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. סיפורי ראשית העולם 1

 והאנושות

 : סיפור הבריאה הראשון בראשית א' 1.1
 ב': פתיחה-פסוקים א'

 

ית,  א ֵראשִׁ אבְּ רָּ ֶרץ בָּ אָּׁ ֵאת הָּׁ ם, וְּ ַמיִׁ ים, ֵאת ַהשָּׁ ה  ב  .ֱאֹלהִׁ תָּׁ יְּ ֶרץ, הָּׁ אָּׁ הָּׁ ֹבהּווְּ ֹחֶשְך, ַעלֹתהּו וָּ ֵני -, וְּ פְּ

ַרֶחֶפת ַעל ְתהֹום; ים, מְּ רּוַח ֱאֹלהִׁ ם.-וְּ יִׁ ֵני ַהמָּׁ  פְּ
 

א  רָּ  יצר -בָּ
ֹבהּו  מציאות לא מאורגנת, בלאגן.  - ֹתהּו וָּ

 ריק או מים.  - ְתהֹום
 

בפסוקי הפתיחה מתואר המצב שלפני בריאת העולם. כאשר ביקש אלוהים לברוא את העולם 

ֹבהּו)השמיים והארץ מייצגים את העולם כולו(, היו לפניו רק תוהו ובוהו " ְוָהָאֶרץ, ָהְיָתה  .." ֹתהּו וָּ

ֹחֶשְך, )=חומר גולמי חסר צורה ומשמעות(, חושך, תהום ומים, ומעל כל אלה ריחפה רוח אלוהים "וְ 

 ְפֵני ַהָמִים.". -ְפֵני ְתהֹום; ְורּוַח ֱאֹלִהים, ְמַרֶחֶפת ַעל-ַעל

 

 תיאור זה מרמז לשני דברים:

גם במצב של חוסר סדר וחוסר משמעות בחומר הגולמי,  - בעולם היה קיים חוסר סדר והיגיון .א

 .ב הזהאלוהים שולט גם במצרוח אלוהים מרחפת מעל כל החומרים והיסודות. כלומר, 

 ישנם שני סוגים של בריאה: -סוג הבריאה .ב

כלומר, כאשר ניגש אלוהים למלאכת הבריאה, כבר עמדו לרשותו  "יש מיש".בריאה  .1

חומרי גלם, כמו למשל מים, מהם יצר את העולם. מכאן אנו מבינים שלפני בריאת העולם 

 היו יסודות בסיסיים שמהם ברא אלוהים את העולם. 

כלומר, בריאה מכלום. יש הטוענים שלא היה קיים דבר לפני בריאת  "יש מאין".בריאה   .2

 העולם. אלוהים ברא את היסודות ומהם הוא ברא את העולם. 

 

" לפננו קיים קושי, האם אלוהים מרחף מעל המים? שהרי ְורּוַח ֱאֹלִהים ְמַרֶחֶפת ַעל ְפֵני ַהָמִים"

 אלוהים"?לאלוהים אין צורה, מהי בעצם אותה "רוח 

 רוח סערה מעל המים.  יצראלהים יכול להיות שהכוונה היא שא. 

 נוכחות האלהית מעל המים.שמראה את הביטוי מנגד אולי מדובר על ב. 
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 בריאת האור -היום הראשון :ה'-ם ג'פסוקי
 

י  ַויֹאֶמר ג  הִׁ י אֹור; ַויְּ הִׁ ים, יְּ ים ֶאת  ַוַיְרא ד  .אֹור-ֱאֹלהִׁ אֹור,  -ֱאֹלהִׁ יהָּׁ ל;  טֹוב-כִּ אֹור   ַוַיְבדֵּ ים, ֵבין הָּׁ ֱאֹלהִׁ

ה;   ה  .ּוֵבין ַהֹחֶשְך לָּׁ יְּ א לָּׁ רָּׁ ַלֹחֶשְך קָּׁ אֹור יֹום, וְּ ים לָּׁ א ֱאֹלהִׁ רָּׁ קְּ יַויִׁ י-ַוְיהִּ ד.-ֶעֶרב ַוְיהִּ  }פ{   ֹבֶקר, יֹום ֶאחָּ

 אמר  -ַויֹאֶמר
 יראה  -ַוַיְרא 

י  שהוא טוב  -טֹוב-כִּ
ל  הבדיל -ַוַיְבדֵּ

י י-ַוְיהִּ ד-ֶעֶרב ַוְיהִּ  הערב והבוקר של היום הראשון  –  ֹבֶקר, יֹום ֶאחָּ
 

 

 פסוק ג' 
 

בריאת האור, כמו שאר הבריאות בפרק א', נעשה הדבר הראשון שאלוהים בורא הוא האור. 

של אלוהים. בריאת האור  כוחו ועוצמתוולא בעשייה ממשית. דבר זה משקף את  אמירהבאמצעות 

אור השמש )השמש נבראה איננו מקבלת ציון מאלוהים "כי טוב". יש לציין, שאור היום הראשון 

 . אור הבריאהביום הרביעי(, אלא 

 

 ה' מבדיל בין האור לבין החושך.: פסוק ד'

 

 פסוק ה' 
 

אלוהים  -יכותאלוהים קורא לאור יום ולחושך קרא לילה. קריאת שם במקרא מסמלת בעלות ושי

 הוא שברא את האור והחושך והעניק להם שמות.  

ביהדות מקובל להתייחס אל היום משקיעת השמש ועד שקיעת השמש )מערב לערב(, ולא מבוקר עד 

 ערב. הסיבה לכך היא שהמחבר מקדים את הערב לבוקר )"ויהי ערב ויהי בוקר"(.

