּ י; ו ַתִּ קְ ָרא שְ מֹו ,נַפ ָ
 .22רד"ק דברי הימים א ז ,יג
" לשבח בלהה זכרה שברצון נשאת ליעקב ,שאין כתיב בה 'ותקח' כמו בזלפה אלא 'ותתן' "
 .23מצודת דוד דברי הימים א ז ,יג
" בלהה (ולא זלפה) היא אשת יעקב "
 .24בראשית רבה צח
" שכל ימים שהיתה רחל קיימת ,היה מטתה נתונה אצל מטתו של יעקב אבינו ,כיון שמתה רחל,
נטל יעקב אבינו מטתה של בלהה ,ונתנה אצל מטתו " .

 .25זהר ח"א קעה ב
" כל ימיהם של לאה ורחל השכינה היתה שורה אצלם ,וכשמתו – השכינה לא הסתלקה מהבית
אלא שאתה בבית משכנה של בלהה"..
 .26פסקתא רבתי פרשה ג'
" מי אמר לו (ליוסף) שאביו חולה?...יש אומרים בלהה אמרה לו ,שהיתה משמשת (את) יעקב,
כיוון שחלה באה ואמרה ליוסף"...
 .27בראשית לה כב
ָָארץ הַ הִּ וא ,וַיֵּ ֶלְך ְראּובֵּן וַיִּשְ כַב אֶ תִּ -בלְהָ ה פִּ י ֶלגֶש ָאבִּיו ,וַיִּשְ מַ ע י ִּשְ ָראֵּ ל ;"
" וַי ְהִּ י ,בִּשְ כֹּן י ִּשְ ָראֵּ ל ב ֶ
 .28בראשית רבה צח
" (ראובן) עלה וקלקל את היצועין)
 .29בראשית מט ג-ד
" ְראּובֵּן בְכ ִֹּּרי אַ ָתה ,כ ֹּחִּ י ו ְֵּראשִּ ית אֹונִּי--י ֶֶתר שְ אֵּ ת ,וְי ֶֶתר עָ ז  .פַ חַ ז כַּמַ י ִּם ַאל-תֹותַ ר ,כִּי עָ לִּיתָ מִּ שְ ְכבֵּי
ָאבִּיָך; ָאז חִּ ַללְתָ  ,י ְצּועִּ י עָ לָה" .
 .31שבת נה ב
" 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"...
 .31מצודת דוד דברי הימים א ה ,א
" ...שחילל ובזה יצועי אביו ובלבלה ,לבל יהא מצוי תדיר אצל בלהה...ובזה נסתלקה השכינה
מאוהל בלהה"
 .32שו"ת רב פעלים חלק ב יו"ד ס' מא
" ...עוון ראובן לא היה אלא רק עניין הפסקה ,שהפסיק מעשה התשמיש והשכיבה של יעקב
אבינו ע"ה ,שהיה רוצה אותו הלילה לשכב עם בלהה להוליד ממנה תאומים...והוא ע"י הליכתו
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,
ונתלבשו באוצר ידוע ששמו גוף שהוא קרוב לאויר עוה"ז .והנה להחזירם אי אפשר ,מה עשן בי"ד
של מעלה? הורידו שני נשמות הללו למצרים לאשת יוסף ,והם מנשה ואפרים"
 .33רמב"ן בראשית לה כב
" ועל דרך הפשט יתכן שבלבל ראובן יצועי בלהה מפחדו שלא תלד ליעקב עוד כי הוא הבכור
וחשב לקחת שני חלקים ויפסיד יותר מכל האחים"..
 .34דברים לג ו
" י ְחִּ י ְראּובֵּן ,ו ְַאל-י ָמ ֹּת; ו ִּיהִּ י מְ ָתיו ,מִּ סְ פָ ר".
 .35אברבנאל דברים לג ו
"  ...שנאמר שהתפלל עליו עתה שיחיה לעולם ולא ימות בעבור בלהה והיה ראובן כבר (נענש
ב)מת "...
