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נשים בתנ"ך בראי החסידות – שיעור 3
חוה חלק ג – מקורות
ספר עץ חיים  -שער לח – שער לאה ורחל  -פרק ב
ובזה יובן ענין אדה"ר שהיה לו ב' נשים א' נקרא לילית וב' היא חוה והענין כי אדה"ר הוא דמיון ז"א וז"א יש לו ב' נקבות לאה
ורחל ...וכבר ביארנו במ"א כי הז"א יש בו ב' בחי' אחד מהראש עד החזה ויש לו שם בחי' יסוד הראשון אשר בו מזדווג עם לאה
וחציו האחרון מהחזה ולמטה ששם מקום חסדים המגולין...
חוה ראשונה עליונה היא בחי' לאה וחוה תחתונה רחל והנה להיות כי בחי' לאה היא בחי' דינין קשים מאד לסבה הנ"ל אע"פ
ששם למעלה בעולם העליון של אצילות היא בחי' קדושה גמורה עכ"ז בעולם התחתון הזה שהוא חומרי לא יכלה בחי' לאה
לצאת ממותקת בסוד הקדושה בעת בריאת אדה"ר ויצאה בחי' דינין קשים מאד בסוד קליפה חויא בישא וזהו בחי' לילית חוה
ראשונה שהיתה מזדווגת עם אדם קודם שנברא חוה שניה.
ואח"כ יצאה חוה שניה ממותקת וזו נשארה לאשת אדם והאחרת נסתלקה כי היתה עדיין מעורבת בקליפות בתכלית אשר לכן נק'
חוה ראשונה לילית אבל אח"כ כאשר בא יעקב שופריה מעין שופריה דאדם ותיקן פגם העריות של אדה"ר ...אז לקח שניהן כי אז
נתמתקה לאה והיתה בסוד הקדושה ונסתלקה מן הקליפה .וז"ס שארז"ל על ועיני לאה רכות מדמעות שהיתה בוכה על שהיתה
עתידה להיות בחלקו של עשיו וע"י תפילותיה ודמעותיה נתמתקה ואז ניתנה בחלקו של יעקב והבן זה היטב.
והנה בפסוק הזה כתיב בענין אדה"ר ויאמר זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי ובתקונים דצ"ט אמרו כי הם ב' נשי חד דגרמי
וחד דבשרא .והענין כי לאה נקראת עצם שהיא דינין קשים כעצם ועוד כי היא בחי' הצלע ...אבל רחל הוא בשר מבשרו דינא רפיא
במקום גילוי ה חסדים והמשך דברי אדה"ר הם כך .כי הנה ב' נשים היו לו א' היא עצם מעצמו וב' בשר מבשרו אבל לזאת השניה
הנקרא בשר יקרא אשה ולא לראשונה שהיא עצם ואינה עדיין נמתקת כנ"ל ואח"כ נמתקה בזמן יעקב בסוד לאה כנ"ל.
ספר הליקוטים (האריז"ל)  -פרשת אחרי מות  -פרק טז
והפגם [של אדה"ר] היה באש זרה ,שהיא אשה נכריה ,היינו חוה ראשונה שהיא לילי"ת ,שנזדווג עמה אדה"ר קודם חוה ,ולזה
אמר לזאת יקרא אשה ,ולא לאחרת .ולזה רמזו רז"ל באמרם אדה"ר מושך בערלתו היה ,ר"ל מזדווג עם חוה ראשונה ,ולכן הוליד
כמה רוחין ושדין ,וזהו האש זרה של אדה"ר ,שהאיש והאשה הם א"ש ,א"ש בלתי י"ה .וכאשר שם י"ה ביניהם ,שהוא הזווג
האמיתי ,הוא אש אמיתי .וכשתסיר שם י"ה מביניהם ,נשאר אש זרה ,והוא שהחזיק בו אדה"ר.