 

הראשון "יום אחד" ולא "היום הראשון"? הרי מדוע נקרא היום : קושיהביטוי "יום אחד" מעורר 

 הימים הבאים נקראים יום שני, שלישי, רביעי וכן הלאה.

 

 : כל עוד לא נבראו הימים הבאים, היום הראשון היה יחיד ובודד.הפתרון
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 בריאת הרקיע -היום השני ח':-ו'פסוקים 
 

י  ו הִׁ ים, יְּ יעַ ַויֹאֶמר ֱאֹלהִׁ קִּ י  רָּ יהִׁ ם, וִׁ יִׁ תֹוְך ַהמָּׁ יל,בְּ ם ַמְבדִּ יִׁ מָּׁ ם לָּׁ ים, ֶאת ז  .ֵבין ַמיִׁ יַע, -ַוַיַעׂש ֱאֹלהִׁ קִׁ רָּׁ הָּׁ

י הִׁ יַע; ַויְּ קִׁ רָּׁ ם ֲאֶשר ֵמַעל לָּׁ יַע, ּוֵבין ַהַמיִׁ קִׁ רָּׁ ַתַחת לָּׁ ם ֲאֶשר מִׁ ֵדל ֵבין ַהַמיִׁ א ֱאֹל ח   .ֵכן-ַוַיבְּ רָּׁ קְּ ים ַויִׁ הִׁ

י הִׁ ם; ַויְּ יִׁ מָּׁ יַע, שָּׁ קִׁ רָּׁ י-לָּׁ הִׁ י.-ֶעֶרב ַויְּ  }פ{  ֹבֶקר, יֹום ֵשנִׁ

יעַ  קִּ  צה ימח  -רָּ
יל  מפריד -ַמְבדִּ

 

 . שמיםביום השני אלוהים בורא את המים העליונים, כלומר את ה :פסוק ו'

 

בעולם לשתי שכבות: מים עליונים ומים  הפרדת המיםהוא יוצר את השמים על ידי  :פסוק ז'

  הרקיע.תחתונים. בין שתי השכבות מפריד 

 לרקיע "שמים", ובכך מסתיימת מלאכת היום השני. קורא אלוהים  -פסוק ח'

 

 : ח'פסוק 

  מדוע בסוף היום השני אלוהים אינו אומר "כי טוב"?: קושימעורר  

שהסתיימה. ביום השני עדיין לא הסתיימה מלאכת : אלוהים אומר "כי טוב" רק על מלאכה  הפתרון

 הבריאה במים, ולכן לא נאמר "כי טוב".

 

 האדמה ובריאת הצמחיה יגילו -היום השלישי י"ג:-ט' פסוקים
 

ים,  ט וּוַויֹאֶמר ֱאֹלהִׁ קָּ ם ֶאל יִּ ַמיִׁ ַתַחת ַהשָּׁ ם מִׁ י-ַהַמיִׁ הִׁ ה; ַויְּ שָּׁ ֶאה, ַהַיבָּׁ ֵתרָּׁ ד, וְּ קֹום ֶאחָּׁ א  י  .ֵכן-מָּׁ רָּׁ קְּ ַויִׁ

ה ֶאֶרץ,  שָּׁ ים ַלַיבָּׁ םֱאֹלהִׁ ה ַהַמיִּ ְקוֵּ י ּוְלמִּ ים, כִׁ א ֱאֹלהִׁ ים; ַוַירְּ א ַימִׁ רָּׁ ֵשא  יא .טֹוב-קָּׁ ים, ַתדְּ ַויֹאֶמר ֱאֹלהִׁ

ֶרץ ֶדֶשא  אָּׁ עֹוהָּׁ ינֹו, ֲאֶשר ַזרְּ מִׁ י לְּ רִׁ י ֹעֶׂשה פְּ רִׁ יַע ֶזַרע, ֵעץ פְּ רִׁ י-בֹו ַעל-ֵעֶׂשב ַמזְּ הִׁ ֶרץ; ַויְּ אָּׁ -הָּׁ

ֵעץ ֹעֶׂשה יב  .ֵכן יֵנהּו, וְּ מִׁ יַע ֶזַרע, לְּ רִׁ ֶרץ ֶדֶשא ֵעֶׂשב ַמזְּ אָּׁ עֹו-ַותֹוֵצא הָּׁ י ֲאֶשר ַזרְּ רִׁ א -פְּ יֵנהּו; ַוַירְּ מִׁ בֹו, לְּ

י ים, כִׁ י יג  .טֹוב-ֱאֹלהִׁ הִׁ י-ַויְּ הִׁ י.-ֶעֶרב ַויְּ ישִׁ לִׁ  }פ{  ֹבֶקר, יֹום שְּ

וּו קָּ  ייאספו.  –  יִּ
ם ה ַהַמיִּ ְקוֵּ  מקומות בהם נאספו המים.  - ּוְלמִּ

 

 

 פסוק ט' 
 

למי יוצר גבולות , אלוהים אמירהביום השלישי נמשכת, כאמור, מלאכת הבריאה במים. על ידי 

יכולים לצאת. המים התחתונים נאספים אל הים. הוא מגביל אותם למקום אחד שממנו הם לא 

 מקום אחד ונקראים "ים", וכך מתגלה היבשה הנקראת "ארץ".
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; בעת העתיקה הים היה נחשב עם המיתוסים שהיו קיימים בעת העתיקהמתווכחת הגבלת הים 

לאל. סיפור הבריאה מבטל את המיתוס ומראה שאלוהים שולט בים. הים הוא לא אל, אלא הוא 

 אה של האלוהים. לכן אלוהים יכול לשלוט בו ולהגביל אותו.  עוד ברי

 

 פסוק י'
 

 אלוהים סיים לברוא את המים ולהציג את גבולותיו. הוא קורא ליבשה ארץ ולמים ים. 

