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 1שיעור  –נשים בתנ"ך בראי החסידות 

 מקורות – הקדמה, חוה חלק א

 

 בראשית פרק א 

מֶ  )טז( ֹטן לְׁ אֹור ַהקָּ ֶאת ַהמָּ ֶשֶלת ַהיֹום וְׁ ֶממְׁ ֹדל לְׁ אֹור ַהגָּ ֹדִלים ֶאת ַהמָּ ֹאֹרת ַהגְׁ ֵני ַהמְׁ ֵאת ַוַיַעׂש ֱאֹלִהים ֶאת שְׁ ה וְׁ לָּ ֶשֶלת ַהַַּיְׁ מְׁ
ִבים:  ַהּכֹוכָּ

 

 תלמוד בבלי מסכת חולין דף ס עמוד ב 

, כתיב: )בראשית א'( "ויעש אלהים את שני המאורות הגדולים", ]מקשה בין שני חלקי פסוק[ רבי שמעון בן פזי רמי
 וכתיב: "את המאור הגדול", "ואת המאור הקטן"! 

 אמרה ירח לפני הקב"ה: רבש"ע, אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד? 

 ומעטי את עצמך! אמר לה: לכי 

 אמרה לפניו: רבש"ע, הואיל ואמרתי לפניך דבר הגון, אמעיט את עצמי? 

 אמר לה: לכי ומשול ביום ובלילה.

 ]מה היתרון בכך, שהרי נר בצהרים במה הוא מועיל?[אמרה ליה: מאי רבותיה, דשרגא בטיהרא מאי אהני? 

 , לימנו בך ישראל ימים ושנים. ]לכי[ אמר לה: זיל

, דכתיב "והיו לאותות ]גם השמש אי אפשר שלא ימנו בו תקופות[ אמרה ליה: יומא נמי, אי אפשר דלא מנו ביה תקופותא
 ולמועדים ולימים ושנים". 

 : יעקב הקטן, שמואל הקטן, דוד הקטן. ]לכי, ִיַקראו צדיקים בשמך[ זיל, ליקרו צדיקי בשמיך]אמר לה:[ 

 א מתיישבת דעתה[.]ראה שלחזייה דלא קא מיתבא דעתה 

 אמר הקב"ה: הביאו כפרה עלי שמיעטתי את הירח. 

לה'"? אמר הקב"ה: שעיר ]לחטאת[ " )במדבר כח(והיינו דאמר ר"ש בן לקיש: מה נשתנה שעיר של ראש חדש שנאמר בו 
 זה יהא כפרה על שמיעטתי את הירח. 

 

 ישעיהו פרק ל 

ה  )כו( אֹור ַהַחמָּ נָּה ּכְׁ בָּ יָּה אֹור ַהְַּׁ הָּ ִמים...: וְׁ ַעת ַהיָּ אֹור ִשבְׁ ַתִים ּכְׁ עָּ ֶיה ִשבְׁ ה ִיהְׁ אֹור ַהַחמָּ  וְׁ

 
 ברכת קידוש לבנה, נוסח ספרד ואשכנז

ויהי רצון מלפניך ה' אלקי ואלקי אבותי למלאות פגימת הלבנה ולא יהיה בה שום מעוט ויהיה אור הלבנה כאור החמה 
  ש אלקים את שני המארת הגדלים.כאור שבעת ימי בראשית כמו שהיתה קדם מעוטה שנאמר יע

 

 



 

 ספר בראשית פרק א 

ָאֶרץ -)כו( ַוֹיאֶמר אֱ  ל הָּ כָּ ה ּובְׁ ֵהמָּ ַמִים ּוַבבְׁ עֹוף ַהשָּ ם ּובְׁ ַגת ַהיָּ ּדּו ִבדְׁ ִירְׁ מּוֵתנּו וְׁ ֵמנּו ִּכדְׁ ַצלְׁ ם בְׁ ֶרֶמׂש ֹלִהים ַנֲעֶׂשה ָאדָּ ל הָּ כָּ ּובְׁ
ָאֶרץ: ֹרֵמׂש ַעל הָּ א אֱ  הָּ רָּ ֶצֶלם אֱ -)כז( ַוִיבְׁ מֹו בְׁ ַצלְׁ ם בְׁ ָאדָּ ם:-ֹלִהים ֶאת הָּ א ֹאתָּ רָּ ה בָּ ֵקבָּ ר ּונְׁ כָּ א ֹאתֹו זָּ רָּ ם  ֹלִהים בָּ ֶרְך ֹאתָּ בָּ )כח( ַויְׁ

ֶהם אֱ -אֱ  ל ַחיָּ -ֹלִהים ַוֹיאֶמר לָּ כָּ ַמִים ּובְׁ עֹוף ַהשָּ ם ּובְׁ ַגת ַהיָּ דּו ִבדְׁ הָּ ּורְׁ שֻׁ ִכבְׁ ָאֶרץ וְׁ אּו ֶאת הָּ בּו ּוִמלְׁ רּו ּורְׁ ֹרֶמֶׂשת ַעל ֹלִהים פְׁ ה הָּ
ָאֶרץ:  הָּ

 

