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Eve 
 דכ-בראשית ב, יח .1

ֹּאֶמר יְהוָה ֱאֹלִהים"  -וַיִֶצר יְהוָה ֱאֹלִהים ִמן יט  .ְכנְֶגּדֹו, ּלֹו ֵעֶזר-ֶאֱעֶשה; טֹוב ֱהיֹות ָהָאָדם ְלַבּדֹו-ֹלא, וַי

ֹּל ֲאֶשר ; לֹו-יְִקָרא-ִלְראֹות ַמה, ָהָאָדם-וַיֵָבא ֶאל, עֹוף ַהָשַמיִם-ַחיַת ַהָשֶדה וְֵאת ָכל-ָכל, ָהֲאָדָמה וְכ

ֹּל, ַהְבֵהָמה ּוְלעֹוף ַהָשַמיִם-ְלָכל, וַיְִקָרא ָהָאָדם ֵשמֹות כ  .הּוא ְשמֹו, לֹו ָהָאָדם נֶֶפש ַחיָה-יְִקָרא , ּוְלכ

, וַיִַקח; וַיִיָשן, ָהָאָדם-וַיֵַפל יְהוָה ֱאֹלִהים ַתְרֵּדָמה ַעל כא  .ָמָצא ֵעֶזר ְכנְֶגּדֹו-ֹלא, ּוְלָאָדם; ת ַהָשֶדהַחיַ 

ָֹּתיו ֹּר ָבָשר, ַאַחת ִמַצְלע , ָהָאָדם-ָלַקח ִמן-ַהֵצָלע ֲאֶשר-וַיִֶבן יְהוָה ֱאֹלִהים ֶאת כב  .ַתְחֶתנָה, וַיְִסג

ֹּאֶמר כג  .ָהָאָדם-ֶאל, וַיְִבֶאהָ ; ְלִאָשה ֹּאת ַהַפַעם ֶעֶצם ֵמֲעָצַמי, ָהָאָדם ,וַי ֹּאת יִָקֵרא ; ּוָבָשר ִמְבָשִרי, ז ְלז

ֹּאת-ִכי ֵמִאיש ֻלְקָחה, ִאָשה ר וְָהיּו ְלָבשָ , וְָדַבק ְבִאְשתֹו; ִאּמֹו-וְֶאת, ָאִביו-ֶאת, ִאיש-יֲַעָזב, ֵכן-ַעל כד  .ז

ָֹּששּו, וְֹלא; ָהָאָדם וְִאְשתֹו, וַיְִהיּו ְשנֵיֶהם ֲערּוִּמים כה  .ֶאָחד  ".יְִתב

 בראשית ג .2
ֹּל ַחיַת ַהָשֶדה, ָהיָה ָערּום, וְַהנָָחש א"  ֹּאֶמר; ֲאֶשר ָעָשה יְהוָה ֱאֹלִהים, ִמכ ָאַמר -ַאף ִכי, ָהִאָשה-ֶאל, וַי

ֹּאְכלּו , ֱאֹלִהים ֹּל ֵעץ ַהָגןֹלא ת ֹּאֶמר ָהִאָשהב  .ִמכ ֹּאֵכל, ַהָגן-ִמְפִרי ֵעץ  :ַהנָָחש-ֶאל, וַת , ּוִמְפִרי ָהֵעץ ג  .נ

ֹּאְכלּו ִמֶּמנּו--ַהָגן-ֲאֶשר ְבתֹוְך ֹּאֶמר ַהנָָחש ד  .ְתֻמתּון-ֶפן  :וְֹלא ִתְגעּו בֹו, ָאַמר ֱאֹלִהים ֹלא ת -ֶאל, וַי

ֵֹּדַע ֱאֹלִהים, ִכי ה  .ְתֻמתּון, מֹות-ֹלא  :ָהִאָשה , וְִהיִיֶתם; וְנְִפְקחּו ֵעינֵיֶכם, ִכי ְביֹום ֲאָכְלֶכם ִמֶּמנּו, י