 

 : כפילות בטקסט אנו רואים שיש

שוב בריאתם של השמיים ת  , מתוארי'-ח'  בריאתם של השמיים והארץ, ופסוקים  תמוזכר  א'  בפסוק

 מדוע מוזכרת בריאתם של השמים והארץ פעמיים? ושל הארץ.  

 

הוא חלק  א' פסוק  - כלל ופרט )כאשר מסבירים משהו באופן כללי ואחר כך יש פירוט(: הפתרון

מן הפתיחה. הוא מוסר את תמצית הבריאה, ומשמעות המילים "השמים והארץ" במקרה זה היא 

 מתארים את הבריאה עצמה של השמים ושל הארץ. י'-ח' קים"העולם כולו". פסו

 

 י"ג-פסוקים י"א
 

 ביום השלישי, אלוהים בורא גם את הצמחייה. 

 

 המחבר מחלק את הצמחייה לשני סוגים:

 "דשא עשב". – צמחייה נמוכה .1

 "עץ". – צמחייה גבוהה .2

 

לאחר שהאל בורא את הצמחייה הוא מעניק לה את הציון "כי טוב", ובכך מסתיימת הבריאה ביום 

ופעם  וק ט'(הציון "כי טוב": פעם על מלאכת הבריאה במים )פס פעמייםהשלישי. ביום זה נאמר 

 . לפיכך, יום שלישי נחשב ביהדות ליום מבורך במיוחד מבין ימי החול. וק י"ג(על הצמחייה )פס

 

 .משמש כמספר טיפולוגי המסמל קדושה ושלמות 3ספר המ
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 בריאת המאורות -היום הרביעי י"ט:-י"ד פסוקים
 

 ְלֹאֹתתַויֹאֶמר ֱאֹלִהים, ְיִהי ְמֹאֹרת ִבְרִקיַע ַהָשַמִים, ְלַהְבִדיל, ֵבין ַהיֹום ּוֵבין ַהָלְיָלה; ְוָהיּו  יד

ים ַוַיַעׂש  טז  .ֵכן-ָהָאֶרץ; ַוְיִהי-ְוָהיּו ִלְמאֹוֹרת ִבְרִקיַע ַהָשַמִים, ְלָהִאיר ַעל טו  ., ּוְלָיִמים ְוָשִניםּוְלמֹוֲעדִּ

ַהָמאֹור ַהָקֹטן -ַהָמאֹור ַהָגֹדל, ְלֶמְמֶשֶלת ַהיֹום, ְוֶאת-ֶאת  ְשֵני ַהְמֹאֹרת ַהְגֹדִלים:-ֹלִהים, ֶאתאֱ 

-ַוִיֵתן ֹאָתם ֱאֹלִהים, ִבְרִקיַע ַהָשָמִים, ְלָהִאיר, ַעל יז  .ְלֶמְמֶשֶלת ַהַלְיָלה, ְוֵאת ַהּכֹוָכִבים

-ַוְיִהי יט  .טֹוב-יֹום ּוַבַלְיָלה, ּוְלַהְבִדיל, ֵבין ָהאֹור ּוֵבין ַהֹחֶשְך; ַוַיְרא ֱאֹלִהים, ִּכיְוִלְמֹשל, בַ  יח  .ָהָאֶרץ

 }פ{  ֹבֶקר, יֹום ְרִביִעי.-ֶעֶרב ַוְיִהי

 
   ישמשו כסימנים.  –ְלֹאֹתת 

ים   לקבוע את החגים חקלאיים.    – ּוְלמֹוֲעדִּ

 

 

, עליהם בשמים כדי להבדיל בן היום ללילה בורא את המאורותביום הרביעי אלוהים  :פסוק י"ד

 גם לשמש כסימנים לקביעת חגים, ימים ושנים.

 

 תפקיד המאורות יהיה גם להאיר את הארץ. :פסוק ט"ו

 

השמש שתשלוט ביום והירח והכוכבים  -אלוהים עושה את שני המאורות הגדולים :פסוק ט"ז

 שישלטו בלילה.

 

אלוהים מציב את גרמי השמים בשמיים, כדי שיאירו על הארץ, שישלטו ביום   :י"ט -פסוקים י"ז

 ובלילה ויבדילו בין האור והחושך. וכך מתסיים היום הרביעי.

 

אם אלוהים ברא את לות עם בריאת האור ביום הראשון: של כפי קושיבריאת המאורות יוצרת 

ניתן לפתור קושי זה בדרכים רבות, להלן שתיים  האור ביום הראשון, מה הטעם בבריאת מאורות?

 מהן:

 נבראו עבור בני האדם. אלו שני סוגים שונים של אור. מאורותנברא עבור אלוהים, ה האור .א

ק ביום הרביעי )לאחר שנבראו השמים(, אלוהים נבראו ביום הראשון, אלא שר  המאורות והאור .ב

 תלה את המאורות בשמים. 

 

 תפקידי המאורות
 

 –  .)פסוק י"ח("ּוְלַהְבִדיל ֵבין ָהאֹור ּוֵבין ַהֹחֶשְך" /)פסוק י"ד( "ְלַהְבִדיל ֵבין ַהיֹום ּוֵבין ַהָלְיָלה" .1

 לעשות הבדלה בין היום ובין הלילה ולהיפך. 

