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ת ה  ץ,    תדֹוֹול  ֵאלֶּ רֶּ אָּׁ הָּׁ ו  ַמִים  אָּׁ הִ ב  ַהשָּׁ ר  ֱאֹלִהים ם:בָּׁ הוָּׁה  י  ֲעׂשֹות  יֹום   ב 

שָּׁ  ץ ו  רֶּ ִים אֶּ  מָּׁ

   (4 ית בש אבר)

 

I . הקדמה 

בְ "  ץ,  רֶּ אָּׁ ְוהָּׁ ַמִים  ַהשָּׁ תֹוְלדֹות  ה  ם:בָּׁ הִ ֵאלֶּ ֱאֹלִהים ְראָּׁ ְיהוָּׁה  ֲעׂשֹות  ִים  ְביֹום  מָּׁ ְושָּׁ ץ  רֶּ ב   " אֶּ   )בראשית 
4.) 

אֱ ְיהוָּׁ " הצירוף   בתנ"ך  מופיע  " יםהִ ֹלה  זה  לראשונה  עשרה בפסוק  תשע  מופיעה  זו  צורה   .

ב ורק  ג-ב  פרקים בראשית  פעמים  נוספ,  אחת  בתועם  בשפת  טרה,  לספרי  30  מות  מחוץ   .

-ו  ודברי הימים א  ב-ו  , מלכים אב-ו  בעיקר בשמואל אמופיע כעשרים פעמים,    צירוףהתורה ה

 .ב

שכתוב לב  שמצוין    ,לבדהכך  מופיעה    "יום" מילה  הר  אשכ  ." ...ֲעׂשֹותְביֹום  "   פה  שים  מבלי 

זמ  להיות  עשויהמשמעותה    ,מספרדה  ילצ יותרן  פרק  ארוך )  ותשעוארבע    מעשרים   ארוך 

משמעותה תמיד פרק זמן של עשרים וארבע    , מספרלצד  היא מופיעה  כאשר  אילו  ו.  מיממה(

  ות מתייחס  –  ושמייםץ  אר  נבראו-נעשו  שבו ביום    –  " עשות...  "ביוםהמילים  בפסוק זה,    שעות.

אין   אבל,  הקודמים.  הבריאה  ימי  אלהלששת  לאישו  במילים   ם""יוש  הטוענותות  וריתיאש 

עיד תקופמציין  או  ארוכהן  זמן  אשכן    ,ת  עם  ה  "יום" המילה    בבראשית  מספר השם  ופיעה 

   פרקי זמן בני עשרים וארבע שעות.על   –יממות מצביעה על היא דה ולפיכך ילצ

  של פירוט  קטע זה מכיל  .  26  המשתרע עד בראשית דשלם  לקטע    דמהקהכ  שמשמ  4  פסוק

של ומשהקורות  על  ר  מספו  אדם  בניו  שאלוההיים  בארץ  ברא.  דבר  ים  של  קוללוסופו   הם 

ול  םשגר  ציות  יאבגלל   האנושי.    ושהתפשט  הידרדרותקלקול  המין  בקרב  סיפור  בבמהירות 

בהבריאה   ואז  פעמים,  שלוש  בירך  פעמים.  מא  וה  ד-ג פרקים  אלוהים  שלוש    4פסוק  קלל 

ב ב  הקדמהמנם  ואהוא    בפרק  עד  המשתרע  נרחב  דלקטע  זה  ל  בא,  26  ראשית  שיעור 

 . (25-5 )בבאדם וחווה בגן עדן קד יתמ

יכולת לשרת את   יש לאדם  שא(    :שישה נושאים בעלי משמעות תיאולוגיתמלמד  זה  הקטע  ה

ש ב(  האאלוהים.  לדבר  לצ  אחריותה  מוטלת  דםעל  נברא  ש,  ה'יית  ג(    העולם.באמצעותו 

אה, רילכלל הבבהשוואה  הכתוב מתמקד ביתר הרחבה באדם  ש(  . ד מוסד הנישואיןהיווצרות  

בקטע דמותו של אלוהים. ה( מסופר  כצלמו ושנברא בטבעו של האדם  ו  ובריאתמפורטים  לכן  ו

האנושי למין  אלוהים  של  המיוחד  יחסו  על  מה    זה  כל  שנ  :םהל  תןנווא  השועל  די  בי  וצרגן 

לאדם,    .בו  ויחיכדי ש  היםאלו לו  וביחס  מיניתן   , ם בשמותהחיי  לבעלילקרוא    –וחד  תפקיד 

 את בריאתו. נחזשאלוהים לא י אפשר ללמודהקטע הזה מו( נתן לאדם את חווה.  יםוהאלו

ש  במקראקיימת   שחוזרים  ל  תופעה  כפולים  עאותעל  סיפורים  שמורניין,  ו  כבת בתבנית 

אחריה  , ומהתחלה ועד הסוףבסדר כרונולוגי    עיםהאירואת  רטת  המפ  ראשונה  יחידת טקסטמ

 הראשונה על מנת להוסיף עליה  ת הטקסטיחיד של התחילת אלייה שחוזרת יחידת טקסט שנ

קיימת   זו  תופעה  הפרטים.  בראשקטע  כאן:  דנים,  אנחנו  ומתייחס  חוזר  ,  25-2  ב  שיתבו 
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תאר ומ  ,יחוד ליום הבריאה השישייב,  3  ב  –  1  א  שיתאבר  ,קודםקטע  תוארו באירועים של

 ריאתם.דר באת סו ,דיוק נבראו אדם וחווהביתר פירוט איך ב

II. 7-5 ב שיתבריאת האדם: ברא 

 6-5  ב שית הרקע: ברא א.  

ה,ְוֹכל ִׂש :  בריאת האדםמכין את הבמה ל  5של הארץ בפסוק  מוני  הקדהמצב  תיאור   דֶּ  יַח ַהשָּׁ

ִיְהיֶּה בָּׁ  ם  רֶּ ץאָּׁ טֶּ וְ רֶּ ל,  ב-כָּׁ ח:   ֵעׂשֶּ ם ִיְצמָּׁ רֶּ ה, טֶּ דֶּ רֶּ -, ַעלר ְיהוָּׁה ֱאֹלִהיםִכי לֹא ִהְמִטי  ַהשָּׁ אָּׁ ם  הָּׁ דָּׁ ְואָּׁ ץ, 

תאַ  ה-ִין, ַלֲעֹבד אֶּ מָּׁ ֲאדָּׁ ה ִמן .הָּׁ ת-ְוֵאד, ַיֲעלֶּ ה, אֶּ ץ, ְוִהְשקָּׁ רֶּ אָּׁ מָּׁ -כָּׁל -הָּׁ ֲאדָּׁ  .הְפֵני הָּׁ

הַהשָּׁ יַח  ְוֹכל ִׂש חסר.  ר, משהו היה  המתואבמצב   ם יִ דֶּ רֶּ ץאָּׁ בָּׁ   ְהיֶּה, טֶּ ם היו שיחים ועשבים.  טר  .רֶּ

מדבריים,    במשמעות שלך  בתנ" משמשת    "שיח" המילה   בר  עוד  ר  ובמופיעה    היאושיחי  ק 

ב -לכָּׁ וְ   :נאמר  פסוקהמשך הבשוא  העניין ה  (.7,  4  ; איוב ל15א  כ  שית)בראשלוש פעמים   ֵעׂשֶּ

םַהשָּׁ  רֶּ ה, טֶּ ח   דֶּ לישי( יאה השהבר  )יום   13-9  א  שיתאת בראאורה  כלקביעה זו סותרת    .ִיְצמָּׁ

א'    שיתראבומחים. אבל אין זו סתירה, מפני שבצ  כבר  עשב ועצים  ,אדש ר בבירור שאמנ  שם

,  צמחואכן כבר  שיחי השדה ועשב השדה    ו שלבבאותכש  אופן כללי,על העולם בבר  מדו  13-9

תוך  עדיין לא היו צמחים בזה    בשלבמתאר באופן ספציפי את גן עדן.  ב    רקבפ  5פסוק    ואילו

שאלהגן מפני  עכ,  רק  משיוהים  הזה    כין ו  הגן  אדם  שבו    כמקום את  הסיבה  וחווה.  יגורו 

ץהָּׁ -ִהים, ַעלִכי לֹא ִהְמִטיר ְיהוָּׁה ֱאֹלהיא  הראשונה לכך   רֶּ רד יֵ בה  למעשה הפעם הראשונה ש  .אָּׁ

ם ַאִין, ַלעֲ   ה השנייה היאימי המבול. הסיבעל הארץ תהיה ב  מטר דָּׁ תְואָּׁ ה-ֹבד אֶּ מָּׁ ֲאדָּׁ כלומר   ,הָּׁ

רק לעבוד את אדמת גן עדן.    אלא  ארץ,אדמת כל ה דם לעבוד את  לאלא נאמר  גן עדן.    תא

. זהו הרקע 13-9  א  אשיתבר  תר אתזה סוך אין  יכלפלגן עדן;    שנוגעותשוב, אלה הן עובדות  

 לבריאת חיים אנושיים. 

ה ִמןה של הארץ.  להשקי  מתייחס  6  פסוקואז   ץ, ְוִהְשקָּׁ -ְוֵאד, ַיֲעלֶּ רֶּ אָּׁ ת ,  ההָּׁ ה  יְפנֵ -לכָּׁ -אֶּ מָּׁ ֲאדָּׁ . הָּׁ

)או ערפל( עלה מן הארץ אד  .  27ו  נוספת בתנ"ך, באיוב לק פעם אחת  ר  יעהמופ  "אד" המילה  

 לחיות, וכך היה עד לימי נוח והמבול. חיםלצמפשר מה ואִ והשקה את האד

 ( וק)תחילת הפס 7 ב שית ברא  :יצירת האדם  ב.

