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סיסרא ויעל
 מלבי"ם שופטים פרק ד פסוק יז.2
 הנה מהרי"א שאל פה איך עשתה יעל.(יז) וסיסרא
כדבר הרע הזה להרוג את סיסרא אחר ששלום בינו
. וזה נגד חוקי המדינות,ובין בית בעלה ובא לביתה
 הנה השלום שבין יבין ובית,ואני אומר כפי שטתו
חבר היה שלום כולל עם בני קיני השוכנים במדבר
 ועתה שנפרד, שעז"א ובין בית חבר הקיני,יהודה
 אין עליו חיוב,חבר מאת אחיו ונטה אהלו בין ב"י
. כי נפרד מהם,הברית של בני קיני

 רד"ק שופטים פרק ד פסוק יז.1
 לא נס אל מקום שנס מחנהו כי הם- (יז) וסיסרא נס
נסו אל נוכח ארצם שהיא חרושת הגוים וברק ועמו
רדפו אחריה' והכום לפי חרב וסיסרא ידע שלא יוכל
להמלט בנוסו כי ידביקוהו ונס למקום אחר שלא
ירגישו בו וירדפו אחריו ונס למקום אחר קרוב למקום
המלחמה להמלט על אהל יעל כי שלום היה ביניהם
:וחשב שימלט שם ויסתירוהו עד עבור המלחמה

Nazir 23b
R. Nahman b. Isaac said: A transgression performed with good
intention is better than a precept performed with evil intention. But has
not Rab Judah, citing Rab, said: A man should always occupy himself
with the Torah and [its] precepts, even though it be for some ulterior
motive, for the result will be that he will eventually do them without
ulterior motive? — Read then: [A transgression performed with good
intention is] as good as a precept performed for an ulterior motive, as it
is written, Blessed above women shall Jael be, the wife of Heber the
Kenite. Above women in the tent shall she be blessed, and by ‘women
in the tent’, Sarah, Rebecca, Rachel and Leah are meant.
R. Johanan said: That wicked wretch [Sisera] had sevenfold
intercourse [with Jael] at that time, as it says. At her feet he sunk, he
fell, he lay,’ etc. But she derived pleasure from his intercourse? — R.
Johanan said: All the favours of the wicked are evil to the righteous,
for it says, Take heed to thyself that thou speak not to Jacob either
good or bad. Now [that he was not to speak] bad we can understand,
but why was he not to speak good? Thus it may properly be inferred
that the good of such a one is an evil

 תלמוד בבלי מסכת נזיר דף כג עמוד ב.3
 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא: אמר ר "נ בר יצחק
ָּנעל ֵעא ֶׁ ת
 ְּת ב ַרֹבר ְּתך ִממ ָּנ ִמ ים י ֵע+ שופטים ה+ :דכתיב...לשמה
?  מאן נשים שבאהל, ֶׁח ֶׁבר ַרה ֵע ינִמ י ִממ ָּנ ִמ ים ָּנ א ֶֹׁבהל ְּת ב ָּנֹבר ְּתך
. רחל ולאה, רבקה,שרה
,  שבע בעילות בעל אותו רשע באותה שעה: א"ר יוחנן
ָּפל ָּש ָּכב ֵעבין
ַ יה ָּכ ַרע נ
 ֵע ין ַרר ְּתג ֶׁל ָּנ+  שופטים ה+ :שנאמר
 והא קא.ָּפל ָּנ דּוד
ַ ָּפל ַר ֲא ֶׁ ר ָּכ ַרע ָּנ ם נ
ָּ יה ָּכ ַרע נ
ַרר ְּתג ֶׁל ָּנ
 כל טובתן של: מתהניא מבעילה דיליה ! א"ר יוחנן
: שנאמר,
רשעים אינה אלא רעה אצל צדיקים
 השמר לך מדבר עם יעקב מטוב ועד+ בראשית לא+
 אלא טוב אמאי לא ? אלא לאו, שפיר-  בשלמא רע,רע
. ש"מ, טובתו רעה היא:ש"מ

Vayikra Rabbah 23:10
There were three who fled from transgression and with whom the Holy
One, blessed be He, united His name. They are: Joseph, Jael, and Palti.
How do we know it of Joseph? Because it says, He appointed it in
Joseph (Yehosef) for a testimony (Ps. LXXXI, 6). What is the
implication of the expression ’Yehosef’? God testifies in regard to him
that he did not touch Potiphar's wife. Whence of Jael? From the fact
that it says, And Jael went out to meet Sisera... and she covered him
with a semika (Judg. IV,18).3 What is the meaning of ’with a
semikah’? Our Rabbis here [Palestine] say it means with a sudra, while
our Rabbis there [Babylon] say it means with a cloak. Resh Lakish
remarked: We have searched the whole of the Scripture and have not
found any article the name of which is ’semikah’. What then is
’semikah’? It denotes: ’shemi koh’ (My name is here); My name
testifies in regard to her that this wicked fellow had no contact with
her.

 ויקרא רבה (וילנא) פרשה כג ד"ה י שלשה הם.5
"ה שמו
שלשה הם שברחו מן העבירה ושתף הקב
 יוסף מנין שנאמר, עמהם ואלו הן יוסף ויעל ופלטי
(תהלים פא) עדות ביהוסף שמו מהו ביהוסף י_ה מעיד
 יעל מנין שנאמר,
עליו שלא נגע באשת פוטיפר
(שופטים ד ) ותצא יעל לקראת סיסרא ותכסהו
בשמיכה מהו בשמיכה רבנן דהכא אמרי בסודרא
ורבנן דתמן אמרי במשיכלא אמר ריש לקיש חזרנו על
כל המקרא ולא מצינו כלי ששמו שמיכה ומהו שמיכה
שמי כה שמי מעיד עליה שלא נגע בה אותו רשע

 תוספות נזיר שם.4
 ונהי נמי דלא קשה לו תהרג- והא מתהניא מעבירה
ולא תעבור כדאמרינן שילהי פרק בן סורר ומורה
) דאסתר קרקע עולם היתה מ "מ למה: (סנהדרין עד
משבחה הכתוב והלא היא נהנית מן העבירה ומשני
לא היתה לה הנאה דטובתן של רשעים רעה דכתיב
השמר לך מדבר עם יעקב מטוב ועד רע

 אליהו רבה פרשה יב ד"ה ומה היא.6
ושכרה של יעל אשת חבר הקיני שעשתה רצון בעלה לפיכך באתה תשועה גדולה על ידה