 )כוכב הצפון וכו'(.  כסימני כיווניםגרמי השמים משמשים  – )פסוק י"ד("ְלֹאֹתת" .2

 .לקביעת ימי חג ומועדי זמנים חקלאייםהירח והשמש משמשים  – )פסוק י"ד("ְלמֹוֲעִדים" .3
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מבדילים בין היום ובין  הירח והשמש משמשים לקביעת הימים;  – )פסוק י"ד(ְלָיִמים ְוָשִנים"" .4

 .הלילה

 . להאיר את הארץ לתושביה העתידיים – )פסוק ט"ו( ָהָאֶרץ"-"ְלָהִאיר ַעל .5

. בתרבויות הזרות סביב ישראל המיתוס לבטל אתהתפקידים הרבים שהוטלו על המאורות נועדו 

, אלא יצירה של אינם אליםמדגיש שהמאורות    נתפסו השמש, הירח והכוכבים כאלים. מחבר הפרק

אלוהים, כלים שעשה לשימוש העולם. במילים אחרות, המאורעות ממלאים פקודות ואין להם קיום 

 עצמאי. 

 

 גודל המאורות
 

ים ְשֵני ַהְמֹאֹרת-ַוַיַעׂש ֱאֹלִהים, ֶאת" ֹדלַהָמאֹור -ֶאת  :ַהְגֹדלִּ ֹטןַהָמאֹור -, ְלֶמְמֶשֶלת ַהיֹום, ְוֶאתַהגָּ  ַהקָּ

מדוע נאמר שאלוהים עשה את "שני : קושיפסוק זה יוצר  –ְלֶמְמֶשֶלת ַהַלְיָלה, ְוֵאת ַהּכֹוָכִבים" 

 ? המאורות הגדולים", ומיד אחר כך נאמר שאחד מהם הוא מאור גדול והאחר הוא מאור קטן

 

 : הפתרונות

 המאור הקטן הוא גדול בפני עצמו, אבל קטן יחסית לשמש.  .א

לפי רש"י, "שוים נבראו ונתמעטה הלבנה על שקטרגה ואמרה א"א לשני מלכים שישתמשו  .ב

בכתר אחד" בתחילה נבראו שני המאורעות שווים בגודלם, ורק אחר כך הפך הירח למאור קטן, 

 משום שרצה לשלוט בשמש ונענש על כך. 

 

 בריאת בעלי חיים בים ובעלי הכנף  -היום החמישי כ"ג:-כ' פסוקים
 

ים כ ְשְרצּו--ַויֹאֶמר ֱאֹלהִׁ עֹוֵפף ַעל יִּ עֹוף יְּ ם, ֶשֶרץ ֶנֶפש ַחיָּׁה; וְּ ֶרץ, ַעל-ַהַמיִׁ אָּׁ יַע -הָּׁ קִׁ ֵני רְּ פְּ

ם יִׁ מָּׁ ים, ֶאת כא  .ַהשָּׁ א ֱאֹלהִׁ רָּׁ בְּ ל-ַויִׁ ֵאת כָּׁ ים; וְּ ֹדלִׁ ם ַהגְּ ינִׁ ֹרֶמֶׂשת אֲ -ַהַתנִׁ ם ֶנֶפש ַהַחיָּׁה הָּׁ צּו ַהַמיִׁ רְּ ֶשר שָּׁ

ל ֵאת כָּׁ יֵנֶהם, וְּ מִׁ י-לְּ ים, כִׁ א ֱאֹלהִׁ יֵנהּו, ַוַירְּ מִׁ נָּׁף לְּ ים, ֵלאֹמר: כב  .טֹוב-עֹוף כָּׁ ם ֱאֹלהִׁ ֶרְך ֹאתָּׁ בָּׁ רּו   ַויְּ פְּ

אּו ֶאת לְּ בּו, ּומִׁ עֹוף, -ּורְּ הָּׁ ים, וְּ ם ַבַימִׁ ֶרבַהַמיִׁ ֶרץ יִּ אָּׁ יכג   .בָּׁ הִׁ י-ַויְּ הִׁ י.ֹבֶקר, יֹום -ֶעֶרב ַויְּ ישִׁ  }פ{  ֲחמִׁ
 

ְשְרצּו   יתמלאו בבעלי חיים  –יִּ

 

 אלוהים בורא את חיות המים ואת העופות.  פסוק כ':

 

פסוק זה מציין את הבריאה של התנינים באופן ייחודי )=ספציפי(. אזכור ייחודי זה  "א:כפסוק 

נובע  מתוך רצון לבטל את המיתוס שהיה קיים בתרבות העתיקה; על פי המיתוס, התנינים היו חלק 

ממפלצות הים שמזוהות עם אלים אחרים. המחבר מציג את התנינים כבעלי חיים שנבראו על ידי 

להראות שהם כפופים לו כמו כל שאר הברואים. התנינים אינם אלים או מפלצות   אלוהים, במטרה

 ים, אלא הם בריאה כמו כל שאר הבריאות של ה'. 
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 אלוהים מברך את חיות המים ואת העופות ברבייה. כלומר, על החיות לרבות.   כ"ג:-פסוקים כ"א

 

 בריאת חיות היבשה ובריאת האדם -היום השישי ל"א:-פסוקים כ"ד
 

תֹו כד ַחיְּ ֶרֶמׂש וְּ ה וָּׁ ֵהמָּׁ ינָּּׁה, בְּ מִׁ ֶרץ ֶנֶפש ַחיָּׁה לְּ אָּׁ ים, תֹוֵצא הָּׁ י-ַויֹאֶמר ֱאֹלהִׁ הִׁ ינָּּׁה; ַויְּ מִׁ -ֶאֶרץ, לְּ

ים ֶאת כה  .ֵכן ֶאת-ַוַיַעׂש ֱאֹלהִׁ ינָּּׁה, וְּ מִׁ ֶרץ לְּ אָּׁ ל-ַחַית הָּׁ ֵאת כָּׁ ינָּּׁה, וְּ מִׁ ה לְּ ֵהמָּׁ ה, -ַהבְּ מָּׁ ֲאדָּׁ יֵנהּו; ֶרֶמׂש הָּׁ מִׁ לְּ