 סוק( הפ חילת)ת  7 ב שיתאדם: בראה חומרי שלהחלק היצירת  (1

ר  ַויִ  ר ִמן-תְיהוָּׁה ֱאֹלִהים אֶּ יצֶּ פָּׁ ם, עָּׁ דָּׁ אָּׁ מָּׁ -הָּׁ ֲאדָּׁ  ... ההָּׁ

ר ְיהוָּׁה  :  7לת פסוק  כתוב בתחי  .והחלק החומרי שלצירת  י  עם  מתחיל  יצירת האדםמעשה   ַוִייצֶּ

ת אֶּ ם-ֱאֹלִהים  דָּׁ אָּׁ יצרלוא  .הָּׁ האדם  הים  אותו.  את  עיצב  שימ  27-26  א  שיתבברא,  וש  נעשה 

לברוא יש מאין. במקרה וגל לעשות:  ים לבדו מסמעשה שאלוהעל  יעה  מילה המצב  ,רא" "בב

מאין. ש  י  בריאת, ולא  קיים  והדבר מה ממש  מדגישה עשיית  "יצר" בריאת אדם, המילה  של  

אלוהים רק  הו פועל ש, עדיין זקיים  חומרשזו פעולה של יצירת דבר מה מ  על פי  את, אףעם ז

 ,משמשהפועל ליצור  .  מסויםחומר  מ  ורהן צ, נתעיצבעשה,    כלומר  ," רצי" מסוגל לעשות. הוא  

יוצר )קדר( ה  משל,ל כלי  -מעצבכשמדובר על  יֹוֵצר :  חרסיוצר  יאל  שמו)  ְכִלי  -ִאם...  ,(28ז  ב 

ֵשב:ר ַהֹיצֵ ֹחמֶּ כְ  ֹ יֹאַמר ַמֲעׂשֶּ -ִכי  ר, ֵיחָּׁ ֹ ה ְלֹעֵׂשהּו ל ַמר ְלֹיְצרֹו ל ר אָּׁ ִני, ְוֵיצֶּ ׂשָּׁ ט  כ  ויה)ישע  ? ןא ֵהִביא עָּׁ

ַהיֹובֵ " ואת  בנבו  (16 גם  .  18-1ח  י   ויהירמב  " ֵצר ית  משמש  של  המונח  היוצר  צורף  במובן 

ֹתהּו-ֹיְצֵרי)  9ד  מ  ויהבישע  אלילים ם  כֻּלָּׁ ל  סֶּ גם  ו  (פֶּ הוא    5ט  מ  ו יהישעב.  18  ב חבקוק  ראה 
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גו ועיצוב  יצירת  יֹוצְ   המשיח ברחם:  פו שלמופיע במשמעות  ְיהוָּׁה,  ַמר  ה אָּׁ בֶּ ְוַעתָּׁ ְלעֶּ ן  טֶּ ד  ִרי ִמבֶּ

יוֹקב  ַיעֲ ֵבב  ְלשֹולֹו,   כך   מדבר על  15ג  ר למזמודברים:    מעצב-יוצרנאמר לנו שאלוהים    ...ֵאלָּׁ

ם;  )לבבות    "יוצר יחד" שאלוהים   אלוהים    9ד  צבמזמור    ,(םיהֶּ ַמֲעׂשֵ -ל כָּׁ -לן, אֶּ ִבימֵ הַ ַהֹיֵצר ַיַחד ִלבָּׁ

ׂשיָך יָּׁדֶּ  :האדםוכונן את    אלוהים עשה  73ט  מזמור קילפי  ו  הוא יוצר העין ֲהִביֵנִני,    ֹוְננּוִני;ְיכּוִני, ַועָּׁ

יָך ה ִמְצֹותֶּ ְלְמדָּׁ  את גוף האדם.  עיצב ם כן, אלוהיםא .ְואֶּ

מ פס'  ,  זאתיתרה  בהמשך  נוצ,  7כאמור  מִ עָּׁ ר  האדם  ר  ההָּׁ -ןפָּׁ מָּׁ נוצר מ  .ֲאדָּׁ עפר הלקוח הוא 

וזהחומרטין, מהתמונה היא של משהו שעשוי ממה.  צהאדמה עמ   מות אישור במקו  מקבל  , 

ד  :יםאחר האדם    19  באיוב  ֵתיְכֵני  שֹ הם  בני  ר -בָּׁ ר  ֹחמֶּ םבֶּ -ֲאשֶּ ְיסֹודָּׁ ר  פָּׁ י  ...עָּׁ ידי    9-8  באיוב 

יָך ִעְצבּוִני, ַוַיֲעׂשּוִני  :לעפרבו  עיצבו את האדם מחומר והוא יכול להשי  אלוהים ר...  יָּׁדֶּ -נָּׁא, ִכי-ְזכָּׁ

ִני  ֲעִׂשיתָּׁ ר  ל  ַכֹחמֶּ ְת -ְואֶּ ר  פָּׁ ,  9ה  מ  ויהבישע  ; רץ מחומדם קורשהא  נאמר  6  גבאיוב ל    ;ִשיֵבִניעָּׁ

ת  :האדם נוצר מחרש )חרס( ב אֶּ ת  ֹיְצרֹו-הֹוי, רָּׁ ׂש, אֶּ רֶּ ר ְלֹיְצרֹו -חֶּ ה; ֲהיֹאַמר ֹחמֶּ מָּׁ -המַ   ַחְרֵׂשי ֲאדָּׁ

לְ עֲ תַ  עָּׁ ה, ּופָּׁ עשה, שמו של האדם זה מדגיש את מוצאו הצנוע של האדם, ולמ  ?יַָּׁדִים לֹו -ָך ֵאיןׂשֶּ

 ". מהאד " מהמילה  לקוחהראשון 

מילה זו  שבהן  דרכים  השלוש  עולה מ  "עפר" בעל ידי השימוש  וע של האדם  צנו המוצאהדגשת  

   .כסמל לפחיתות כבוד, למשפט ולמוות ךבתנ"  חריםמקומות אב משמשת

משתמשים  אח  דרך כאשר  היא  למילה  בלפעמים  ת  למשלערךו   בודכ  פחיתותכסמל   , :

ַאבְ :  27ח  י  תשיברא ֹ ַוַיַען  ַוי ם,  הָּׁ הֹואַ נָּׁ -ִהֵנה ַמר:ארָּׁ ללְ א  אֶּ ְלַדֵבר  ר -ִתי  וֵָּׁאפֶּ ר  פָּׁ עָּׁ ֹנִכי  ְואָּׁ י,    ; ֲאֹדנָּׁ

ַעל:  6  יהושע ז ַוִיֹפל  יו,  ַע ִׂשְמֹלתָּׁ ְיהֹושֻּ נָּׁ -ַוִיְקַרע  ִלְפֵני ֲארֹון ְיהוָּׁה ַעדפָּׁ ה  ַאְרצָּׁ בהָּׁ -יו  רֶּ ְוִזְקֵני    עֶּ הּוא, 

ר, ַעל פָּׁ ֵאל; ַוַיֲעלּו עָּׁ ם-ִיְׂשרָּׁ פָּׁ :  8  ב  אאל  שמו  ;רֹאשָּׁ לֵמִקים ֵמעָּׁ ְביֹוְש , ֵמאַ ר דָּׁ א  כים  מל  ; ןֹפת יִָּׁרים אֶּ

ר ֲהִר :  2ז  ט ִגיד, ַעל -יֹמִתיָך ִמןַיַען, ֲאשֶּ ְנָך נָּׁ תֶּ ר, וָּׁאֶּ פָּׁ עָּׁ אֵ   הֶּ ם  ...:  7ג  י  כים במל  ;לַעִמי ִיְׂשרָּׁ ִכי ִאְבדָּׁ

ַוְיִׂש לֶּ מֶּ  ם,  ֲארָּׁ שְך  דֻּ לָּׁ ר  פָּׁ עָּׁ כֶּ ב  ;ֵמם  מְ ִיְקְרעּו ַו:  12  איוב  ִאיש  ַוִיְזְרק לעִ   פָּׁ ֹו,  עָּׁ ַעלּו  ם -ר  אֵשיהֶּ רָּׁ

ְימָּׁ  מָּׁ ַפְרִתי, ֲעֵלי ִגְלִדי;:  15ז  ט  איוב  ;הַהשָּׁ ר ַקְרנִ ְוֹעַלְלִתי בֶּ   ַׂשק תָּׁ פָּׁ ְמַאס  -ַעל:  6ב  איוב מ  ; יעָּׁ ֵכן, אֶּ

וָּׁ עָּׁ -ַעל  ְוִנַחְמִתי ר  י  ; רֵאפֶּ פָּׁ כְ :  42ח  תהילים  ֵקם,  ְשחָּׁ ַעלְואֶּ ר  פָּׁ חּו   ; רּוחַ -יְפנֵ -עָּׁ ֲאִר ְכִטיט    ; םיקֵ צֹות 

יוְוֹאיְ ...  :9ב  ם עהילית ר ְיַלֵחכּובָּׁ פָּׁ ר ֲאנְָּׁחנּו-זָּׁכּור, ִכי   ;הּוא, יַָּׁדע ִיְצֵרנּו-ִכי  :14ג  תהילים ק  ;, עָּׁ פָּׁ   ; עָּׁ