ְֹּדֵעי, ֵכאֹלִהים וְנְֶחָמד ָהֵעץ , הּוא ָלֵעינַיִם-וֵַתֶרא ָהִאָשה ִכי טֹוב ָהֵעץ ְלַמֲאָכל וְִכי ַתֲאוָה ו  .טֹוב וָָרע, י

ֹּאַכל, ִתַקח ִמִפְריֹווַ , ְלַהְשִכיל ֹּאַכל, ְלִאיָשּה ִעָּמּה-וִַתֵתן ַגם; וַת ִכי , וַיְֵדעּו, ֵעינֵי ְשנֵיֶהם, וִַתָפַקְחנָה ז  .וַי

ֹּת, וַיְִתְפרּו ֲעֵלה ְתֵאנָה; ֵעיֻרִּמם ֵהם ֹּר --ִמְתַהֵּלְך ַבָגן, קֹול יְהוָה ֱאֹלִהים-וַיְִשְמעּו ֶאת ח  .וַיֲַעשּו ָלֶהם ֲחג

-ֶאל, וַיְִקָרא יְהוָה ֱאֹלִהים ט  .ֵעץ ַהָגן, ְבתֹוְך, ִמְפנֵי יְהוָה ֱאֹלִהים, וַיְִתַחֵבא ָהָאָדם וְִאְשתֹו; ְלרּוַח ַהיֹום

ֹּאֶמר לֹו; ָהָאָדם ֹּאֶמר י  .ַאיֶָכה, וַי ְֹּלָך ָשַמְעִתי ַבָגן-ֶאת, וַי ֹּ -וִָאיָרא ִכי; ק ִֹּכיֵעיר ֹּאֶמר יא  .וֵָאָחֵבא, ם ָאנ --וַי

ֹּם ָאָתה, ִמי ִהִגיד ְלָך ֹּאֶמר יב  .ָאָכְלתָ --ִמֶּמנּו-ֲאֶשר ִצּוִיִתיָך ְלִבְלִתי ֲאָכל, ָהֵעץ-ֲהִמן; ִכי ֵעיר , וַי

ֵֹּכל-ִּלי ִמן-ִהוא נְָתנָה, ָהִאָשה ֲאֶשר נַָתָתה ִעָּמִדי  :ָהָאָדם ֹּאמֶ  יג  .ָהֵעץ וָא -ַמה, ר יְהוָה ֱאֹלִהים ָלִאָשהוַי

ֹּאת ָעִשית ֹּאֶמר; ז ֵֹּכל, ַהנָָחש ִהִשיַאנִי, ָהִאָשה, וַת ֹּאֶמר יְהוָה ֱאֹלִהים ֶאל יד  .וָא ִכי ָעִשיָת , ַהנָָחש-וַי

ֹּאת ֹּל ַחיַת ַהָשֶדה, ַהְבֵהָמה-ָארּור ַאָתה ִמָכל, ז ֹּנְָך ֵתֵלְך-ַעל; ּוִמכ ֹּאַכל ָכל, ְגח יְֵמי -וְָעָפר ת

ֹּאש  :ּוֵבין ַזְרָעּה, ּוֵבין ַזְרֲעָך, ֵבינְָך ּוֵבין ָהִאָשה, וְֵאיָבה ָאִשית טו  .ַחיֶיָך וְַאָתה ְתשּוֶפנּו , הּוא יְשּוְפָך ר

ֹּנְֵך, ָהִאָשה ָאַמר-ֶאל טז  {ס}  .ָעֵקב , ִאיֵשְך-וְֶאל; ֵתְלִדי ָבנִים ,ְבֶעֶצב--ַהְרָבה ַאְרֶבה ִעְצבֹונְֵך וְֵהר

ֹּאַכל ִמן, ָשַמְעָת ְלקֹול ִאְשֶתָך-ִכי, ּוְלָאָדם ָאַמר יז  {ס}  .ָבְך-יְִמָשל, וְהּוא, ְתשּוָקֵתְך ֲאֶשר , ָהֵעץ-וַת