י ים, כִׁ א ֱאֹלהִׁ מּוֵתנּו;  כו  .טֹוב-ַוַירְּ דְּ ֵמנּו כִׁ ַצלְּ ם בְּ דָּׁ ים, ַנֲעֶׂשה אָּׁ ְרדּוַויֹאֶמר ֱאֹלהִׁ עֹוף  ְויִּ ַגת ַהיָּׁם ּובְּ דְּ בִׁ

ל כָּׁ ה ּובְּ ֵהמָּׁ ם, ּוַבבְּ ַמיִׁ ל-ַהשָּׁ כָּׁ ֶרץ, ּובְּ אָּׁ ֹרֵמׂש ַעל-הָּׁ ֶרֶמׂש, הָּׁ ֶרץ-הָּׁ אָּׁ ים ֶאת כז  .הָּׁ א ֱאֹלהִׁ רָּׁ בְּ ם הָּׁ -ַויִׁ דָּׁ אָּׁ

א ֹאתֹו: רָּׁ ים בָּׁ ֶצֶלם ֱאֹלהִׁ מֹו, בְּ ַצלְּ ם  בְּ א ֹאתָּׁ רָּׁ ה, בָּׁ ֵקבָּׁ ר ּונְּ ֶהם  כח   .זָּׁכָּׁ ים, ַויֹאֶמר לָּׁ ם, ֱאֹלהִׁ ֶרְך ֹאתָּׁ בָּׁ ַויְּ

אּו ֶאת לְּ בּו ּומִׁ רּו ּורְּ ים פְּ ל-ֱאֹלהִׁ כָּׁ ם, ּובְּ ַמיִׁ עֹוף ַהשָּׁ ַגת ַהיָּׁם, ּובְּ דְּ דּו בִׁ ; ּורְּ הָּׁ שֻׁ בְּ כִׁ ֶרץ, וְּ אָּׁ ֹרֶמֶׂשת ַחיָּׁה, הָּׁ -הָּׁ

ֶרץ-ַעל אָּׁ ֶכם ֶאת כט  .הָּׁ י לָּׁ ֵנה נַָּׁתתִׁ ים, הִׁ ל-ַויֹאֶמר ֱאֹלהִׁ ל-ֵעֶׂשב ֹזֵרַע ֶזַרע ֲאֶשר ַעל-כָּׁ ֵני כָּׁ ֶאת-פְּ ֶרץ, וְּ אָּׁ -הָּׁ

ל ֵעץ ֲאֶשר-כָּׁ י-הָּׁ רִׁ ה  ֵעץ, ֹזֵרַע זַָּׁרע:-בֹו פְּ לָּׁ כְּ אָּׁ ֶיה, לְּ הְּ ֶכם יִׁ ל ל  .לָּׁ כָּׁ ל-ּולְּ כָּׁ ֶרץ ּולְּ אָּׁ מַ -ַחַית הָּׁ ם עֹוף ַהשָּׁ יִׁ

ֹכל רֹוֵמׂש ַעל ֶרץ, ֲאֶשר-ּולְּ אָּׁ ל-בֹו ֶנֶפש ַחיָּׁה, ֶאת-הָּׁ י-כָּׁ הִׁ ה; ַויְּ לָּׁ כְּ אָּׁ ים  לא  .ֵכן-ֶיֶרק ֵעֶׂשב, לְּ א ֱאֹלהִׁ ַוַירְּ

ל-ֶאת ֵנה-כָּׁ הִׁ ה, וְּ ׂשָּׁ י-ֲאֶשר עָּׁ הִׁ ֹאד; ַויְּ י-טֹוב מְּ הִׁ י-ֶעֶרב ַויְּ שִׁ    .ֹבֶקר, יֹום ַהשִׁ

ְרדּו  ישלטו   – ְויִּ

  

 כ"ה-פסוקים כ"ד
 

הכוללים את החיות המבויתות  .האדמה מתוך ביום השישי נבראו בעלי חיים יבשתיים,

 ַהְבֵהָמה"(, את הזוחלים )"ֶרֶמׂש ָהֲאָדָמה"(, ואת החיות שאינן מבויתות )"ַחַית ָהָאֶרץ ְלִמיָנּה"(. )"

 

 פסוק כ"ו 
 

לאחר בריאת האור, המאורות, הצמחים ובעלי החיים. ניגש כעת אלוהים לבריאה  בריאת האדם:

 בריאת האדם.  -האחרונה שלו

 : לשלוט על החיות בעולם. תכליתו של האדם

 

 : הקשיים בפסוק
 

  קושי לשוני .א

. בלשון רביםהפרק כולו, והתנ"ך בכללו מציג את ה' כאל יחיד, כלומר כאל אחד. אך הפסוק מתואר  

 כיצד זה יתכן? 

 

 : הפתרונות
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בכדי להביע כבוד למעמד של מלך היה נהוג להשתמש בצורת רבים. אלוהים נחשב   –  הבעת כבוד •

 למלך המלכים ולכן יש שימוש בצורת לשון רבים. כלומר בכדי להביע כבוד לה'. 

; לעיתים מופיע במקרא דיבור של יחיד בלשון רבים ולהיפך.  ככל שינוי גוף הם דבר נפוץ בתנ"ך •

 ת בעברית הקדומה.הנראה אפשרות כזו הייתה קיימ

לפי פירוש רש"י, אלוהים מדבר בלשון רבים משום שהוא התייעץ עם  – סיבה חינוכית •

המלאכים. ההתייעצות עם המלאכים נועדה לחנך את האדם להתייעץ, גם כאשר הוא חושב 

 שהוא יודע הכול.

