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Eve
 .1בראשית ב ,יח-כד
" ו ַי ֹּאמֶ ר י ְהו ָה אֱ ֹלהִ יםֹ ,לא-טֹוב הֱ יֹות הָ ָאדָ ם ְלבַּדֹו; אֶ עֱ שֶ הּ-לֹו עֵ זֶרְ ,כנֶגְּדֹו .יט וַיִצֶר י ְהו ָה אֱ ֹלהִ ים מִ ן-
הָ אֲ דָ מָ ה ,כָל-חַ יַת הַ שָ דֶ ה ו ְאֵ ת כָל-עֹוף הַ שָ מַ י ִם ,וַיָבֵא אֶ ל-הָ ָאדָ ם ,ל ְִראֹות מַ ה-יִקְ ָרא-לֹו; ו ְכ ֹּל אֲ שֶ ר
י ִקְ ָרא-לֹו הָ ָאדָ ם נֶפֶ ש חַ יָה ,הּוא שְ מֹו .כ וַיִקְ ָרא הָ ָאדָ ם שֵ מֹותְ ,לכָל-הַ בְהֵ מָ ה ּולְעֹוף הַ שָ מַ י ִםּ ,ולְכ ֹּל,
חַ יַת הַ שָ דֶ ה; ּולְָאדָ םֹ ,לא-מָ צָא עֵ זֶר ְכנֶגְּדֹו .כא וַיַפֵל י ְהו ָה אֱ ֹלהִ ים ַת ְרּדֵ מָ ה עַ ל-הָ ָאדָ ם ,וַיִישָ ן; וַיִקַ ח,
ַאחַ ת מִ ַצלְע ָֹּתיו ,וַיִסְ ג ֹּר בָשָ רַ ,תחְ ֶתנָה .כב וַיִבֶן י ְהו ָה אֱ ֹלהִ ים אֶ ת-הַ ֵצלָע אֲ שֶ ר-לָקַ ח מִ ן-הָ ָאדָ ם,
לְאִ שָ ה; וַיְבִאֶ הָ  ,אֶ ל-הָ ָאדָ ם .כג ו ַי ֹּאמֶ ר ,הָ ָאדָ ם ,ז ֹּאת הַ פַ עַ ם עֶ צֶם מֵ עֲ צָמַ יּ ,ובָשָ ר מִ בְשָ ִרי; לְז ֹּאת י ִקָ ֵרא
אִ שָ ה ,כִי מֵ אִ יש לֻקְ חָ ה-ז ֹּאת .כד עַ ל-כֵן ,י ַעֲ זָב-אִ יש ,אֶ תָ-אבִיו ,ו ְאֶ ת-אִ ּמֹו; ו ְדָ בַק בְאִ שְ תֹו ,ו ְהָ יּו ְלבָשָ ר
אֶ חָ ד .כה וַיִהְ יּו שְ נֵיהֶ ם עֲ רּוּמִ ים ,הָ ָאדָ ם ו ְאִ שְ תֹו; ו ְֹלא ,י ִתְ ב ֹּשָ שּו".
 .2בראשית ג
" א ו ְהַ נָחָ ש ,הָ י ָה עָ רּום ,מִ כ ֹּל חַ יַת הַ שָ דֶ ה ,אֲ שֶ ר עָ שָ ה י ְהו ָה אֱ ֹלהִ ים; ו ַי ֹּאמֶ ר ,אֶ ל-הָ אִ שָ הַ ,אף כִיָ-אמַ ר
אֱ ֹלהִ יםֹ ,לא ת ֹּאכְלּו מִ כ ֹּל עֵ ץ הַ גָן .בו ַת ֹּאמֶ ר הָ אִ שָ ה ,אֶ ל-הַ נָחָ ש :מִ ְפ ִרי עֵ ץ-הַ גָן ,נ ֹּאכֵל .ג ּומִ ְפ ִרי הָ עֵ ץ,
אֲ שֶ ר בְתֹוְך-הַ גָןָ--אמַ ר אֱ ֹלהִ ים ֹלא ת ֹּאכְלּו מִ ּמֶ נּו ,ו ְֹלא תִ גְעּו בֹו :פֶ ן-תְ מֻ תּון .ד ו ַי ֹּאמֶ ר הַ נָחָ ש ,אֶ ל-