ֹּאַכל ִמֶּמנּו ֹּר ֹלא ת ֹּאְכֶלנָהְבִעָצבֹון , ַבֲעבּוֶרָך, ֲארּוָרה ָהֲאָדָמה--ִצּוִיִתיָך ֵלאמ ֹּל יְֵמי ַחיֶיָך, ת וְקֹוץ  יח  .כ

ֹּאַכל ֶלֶחם, ְבזֵַעת ַאֶפיָך יט  .ֵעֶשב ַהָשֶדה-ֶאת, וְָאַכְלתָ ; ַתְצִמיַח ָלְך, וְַדְרַּדר , ָהֲאָדָמה-ַעד שּוְבָך ֶאל, ת

, ִכי ִהוא ָהיְָתה  :ַחָּוה, א ָהָאָדם ֵשם ִאְשתֹווַיְִקרָ  כ  .ָעָפר ָתשּוב-וְֶאל, ָעָפר ַאָתה-ִכי  :ִכי ִמֶּמנָה ֻלָקְחתָ 

ֹּאֶמר יְהוָה ֱאֹלִהים כב  .וַיְַלִבֵשם--ָכְתנֹות עֹור, וַיַַעש יְהוָה ֱאֹלִהים ְלָאָדם ּוְלִאְשתֹו כא  .ָחי-ֵאם ָכל , וַי

וַָחי , וְָאַכל, וְָלַקח ַגם ֵמֵעץ ַהַחיִים, יְִשַלח יָדֹו-ֶפןוְַעָתה ; טֹוב וָָרע, ָלַדַעת, ֵהן ָהָאָדם ָהיָה ְכַאַחד ִמֶּמנּו

ָֹּלם ֹּד--ֵעֶדן-ִמַגן, וַיְַשְּלֵחהּו יְהוָה ֱאֹלִהיםכג  .ְלע -ֶאת, וַיְָגֶרש כד  .ִמָשם, ֲאֶשר ֻלַקח, ָהֲאָדָמה-ֶאת, ַלֲעב



ֹּר, ת ַלַהט ַהֶחֶרב ַהִּמְתַהֶפֶכתוְאֵ , ַהְכֻרִבים-ֵעֶדן ֶאת-וַיְַשֵכן ִמֶקֶדם ְלַגן; ָהָאָדם ֶּדֶרְך ֵעץ -ֶאת, ִלְשמ

 ".ַהַחיִים

 ב-בראשית ד, א .3
ֹּאֶמר, ַקיִן-וֵַתֶלד ֶאת, וַַתַהר; ַחָּוה ִאְשתֹו-יַָדע ֶאת, וְָהָאָדם א"  ֶֹּסף  ב  .יְהוָה-ָקנִיִתי ִאיש ֶאת, וַת וַת

ֹּאן, ֶהֶבל-וַיְִהי; ָהֶבל-ָאִחיו ֶאת-ֶאת, ָלֶלֶדת ֵֹּעה צ ֵֹּבד ֲאָדָמה, וְַקיִן, ר  ".ָהיָה ע

 בראשית ד כה .4
ַתַחת --ֶזַרע ַאֵחר, ִלי ֱאֹלִהים-ִכי ָשת  :ְשמֹו ֵשת-וִַתְקָרא ֶאת, וֵַתֶלד ֵבן, ִאְשתֹו-ֶאת ,"וַיֵַדע ָאָדם עֹוד

 ִכי ֲהָרגֹו ָקיִן", ֶהֶבל

 בבא בתרא נח ע"א .5
 בפני חוה כקוף בפני אדם" "הכל בפני שרה כקוף בפני אדם, ושרה

 בראשית א', כ"ז .6
ֹּתֹו   "ָזָכר ּוְנֵקָבה ָבָרא אָֹתם"וַיְִבָרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ְבַצְלמֹו ְבֶצֶלם ֱאֹלִהים ָבָרא א

And God created man in His own image, in the image of God created He him; male and 

female created He them. 