ר ַנפְ :  25ט  לים קיתהי פָּׁ עָּׁ ה לֶּ ְבקָּׁ ר ַעל:  10  איכה ב  ;יִש דָּׁ פָּׁ ֱעלּו עָּׁ ְגרּו ַׂשִקירֹא-הֶּ ם, חָּׁ  ה גאיכ  ;םשָּׁ

פָּׁ תֵ יִ :  29 עָּׁ ר ַעל...:  30ז  כ  אלחזק י  ;ר ִפיהּון בֶּ פָּׁ ר ִיְתַפלָּׁ -ְוַיֲעלּו עָּׁ ֵאפֶּ ם, בָּׁ אֵשיהֶּ :  10  כה אימ  ;שּורָּׁ

...( ר התפלשתי  פָּׁ עָּׁ ה,  ְלַעְפרָּׁ ִשיִהְתפַ ְבֵבית  אֵשיהֶּ ...:  19ח  י  תגלותה  ;(לָּׁ רָּׁ ַעל  ר  פָּׁ ְרקּו עָּׁ זָּׁ ם  ֵהם 

ֲעקּו ִבְבִכי ְויָּׁגֹון    .ְוצָּׁ

מ  נוספתדרך   כהי  בתנ"ך   " עפר" ה  מילב  שתמשיםשבה  על   משפט/נשעו:  משפטלל  סמא 

ר תֹאַכל כָּׁלְגחֹ -ַעל... :  14  ג  שיתהנחש בברא  פָּׁ יָך-ְנָך ֵתֵלְך, ְועָּׁ   ְוַאְרֵיה ...:  25ה  ס  ו יהישע  ;ְיֵמי ַחיֶּ

קָּׁ  ן, ְונָּׁחָּׁ תֶּ -ר יֹאַכלַכבָּׁ ר ַלְחמֹושבֶּ פָּׁ    ., עָּׁ

ר  -ִכי...:  19  ג  שיתבראכסמל למוות:    " עפר" היא שימוש ב  שלישיתהדרך  וה פָּׁ ר -לאֶּ ה, וְ ַאתָּׁ עָּׁ פָּׁ עָּׁ

שּוב ְשכָּׁב;ַעתָּׁ -ִכי...:  21  איוב ז  ;תָּׁ ר אֶּ פָּׁ עָּׁ ִני  ה, לֶּ ְוֵאינֶּ ֵתַרְדנָּׁה; :  16ז  י  איוב  ;ְוִשַחְרַתִני    ַבֵדי ְשֹאל 

פָּׁ -ַיַחד ַעל-ִאם ו;  : 11  כאיוב    ; נַָּׁחתר  עָּׁ ְלאּו ֲעלּומָּׁ יו, מָּׁ ר ִתְשכָּׁ עָּׁ -ְוִעמֹו, ַעל  ַעְצמֹותָּׁ :  26א  כאיוב      ;בפָּׁ

ִיְש -ַעל  ד,ַיחַ  ר  פָּׁ ְת כָּׁבּו;  עָּׁ ה,  ֲעֵליהֶּ ְוִרמָּׁ ה  ִתְשְפֵתִני-ְוַלֲעַפר...:  29,  15כ"ב    ים תהיל  ;םַכסֶּ וֶּת  ...  מָּׁ

ל יו ִיְכְרעּו, כָּׁ נָּׁ ריֹוְרֵדי עָּׁ -ְלפָּׁ ִקיצּו ְוַרְננּו ֹשְכֵני  ...:  19ו  כ   ויהעיש  ; הִחיָּׁ   לֹא  ַנְפשֹו,וְ   , פָּׁ רהָּׁ פָּׁ ב  י  ליאדנ  ;עָּׁ

ר יִָּׁקיצּו -ֵשֵני ַאְדַמתיְ ם, מִ ְוַרִבי: 2 פָּׁ    .עָּׁ
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, כולל העולם  ארבע כנפות מ  עפר  אסףניצור את אדם  כדי ליהודית קדומה מסופר שסורת  מב

 י האדם.  מזבח יכפר על חטאכך שה סמל ל ,המזבחהיה לעמוד  עתידמהמקום שבו 

   (וק הפס המשך) 7 ב שיתבראשל האדם:  החלק הלא חומרי (2

ש ַחיָּׁ ִיים; ַוְיהִ ַמת חַ ִנְש  יו,ַוִיַפח ְבַאפָּׁ ... ם, ְלנֶּפֶּ דָּׁ אָּׁ  . הי הָּׁ

במילים מתוארת  האדם  של  חומרי  הלא  החלק  ַחִיים  בריאת  ִנְשַמת  יו,  ְבַאפָּׁ  להמיה  . ַוִיַפח 

ש נֶּ לְ גורמת לאדם להיות  ו  חייםמביאה    ִנְשַמת ַחִיים  כאןתנ"ך.  פעמים ב  25מופיעה    נשמה" "  פֶּ

רוחנית:עימה  מביאה    יאה  8ב  לאיוב  לפי    .הַחיָּׁ  ְתִבינֵ ...  הבנה  ַשַדי  וכתוצאה מכך    םְוִנְשַמת 

   ת.וסרימולנהוג ביכולת עניקה לאדם היא מ

ם, לְ כתוב:    7  ס'פ  המשךב דָּׁ אָּׁ ש ַחיָּׁ ַוְיִהי הָּׁ   רוח" " המילה  .  , או לרוח חיההאדם היה לנפש  .הנֶּפֶּ

חלאדם,  לם,  אלוהילנ"ך  בתמיוחסת   ואבעלי  רק    "נשמה" ה  המיל  אלילים.ל ף  יים  משמשת 

ר ִנְשַמת)  22  בראשית זב  .עם יוצא מהכלל אחד  ,והאדם  בהקשר לאלוהים רּוַח ַחִיים  -ֹכל ֲאשֶּ

י   אדם.יים ב יוצרת חש יאזו ה "נשמה" חיים.  בעליל באופן כללי המילה תייחסתמ (וְבַאפָּׁ

:  15-14ד  ל  בבאיו כתוב  כ  , כל בשר יגוועהרי    שמתואת רוחו ואת נִ   אליו   ףאוסהיה    אם אלוהים

ִלבֹו;-ִאם יו  ֵאלָּׁ יֱֶּאסֹ   יִָּׁׂשים  יו  ֵאלָּׁ תֹו,  ְוִנְשמָּׁ כָּׁל,  ףרּוחֹו  יַָּׁחד;  -ִיְגַוע  ר  ׂשָּׁ ַעלבָּׁ ם,  דָּׁ ר-ְואָּׁ פָּׁ   .ביָּׁשּו  עָּׁ

ק ם, ֹתֵסף  כתוב:    29ד  בתהילים  ל;  ּוןִיְגוָּׁע  רּוחָּׁ ְישּובּו -ְואֶּ ם  רָּׁ לּו  ִחְד   :נאמר  22  ב   וובישעיה  ןֲעפָּׁ

ִמן כֶּם  אֲ הָּׁ -לָּׁ ם,  דָּׁ ראָּׁ ְבַאפֹו:  שֶּ ה  מָּׁ ב-ִכי ְנשָּׁ נְֶּחשָּׁ ה  הּוַבמֶּ החיים    .א,  היא אלוהים  של  נשמת 

   חיים באדם. תיוצרש

ב  "נשמה" ם? המילה  החיי  יעללב ס  ביח  י האדםמה לגבו חיים רק פעם אחת   נוגעמורה על 

( חיים  ה.  (22  ז  יתשבראלבעלי  ניתהנשמה  ישירותנזאת  ורק    ת  היא, דםלאאך  הנקודה   .

והן  ל  ןהש  שבעוד רוח החיים בקרבם,  יים  בעלי החלאדם  כי היא    בלבד  האדםיש את  נצחי 

באדם שאינו החלק   וואיל ,םחר מותלאקיום  אין יותר בעלי החייםלמיוחד.  באופן לאדם  ניתנת 

מת. משמעות כל זה   ולהחלק החומרי שממשיך להתקיים לאחר המוות, אף על פי שחומר  

םוַ   יאאה ההתוצ  אדם הוא רוח.היא שה דָּׁ אָּׁ ש ַחיָּׁ   ְיִהי הָּׁ )המשך הפסוק שבו אנחנו דנים,   הְלנֶּפֶּ

ל  שוב, ההבדאך  (.  19  ; ב30,  24  א  שיתאנפש חיה )בר  ישבעלי חיים  לגם    (.7  ב  שיתאבר

הגוףגוף, כך ששל ה  ארעייםהפש החיה של החיות קשורה לחיים  הוא שהנ ן  אי  מת  כאשר 

  א רוח חיים נצחית, הי  ש שלוה. הנפזה שונם  אדאצל הוח החיים.  החיים או של רשל  המשך  

, החלק הבלתי חומרי שלו  כאשר החלק הפיזי או החומרי של האדם מת  מתמשך.שקיומה  

נצחית, בשונה רוח של האדם מורכבת בהרבה. היא  -הנפש  ומה לגוף,דב  להתקיים.  משיךמ

  , 45ו  ט  נתיםבראשונה לקוריוסף  לאישור נ. נקודה זו זוכה  ייםבעלי החח של  הנפש או הרומ