הָ אִ שָ הֹ :לא-מֹות ,תְ מֻ תּון .ה כִי ,י ֹּדֵ עַ אֱ ֹלהִ ים ,כִי בְיֹום אֲ ָכ ְלכֶם מִ ּמֶ נּו ,וְנִפְ קְ חּו עֵ ינֵיכֶם; ו ִהְ י ִיתֶ ם,
כֵאֹלהִ ים ,י ֹּדְ עֵ י ,טֹוב ו ָָרע .ו ו ַתֵ ֶרא הָ אִ שָ ה כִי טֹוב הָ עֵ ץ לְמַ אֲ כָל וְכִי ַתאֲ ו ָה-הּוא לָעֵ ינַי ִם ,וְנֶחְ מָ ד הָ עֵ ץ
לְהַ שְ כִיל ,ו ַתִ קַ ח מִ ִפ ְריֹו ,ו ַת ֹּאכַל; ו ַתִ תֵ ן גַם-לְאִ ישָ ּה עִ ּמָ ּה ,ו ַי ֹּאכַל .ז ו ַתִ פָ קַ חְ נָה ,עֵ ינֵי שְ נֵיהֶ ם ,וַיֵדְ עּו ,כִי
ירּמִ ם הֵ ם; וַיִתְ ְפרּו עֲ לֵה תְ אֵ נָה ,וַיַעֲ שּו לָהֶ ם חֲ ג ֹּר ֹּת .ח וַיִשְ מְ עּו אֶ ת-קֹול י ְהוָה אֱ ֹלהִ ים ,מִ תְ הַ ּלְֵך ַבגָן--
עֵ ֻ
לְרּוחַ הַ יֹום; וַיִתְ חַ בֵא הָ ָאדָ ם ו ְאִ שְ תֹו ,מִ פְ נֵי י ְהו ָה אֱ ֹלהִ ים ,בְתֹוְך ,עֵ ץ הַ גָן .ט וַיִקְ ָרא י ְהוָה אֱ ֹלהִ ים ,אֶ ל-
ירא כִי-עֵ יר ֹּם ָאנֹּכִי ,ו ָאֵ חָ בֵא .יא ו ַי ֹּאמֶ ר--
הָ ָאדָ ם; ו ַי ֹּאמֶ ר לֹו ,אַ יֶכָה .י ו ַי ֹּאמֶ ר ,אֶ ת-קֹּלְָך שָ מַ עְ ִתי ַבגָן; ו ָאִ ָ
מִ י הִ גִיד לְָך ,כִי עֵ יר ֹּם אָ ָתה; הֲ מִ ן-הָ עֵ ץ ,אֲ שֶ ר ִצּו ִ
ְת .יב ו ַי ֹּאמֶ ר,
ִיתיָך ְל ִבלְתִ י אֲ כָל-מִ ּמֶ נּוָ--א ָכל ָ
הָ ָאדָ ם :הָ אִ שָ ה אֲ שֶ ר נ ַָתתָ ה עִ ּמָ דִ י ,הִ וא נ ְָתנָהּ-לִי מִ ן-הָ עֵ ץ ו ָאֹּכֵל .יג ו ַי ֹּאמֶ ר י ְהו ָה אֱ ֹלהִ ים לָאִ שָ ה ,מַ ה-
ז ֹּאת עָ שִ ית; ו ַת ֹּאמֶ ר ,הָ אִ שָ ה ,הַ נָחָ ש הִ שִ יַאנִי ,ו ָאֹּכֵל .יד ו ַי ֹּאמֶ ר י ְהו ָה אֱ ֹלהִ ים אֶ ל-הַ נָחָ ש ,כִי עָ שִ יתָ
ז ֹּאתָ ,ארּור אַ תָ ה מִ כָל-הַ בְהֵ מָ הּ ,ומִ כ ֹּל חַ יַת הַ שָ דֶ ה; עַ ל-גְחֹּנְָך תֵ לְֵך ,ו ְעָ פָ ר ת ֹּאכַל כָל-י ְמֵ י
חַ יֶיָך .טו ו ְאֵ יבָה אָ שִ ית ,בֵינְָך ּובֵין הָ אִ שָ הּ ,ובֵין ז ְַרעֲ ָךּ ,ובֵין ז ְַרעָ ּה :הּוא י ְשּו ְפָך ר ֹּאש ,ו ְאַ תָ ה תְ שּופֶ נּו