 .36בראשית מט ג-ד
" ְראּובֵּן בְכ ִֹּּרי אַ ָתה ,כ ֹּחִּ י ו ְֵּראשִּ ית אֹונִּי--י ֶֶתר שְ אֵּ ת ,וְי ֶֶתר עָ ז  .פַ חַ ז כַּמַ י ִּם ַאלַ -
ִּית מִּ שְ ְכבֵּי
תֹותר ,כִּי עָ ל ָ
ָאבִּיָך; ָאז חִּ ַללְתָ  ,י ְצּועִּ י עָ לָה" .
 .37דברי הימים א ה ,א-ב
" ְבנֵּי ְראּובֵּן בְכֹור-י ִּשְ ָראֵּ ל ,כִּי הּוא הַ בְכֹורּ--ובְחַ לְלֹו י ְצּועֵּ י ָאבִּיו ,נִּתְ נָה בְכ ָֹּרתֹו ִּל ְבנֵּי יֹוסֵּ ף בֶן-י ִּשְ ָראֵּ ל;
ו ְֹלא לְהִּ תְ י ַחֵּ שַ ,לבְכ ָֹּרה .כִּי י ְהּודָ ה ָגבַר בְאֶ חָ יוּ ,ו ְלנָגִּיד מִּ ּמֶ נּו; ו ְהַ בְכ ָֹּרה ,לְיֹוסֵּ ף" .
 .38ספר יסוד מורא לראב"ע השער השביעי
" הניח (יעקב) הצאן והתבודד לעבוד השם ,ולא שכב עם אשה .כי רחל מתה ,וחוללה בלהה,
ובעבור זה מאס באם ראובן ושפחתה"..
 .39בראשית ל יד-טו
" וַיֵּלְֶך ְראּובֵּן בִּימֵּ י קְ צִּיר-חִּ טִּ ים ,וַיִּמְ צָא דּודָ אִּ ים בַשָ דֶ ה ,וַיָבֵּא א ָֹּתם ,אֶ ל-לֵָּאה אִּ ּמֹו; וַת ֹּאמֶ ר ָרחֵּ ל ,אֶ ל-
לֵָּאה ,תְ נִּי-נָא לִּי ,מִּ דּודָ אֵּ י ְבנְֵּך  .ו ַת ֹּאמֶ ר לָּה ,הַ מְ עַ ט קַ חְ תֵּ ְך אֶ ת-אִּ ישִּ י ,וְלָקַ חַ ת ,גַם אֶ ת-דּודָ אֵּ י ְבנִּי;
ו ַת ֹּאמֶ ר ָרחֵּ לָ ,לכֵּן י ִּשְ כַב עִּ ּמָ ְך הַ ַליְלָה ,תַ חַ ת ,דּודָ אֵּ י ְבנְֵּך" .
 .41בראשית לז כט
" וַיָשָ ב ְראּובֵּן אֶ ל-הַ בֹור ,ו ְהִּ נֵּה אֵּ ין-יֹוסֵּ ף בַבֹור; וַיִּקְ ַרע ,אֶ תְ -בגָדָ יו ".

 .41תוס' מכות יא ב
" וישב ראובן אל הבור – מהיכן שב? מבית אביו .שישב בתענית על מעשה בלהה"..
 .42במדבר רבה פ' יג
" שבאותו זמן היה ראובן בעל תשובה ,ולובש שק ,ומתענה ,ומתפלל לפני הקב"ה שימחול לו על
עוון מעשה בלהה"
 .43ראב"ע בראשית לז ח
" (יוסף) בלהה שפחת אמו שגדלה אותו"
 .44רש"י בראשית לז ב
" רגיל אצל בני בלהה ,לפי שהיו אחיו מבזין אותן והוא מקרבן"...
 .45רשב"ם בראשית לז ב
" נערותו ורגילותו ומשתאיו היו עם בני בלהה ובני זלפה .ומתוך כך התחילו אחיו ,בני לאה לשנוא
אותו"
 .46ראב"ע בראשית לז ח
" בעבור היותו קטן שמוהו בני השפחות שמש להם ,כי אם ישרת את אחיו בני הגבירה לא היה
דבר רע"..