 ספר בראשית פרק ב 

ּדֹו:-אֱ ה' )יח( ַוֹיאֶמר  ֶנגְׁ ַבּדֹו ֶאֱעֶׂשה ַֹּו ֵעֶזר ּכְׁ ם לְׁ ָאדָּ ֶדה -אֱ ה' )יט( ַוִיֶצר  ֹלִהים ֹלא טֹוב ֱהיֹות הָּ ל ַחַית ַהשָּ ה ּכָּ מָּ ֲאדָּ ֹלִהים ִמן הָּ
ם ִלרְׁ  ָאדָּ ֵבא ֶאל הָּ ַמִים ַויָּ ל עֹוף ַהשָּ ֵאת ּכָּ מֹו:וְׁ ם ֶנֶפש ַחיָּה הּוא שְׁ ָאדָּ א לֹו הָּ רָּ ֹכל ֲאֶשר ִיקְׁ א לֹו וְׁ רָּ ם  אֹות ַמה ִיקְׁ ָאדָּ א הָּ רָּ )כ( ַוִיקְׁ

ּדֹו: ֶנגְׁ א ֵעֶזר ּכְׁ צָּ ם ֹלא מָּ ָאדָּ ֶדה ּולְׁ ֹכל ַחַית ַהשָּ ַמִים ּולְׁ עֹוף ַהשָּ ה ּולְׁ ֵהמָּ ל ַהבְׁ כָּ ם -אֱ ה' )כא( ַוַיֵפל  ֵשמֹות לְׁ ָאדָּ ה ַעל הָּ ֵּדמָּ ֹלִהים ַתרְׁ
ֶתנָּה: ר ַתחְׁ ׂשָּ ֹגר בָּ יו ַוִיסְׁ ֹעתָּ ן ַוִיַקח ַאַחת ִמַצלְׁ ִבֶאהָּ ֶאל -אֱ ה' )כב( ַוִיֶבן  ַוִיישָּ ה ַויְׁ ִאשָּ ם לְׁ ָאדָּ ַקח ִמן הָּ ע ֲאֶשר לָּ ֹלִהים ֶאת ַהֵצלָּ

ם: ָאדָּ מַ  הָּ ם ֹזאת ַהַפַעם ֶעֶצם ֵמֲעצָּ ָאדָּ ה ֹזאת:)כג( ַוֹיאֶמר הָּ ה ִּכי ֵמִאיש לֳֻׁקחָּ ֵרא ִאשָּ ֹזאת ִיקָּ ִרי לְׁ ׂשָּ ר ִמבְׁ ׂשָּ ב  י ּובָּ )כד( ַעל ֵּכן ַיֲעזָּ
ד: ר ֶאחָּ ׂשָּ בָּ יּו לְׁ הָּ תֹו וְׁ ִאשְׁ ַבק בְׁ דָּ ֶאת ִאמֹו וְׁ  ִאיש ֶאת ָאִביו וְׁ

* * * 

 ספר תהילים פרק קלט 

ַלי ַּכֶפכָּה: ֶשת עָּ ִני ַותָּ תָּ ֶקֶדם ַצרְׁ  )ה( ָאחֹור וָּ

 למוד בבלי מסכת ברכות דף סא/א ת

 :"שנאמר אחור וקדם צרתני"אמר רבי ירמיה בן אלעזר דו פרצופין ברא הקדוש ברוך הוא באדם הראשון 

* * * 

 תלמוד בבלי מסכת יבמות דף סג/א 

מלמד שבא אדם על כל בהמה וחיה ולא נתקררה  "?זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי"וא"ר אלעזר מאי דכתיב 
 .דעתו עד שבא על חוה

 כלומר שבא עליהם וירד עד תכונתם ולא מצא עזר אמתי לו אם יהי' נברא מהאדמה כמו הבהמות: : יטצרור המור על בראשית ב 

 

 ספר בראשית פרק א 

ִמינָּּה -)כד( ַוֹיאֶמר אֱ  תֹו ֶאֶרץ לְׁ ַחיְׁ ֶרֶמׂש וְׁ ה וָּ ֵהמָּ ִמינָּּה בְׁ ה לְׁ ָאֶרץ ֶנֶפש ַחיָּ ֹלִהים תֹוֵצא הָּ
ִהי ֵכן:  ַויְׁ

 ספר בראשית פרק ב 

ה ַוִיַפח-אֱ ה' )ז( ַוִייֶצר  מָּ ֲאדָּ ר ִמן הָּ פָּ ם עָּ ָאדָּ ִהי  ֹלִהים ֶאת הָּ ַמת ַחִיים ַויְׁ יו ִנשְׁ ַאפָּ בְׁ
ֶנֶפש ַחיָּה: ם לְׁ ָאדָּ  הָּ

 

 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף סא/א 

שני יצרים ברא הקדוש ברוך הוא  ?בשני יודי"ן "להים את האדם-וייצר ה' א"דרש רב נחמן בר רב חסדא מאי דכתיב 
והא קא  ?מה דלא כתיב בה וייצר לית לה יצראמתקיף לה רב נחמן בר יצחק אלא מעתה בה .אחד יצר טוב ואחד יצר רע

אי נמי  .אוי לי מיוצרי ואוי לי מיצרי ,אלא כדרבי שמעון בן פזי דאמר רבי שמעון בן פזי !חזינן דמזקא ונשכא ובעטא
אחור "שון שנאמר כדרבי ירמיה בן אלעזר דאמר רבי ירמיה בן אלעזר דו פרצופין ברא הקדוש ברוך הוא באדם הרא

 :"צרתניוקדם 

 חיה  אדם

  רב  ד  מ   נשמה 

 נשמה  חי 

 גוף  צומח 

  דומם גוף 

 