 

 קושי תאולוגי .ב

יהדות האל הוא אל מופשט כיצד יתכן שהאדם נברא בדמותו של האל? הרי לפי התפיסה הרווחות ב

 : הבא וקללא צורה וגוף. את התשובה נציג בפס

 

 פסוק כ"ז
 

   יחד.אלוהים בורא את האדם לפי דמותו )צלם= צורה(. יש בריאה של הזכר והנקבה 

כאמור, האדם מתואר כמי שנברא בדמותו של האל. כיצד זה יתכן? הרי לפי התפיסה המקובלת 

 ביהדות אלוהים הוא אל מופשט ללא גוף וצורה. 

 

 : הפתרונות

: על פי התפיסות במקרא, לאלוהים אכן יש גוף. אלוהים נתפס בצורה מוחשית קריאת פשט •

כלומר יש לו רגליים וכדומה( . על  -ן העדןומתוארים איברי גופו )זרוע נטויה, האל מתהלך בג

. כלומר, לאל יש בין האל לאדם קיים דמיון פיזיפי תפיסה זו, הקיימת גם בתרבויות אחרות, 

גוף. )התפיסה שהאל הוא אל מופשט, ללא צורה וגוף החלה רק לאחר פירוש רמב"ם לתנ"ך, 

 (. 12-במאה ה

: על פי הפרשנות המקובלת האדם נברא על פי תכונותיו של האל. כלומר האדם קיבל תכונות •

 האדם, כמו אלוהים יכול ליצור, לשלוט וכדומה.  .תכונות אלוהיות

 

 פסוק כ"ח
 

ָזָכר ּוְנֵקָבה ָבָרא ֹאָתם"( ומברך אותם בברכת "פרו אלוהים בורא את האדם ואת האישה יחדיו )"

 ורבו", שניתנה גם לדגים ולעופות. 

 

 תכליתו )=מטרתו( של האדם:

ָה" " .א  שליטה בארץ. –ְוִכְבשֻׁ

 שליטה בכל בעלי החיים.  –ָהָאֶרץ" -ַחָיה, ָהֹרֶמֶׂשת ַעל-ּוְרדּו ִבְדַגת ַהָים, ּוְבעֹוף ַהָשַמִים, ּוְבָכל" .ב
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 'ל-פסוקים כ"ט
 

אלוהים מגדיר לאדם ולחיות מה הם אוכלים; הצמחייה, שכוללת את עשב האדמה ואת העצים, 

 משמשים כמזון לכל בעלי החיים. 

 

 פסוק כ"א
 

 סיכום הבריאה: אלוהים רואה את כל הבריאה שלו ורואה אותה כדבר טוב. 

מדוע אלוהים לא אומר "כי טוב" על בריאת האדם, שהרי נוסף: קושי תיאור בריאת האדם מעלה 

 : הפתרונות האדם הוא שיא הבריאה?

 לא הגדירו כ"טוב". אלוהים ידע שמעשי האדם )המסופרים בהמשך( לא יהיו טובים, ולכן  .א

 ומעלה.  ציונו של האדם הוא "טוב"ציון כל הבריאה הוא "טוב מאוד", לפיכך  .ב

 

 ייחודיות בריאת האדם בהשוואה לבריאות האחרות
 

 רק על האדם נאמר שהוא נברא "בצלם אלוהים". .1

 הארץ. רק לאדם ניתנה השליטה על .2

 האדם הוא היחיד שבבריאתו נזכרו הזכר וגם הנקבה. .3

 , ומכאן אפשר להסיק שכל הטבע נברא למענו.אחרוןהאדם נברא  .4

המאפיינים הייחודיים הללו מלמדים על עליונותו של האדם על פני שאר הנבראים ועל קרבתו 

ריאה בבראשית לאלוהים. בתנ"ך, קיימת הדעה שיש היררכיה בעולם, והיא משתקפת בסיפור הב

  האדם. -העולם כולו, הצמחייה והחיות נבראו למען הבריאה האחרונהא': 

 

 אופי הבריאה
 

שנעשית על ידי מילים. הבריאה מתוארת  הרמוניתבריאת העולם מתוארת במקרא כבריאה 

שעומדת מאחוריה מחשבה. כלומר, זו אינה בריאה אקראית. יש תכנון ומחשבה.   כבריאה מתוכננת

 ניתן לראות זאת על ידי שני גורמים:

 חזרה על ביטויים בטקסט:  .א

 ַוְיִהי"   ."ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי..

 טֹוב"-"ַוַיְרא ֱאֹלִהים ִּכי

 ֹבֶקר יֹום"  -ֶעֶרב ַוְיִהי-"ַוְיִהי
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 סדר הבריאה:  .ב

 בריאה נצחיתימי הבראה מחולקים לשתי קבוצות שעומדות אחת מול השנייה ומשלימות זו את זו;  

 :ובריאה מתחדשת

 בריאה מתחדשת בריאה נצחית

 יום רביעי: בריאת המאורות יום ראשון: בריאת האור

 יום חמישי: בריאת העופות וחיות המים יום שני: בריאת הרקיע והים

 שלישי: גילוי האדמהיום 
 יום שישי: בריאת החיות והאדם ובריאת הצמחייה

   

 משמעות פרק א' והמסרים החבויים בו
 

: לכאורה, סיפור בריאת העולם בבראשית פרק א' נראה האל חיצוני לעולם והוא שולט בכל .א

מתוכנן ורגוע ללא דרמה. אך טענה זו לא בהכרח נכונה; סיפור  הכל וסיפור 'משעמם' שב

הבריאה התנכ"י מחביא בתוכנו מסרים חשובים על דרך הבריאה ועל הסדר של העולם. בסיפור 

. העולם נברא בצורה הרמונית ושקטהשלנו, אלוהים מוצג כמי שברא את העולם כולו במילים.  