ִראשֹון:  ם הָּׁ דָּׁ ש ַחיָּׁה  ְוֵכן כָּׁתּוב ַעל אָּׁ ם ְלנֶּפֶּ דָּׁ אָּׁ  . ""ַוְיִהי הָּׁ

האלמונחיהשוב,  נציין   שלם  שילוב  או  הקודש  משמשיםהם  ה  והן    בכתבי  לאדם  בעלי  להן 

זמני  לי החייםבעאצל  . ההבדל הוא שהחיים נצומת עם הגוף.    זה  זה  גוף  חי. האצל האדם 

ים  קיאצל שניהם  מאחר ש  , משיך להתקיים. אם כןהאדם ירי של  ומח  ל החלק הבלתיאב  מותי

יקרי שהופך את האדם לנצחי ? ההבדל העהםביניההבדל  רוח, מה  -של נפש  זהה  העיקרון

החיים עב  ואת נצחי  לי  בה  , והייחודיות שלהוא    יםללא  אלוהי  עובדהנעוצה  בצלם  ם.  שנברא 

החי נבבעלי  לא  בצלםים  כן  אלוהים.    ראו  הו  המפתח  דלהבאם  האדם  פך  הזה  נצחי.  לאת 

וגם  ועוד נוסף   אצל שניהם. אבל הבדל בסיסי  תמש  גוף חומרי  יש  בעלי החייםל, גם לאדם 
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נצחיות. מאחר שאין  יקום לתחייה מפני שאין להם נפשות  הוא שהגוף של בעלי החיים לא 

מותר  נצחיות,  נפשות  ולאשחל  םאדל  להם  חיים  יוזכםבשר  את  כולוט בעלי  וזה  ר בהמשך , 

יום שבו בני האדם, הן המאמינים  (.ט  שית)ברא  ם נוחרית עבב , לאאלה שוהן    בישוע  יבוא 

,  אם כןקומה מהמתים.  שניהם יחוו תאבל    –יעדים שונים  שילכו לשני  כמובן    –יקומו לתחייה  

יהיו   אשר  הדמיוןיהיו  וההחינת  במהקיימות    נקודות  החומריים  חומרחלקים  של  בלתי  יים 

ה  אדםה האחיה,  ושל  זאת  מבבכל  שונה  קיומוחינת  דם  נברא   ,נצחיות  האדם  שרק  מפני 

 צלם אלוהים.ב

III .14-8ב  שיתגן עדן: ברא   

 9-8  ב שיתנטיעת הגן: ברא .א

ן -ַוִיַטע ְיהוָּׁה ֱאֹלִהים, ַגן ת  ְבֵעדֶּ ם, אֶּ ם שָּׁ ם; ַויָּׁׂשֶּ דֶּ ם אֲ הָּׁ -ִמקֶּ דָּׁ ר יָּׁצָּׁ אָּׁ  . רשֶּ

המנקו הזאדת  עהחלק    –  "מקדם" ,  תמבט  של  מסופ  -  דןהמזרחי  נברא  וטמיה.  הוא  אדם 

אלוהי וכעת  לעדן  יוצרממערב  ןְבעֵ -ַגן  ם  ם  -  דֶּ דֶּ מעשה   .ִמקֶּ זה,  גן  נטע  אלוהים  שה'  כתוב 

שבו    שינהש הקודם  המצב  צמחייהטרם  את  בהמבגן    הייתה  יצר  5  וקפסופיע  אלוהים   .

גן ה  למעש  הוא   ן" עד  "גןרגילים לכנות    וחנשאנגן  ה  .לבלובהמלוא  בת  עכמחייה שנמצאת  צ

 בתנ"ך  עבצורת יחיד הוא מופי.  עונג, נועםיא  ה  " עדן"   משמעות השורש  .ספציפימקום  ב,  בעדן

כיכר , כמו שמושקה היטב מקוםנאמר על . פעמיםשלוש  –ובצורת רבים פעמים ארבע עשרה 

הְש מַ   ּהלָּׁ כֻּ שהייתה    10  גי  שיתראבבן  הירד תִלְפֵני ַשֵחת ְיה  קֶּ ה,  -תְסֹדם ְואֶּ -וָּׁה, אֶּ ה  ְיהוָּׁ -ְכַגןֲעֹמרָּׁ

ץ מִ  רֶּ ָך;  :  9ו  לים לתהיראה  ו  .ְצַרִים, ֹבֲאכָּׁה ֹצַערְכאֶּ ן ֵביתֶּ שֶּ נֶּיָך ַתְשֵקם  ְוַנַחלִיְרְויֻּן, ִמדֶּ ר נאמ  .ֲעדָּׁ

  –  13ח  כ  אליחזק. ראה גם  16  ; ד'10,  8  ב  שיתאר)ב  מו נבדל מעדןשלוש פעמים שהגן עצ

ן ַגן  בעדן. שגן הזהו  (. שוב, ִהיםֱאֹל-ְבֵעדֶּ

תוַ   כתוב:  8  וקמשך פסהב ם, אֶּ ם שָּׁ ר -יָּׁׂשֶּ ר יָּׁצָּׁ ם ֲאשֶּ דָּׁ אָּׁ כדי שישכון ה' שם בגן זה את האדם    .הָּׁ

ל עדן  ים שנוספ  ותשמום, נקי מחטא.  מצב של תעודו בנועד להיות מקום משכנו ב  הואושם,  

א  ל  ; 13  חכ  אל)יחזק  ֱאֹלִהים-ןגַ   תא( ו3א  נ  ו יהעיש;  10ג  י  שית)ברא  ְיהוָּׁה-ַגן  את  והגן כוללים 

9). 

ְיהוָּׁה ֱאֹלִהים, ִמן  (:9הגן )פס'    עציעל  נאמר  ז  וא ל-ַוַיְצַמח  ה, כָּׁ מָּׁ ֲאדָּׁ ְוטֹוב  -הָּׁ ה,  ְלַמְראֶּ ד  נְֶּחמָּׁ ֵעץ 

עַהַדַעת טֹוב וָּׁ  ן, ְוֵעץ,ַהגָּׁ  תֹוְךם, בְ ְוֵעץ ַהַחִיי ְלַמֲאכָּׁל  . רָּׁ

המָּׁ נֶּחְ יות כל עץ נדרש לה  תזונתי.בעל ערך  ,ְוטֹוב ְלַמֲאכָּׁלאסתטי, ערך  , בעלד ְלַמְראֶּ

ן  הראשון שנזכר, עץ החיים, היההעץ     וקיבוע   האמצעי לשימור  אמור להיות  עץ זה  .ְבתֹוְך ַהגָּׁ

אכילה מעץ   האדם.  שלהחומריים  לחייו  ייתן תוקף נצחי הוא    של אושר.  חיים במצב  קיומם של

שבעדן,   מקומו של העץ היה בתוך הגן  רי.לתי אפשלבגופני,  ה  י,הפיזת  תהפוך את המווזה  

זה נמצאותמרכזו. התב נוספות לעץ  ג24,  22  ג  שיתבברא   ייחסויות  י18  ; משלי  י30א  ;  ג  ; 

 . 19, 14, 2ב ; כ 7 ב לות; ההתג4ו ; ט 12

ע  ְוֵעץ  : ואז נזכר עץ נוסף וָּׁרָּׁ   ע על מצבי  אהו   .17  ב  שיתפה ובברא  זכר רק הוא נ  . ַהַדַעת טֹוב 

  א   יםדברבאלוהים.  אם להיות כהשאלה    שללממה לא, כמו  לך וטוב  הכי  ה  היכולת להחליט מ

ב  39 שימוש  )  מושגנעשה  עזה  וָּׁרָּׁ ל  (טֹוב  בבקשר  שהם  צעירים  די בנים  להחליוגרים    ט ים 
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ת)  איותהחלטות אחר   קבלתלבקשר    משתמש בו  9  גא  מלכים  אחראיות;  החלטות   -ִלְשֹפט אֶּ

ע-יןבֵ   ִביןְלהָּׁ  ַעְמָך ְלרָּׁ ורע  שגומה  . (טֹוב  את    " "טוב  שמדגיש  האדם החלטות  ל  שיהכוח  של 

 להשפיע על מצבו ורווחתו, לכאן או לכאן. 