זוהר חלק ג דף יח/ב
רבי שמעון פתח( ,ישעיה לב ט) "נ ִָׁשים שַׁ ֲאנַּׁנוֹת קֹ מְ נָה ְשמַׁ עְ נָה קוֹלִׁ י בָ נוֹת ב ְֹטחוֹת הַׁ אְ ֵזּנָה אִׁ ְמ ָרתִׁ י" ,כמה אית ליה לבר נש לאסתכלא
ביקרא דמאריה ,בגין דישתכח בריה שלים קמי קודשא בריך הוא ,דכד ברא קודשא בריך הוא לבר נש ,ברא ליה שלים כמה
דאתמר( ,קהלת ז כט) אשר עשה האלהי"ם את האדם ישר וגו' ,את האדם דכר ונוקבא ,ונוקבא אתכלילת בדכורא ,וכדין ישר כתיב,
לבתר והמה בקשו חשבונות רבים:
תא חזי ,מנוקבא דתהומא רבא עלאה ,אשתכחת חד נוקבא ,רוחתא דכל רוחין ,והא אוקימנא לילית שמה ,והיא אשתכחת
בקדמיתא לגבי אדם...:
ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה ...וכד קם אדם ,הות נוקבתיה תקועה בסטרוי ,וההיא נשמתא קדישא דביה ,הוה
אסגי להאי סטרא ולהאי סטרא ,וסגי להאי ולהאי ,בגין דהכי אתכלילת :לבתר נסר קודשא בריך הוא לאדם ,ותקין לנוקביה ,הדא

הוא דכתיב (שם כב) ויבן יהו"ה אלהי"ם את הצלע וגו' ,את הצלע ,הא אוקימנא ,כמה דאת אמר "ולצלע המשכן" ,ויביאה אל
האדם ,בתקונהא ככלה לחופה.
כיון דחמת לילית דא ,ערקת ,והיא בכרכי ימא ,ועד כען איהי זמינא לאבאשא בני עלמא ,וכד זמין קודשא בריך הוא לחרבא רומי
רשיעתא ,ולמהוי חורבן לעלמין ,יסלק להאי לילית ,וישרי לה להאי חורבא ,בגין דהיא חורבנא דעלמא ,הדא הוא דכתיב (ישעיה
לד יד) אך שם הרגיעה לילית ומצאה לה מנוח...:
אסוותא להאי ,בההיא שעתא דאזדווג בר נש באתתיה ,יכוין לביה לקדושה דמאריה ,ולימא הכי ,עטיפא בקטפא אזדמנת ,שארי
שארי ,לא תעול ולא תנפוק ,לא דידך ולא בעדבך ,תוב תוב ,ימא אתרגישא ,גלגלוי ליך קראן ,בחולקא קדישא אחידנא ,בקדושה
דמלכא אתעטפנא :ולחפיא ליה לרישיה ולאתתיה עד שעתא חדא...
בכל זמנין דגוברין אשתכחו חייבין קמי קודשא בריך הוא ,הא אוקימנא דאינון נשים (דלעילא) מסטרא דדינא קשיא ,זמינין
לשלטאה עליהון מסטרא דדינא קשיא ,הדא הוא דכתיב( ,ישעיה ג יב) עמי נוגשיו מעולל ונשים משלו בו ,נשים משלו בו ודאי:
ואלין אקרון להט החרב המתהפכת ,לאו דאינון חרב המתהפכת ,אלא להט מההוא חרב דאקרי (ויקרא כו כה) חרב נוקמת נקם
ברית( ,ישעיה לד ו) ...מתהפכת לזמנין גוברין ,ולזמנין נוקבין ,והא אוקימנא:
ווי לעלמא כד אינון נשין שלטן בעלמא ,כד חמי נביאה דישראל מעקמי ארחייהו ,ואינון אשתכחו בחובין קמי מאריהון ,כדין אמר