אות שאלוהים הוא אחד ויחיד, הוא שברא את הסיבה שבה מוצג כך תהליך הבריאה היא להר

הכל והוא זה ששולט בעולם. העולם כולו הוא יצירה של האל ואין בו שום פן )=צד( אלוהי. 

. האל היחיד שקיים הוא ה' והוא חיצוני לעולם. הוא אין אף גורם בעולם שנחשב לאלכלומר, 

 לא חלק מהבריאה, אלא הוא יצר את הבריאה כולה. 

 

העולם כולו נברא לפני האדם ומכאן אנו מסיקים שהעולם נוצר בשביל האדם.  :םמעמד האד .ב

. החיות מציב את מעמדו של האדם כנעלה משאר הבריאותסיפור הבריאה בבראשית א' 

 והצמחייה נבראו בשביל האדם, והאדם נברא כדי לשלוט בהם. 

 

האדם והחיות רשאים לאכול ולהתקיים אך ורק מצמחייה. כלומר, אין צורך  :העולם צמחוני .ג

רשאי לאכול אך ורק צמחים  הוא אינו זקוק לבשר, אלא -בהריגה לצורך קיום. מצד האדם 

 הן מתקיימות מצמחיה. הן לא צריכות לטרוף האחת את השניה, אלא    -. וגם מצד החיותופירות

 

בעת העתיקה, היו סיפורי  שהיו קיימים במרחב הקדום: עם מיתוסים וסיפורי עםהוויכוח  .ד

בריאה נוספים, שהיו שייכים לעמים אחרים. כותבי התנ"ך הכירו את סיפורי הבריאה השונים. 

סיפורים אלו הציגו אמונה פוליתיאיסטית )=אמונה בריבוי אלים(, ולכן היה צורך להתפלמס 

פור הבריאה בבראשית א' מוצגים ומוזכרים איתם )= ליצור איתם מחלוקת, עימות(. כיצד? בסי

עצמים שהיו נחשבים לאלים. )לדו' מים, שמש, ירח, תנינים וכדומה(. והסיפור בבראשית א' 

מציג את ה' כמי שברא את אותם 'אלים'. כלומר, אותם עצמים אינם אלים, אלא בריאה של ה', 
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, ברא, על ידי מילים, לבדוהים  בדיוק כמו שאר הבריאות בעולם. פרק א' מציג את האמונה שאלו

   הכל.את 

 

 'אנומה אליש': סיפור הבריאה הבבלי והקבלתו לסיפור הבריאה בבראשית פרק א':
 

'אנומה אליש'. סיפור בריאה שמוכר לנו מהמרחב הקדום, הוא סיפור הבריאה הבבלי הנקרא 

. הסיפור נכתב שהכל התחיללפני  –. כלומר 'בעת שממעל'משמעות המילים 'אנומה אליש' היא 

הסיפור נכתב באלף השני מתאר את בריאת העולם. לוחות אבן והוא  7בשפה הכנענית על גבי 

 לפנה"ס.  

 

 תוכן סיפור הבריאה הבבלי
 

 האל מרדוך והאלההסיפור מתאר את בריאת העולם. העולם נוצר על ידי מלחמה בין שני אלים: 

 '(. תהוםה 'של השם שלה זהה למיל המצלול) תיאמת

 . אלת המיםעל פי המיתוס הבבלי, השמים והארץ נבראו מגופה של תיאמת, 

 

הסיפור מתחיל בהזדווגות של תיאמת )אלת המים המלוחים(, עם האל אפסו )אל המים המתוקים(. 

לשניהם נולדו צאצאים, כלומר עוד אלים. הצאצאים הפריעו למנוחתם של ההורים )שני האלים(, 

 את אפסו.  -ולכן, תיאמת ואפסו רצו להרוג אותם. הצאצאים שמעו זאת והרגו את אביהם

ונחשים.  תנינים קום בהם ותכננה להרוג אותם, היא הקימה צבא שנוצר על ידיתיאמת רצתה לנ

מרדוך, הנין של תיאמת, שהיה אל הרוחות, יצא למלחמה נגד תיאמת; הוא ביתק )=חתך( את גופה, 

. בכדי שגופה לא יוכל לחזור להיות חצי מגופה הוא שם למעלה, וחצי למטההעשוי ממים, לשניים:  

 כשומרים.    אל השמש והירחבשמיים. לאחר מכן הוא מינה את    ומתח רקיעאותה,  הגביל  שלם, הוא  

של האל דמו לאחר המלחמה היללו האלים את האל מרדוך, וכהכרת תודה, ברא להם מרדוך, מ

 .  שישרת אותםֶאַאה, את האדם כדי 

 

 השוואה בין שני הסיפורים
 

נראה את מציג גרסה שונה לבריאת העולם. ו הסיפור המקראי מכיר את סיפור הבריאה הבבלי

 ההתפלמסות של הטקסט התנכ"י עם סיפור הבריאה הבבלי:
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 ההתפלמסות בתנ"ך המיתוס 'אנומה אליש'

מצלול זהה בין השמות וההקשר  -מי התהום אלת המים -תיאמת

 למים. 

עליונים ותחתונים. חלוקת המים בעולם למים  ביתוק גופה של תיאמת והצבת הרקיע. 

הצבת רקיע מתחת למים העליונים. הצבת 

 גבולות למי הים.

 -צבאה של תיאמת היה בנוי מתנינים ונחשים

 כלומר הם חלק מהאלים. 

הם לא  -אלוהים ברא את התנינים הגדולים

 נחשבים כחלק מהאלים אלא הם בריאה של ה'. 

רא את המאורות הגדולים: את אלוהים ב הצבת האלים: שמש וירח לשמירה על תיאמת. 

 השמש, ירח והכוכבים. 

האדם נברא מדמו של האל ֶאָאה, לאחר 

 המלחמה ונועד לעבוד את האלים. 