ַארבֶה עִ צְבֹונְֵך ו ְהֵ רֹּנְֵך--בְעֶ צֶב ,תֵ לְדִ י ָבנִים; ו ְאֶ ל-אִ ישֵ ְך,
עָ קֵ ב{ .ס }טז אֶ ל-הָ אִ שָ ה ָאמַ ר ,הַ ְרבָה ְ
תְ שּוקָ תֵ ְך ,ו ְהּוא ,י ִמְ שָ ל-בְָך{ .ס }יז ּולְָאדָ ם ָאמַ ר ,כִי-שָ מַ עְ ָת לְקֹול אִ שְ ֶתָך ,ו ַת ֹּאכַל מִ ן-הָ עֵ ץ ,אֲ שֶ ר
בּורָך ,בְעִ צָבֹון ת ֹּא ְכ ֶלנָה ,כ ֹּל י ְמֵ י חַ יֶיָך .יח ו ְקֹוץ
רּורה הָ אֲ דָ מָ ה ,בַעֲ ֶ
ִצּוִיתִ יָך לֵאמ ֹּר ֹלא ת ֹּאכַל מִ ּמֶ נּו--אֲ ָ
ו ְדַ ְרּדַ ר ,תַ צְמִ יחַ לְָך; ו ְָא ַכלְתָ  ,אֶ ת-עֵ שֶ ב הַ שָ דֶ ה .יט ְבזֵעַ ת אַ פֶ יָך ,ת ֹּאכַל לֶחֶ ם ,עַ ד שּובְָך אֶ ל-הָ אֲ דָ מָ ה,
כִי מִ ּמֶ נָה לֻקָ חְ תָ  :כִי-עָ פָ ר אַ ָתה ,ו ְאֶ ל-עָ פָ ר תָ שּוב .כ וַיִקְ ָרא הָ ָאדָ ם שֵ ם אִ שְ תֹו ,חַ ּוָה :כִי הִ וא הָ י ְָתה,
אֵ ם כָל-חָ י .כא וַיַעַ ש י ְהו ָה אֱ ֹלהִ ים לְָאדָ ם ּולְאִ שְ תֹו ,כָתְ נֹות עֹור--וַיַ ְלבִשֵ ם .כב ו ַי ֹּאמֶ ר י ְהוָה אֱ ֹלהִ ים,
הֵ ן הָ ָאדָ ם הָ י ָה כְַאחַ ד מִ ּמֶ נּו ,לָדַ עַ ת ,טֹוב ו ָָרע; ו ְעַ ָתה פֶ ן-י ִשְ לַח י ָדֹו ,וְלָקַ ח גַם מֵ עֵ ץ הַ חַ יִים ,ו ְָאכַל ,ו ָחַ י
לְעֹּלָם .כגוַי ְשַ ּלְחֵ הּו י ְהו ָה אֱ ֹלהִ ים ,מִ גַן-עֵ דֶ ן--לַעֲ ב ֹּד ,אֶ ת-הָ אֲ דָ מָ ה ,אֲ שֶ ר לֻקַ ח ,מִ שָ ם .כד וַיְג ֶָרש ,אֶ ת-

הָ ָאדָ ם; וַיַשְ כֵן מִ קֶ דֶ ם ְלגַן-עֵ דֶ ן אֶ ת-הַ כ ְֻרבִים ,ו ְאֵ ת לַהַ ט הַ חֶ ֶרב הַ ּמִ תְ הַ פֶ כֶת ,לִשְ מ ֹּר ,אֶ תּ-דֶ ֶרְך עֵ ץ
הַ חַ יִים".
 .3בראשית ד ,א-ב
" א ו ְהָ ָאדָ ם ,י ָדַ ע אֶ ת-חַ ּוָה אִ שְ תֹו; ו ַַתהַ ר ,ו ֵַתלֶד אֶ ת-קַ י ִן ,וַת ֹּאמֶ ר ,קָ נ ִ
ִיתי אִ יש אֶ ת-י ְהוָה .ב ו ַת ֹּסֶ ף
ָללֶדֶ ת ,אֶ תָ-אחִ יו אֶ ת-הָ בֶל; וַי ְהִ י-הֶ בֶל ,ר ֹּעֵ ה צ ֹּאן ,ו ְקַ י ִן ,הָ י ָה עֹּבֵד אֲ דָ מָ ה".