 בראשית א כז רש"י .7
ִמְדַרש ַאָגָדה '(? בראשית ב' )ּוְלַהָּלן הּוא אֹוֵמר וַיִַקח ַאַחת ִמַצְלעֹוָתיו וגו - זכר ונקבה ברא אותם" 

ֶשנְִבְראּו וְַאַחר ַכְך ֲחְלקֹו ּוְפשּוטֹו ֶשל ִמְקָרא ַכאן הֹוִדיֲעָך , ֶשְבָראּו ְשנֵי ַפְרצּוִפים ִבְבִריָאה ִראשֹונָה

 ":ּוֵפיַרש ָלְך ְבָמקֹום ַאֵחר, ָלְך ֵכיַצד ְבִריָיָתן' ֶשנֵיֶהם ַבִשִשי וְֹלא ֵפי

 ספורנו בראשית א כז .8
אחר כך ככלי תשמישו ונזכרה כאן ' והכלל שאדם נברא לבדו ראשונה בשלמותו והיא נעשת  "

על זכר ( א"ערובין יח ע)ל "רשו זואמנם מה שד. כ יפרש בכתוב איך היתה בריאתה"בכלל וא

כ שנברא אדם אנדרוגינוס "ואמנם ג. ונקבה בראם שדו פרצופים נבראו והיו דבוקים גב אל גב

כ וכאלו היו בו "רוצה לומר שנברא באדם הכנה וצלם נוסף כמו שיתבאר להתהוות ממנו האשה א

 " ונקבה ששניהם היו בושני פרצופים זכרות ונקבות כאנדרוגינוס שהוא בלשון יוני זכר 

 רשב"ם בראשית א כז .9
וכן מצאתי . כ פירש"כלל ואח, כמו שמפרש לפנינו ויקח אחת מצלעותיו -זכר ונקבה ברא אותם  "

 ".כ פרט"יוסי הגלילי שלמד מפסוק זה כלל ואח' אליעזר בנו של ר' ב מדות של ר"בל

 רד"ק בראשית א כז .10
 ":ה אחרת יפרש איך ברא אתם זכר ונקבהובפרש, זכר עם נקבה, זכר ונקבה ברא אתם "

 אלפא ביתא דבן סירא .11
הוא אדם הראשון יחיד, אמר לא טוב היות האדם לבדו, ברא לו אישה מן -כשברא הקדוש ברוך "

האדמה כמוהו וקראה לילית. מיד התחילו מתגרים זה בזה. אמרה היא: 'איני שוכבת למטה', 

והוא אומר: 'איני שוכב למטה אלא למעלה שאת ראויה למטה ואני למעלה'. אמרה לו: 'שנינו 

"כיוון שראתה לילית, אמרה שם המפורש  ...נו מאדמה', ולא היו שומעים זה לזהשווים לפי ששני

ופרחה באוויר העולם. עמד אדם בתפילה לפני קונו ואמר: 'ריבונו של עולם, אישה שנתת לי 

הוא שלושה מלאכים הללו אחריה להחזירה. אמר לו -מיד שיגר הקדוש ברוך...'ברחה ממני

זור מוטב, ואם לאו תקבל על עצמה שימותו מבניה בכל יום הוא: 'אם תרצה לח-הקדוש ברוך

מאה בנים'... והלכו אחריה והשיגוה בתוך הים... וספרוה דבר ה' ולא רצתה לחזור. אמרו לה: 

 "...''אנו נטביעך בים'. אמרה להם: 'הניחוני

 ישעיה ל"ד, י"ד .12

 ."ְך ָשם ִהְרִגיָעה ִּליִלית ּוָמְצָאה ָלּה ָמנֹֽוחַ "ּוָפְגשּו ִציִים ֶאת ִאיִים וְָשִעיר ַעל ֵרֵעהּו יְִקָרא אַ 

 



 בבלי נידה, כ"ד, ע"ב .13
אמו טמאה לידה. ולד הוא, אלא שיש לו כנפיים". ומיד מובא גם סיפור  –המפלת דמות לילית "

קדום: "מעשה בסימוני באחת שהפילה דמות לילית, ובא מעשה לפני חכמים, ואמרו ולד הוא 

 ". אלא שיש לו כנפיים

 נידה כ"ד עמ ב רש"י .14
 ."ֵשדה. שד יש לו פרצוף אדם ויש לו כנפיים –"דמות לילית 

 בבלי שבת קנא ע"ב .15

 .""אסור לישן בבית יחידי, וכל הישן בבית יחידי אחזתו לילית 

 רש"י עירובין יח ע"א .16
 "זנב היה לו לאדם הראשון, ונטלו ממנו, וברא את חוה..."