כתוברבים   לא  אבל  תפוח,  עץ  כאל  אליו  תפוח.  מתייחסים  הוא  ד  ובתלמו  במדרשים  שפריו 

רם לכל אחר שגובגפן, שכן אין פרי    ו שמדוברמי שסבר  ש י  .יימות דעות שונות לגבי עץ זהק

שכן חשבו שבאותה    ,מדובר בחיטהרים  חכמים אח לדעתם של    .אומללותות ומרורכך הרבה  

האיש ההוא אכל  ה, אנו אומרים לא  "כאשר אין באדם דע  .כעץ  ,צמחה לגובהחיטה  תקופה  

ם  רק כשהיו בוגריהתחילו ללמוד    תינוקות,  מאחר שהחיטה מייצגת ידע  .יו" פת של חיטים מימ

הייתה שמדובר בעץ תאנה מפני שהעלים  הדעת  על זיהוי עץ    נוספתדעה    חיטה.לטעום  דיים  

למאכל    עץהכי טוב  , מפני שחווה ראתה  פי דעה אחרתלמערומיהם.    לכיסוי  ותרשימשו לחגו

אכילה אלא גם אתרוג ראוי לפרי עץ הכיוון שלא רק  ממדובר בעץ אתרוגים  ,  (6  ג  שיתא)בר

 . צמוהעץ ע

 14-10ב  שית בראנהרות שבגן: ה .ב

זה פ  בקטע  על  ניתנים  שבגן.רטים  קוראים    הנהרות  אנחנו  מקור   10בפסוק  ראשית,  על 

הללו הנהרות  תְונָּׁהָּׁ :  ארבעת  אֶּ ְלַהְשקֹות  ן,  ֵמֵעדֶּ ֹיֵצא  ם-ר  ּוִמשָּׁ ן;  ְוהָּׁ ַהגָּׁ ֵרד,  ִיפָּׁ לְ ,  ה  ַאְרבָּׁ יָּׁה,  עָּׁ

אִשים ונכנס לתוך  .רָּׁ יצא מארץ עדן  שך הטקסט  ת. המ ה נהרוהגן, ומשם נחלק לארבע  נהר 

 . אר כל נהרמת

ה בפסהנהר  מתוארים  ושמו  ִפישֹון  : 12-11  וקראשון  ד,  חָּׁ אֶּ הָּׁ כָּׁל  ֵשם  ֵאת  ַהֹסֵבב,  ץ  -הּוא  רֶּ אֶּ

ר ֲאשֶּ ה,  ב-ַהֲחִוילָּׁ הָּׁ ַהזָּׁ ם,  ץּוזְ  .שָּׁ רֶּ אָּׁ הָּׁ טֹו  ַהב  ַהֹשהַ ;  בַהִהוא,  ן  בֶּ ְואֶּ ַהְבֹדַלח,  ם  אינו נהר    .םשָּׁ זה 

  18ה  כ  שיתבבראהמוזכרת    ה" רץ החוויל"א  יאור.ה  ,הנילוס  זהומסורת  הי  לפכר בימינו, אך  מו

מקום הנהר בארץ   מהעים  אבל איננו יוד, לישראל  יתמזרח,  ערבחצי האי  במרכז    כעתנמצאת  

בו זהב,  אלה מצ  וקים זו. בפס ַהִהואוין שזהו מקום שיש  ץ  רֶּ אָּׁ הָּׁ   –יש בה בדולח    .טֹוב  ּוְזַהב 

ההשרף   של    םגמוזכר    .)קמפור(  המור  של  ההמתקתק  ארומהבעל  ה" קיומה    שוהם"אבן 

מ וכך  הן  עשירה  זו  ארץ  ש  שדגו)אוניקס(,  אלה  חן  אבני  חן.  ובאבני  מלפני  שרבמים  ידים 

 אל ביחזק  שמצוין כפי  מגוון אבני חן,  כוסה בתה מארץ זו היי  לפני כן   .נפילת השטן-התמרדות

 .  13ח כ

של   השנישמו  בפסמ  הנהר  ַהֵשִני-םְושֵ   : 13  וקופיע  ר  ִגיַהנָּׁהָּׁ כָּׁלַהסֹובֵ   הּוא  ,ןחֹו,  ֵאת  ץ  -ב,  רֶּ אֶּ

 .כּוש

ץ כּוש-הּוא ַהסֹוֵבב, ֵאת כָּׁלגם הנהר הזה אינו מוכר לנו כיום.   רֶּ ת  פעמים רבו  מציינת  "כוש" .  אֶּ

א שגם הואת ארץ אתיופיה, אבל משמעות זו תיצור בעיה גיאוגרפית בהקשר זה. מקום אחר  

)ששלטו  וא  ה  "כוש" נקרא   הכשים  בבלארץ  למ ממ(  על  לנהר    ופוטמיהסזרח  ומזרחית 

 מבחינה גיאוגרפית. הנזכרת בפסוק זה, שכן היא מתאימה  "כוש" החידקל. זו הכוונה ב

ל, הּוא ַהֹהֵלְך ִקְדַמת ַאשּו :14 וקבפספיע רביעי מושמו של הנהר ה קֶּ ר ַהְשִליִשי ִחדֶּ  .רְוֵשם ַהנָּׁהָּׁ

 בימינו בצפון עירק.  ,ְדַמת ַאשּור ִק ְךלֵ הּוא ַההֹ טיגריס( א גם החידקל )הנקרנהר 



10 

 

ְרִביִעי, הּוא פְ  ר הָּׁ תְוַהנָּׁהָּׁ ם  ם. הוא זורם באזור בבל העתיקה או דרו נהר זה מוכר היטב כיו  .רָּׁ

 ל ימינו. עירק ש

מוכרים.   אינם  ושניים  לנו  מוכרים  מהם  ששניים  הנהרות,  ארבעת  הם  הבדלים  האלה 

נוח, ששינה אתמי  ולמבבגלל הככל הנראה  גרמו  נ  יםהגיאוגרפי ם באותפני כדור הארץ    מי 

 . ימים

כדי לעבוד את האדמה  הגן שבעדן, הוא היה גן רווה, שהושקה היטב.  אם נסכם את תיאור  

ניטעו בצטרך לההלא  אדם   יתרה מכך, כבר  לכת על מנת למצוא מים.  עצים שהיו    גןרחיק 

למראה למאכל.    נחמדים  העוטובים  ללמודשבגן  צים  מן  מקום   יצר ים  אלוהש  ניתן    במתכוון 

 . יםהנשיספק מזון ויופי מ

IV .17-15 ב שיתברא: בגן עדן הברית    

עדןלברית   גן  חלקי  של  מפורט  שני  הראשון  ארב  30-28  א  שיתבבראם.  את  ע  ומכסה 

לראשית  ראשונות:ה  הוראותה הארץ,,  את  שנית,  אותה  אכלסל  מלא  את  ;  ארץ, הלכבוש 

, כלומר לשלוט בעלי החייםב, לרדות  שלישית  ;החומריהעולם    סמכות על  וט עםשללכלומר  

מכסים    (17-15)  ב הפסוקים מפרק  מהצומח.  רביעית, לאכול מזון    בממלכת החי;  עם סמכות

מה מותר  בגן;    הנותרות: העבודה הגופנית  מצוותואת שלוש ה  זוחלק השני של ברית  את ה

   .תציועל חוסר נש העו בגן;ומה אסור לאכול 

 15 ב  שיתדן: ברא פנית בגן עגו עבודה א.  

ת ם; ַוַיִנֵחהּו ְבַגן-ַוִיַקח ְיהוָּׁה ֱאֹלִהים, אֶּ דָּׁ אָּׁ ְמרָּׁ -הָּׁ ּה ּוְלשָּׁ ְבדָּׁ ן, ְלעָּׁ  .ּהֵעדֶּ

בברית  החמישית    וראההה להכלולה  מתייחסת  גוזו  בגן:  עבודה  ולשמור פנית  אותו  לעבוד 

ן-ןִנֵחהּו ְבגַ ַויַ ה בריאתו,  שמהמקום שבו התרח עליו. ה' אלוהים לקח את האדם   רא אדם נב  .ֵעדֶּ

אלוהים הניח אותו בגן מצביע על מנוחה.    "להניח"   מחוץ לגן ואז ה' אלוהים הניח אותו בתוכו.

ה מנוחה בתהילים צמקום  מוצגת ככמו שהארץ המובטחת  מנוחה  מקום  שכן הגן היה  שבעדן,  

ר) 11 ל ןְיֹבאּו-ִאם ,יִנְשַבְעִתי ְבַאפִ -ֲאשֶּ ִת -אֶּ  .(יְמנּוחָּׁ

היי כפולההמטרה  בְ :  תה  ּהְלעָּׁ ְמרָּׁ ּוְלשָּׁ ּה  הגן    .דָּׁ את  הגופנית  שים    –לעבוד  שהפעילות  לב 

החטא הקדמון של  רק לאחר    באהת. העבודה לא  הבריאה המקורילק מ חקיימת כבר כהייתה  

ם  האד  ני לאלוהים.שירות רוחגופנית הייתה  הפעילות  ההאדם, היא הייתה קיימת גם לפניו.  

כד לא  שם  אותונמצא  שישרתו  מ   י  להיות  כדי  כתוב  שרת.אלא  ּה  ואז  ְמרָּׁ לשמורּוְלשָּׁ כמו ,   ,

בברא לגן  .  24  ג  שיתשמופיע  להתייחס  האדם  לב  בתשעל  הגן   השמירהגוננת.  מומת  על 

 לאלוהים.תהיה צעד של ציות 

חלק מהש הייתה  עבודה  המושלםוב,  זה  ו,  קיום  קלה בשלב  הייתה  הוהא  היא   אתניבה  רץ 

   רק לאחר החטא הקדמון.ישתנה המצב . ודה מפרכתהייתה זו עב . לאפרייה בקלות
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 17-16 ב שית ברא מה מותר ומה אסור לאכול בגן עדן: ב.  

ם ֵלאֹמר:-ה ֱאֹלִהים, ַעלַצו ְיהוָּׁ ַויְ  דָּׁ אָּׁ ֹכל תֹאֵכל-ִמֹכל ֵעץ הָּׁ ן, אָּׁ  ...ַהגָּׁ

על  תרו ואלה שנאסרו לים שהואכמתייחסת למ עדן גן בברית השישית הכלולה  מצווהה

ַוְיַצו ְיהוָּׁה  :  16  וקבתחילת פס ,שניתנת בלשון מצווהבתנ"ך הראשונה הוראה הזו האדם. 