 .4בראשית ד כה
"וַיֵדַ ע ָאדָ ם עֹוד ,אֶ ת-אִ שְ תֹו ,ו ַתֵ לֶד בֵן ,ו ַתִ קְ ָרא אֶ ת-שְ מֹו שֵ ת :כִי שָ ת-לִי אֱ ֹלהִ ים ,ז ֶַרע ַאחֵ רַ --תחַ ת
הֶ בֶל ,כִי הֲ ָרגֹו קָ י ִן"
 .5בבא בתרא נח ע"א
"הכל בפני שרה כקוף בפני אדם ,ושרה בפני חוה כקוף בפני אדם"
 .6בראשית א' ,כ"ז
"וַיִב ְָרא אֱ ֹלהִ ים אֶ ת הָ ָאדָ ם ְב ַצלְמֹו ְב ֶצלֶם אֱ ֹלהִ ים ב ָָרא א ֹּתֹו ָזכָר ּונ ְֵקבָה ב ָָרא א ֹתָ ם"
And God created man in His own image, in the image of God created He him; male and
female created He them.
 .7רש"י בראשית א כז
אַ
ַ
מִ
ַ
מִ
ַאחַ
ִקַ
ַ
אֹומֵ
ְהַ
ְעֹותיו וגו' (בראשית ב')? דְ רש גָדָ ה
ר וי ח ת צל ָ
" זכר ונקבה ברא אותם ּ -ול ּלָן הּוא
שֶ ב ְָראּו שְ נֵי פַ ְרצּופִים ִבב ְִריָאה ִראשֹונָה ,ו ְַאחַ ר כְַך חֲ לְקֹו ּופְשּוטֹו שֶ ל מִ קְ ָרא כַאן הֹודִ יעֲ ָך שֶ נִב ְְראּו
שֶ נֵיהֶ ם בַשִ שִ י ו ְֹלא פֵי' לְָך כֵיצַד ב ְִריָיתָ ןּ ,ופ ַ
ֵירש לְָך בְמָ קֹום ַאחֵ ר":
 .8ספורנו בראשית א כז
" והכלל שאדם נברא לבדו ראשונה בשלמותו והיא נעשת' אחר כך ככלי תשמישו ונזכרה כאן
בכלל וא"כ יפרש בכתוב איך היתה בריאתה .ואמנם מה שדרשו ז"ל (ערובין יח ע"א) על זכר
ונקבה בראם שדו פרצופים נבראו והיו דבוקים גב אל גב .ואמנם ג"כ שנברא אדם אנדרוגינוס
רוצה לומר שנברא באדם הכנה וצלם נוסף כמו שיתבאר להתהוות ממנו האשה א"כ וכאלו היו בו
שני פרצופים זכרות ונקבות כאנדרוגינוס שהוא בלשון יוני זכר ונקבה ששניהם היו בו "
 .9רשב"ם בראשית א כז
" זכר ונקבה ברא אותם  -כמו שמפרש לפנינו ויקח אחת מצלעותיו ,כלל ואח"כ פירש .וכן מצאתי
בל"ב מדות של ר' אליעזר בנו של ר' יוסי הגלילי שלמד מפסוק זה כלל ואח"כ פרט".
 .10רד"ק בראשית א כז
" זכר ונקבה ברא אתם ,זכר עם נקבה ,ובפרשה אחרת יפרש איך ברא אתם זכר ונקבה":
 .11אלפא ביתא דבן סירא
" כשברא הקדוש ברוך-הוא אדם הראשון יחיד ,אמר לא טוב היות האדם לבדו ,ברא לו אישה מן
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
שווים לפי ששנינו מאדמה' ,ולא היו שומעים זה לזה" ...כיוון שראתה לילית ,אמרה שם המפורש
ופרחה באוויר העולם .עמד אדם בתפילה לפני קונו ואמר' :ריבונו של עולם ,אישה שנתת לי
ברחה ממני..'.מיד שיגר הקדוש ברוך-הוא שלושה מלאכים הללו אחריה להחזירה .אמר לו
הקדוש ברוך-הוא' :אם תרצה לחזור מוטב ,ואם לאו תקבל על עצמה שימותו מבניה בכל יום
מאה בנים' ...והלכו אחריה והשיגוה בתוך הים ...וספרוה דבר ה' ולא רצתה לחזור .אמרו לה:
'אנו נטביעך בים' .אמרה להם' :הניחוני"'...
 .12ישעיה ל"ד ,י"ד
"ּופָ גְשּו ִציִים אֶ ת אִ יִים ו ְשָ עִ יר עַ ל ֵרעֵ הּו י ִקְ ָרא אַ ְך שָ ם הִ ְרגִיעָ ה ּלִילִית ּומָ צְָאה לָּה מָ נֹֽוחַ ".