נשים שאננות היך אתון שקיטאן ,היך אתון יתבן דלא לאתערא בעלמא ,קומנה:
***
ספר בראשית פרק ב יח-כד
וַׁ יֹאמֶ ר ְי ֹדוָד אֱֹלהִׁ ים ֹלא טוֹב הֱיוֹת הָ ָאדָ ם לְ בַׁ ּד ֹו אֶ עֱשֶ ה ּל ֹו עֵ זֶר כְ נֶגְ ּדוֹ :וַׁיִׁ צֶ ר ְי ֹדוָד אֱֹלהִׁ ים ִׁמן הָ א ֲָדמָ ה כָל חַׁ יַׁת הַׁ שָ ֶדה וְ אֵ ת כָל עוֹף
ָאדם שֵ מוֹת לְ כָל הַׁ בְ הֵ מָ ה ּולְ עוֹף
ָאדם נֶפֶ ש חַׁ יָה הּוא ְשמוֹ :וַׁיִׁ ְק ָרא הָ ָ
הַׁ שָ מַׁ יִׁם ַׁויָבֵ א אֶ ל הָ ָאדָ ם לִׁ ְראוֹת מַׁ ה יִׁ ְקרָ א ל ֹו וְ כֹ ל אֲשֶ ר י ְִׁקרָ א ל ֹו הָ ָ
ָאדם וַׁיִׁ ישָ ן וַׁיִׁ קַׁ ח ַאחַׁ ת ִׁמצַׁ לְ עֹ תָ יו וַׁ יִׁ סְ גֹ ר בָ שָ ר
הַׁ שָ מַׁ יִׁם ּולְ כֹ ל חַׁ יַׁת הַׁ שָ ֶדה ּולְ ָאדָ ם ֹלא מָ צָ א עֵ זֶר כְ נֶגְ ּדוַֹׁ :ויַׁפֵ ל ְי ֹדוָד אֱֹלהִׁ ים תַׁ ְר ֵּדמָ ה עַׁ ל הָ ָ
ָאדם זֹאת הַׁ פַׁ עַׁ ם עֶ צֶ ם מֵ עֲצָ מַׁ י ּובָ שָ ר
ָאדםַׁ :ויֹאמֶ ר הָ ָ
ָאדם לְ אִׁ שָ ה ַׁויְבִׁ אֶ הָ אֶ ל הָ ָ
תַׁ ְחתֶ ּנָה :וַׁיִׁ בֶ ן ְי ֹדוָד אֱֹלהִׁ ים אֶ ת הַׁ צֵ לָע אֲשֶ ר לָקַׁ ח ִׁמן הָ ָ
ִׁמבְ שָ ִׁרי לְ זֹאת יִׁקָ רֵ א אִׁ שָ ה כִׁ י מֵ אִׁ יש לֻקֳ חָ ה זֹאת :עַׁ ל כֵן ַׁי ֲעזָב אִׁ יש אֶ ת ָאבִׁ יו וְ אֶ ת אִׁ ּמ ֹו וְ ָדבַׁ ק בְ אִׁ ְשת ֹו וְ הָ יּו לְ בָ שָ ר אֶ חָ ד:

תלמוד בבלי מסכת ברכות דף סא/א
דרש רב נחמן בר רב חסדא מאי דכתיב וייצר ה' אלהים את האדם בשני יודי"ן?  ...כדרבי ירמיה בן אלעזר דאמר רבי ירמיה בן
אלעזר דו פרצופין ברא הקדוש ברוך הוא באדם הראשון שנאמר אחור וקדם צרתני:
ויבן ה' אלהים את הצלע רב ושמואל חד אמר פרצוף וחד אמר זנב ...
בשלמא למאן דאמר זנב היינו דכתיב "ויבן" אלא למאן דאמר פרצוף מאי "ויבן"? לכדרבי שמעון בן מנסיא דדרש רבי שמעון בן
מנסיא מאי דכתיב "ויבן ה' את הצלע" מלמד שקלעה הקדוש ברוך הוא לחוה והביאה לאדם הראשון שכן בכרכי הים קורין
לקליעתא בנייתא

מדרש רבה בראשית פרשה ח פסקה א
אמר רבי ירמיה בן אלעזר בשעה שברא הקב"ה את אדם הראשון אנדרוגינוס בראו הדא הוא דכתיב זכר ונקבה בראם א"ר שמואל
בר נחמן בשעה שברא הקב"ה את אדם הראשון דיו פרצופים בראו ונסרו ועשאו גביים גב לכאן וגב לכאן איתיבון ליה והכתיב
ויקח אחת מצלעותיו אמר להון מתרין סטרוהי היך מה דאת אמר (שמות כו) ולצלע המשכן דמתרגמינן ולסטר משכנא וגו'