אָּׁ -ֱאֹלִהים, ַעל ם ֵלאֹמרהָּׁ ֹכל -ִמֹכל ֵעץ: למה שמותר דם כולקובהמשך הוא מתייחס  .דָּׁ ן, אָּׁ ַהגָּׁ

 ירקות.מכל הול ו לאכל והותר, צמחוני היות צריך לעדיין האדם היה  .תֹאֵכל

עּו : 17 וקחילת פסר אחד בתואז ניתן איסו נּו ֵמֵעץ, ַהַדַעת טֹוב וָּׁרָּׁ  ... לֹא תֹאַכל, ִממֶּ

יקבל   אםד לבחון נועהאדם לרצונו של אלוהים. היה זה מבחן ש גיבן איך ילבחונועד איסור זה 

  שניתנה לו סמכות מאחר  ש  חשובלא היה אמור להאדם  לו.  וייכנע    האלוהיםרצון  את  האדם  

 החוק האלוהי.  מטור ופ י באלוהיםבלתי תלו ,איצמעהוא על הארץ 

יז על עצמו  יכרואת זכותו של אלוהים לשלוט    "האם האדם, בדומה לשטן, ידחההשאלה היא,  

נברא במצב של ניסיון רק לתקופת    נועד המבחן הזה    " שהוא בלתי תלוי באלוהים? . האדם 

נב  )לא "התקבעה"(,  לא קיבלה אישור סופי  צור נברא שעדייןת ישדוק רא קדוש כלומר הוא 

  היכולת לבחור תנה  ואישור. לאדם ני  קףלתו   דייןע  דה זו הקדושה הזאת לא זכתהאבל בנקו

כאל או אחרותבחירות  וק  בניגוד לטבעו.אף    ה  מושלם  היה  יכולת  הוא  לו  הייתה  דוש, אבל 

  והים ולציית לבחור לאהוב את אל  וראמהיה  האדם  א מושלמת.  בחירה לא קדושה וללבחור  

בסופו של    ה מקבלתה בהצלחה, הקדושה שלו הייתר מבחן זעוב  היה   לאלוהים. אם האדם

 יכולתו לחטוא.לא היה בואז  נצחי תוקףאישור ו דבר

דו קרה  דבר  למלאכיםמה  ניתנה  התמרד,  השטן  כאשר  המלאכים.  היה    זכות   עם  בחירה. 

במצב של    "התקבעו"   השטן  שאלה שהלכו בעקבות  כך  ,ר בדבר שמנוגד לטבעםבכוחם לבחו

נהיו  בשטן  המלאכים שלא בחרו    שביכולתם לעשות הוא לחטוא.מה  שלהם וכעת כל  הרשע  

וכע  בקדושתם  יכולת    ת"מקובעים"  יותר  להם  קיבלה   לבחוראין  שלהם  הקדושה  לחטוא. 

ו תקופת  אישור  לאחר  "התקבעה".  עובר ,  ניסיוןהנחתמה,  אדם  היה  המבחן   את  אילו 

ה גם  שלו  קדובהצלחה,  וחושה  אישור  מקבלת  והייתה  הוא במ  ".עת"מתקבתם  זאת,  קום 

במצב   קדושמ"התקבע"  שאינו  בעל;  ושחת,  שטבע    הוא  כל  הוא חוטא;  לעשות  ביכולתו 

יישארלחטוא.   י  האדם  שינוי. אלה מאיתנו שמאמינים  מיוזמתו  חולל  במצב זה עד שאלוהים 

 בל חותם ותוקף "מקובע" קשלנו תכאשר הצדקה  קבלו גוף חדש בתחיית המתים; אז,  בישוע י

  .לנו יותר יכולת לחטואיה תה, לא וסופי

 17 ב שית א ציות: ברחוסר העונש על  ג. 

נּו ִכי... ְלָך ִממֶּ  .מּותמֹות תָּׁ , ְביֹום ֲאכָּׁ

או   עדן  הכלולה בברית  השביעית    נחיהההההתניה  רוחני. המוותמו   העונש:  היאגן  יגיע    ות 

ְלָך ִממֶּ   ִכי:  'הת פי  הפריום שבו תתרחש  ב מתייחס למוות רוחני מפני    ברור שזה  . נּוְביֹום ֲאכָּׁ

ביו שא גופנית  מת  לא  מהפרי דם  אכל  שבו  כשהמשמע  ם  רוחנית,  מת  הוא  היא האסור.  ות 

מופיע    תמות  מותהאזהרה.  חומרת  מדגיש את    מות תמות" " הכפול  הניסוח  פירוד מאלוהים.  

ב'    כים אמל;  16ב  ; כ44ד  י  ל אא; שמו7  ; כ4  ; ג17  ב  שית: בראבתנ"ך ארבע עשרה פעמים

כרזה על עונש מוות זו ה. 14,  8ג ; ל18 ג אליחזק;  8ו כ ויהירמ  ;16,  6, 4 ב אכים ; מל42 ,37

שמיים,   דיןתוקף  ממידי  מלכותי.  פסק  או  בראשית  שמיימי  ספר  של  דין   זהו  בהקשר    פסק 
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עץ חטא    –בגלל החטא הקדמון    עד היוםבו  נש  העונש שהעולם כולו נע. אם כן, זהו  שמיימי

  (.(original sin ושג "החטא הקדמון" זהו מ .קו אדם וחווה מגן עדן לדעת, שבעקבותיו סוה

אינה את    היהדות  הזאת,מקבלת  מוסלפיכך  התפיסה  כיצד  לפחות  ,  קיימות  זה?  פסוק  בר 

השקפ הרבנית  ותארבע  מת,  " ביום" שלדעתם  מים  חכיש  .  ביהדות  לא  הוא  אכל  אדם   שבו 

אדם לוהים הניח  שמתוך רחמים אלים  אחרים סבור.  מוות  , בןבן תמותהלא רק הפך להיות  א

שנים.  לחיות   לאלף  השווה  אלוהים  של  אחד  רקיום  חי  ושלו  אדם  מאות  שנה,   שיםתשע 

א שאלמלניתנו לדוד,  והשנים האחרונות  ים חטאו נחסרו מחייו שבע שבגללחכמים מלמדים  וה

ס רק  ייחמת  "ביום" שית היא  הדעה השלישיות רק שלוש שעות.  אמור להיוולד נפל ולחכן היה  

  . ההשקפה הרביעית היא שאדם ימות )יום שישי(  דבר   מות בסופו שלליום בשבוע שבו אדם י

לא    " ביום-בו"  אם  חטארק  על  בתשובה.יכה  חזר  הוא  אבל  מג  ,  הם  הניסיונות  אלה  וון 

חטא  ,  הקדמוןהחטא  ות  בעקב  הלפישתפיסה  ות את הלדחבמטרה  המפותלים של החכמים  

   ם.עד היו נש העולם כולו נע עץ הדעת,

 

V .25-18 ב שיתאברחווה:  תאברי   

 18  ב שית: ברא המצב בגן  א.

 ֹ ר ְיהוָּׁה ֱאֹלִהים, ל ֱעׂשֶּ -אַויֹאמֶּ ם ְלַבדֹו; אֶּ דָּׁ אָּׁ ר, ְכנְֶּגדֹול-הטֹוב ֱהיֹות הָּׁ  . ֹו ֵעזֶּ

ר ְיהוָּׁה אֱ   המצב:  הבהרתהקטע האחרון נפתח ב ית. הוא השוב ניתנת הצהרה אלו  .ֹלִהיםַויֹאמֶּ

ֹ   :פוסק ם    טֹוב-אל דָּׁ אָּׁ הָּׁ אלוהים    ימי   תשבש  .ְלַבדֹוֱהיֹות  אף  ל  הכו ש  אמרהבריאה  טוב, 

ב  םיהשמיש היו    8  א  תשיבראהמוזכרים  של  שלמיםלא  המאורות  ללא  ו  18  וקפס  ללא 

פ של  פסש  הימים-מיםהו ;  20  קוסהציפורים  את    10  וקל  חסרו  פעדיין  של  ;  21  וקסהדגים 

פסהארץ  ו ח ללא    שלמהאינה  ין  עדי   10  וקשל  פסוהא  יים בעלי  של  וכעת,    ;26-ו   25  וקדם 

  מתארת את מה   טֹובהמילה  .  טֹוב-לֹאעל כך אומר אלוהים  אבל    ,אינו שלםהזכר ללא הנקבה  

  יה לבד.לא היה בכוונתו של אלוהים שהזכר יהשל אלוהים.  תואם את כוונתואו  שהולם

ה(:  18שך פס'  אלוהים אמר )בהמ ֱעׂשֶּ ר, ְכנְֶּגדֹולֹו עֵ -אֶּ ישנם עזר כנגדו.  זקוק לאדם  הכלומר,    .זֶּ

המודרנית שסב  בעת  משפיל. שז  וריםמי  מונח  כך.    הו  זה  אין  אלאבל  נאמר  על  עצמו  והים 

;  20ג  ; ל3  לים כ; תהי12  ז  ל אא; שמו29,  26,  7ג  ; דברים ל4ח  שמות יראה    ." ונזר"עשהוא  

צביע על ה שמים, מבקשר לאלוה  תשמשמ  ֵעזֶּרהמילה  .  5ו  ; קמ8  ד ; קכ11-9ו  ; קט2  ע  ;2ו  מ

 בצורה שלילית. התכך שאין לתפוס או

היא עוזר  ,  20  וקרק פה ובפס  השמופיע  ,דֹונֶּגְ כְ המילה  המשמעות המילולית של    : ְכנְֶּגדֹו  ֵעזֶּר

תאים לו; עזר  : עזר כמוהו; עזר מתהמשמעות הבסיסית כולל.  , גלוי כולוולו, לפניושנמצא מ