 א יב"פרקי דר .17
הקיץ משנתו וראה אותה שהיא , ועשאה עזר והעמידה כנגדו, מעצמותיו ובשר מלבולקח עצם  "

 " 'לזאת יקרא אשה'מיד חבקה ונישקה ואמר , עומדת לנגדו

 מדרש תנחומא וישב ס' ו .18
תהיה רוחה  –"היה הקב"ה מחשב מאיזה מקום לבראותה. אמר: אם אברא אותה מן הראש 

 –תהיה פטפטנית, מן האוזן תהיה צייתנית, מן הידיים  –תהיה סקרנית, מן הפה  –גסה, מן העין 

תהיה פדרנית. מה עשה הקב"ה? בראה מן הצלע, ממקום צנוע, כדי  –תהיה גונבת, מן הרגליים 

 שתהיה צנועה...ואעפ"כ לא יצאו ידיהן מאלו המומין..."

 עמוד קמד( אייזנשטיין)אוצר המדרשים  .19

הוא שנאמר ברוח הקדש על ידי שלמה מלך ישראל " :מידות טובות ופחות טובות היו בחוה... "

ראה שיוצאות , ה לבראות חוה"כשביקש הקב', היא תתהלל' שקר החן והבל היופי אשה יראת ה'

וחזר וראה שיוצאות ממנה שרה רבקה , דור המבול ודור הפלגה שמחטיאות את בניו[ נשי]ממנה 

וחזר וראה שיוצאת ממנה , הבעל וראה שיוצאת ממנה איזבל שמחטיאה את נביאי. רחל ולאה

אם אני בורא חוה שנקראת אחת אפילו בשביל אחת : אמר. אשת עובדיה שמכלכלת בני הנביאים

 "'ויקח אחת מצלעותיו'שנאמר , דיי

 פרשה מ( וילנא)בראשית רבה  .20

איקונין של : יונתן בר חגי משם רבי יצחק אמרי' עזריה ור' ר -ארבע נשים יפיפיות היו בעולם "

ברם , מגעת עד איקונין של חוה' והנערה יפה עד מאד'להלן כתיב . חוה נמסרו לראשי הדורות

  "הכא כי יפה היא מאד מאד מאיקונין של חוה

 פרשה יד( וילנא)בראשית רבה  .21
 "אדם וחוה כבני עשרים שנה נבראו: אמר רבי יוחנן"

 מזמור כה( בובר)מדרש תהלים  .22
ה "מצינו שהקב: שמלאי' אמר ר -- כך הביאה לאדםורק אחר , ה את שערותיה"קלע הקב "

מקשט כלות ומזווגן אצל חתנים . וקובר מתים, ומבקר חולים, ומזווגן אצל חתנים, מקשט כלות

שכן , ה את חוה והביאה אצל אדם"מלמד שקילעה הקב', אלהים את הצלע' ויבן ה'שנאמר , מניין

 "בכרכי הים קורין לקלעיתא בנייתא

 ו, נ א"אדר .23

ברבבות אלפין מלאכי השרת אל אדם הראשון [ ה את חוה"הקב]הביאה ', ויביאה אל האדם" '

מקצתן היו אוחזין בידם נבלים , כל פמליה של מעלה ירדו עמהם לגן עדן. בקול רינה ושירה

אין חוה "ו, ש"ב-ת"א, ז"תרפ, ורשה, עקיבא' אותיות דר" ומצלתיים וכינורות ומשחקים לפניו

 "הראשון בתחילה אלא רביקוראה לאדם 

 



 

 רמז לה, ילקוט שמעוני תורה פרשת בראשית .24
, אין כתיב כאן. והוא ידע, לא שמשה בריה קודם לאדם הראשון" והאדם ידע את חוה אשתו" 