 .13בבלי נידה ,כ"ד ,ע"ב
"המפלת דמות לילית – אמו טמאה לידה .ולד הוא ,אלא שיש לו כנפיים" .ומיד מובא גם סיפור
קדום" :מעשה בסימוני באחת שהפילה דמות לילית ,ובא מעשה לפני חכמים ,ואמרו ולד הוא
אלא שיש לו כנפיים".
 .14רש"י נידה כ"ד עמ ב
"דמות לילית – שֵ דה .שד יש לו פרצוף אדם ויש לו כנפיים".
 .15בבלי שבת קנא ע"ב
"אסור לישן בבית יחידי ,וכל הישן בבית יחידי אחזתו לילית".
 .16רש"י עירובין יח ע"א
"זנב היה לו לאדם הראשון ,ונטלו ממנו ,וברא את חוה"...
 .17פרקי דר"א יב
" לקח עצם מעצמותיו ובשר מלבו ,ועשאה עזר והעמידה כנגדו ,הקיץ משנתו וראה אותה שהיא
עומדת לנגדו ,מיד חבקה ונישקה ואמר 'לזאת יקרא אשה'"
 .18מדרש תנחומא וישב ס' ו
"היה הקב"ה מחשב מאיזה מקום לבראותה .אמר :אם אברא אותה מן הראש – תהיה רוחה
גסה ,מן העין – תהיה סקרנית ,מן הפה – תהיה פטפטנית ,מן האוזן תהיה צייתנית ,מן הידיים –
תהיה גונבת ,מן הרגליים – תהיה פדרנית .מה עשה הקב"ה? בראה מן הצלע ,ממקום צנוע ,כדי
שתהיה צנועה...ואעפ"כ לא יצאו ידיהן מאלו המומין"...
 .19אוצר המדרשים (אייזנשטיין) עמוד קמד
" ...מידות טובות ופחות טובות היו בחוה" :הוא שנאמר ברוח הקדש על ידי שלמה מלך ישראל
'שקר החן והבל היופי אשה יראת ה' היא תתהלל' ,כשביקש הקב"ה לבראות חוה ,ראה שיוצאות
ממנה [נשי] דור המבול ודור הפלגה שמחטיאות את בניו ,וחזר וראה שיוצאות ממנה שרה רבקה
רחל ולאה .וראה שיוצאת ממנה איזבל שמחטיאה את נביאי הבעל ,וחזר וראה שיוצאת ממנה
אשת עובדיה שמכלכלת בני הנביאים .אמר :אם אני בורא חוה שנקראת אחת אפילו בשביל אחת
דיי ,שנאמר 'ויקח אחת מצלעותיו"'
 .20בראשית רבה (וילנא) פרשה מ
"ארבע נשים יפיפיות היו בעולם  -ר' עזריה ור' יונתן בר חגי משם רבי יצחק אמרי :איקונין של
חוה נמסרו לראשי הדורות .להלן כתיב 'והנערה יפה עד מאד' מגעת עד איקונין של חוה ,ברם
הכא כי יפה היא מאד מאד מאיקונין של חוה "
 .21בראשית רבה (וילנא) פרשה יד
"אמר רבי יוחנן :אדם וחוה כבני עשרים שנה נבראו"
 .22מדרש תהלים (בובר) מזמור כה
" קלע הקב"ה את שערותיה ,ורק אחר כך הביאה לאדם  --אמר ר' שמלאי :מצינו שהקב"ה
מקשט כלות ,ומזווגן אצל חתנים ,ומבקר חולים ,וקובר מתים .מקשט כלות ומזווגן אצל חתנים
מניין ,שנאמר 'ויבן ה' אלהים את הצלע' ,מלמד שקילעה הקב"ה את חוה והביאה אצל אדם ,שכן
בכרכי הים קורין לקלעיתא בנייתא"
 .23אדר"נ א ,ו
'" ויביאה אל האדם' ,הביאה [הקב"ה את חוה] ברבבות אלפין מלאכי השרת אל אדם הראשון
בקול רינה ושירה .כל פמליה של מעלה ירדו עמהם לגן עדן ,מקצתן היו אוחזין בידם נבלים
ומצלתיים וכינורות ומשחקים לפניו" אותיות דר' עקיבא ,ורשה ,תרפ"ז ,א"ת-ב"ש ,ו"אין חוה
קוראה לאדם הראשון בתחילה אלא רבי"

 .24ילקוט שמעוני תורה פרשת בראשית ,רמז לה
" והאדם ידע את חוה אשתו" לא שמשה בריה קודם לאדם הראשון ,והוא ידע .אין כתיב כאן,
אלא 'והאדם ידע' הודיע לכל דרך ארץ "...