אדם קיבל בזמן בריאתו,  שכל מה  לו.    ימה אזוג שמת  תבשהוא    זרוע   ;אם לולו; עזר תואוי  ר

האיש באוגם  אותו  שתשלים  מישהי  היא  תקבל.  מה  בזכרלאפן  שחסר  מה  את  שתספק   , ,

כך שהוא זקוק לעזרה אדם נברא  יכול לעשות לבדו.    לעשות את מה שהזכר אינושביכולתה  

היה   אדם  הדעתעץ  טא  חת ורוחנית. לפני  פיזית, חברתי  בחינהמ  לו  תואמתשל שותפה, והיא  

 . לא תחרותית ,תה משלימההיי הזוהמנהיגות  אבל, ראשה
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   20-19  ב שית ברא  :אדם מגלה מה חסר לו ה .ב

יבין מה חסר  עצמו  צה לוודא שאדם  וא ראבל ה  מה חסר לאדם, למה הוא זקוק,ידע  אלוהים  

יי בדרך  זאת  עשה  אלוהים  לאדםלו.  בנותנו  לקרוא  חודית  החייםבעללכל    מותש  סמכות  :  י 

ר   ֱאֹלִהיםַוִיצֶּ ֲאדָּׁ -ִמן  ְיהוָּׁה  כָּׁלהָּׁ ה,  ְוֵאתַחיַ -מָּׁ ה  דֶּ ַהשָּׁ ל-כָּׁל  ת  אֶּ ַויֵָּׁבא  ַמִים,  ַהשָּׁ ִלְראֹות -עֹוף  ם,  דָּׁ אָּׁ הָּׁ

א-ַמה אלֹו; ְוֹכל אֲ -ִיְקרָּׁ ר ִיְקרָּׁ ש ַחיָּׁה, הּוא ְשמֹו-שֶּ ם נֶּפֶּ דָּׁ אָּׁ לַויִ  .לֹו הָּׁ ם ֵשמֹות, ְלכָּׁ דָּׁ אָּׁ א הָּׁ ה  הַ -ְקרָּׁ ְבֵהמָּׁ

ַמיִ ּו דָּׁ ת ַהשָּׁ ם, ּוְלֹכל, ַחיַ ְלעֹוף ַהשָּׁ ה; ּוְלאָּׁ ר כְ -ם, לֹאדֶּ א ֵעזֶּ צָּׁ  . דֹונֶּגְ מָּׁ

החי  של    וצאמה ִמן:  19בפסוק    מתוארממלכת  ֱאֹלִהים  ְיהוָּׁה  ר  ֲאדָּׁ -ַוִיצֶּ כָּׁלהָּׁ ה,  הַחיַ -מָּׁ דֶּ ַהשָּׁ   . ת 

הבר,   חיות  הן  מבשכן  אלה  ה)  ויתות חיות  לפ  (הבהמכל  בגן  היו  פסכבר  כן,    . 20  וק י  כמו 

ַמיִ עֹוף  -ֵאת כָּׁל  אלוהים יצר על ידי    רוהם נוצ  ה:הממלכת החי ושל האדם ז. המוצא של  םַהשָּׁ

ה-ִמן אלוהים מָּׁ ֲאדָּׁ   .הָּׁ

מובאים החיים  בעלי  )פס'    כל  האדם  ל(:  19אל  אֶּ ַמה-ַויֵָּׁבא  ִלְראֹות  ם,  דָּׁ אָּׁ א-הָּׁ  הדבר  .לֹו-ִיְקרָּׁ

שמר עבריאה  לדבר  היכולת  עם  נברא  ניתן  אדם  עי  תדעלת.  סיבות  משתי  קריות:  זאת 

לראשית,   השמות  עבפרשת  פני  כל  שמות  הם  בבל  בעלי  ו  רייםמגדל  רק הם  משמעות 

קיים  בע היה  לא  היהודי  פי שהעם  על  לאז  ברית, אף  גם  יש  גדל בבל  אחר פרשת מעדיין. 

ת ילים בתנ"ך הם בעלי משמעומשחקי המשנית, לפני מגדל בבל כל  שמות שאינם עבריים.  

משחקי וגמאות לשימוש שעשו אדם וחווה בהם ד   25,  1  ; ד 20 ; ג 23  ב  שיתברא.  רק בעברית

 לים שהם בעלי משמעות רק בעברית, מה שמוכיח שהשפה שאדם דיבר הייתה עברית.מי

אְוֹכל ֲאשֶּ ידי מתן שמות לחיות:    ם החי עלעול( בלשלוט)  לרדותהאדם מתחיל   ם  -ר ִיְקרָּׁ דָּׁ אָּׁ לֹו הָּׁ

ַחיָּׁה ש  ְשמנֶּפֶּ הּוא  הוא    .ֹו,  שם  סמכות.מעשמתן  שמביע    ראובן  בני  38-37ב  ל  ברבמדב  ה 

ה  שהםגינו  הפ או  בעלי  לערים שכבשו שמות,  לערים    שמות חדשיםקראו בסמכות כשנתנו 

הסב את  לו על יהודה ו  שהייתה שתמש בסמכותה ופר שפרעה נכמסו 34ג כ כים ב במל. שבנו

יהודה כדי  בכוח שלטונו על  לך בבל  מהשתמש    17  דב ככים  במל  ם. שמו של אליקים ליהויקי

א  .שמביע סמכותעד  א צישם ה   תינתנ  את שם מתניה לצדקיהו.  הסבל ר ִיְקרָּׁ ם -ְוֹכל ֲאשֶּ דָּׁ אָּׁ לֹו הָּׁ

ְשמֹו הּוא  ַחיָּׁה,  ש  ְשמֹוההמילים    .נֶּפֶּ על  מאשרות  ּוא  האדם  החי.   את הסמכות של  ממלכת 

 .היה לשמם,  תשנתן להם בעברי םהש

ם ֵשמֹות,  ַויִ   :נאמר  20  וקפסב דָּׁ אָּׁ א הָּׁ ה ּוְלעֹוף  הַ -ְלכָּׁל ְקרָּׁ הְבֵהמָּׁ דֶּ ַמִים, ּוְלֹכל, ַחַית ַהשָּׁ האדם   .ַהשָּׁ

ן כבר נמצאות תות, מה שמראה שהוריות של חיות: לבהמות המבויקטגלשלוש  קרא שמות  

ולא צורך    בגן  האדםהיה  אל  אותן  השמייםל  ,להביא  לחיו  עוף  כלומר  השדה,  חיית  ת  ולכל 

את   מספק  20ן של פס'  חי. החלק האחרועל ממלכת ההאדם    וןשלטזה מימוש של  היה  הבר.  

דָּׁ נתן לאדם לקרוא שמות לחיות:    הסיבה שבגללה אלוהים ְכנְֶּגדֹו-ם, לֹאּוְלאָּׁ ר  ֵעזֶּ א  צָּׁ ,  אדם  .מָּׁ

  –  ייתן מענה לצורך שלומישהו שבממלכת החי  אין  ש  כעת  ראותלכול היה  יסיונו האישי, ימנ

האדם ת שלו.  יש את הבדידודג, אם כן, מ. תהליך זהאת החסר בום  י, להשלאותו  השליםל

  יקרא תשוזוגו    תלב  חשביתשאישה  ראוי להיות העוזר שלו,  ש  נבראמצידו לא מצא שום יצור  

 .תואםבשם  לפיכך
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 22-21 ב שית ברא  צירת האישה: י .ג

ַעל ה  ַתְרֵדמָּׁ ֱאֹלִהים  ְיהוָּׁה  ַוִיישָּׁ -ַוַיֵפל  ם,  דָּׁ אָּׁ ַוִיקַ הָּׁ ַויִ ן;  יו,  ִמַצְלֹעתָּׁ ַאַחת  ׂשָּׁ   רְסגֹ ח,  נָּׁהבָּׁ ן   .ר, ַתְחתֶּ ַוִיבֶּ
ת ר-ְיהוָּׁה ֱאֹלִהים אֶּ ע ֲאשֶּ ַקח ִמן-ַהֵצלָּׁ הָּׁ -לָּׁ ה; ַוְיִבאֶּ ם, ְלִאשָּׁ דָּׁ אָּׁ להָּׁ ם-, אֶּ דָּׁ אָּׁ  .הָּׁ

ה ַעל :םמיליח בנפת  יצירת האישהור  תיא ם, ַויִ -ַוַיֵפל ְיהוָּׁה ֱאֹלִהים ַתְרֵדמָּׁ דָּׁ אָּׁ ןהָּׁ והים הפיל  אל  .ישָּׁ

מפרשים שזה נועד כדי ללמד את הגבר שאל לו לריב   חכמים הקה.  , שינה עמומהעליו תרד

א עם  הזמן  מכעיסכל  משהו  עושה  היא  אם  זה"   שתו;  על  "לישון  או  מכך  להתעלם    –  עליו 

 דיוק המשמעות המקראית של הפסוק!ב אבל לא נחמד סיפור

יוַויִ פעם:    אז מסופר על הניתוח הראשון שבוצע איו ִמַצְלֹעתָּׁ ולית ת המילמשמעו ה  .ַקח, ַאַחת 

מדובר על צד גופו  אם כן    .ם מקבוצת העצמות המגנות על הריאותעצולא    צד  היא  "צלע" של  

,  3ז ; ל14, 12ה ת כ)שמו תישל ארון הבר דופןאו הון הצד משת לצישל אדם. אותה מילה מש