  ..."הודיע לכל דרך ארץ' והאדם ידע'אלא 

 ח, אבות דרבי נתן נוסחא ב .25

רבונו של עולם לכל הבריות שבראת : ה ואומר לפניו"התחיל אדם הראשון מתרעם לפני הקב"

ר את "כיון שראה אדה', ולאדם לא מצא עזר כנגדו'שנאמר , ולי אין זוג... בעולמך בראתה זוג 

הפעם הזאת נבראת אשה '". "ויאמר האדם זאת הפעם עצם מעצמי'שנאמר , זאת זוגי: חוה אמר

נעשה המקום , פעם הזהה. ומצוה על פריה ורביה, מכאן ואילך אדם נושא את בת חברו, מאיש

 "מכאן ואילך אדם קונה לו שושבין לעצמו, שושבין לאדם

 בראשית ב כד .26
 וְָהיּו ְלָבָשר ֶאָחד", וְָדַבק ְבִאְשתֹו; ִאּמֹו-וְֶאת, ָאִביו-ֶאת, ִאיש-יֲַעָזב, ֵכן-ַעל "

 פרק א, אבות דרבי נתן נוסחא ב .27
שנשא אשה והשליטה על הכסף ועל הזהב ועל כל מה למלך ? למה היתה חוה דומה באותה שעה: רבי אומר"

נכנסה אצלה זקנה אחת כגון אלו . חוץ מן החבית הזו שהיא מלאה עקרבים, הרי כל שלי בידך: ואמר, שיש לו

שהשליטני על הכסף ועל , יפה המלך נוהג עמי: אמרה לה? מה המלך נוהג עמך: אמרה לה. ששואלות חומץ

אמרה . חוץ מן החבית הזו שהיא מלאה עקרבים, הרי כל שלי נתון לך: אמר לי. הזהב ועל כל מה שיש אצלו

שלחה ידה ופתחה . ונותן אותם לה, אלא שהוא מבקש לישא אחרת! הלא כל תכשיטין שלו נתון בתוכה: לה

שלא ? וכל כך למה. שואל חומץ זה הנחש. האשה זו חוה. ר"המלך זה אדה. ונשכוה העקרבים ומתה, החבית

 "יכול לעמוד במצוה קלה שפקדו המקום היה אדם

 א יג"פרקי דר .28
 " נחיה שנינו, ואם נחיה, נמות שנינו, אם נמות, אלא אמרה חוה" 

 .א, מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב .29

דומה אני : אמרה, ראתה מלאך המות שבא כנגדה, א כיון שאכלה חוה מפירותיו של אילן"וי"

? מה אני עושה. לבראות אחרת לאדם הראשון תחתיוסוף , כאילו שאני מסתלקת מן העולם

 "'ותקח מפריו ותאכל ותתן גם לאישה עמה ויאכל'שנאמר , גורמת אני לו שיאכל עמי

 ד( ליברמן)תוספתא מסכת סוטה  .30
 "הנחש בקש להרוג את אדם ולישא את חוה" 

 א"ע, י שבת קמו"רש .31

לשון  -'הנחש השיאני'דכתיב , כשנתן לה עצה לאכול מן העץ בא עליה -כשבא נחש על חוה "

 "נשואין

 פרק א, אבות דרבי נתן נוסחא א .32
אלך , הואיל ואיני יכול להכשיל את האדם: אמר. באותה שעה היה נחש הרשע נוטל עצה בלבו"

אם לנגיעה את אומרת צוה עלינו : אמר לה. הלך וישב אצלה והרבה שיחה עמה. ואכשיל את חוה

כשם שלא מתים בנגיעה לא .]אי את מתה, אם תגעי בו, אף את. הריני נוגע בו ואיני מת, ה"הקב

עד , עמד ונגע באילן בידיו וברגליו והרתיעו? מה עשה הנחש הרשע באותה שעה[ מתים באכילה

 "שנשרו פירותיו לארץ

 ג, בראשית רבה יט .33
 "נתעסק בדרך ארץ וישן לו: אבא בר קוריה אמר?" "והיכן היה אדם באותה שעה"

 

 

 



 

 

 