 .25אבות דרבי נתן נוסחא ב ,ח
"התחיל אדם הראשון מתרעם לפני הקב"ה ואומר לפניו :רבונו של עולם לכל הבריות שבראת
בעולמך בראתה זוג  ...ולי אין זוג ,שנאמר 'ולאדם לא מצא עזר כנגדו' ,כיון שראה אדה"ר את
חוה אמר :זאת זוגי ,שנאמר 'ויאמר האדם זאת הפעם עצם מעצמי'"" .הפעם הזאת נבראת אשה
מאיש ,מכאן ואילך אדם נושא את בת חברו ,ומצוה על פריה ורביה .הפעם הזה ,נעשה המקום
שושבין לאדם ,מכאן ואילך אדם קונה לו שושבין לעצמו"
 .26בראשית ב כד
" עַ ל-כֵן ,י ַעֲ זָב-אִ יש ,אֶ תָ-אבִיו ,ו ְאֶ ת-אִ ּמֹו; ו ְדָ בַק בְאִ שְ תֹו ,ו ְהָ יּו ְלבָשָ ר אֶ חָ ד"
 .27אבות דרבי נתן נוסחא ב ,פרק א
"רבי אומר :למה היתה חוה דומה באותה שעה? למלך שנשא אשה והשליטה על הכסף ועל הזהב ועל כל מה
שיש לו ,ואמר :הרי כל שלי בידך ,חוץ מן החבית הזו שהיא מלאה עקרבים .נכנסה אצלה זקנה אחת כגון אלו
ששואלות חומץ .אמרה לה :מה המלך נוהג עמך? אמרה לה :יפה המלך נוהג עמי ,שהשליטני על הכסף ועל
הזהב ועל כל מה שיש אצלו .אמר לי :הרי כל שלי נתון לך ,חוץ מן החבית הזו שהיא מלאה עקרבים .אמרה
לה :הלא כל תכשיטין שלו נתון בתוכה! אלא שהוא מבקש לישא אחרת ,ונותן אותם לה .שלחה ידה ופתחה
החבית ,ונשכוה העקרבים ומתה .המלך זה אדה"ר .האשה זו חוה .שואל חומץ זה הנחש .וכל כך למה? שלא
היה אדם יכול לעמוד במצוה קלה שפקדו המקום"
 .28פרקי דר"א יג
" אלא אמרה חוה ,אם נמות ,נמות שנינו ,ואם נחיה ,נחיה שנינו "
 .29מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב ,א.
"וי"א כיון שאכלה חוה מפירותיו של אילן ,ראתה מלאך המות שבא כנגדה ,אמרה :דומה אני
כאילו שאני מסתלקת מן העולם ,וסוף לבראות אחרת לאדם הראשון תחתי .מה אני עושה?
גורמת אני לו שיאכל עמי ,שנאמר 'ותקח מפריו ותאכל ותתן גם לאישה עמה ויאכל"'
 .30תוספתא מסכת סוטה (ליברמן) ד
" הנחש בקש להרוג את אדם ולישא את חוה"
 .31רש"י שבת קמו ,ע"א
"כשבא נחש על חוה  -כשנתן לה עצה לאכול מן העץ בא עליה ,דכתיב 'הנחש השיאני' -לשון
נשואין"
 .32אבות דרבי נתן נוסחא א ,פרק א
"באותה שעה היה נחש הרשע נוטל עצה בלבו .אמר :הואיל ואיני יכול להכשיל את האדם ,אלך
ואכשיל את חוה .הלך וישב אצלה והרבה שיחה עמה .אמר לה :אם לנגיעה את אומרת צוה עלינו
הקב"ה ,הריני נוגע בו ואיני מת .אף את ,אם תגעי בו ,אי את מתה[.כשם שלא מתים בנגיעה לא
מתים באכילה] מה עשה הנחש הרשע באותה שעה? עמד ונגע באילן בידיו וברגליו והרתיעו ,עד
שנשרו פירותיו לארץ"
 .33בראשית רבה יט ,ג
"והיכן היה אדם באותה שעה?" "אבא בר קוריה אמר :נתעסק בדרך ארץ וישן לו"