ס  ביח(; 25ו ל ; 20ו )שמות כ  המשכןצלע  –מבנה צידו של  של שמעותגם במ שימשה היא  (;5

ז ט   באל  מוההר )שצלע    –  צידו של הרוכן לגבי    (;8-5א  מ  אל)יחזקבמקדש  ימיות  פנות  לשכל

עצם במובן של    ערגמת כצלמתומפורשת ו  " צלע " (. רק כאן בתיאור בריאת האישה המילה  13

ובבית החזה גופו של אדם.  ומר ל, אבל מוטב להיות עקביים  בר משמעות הד  שמדובר בצד 

ואלוהים  ופו של אדם. הוא כולל גם בשר וגם עצם,  מג  הוש כלמחלק    נוצרהתהיה שהאישה  

ובגם  השתמש   אליהשהיה    בבשרגם  עצם  כ צמוד  מ,  להבין  שניתן  נ;  23  וקפספי  לקח זה 

נָּׁה  כתובואז  .  שהאישה שווה לאדםכך  צביע על  לה  של אדם כדיצידו  מ ר, ַתְחתֶּ ׂשָּׁ  –  ַוִיְסֹגר בָּׁ

 מייד את אדם מהניתוח. ריפאלוהים א

ת: 22 וקמתוארת בפסישה אה יצירת ר-אֶּ ע ֲאשֶּ ַקח ִמן-ַהֵצלָּׁ ם-לָּׁ דָּׁ אָּׁ ש  לקח והשתמ אלוהיםה'  .הָּׁ

ניסו    החכמיםצם ובשר.  כלל ע, שאדם  כלומר, משהו נלקח מצידו של   אישה.ר  ויצבה לבנות, ל

אשו של אדם  מראותה    ראבלא  הוא    :לאישה  למה אלוהים בחר בצד או בצלע כמקור  ירלהסב

מהאוזן,  בראה ; ולא  שלא תהא סקרניתן,  עימהלא ; ו(לא תתגאה ה )שא רוחה גס השלא ת כדי 

הכול;   לשמוע  תרצה  שמא  ושמא  מהפה,  פטפטניתלא  מהלתהיה  לא  גם  תה;  שמא    יה ב, 

עת; לכן אלוהים לקח  קלת ד; גם לא מהרגל, שמא תהיה  גנובתאית; גם לא מהיד, שמא  קנ

  חכמים ר, הלאחר שכל זה נאמאבל,  דם ערום.ין גם כשהאה גלויה לעשאינצנוע, ממקום צלע, 

  עזר! מתבאהסיקו שדבר מכל זה לא 

ת אֶּ ֱאֹלִהים  ְיהוָּׁה  ן  רהַ -ַוִיבֶּ ֲאשֶּ ע  מִ -ֵצלָּׁ ַקח  ם,  -ןלָּׁ דָּׁ אָּׁ הְלאִ הָּׁ מה  .שָּׁ החדשה כמה  בברית  פסוקים 

אִ   ִכי :  8א  ים  הראשונה לקורינתי  על ספר בראשית הםבססים את טענותיהם  שמ יש ִמן  ֵאין הָּׁ

ה ִמן הָּׁ  ִאשָּׁ א הָּׁ לָּׁ ה, אֶּ ִאשָּׁ ם נֹוַצר ִראשֹונָּׁה ְוַאֲחֵרי ֵכן  :  13  ביאוס  ל טימותאהראשונה    ;ִאישהָּׁ דָּׁ ִכי אָּׁ

 .ַחּוָּׁה

אותה    ואז מביא  הָּׁ ַויְ לאדם:  אלוהים  לִבאֶּ אֶּ ם-,  דָּׁ אָּׁ אלו  .הָּׁ של  מתנתו  הייתה  חווה  כן  הים אם 

 . לאדם. היא העזר כנגדו

 23 ב שית דם: בראא תגובתו של  ד.

ַהַפַעם  זֹאת  ם,  דָּׁ אָּׁ הָּׁ ר,  ׂשָּׁ   ַויֹאמֶּ ּובָּׁ ַמי,  ֵמֲעצָּׁ ם  צֶּ העֶּ לְֻּקחָּׁ ֵמִאיש  ִכי  ה,  ִאשָּׁ ֵרא  ִיקָּׁ ְלזֹאת  ִרי;  ִמְבׂשָּׁ -ר 
 ֹ  .אתז

אָּׁ  הָּׁ ר,  םַויֹאמֶּ הייתה תגובתו המיידית  . ..דָּׁ תיעוד  ו  , זו  אי   של המילים הראשונותזהו  שנאמרו 

ם  זֹאת ַהַפעַ חווה. אדם קרא:  וצאה שלאלה הובעה הכרה במבמילותיו  .פעם על ידי אדם צֶּ ם עֶּ
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ּו ַמי,  ִריבָּׁ ֵמֲעצָּׁ ִמְבׂשָּׁ ר  בריתמילים אלה משמשות    .ׂשָּׁ כאשר עשרת    ,1  ה  אל בשמוב  כנוסחת 

ל-ַויָֹּׁבאּו כָּׁללדוד.  אמונים    בעוהשבטים נש  ֵאל, אֶּ ִיְׂשרָּׁ ִוד-ִשְבֵטי  ַויֹאְמרּו לֵ   דָּׁ ְברֹונָּׁה;  נּו נְ אֹמר, הִ חֶּ

ְרָך ֲאנְָּׁחנּו ; אותו  היא המשלימה.  יןשל ברית נישוא  יםת אמונהרביטוי זה הוא הצ  .ַעְצְמָך ּוְבׂשָּׁ

 בלעדיה הוא לא שלם. 

קבע: ִיקָּׁ   אדם  ֵמאִ ְלזֹאת  ִכי  ה,  ִאשָּׁ לֻּ ֵרא  היש  נותן  .זֹאת-ְקחָּׁ ל  הוא  ו   –אישה  שם  כאןחווה,   יש 

שעברית הייתה השפה הראשונה.   ראהמה שמ,  שיש לו משמעות רק בעבריתמשחק מילים  

מהאיש,   נוצרה  לובה  נוצרהאישה  ניתנה  את  עבורו,  לה  נתן  לפי  שמה  והוא  מסורת ה. 

 ל עשרים.ראו בגיהרבנית, שניהם נב

 24 בת שיברא עיקרון הנישואין:   ה.

ת-ֵכן, ַיֲעזָּׁב-ַעל ת-ִאיש, אֶּ ִביו, ְואֶּ ַבק ְבִאְש -אָּׁ יּו ִאמֹו; ְודָּׁ ר אֶּ תֹו, ְוהָּׁ ׂשָּׁ דְלבָּׁ   .חָּׁ

הנישוא עיקרון  את  קובע  זה  ַי-ַעל  ין:פסוק  ת-ֲעזָּׁבֵכן,  אֶּ ִבי-ִאיש,  תאָּׁ ְואֶּ הבסיס  זהו    . ִאמֹו-ו, 

  של כניעה למרותםמולעבור  םמהת אימו עליו להתנתק שאיש יעזוב את אביו וא כדילנישואין. 

זיבה אין  ע  .תישגרו  עזיבה מנטאלית  , לאו דווקא עזיבה פיזית אלאאב ואם  בודילכ  האב והאם

 שהו אחר.למינאמנות ת הזו העברילי אלא במובן חיובי; משמעה במובן של

ַבק ְבִאְשתֹו:  שתויו לדבוק באואז על ובר מדשתו.  הוא מעביר את הנאמנות שלו מהוריו לא  .ְודָּׁ

  ד   יםדבר)  ודבקות באלוהים  שמירה על ברית  תכופותמציין    הפועלבק.  עם ד  כמול לדבוק,  ע

ה, לא לגורלם לגורלו קשור עכשיו  גורל(. יש כעת נאמנות חדשה;  20  ל  ;5ג  י  ;22א  ; י20  ; י4

 ה.אישהויש אהשל  בשותפות המשלימה המין האנושי השיגה את מטרתהוריו. בריאת של ה

קובע:  ואז   ר הוא  ׂשָּׁ ְלבָּׁ יּו  ד  ְוהָּׁ חָּׁ באמצעו  .אֶּ מושגת  מינית.האחדות  התייחדות  חבר   אדם  ת 

כשקיימו יחסי מין  חיבור שהחל  -קשרכלומר  ו לבשר אחד,  ; הם הי ריתבב  ונקשר אליה  לחווה

 ראשונה. פעם הב

 25 ב  שיתבראאינטימיות: ון העיקר   ו.

ם ְוִאְש  דָּׁ אָּׁ ם ֲערּוִמים, הָּׁ שּו תֹו; ְולֹאַוִיְהיּו ְשֵניהֶּ  .ִיְתֹבשָּׁ

התוםקטע   תיאור  עם  מסתיים  להסתכל   זה  יכלו  הם  האינטימיות.  עיקרון  זהו    שלהם. 

תאווה.    הםבמערומי בנוללא  חשו  לא  הם  שקיפות,  הייתה  זה.  עם  זה  מה    היהח  להם 

לא   מפני  היה  להסתיר.  לחשש  הייתהניצול  טוטאלית,  חשי  רעה.  היו פה  הם  בושה.  ללא 

בושה, מפני שלא עשו שום דבר רע. בנקודה זו, לא לפני זה, ללא    אלוהים וזהי  ערומים לפנ 

תיאור של בריאת הזאת שלהם מסכמת את ההאחדות  ש.  נלחמה נגד הנפשהייתה כל תאווה  

 אדם וחווה. 
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