 .47אוצר המדרשים עמ' תפו
" היו בני האמבהות מבזין בני השפחות ,ולא נהגו בהם מנהג אחווה ,והיה הדבר קשה מאוד
בעיני הקב"ה"..
 .48מדרש תנחומא פ' וישב ס' ז
" (אמר יוסף) שהן נוהגין בבני בלהה וזלפה מנהג עבדים ,וקורין אותם עבדים ,ואני נוהג בהן
מנהג אחווה"..
 .49רמב"ן בראשית לז ב
"  ...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
וישרתוהו לא לבני הגבירות  ...והוא בן שבע עשרה שנה כי בעבור היותו קטן מכולם יקראנו כן
לומר כי לא היה מתחזק כאחיו ויצטרך להיותו עם בני בלהה וזלפה מפני נערותו"...
 .51בראשית נ טו-יז
" וַי ְִּראּו אֲ חֵּ י-יֹוסֵּ ף ,כִּי-מֵּ ת אֲ בִּיהֶ ם ,ו ַי ֹּאמְ רּו ,לּו י ִּשְ טְ מֵּ נּו יֹוסֵּ ף; ו ְהָ שֵּ ב י ָשִּ יב ,לָנּו ,אֵּ ת כָל-הָ ָרעָ ה ,אֲ שֶ ר
גָמַ לְנּו א ֹּתֹו  .וַיְצַּוּו ,אֶ ל-יֹוסֵּ ף לֵּאמ ֹּרָ :אבִּיָך ִּצּוָהִּ ,ל ְפנֵּי מֹותֹו לֵּאמ ֹּר  .כ ֹּה-ת ֹּאמְ רּו לְיֹוסֵּ ף ,אָ נָא שָ א נָא
אתם כִּיָ -רעָ ה גְמָ לּוָך ,ו ְעַ תָ ה שָ א נָא ,לְפֶ שַ ע עַ בְדֵּ י אֱ ֹלהֵּ י ָאבִּיָך"..
פֶ שַ ע ַאחֶ יָך ו ְחַ טָ ָ
 .51תרגום יונתן בראשית נ טז
" ּופַ קִּ ידּו י ַת בִּלְ הָ ה לְמֵּ ימַ ר לְיֹוסֵּ ף ָאבּוְך פַ קֵּ יד קֳ דָ ם מֹותֵּ יּה לְמֵּ ימָ ר לְָך"
 .52מדרש תנחומא פרשת צו סימן י
" שכשמת יעקב 'ויראו אחי יוסף כי מת אביהם' מה עשו? הלכו אצל בלהה ואמרו לה :הכנסי אצל
יוסף ואמרי לו 'אביך צווה לפני מותו לאמר' ...ומעולם לא צווה יעקב מכל הדברים האלו כלום
אלא מעצמן אמרו דבר זה"
 .53רש"י בראשית ל ,י
ַחּורה מִּ ֻכלָן ו ְתִּ ינֹוקֶ ת בְשָ נִּים ו ְאֵּ ין הֵּ ָריֹון
" ותלד זלפה ְב ֻכלָן נֶאֱ מַ ר הֵּ ָריֹון חּוץ מִּ ִּזלְפָ הְ ,לפִּי שֶ הָ י ְָתה ב ָ
נִּיכָר בָה; ּוכְדֵּ י ל ְַרּמֹות ְלי ַעֲ ק ֹּב ,נְתָ נָּה ָלבָן ְללֵָּאה ,שֶ ֹּלא יָבִּין שֶ ּמַ ְכנִּיסִּ ין לֹו אֶ ת לֵָּאה ,שֶ כְַך מִּ נְהָ ג ל ֵּ
ִּתן
שִּ פְ חָ ה הַ גְדֹולָה ַלגְדֹולָה ּוקְ טַ נָה לַקְ טַ נָה" :
 .54רמב"ן בראשית לז ,י
" ולפי דעתי כי בעת שירד יעקב למצרים כבר מתה בלהה גם זלפה "
 .55ז' וילנאי מצבות קודש בא"י ירושלים  1985עמ' 241
" קבלה בידם של תושבי טבריה כי שם קבורות בלהה וזלפה ,יוכבד ומרים"