אך הוא לא חלק  -האדם נברא מצלמו של האל

 מהאל. ונועד לעבוד את הגן ולמשול בחיות.

 

 ההבדלים בין סיפורי הבריאה: 

, רק הוא לבדו מושל בעולם, ואילו על פי אל אחדעל פי הגרסה המקראית, לבריאת העולם אחראי 

הגרסה הבבלית היו מעורבים בבריאה מספר אלים )מרדוך, תיאמת והאלים שסייעו לכל צד 

שמתאר המספר המקראי: האל מצווה  הבריאה ההרמוניתבמלחמתו(. הבדל עקרוני נוסף הוא 

היא בריאה מתוכננת בעלת מחשבה. זאת בניגוד לבריאה בסיפור הבבלי,  והדבר נעשה. הבריאה

הנעשית מתוך אלימות ושפיכות דמים. הבריאה בסיפור הבבלי מוצגת כבריאה מקרית 

 )=ספונטנית(, ללא שום מחשבה ותכנון.  

 

 בין שני סיפורי הבריאה בעזרת טבלה: ההבדלים נראה את

 הבבלי סיפור הבריאה סיפור הבריאה המקראי 

לבריאה; אפסו  שותפיםאלים  שני לבדוה' ברא את הכל  מי אחראי לבריאה?

 ותיאמת

אלוהים יוצר את העולם  -באמריה כיצד נברא העולם?

 -בריאה הרמוניתבמילים. 

אלוהים אומר והבריאה 

הבריאה מתוכננת מתקיימת. 

  ובעלת חשיבה.

מרדוך מבתק את גופה של תיאמת. 

שנוצרת ממלחמה  בריאה אלימה

ולא  בריאה ספונטניתבין האלים. 

מתוכננת אלא הבריאה נוצרה 

   כתוצאה ממלחמה.
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  ביטויים שחשוב לזכור:

בפסוקי הפתיחה מתואר המצב שלפני בריאת העולם.   – "ג "בראשית ברא... ויהי אור-א  פסוקים

 ואז אלוהים בוא את האור.. אלוהים לברוא את העולם היו לפניו רק תוהו ובוהוכאשר ביקש 

 

אלוהים בורא את האדם   -"ז "ויברא אלוהים את האדם בצלמו... זכר ונקבה ברא אותם"כ  פסוק

 יש בריאה של הזכר והנקבה יחד.  , לפי דמותו
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 הערות / שאלות / דברים שנאמרו בשיעור

............................................................................................................................. ............ 

 ......................................................................................................................  ...................

.............................................................................................................................  ............

..................................................................................................  .......................................

.............................................................................................................................  ............

..............................................................................  ...........................................................

.............................................................................................................................  ............

..........................................................  ...............................................................................

.............................................................................................................................  ............

......................................  ...................................................................................................

.............................................................................................................................  ............

..................  .......................................................................................................................

........................................................................................................................................ . 

............................................................................................................................. ............ 

....................................................................................................................  .....................

.............................................................................................................................  ............

................................................................................................  .........................................

.............................................................................................................................  ............

............................................................................  .............................................................

.............................................................................................................................  ............

 ........................................................  .................................................................................

.............................................................................................................................  ............

 ....................................  .....................................................................................................

.............................................................................................................................  ............ 
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 גולשאלות חזרה ותר

 1שאלה 

 .ל"א-כ"ד קרא בראשית א', פסוקים

 ( על פי פסוקים אלה, האדם הוא שיא הבריאה.1א. )

 ראיות, והסבר כל ראיה.  שתיבסס קביעה זו על          

המשפט החוזר "וירא אלוהים  בסיום בריאת האדם( אף שהאדם הוא שיא הבריאה, לא נאמר 2)    

 כי טוב". 

 פירושים המיישבים קושי זה.  שניהבא          

.............................................................................................................................  ............

......................................  ...................................................................................................

.............................................................................................................................  ............

..................  .......................................................................................................................

........................................................................................................................................ . 

 נאמר שאלוהים ברא את האדם "בצלמו בצלם אלוהים ברא אותו". כ"זב. בפסוק 

 העולה מן השימוש במילה "בצלמו" בפסוק זה? ( מהו הקושי התאולוגי )האמוני(1)   

 קרא את שני הפירושים שלפניך:  (2)   

 . כלומר: בצלמו של אדם –בצלמו  פירוש רבי יוסף בכור שור:         

 .עיקר הצלם הוא החופש הגמור שאנו מוצאים באדם שעל כן הוא בעל בחירהפירוש הרב קוק:           

 (27, עמ' 2014, משכל, לנבוכי הדור)אברהם יצחק הכהן קוק,      

 (.1סעיף )-מן הפרשנים לקושי שציינת בתת כל אחדהסבר את הפירוש של             

................................  .........................................................................................................

.............................................................................................................................  ............

.........................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  .......

............................................................................................................................. ............ 

 ג. קרא תא הקטעים שלפניך מן השיר "בראשית" מאת חיים חפר. 

]...[ 

 וביום השישי הוא יצר חיות בחלד, 

 ות, את הצבועים;את הפילים, האייל

 ובאותו היום ממש, הוא ברא אדם בצלם,

  -הוא ברא אדם בצלם אלוהים 

 יום שישי. –ויהי ערב ויהי בוקר 

 

 והאדם אילף כל בהמה.
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 והאדם חרש באדמה. 

 והאדם המציא את הגלגל.

 והאדם השיט ספינות על גל.

 והאדם ריסן את הקיטור.

  והאדם טס מעלה כציפור.

 מרום.והאדם כבש כוכבי 

 והאדם ברא את האטום.

 

 והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. 

 

 וביום הראשון הבדיל אלוהים בין חושך לאור

 ויהי אור -

]...[ 

 וביום חמישי הוא יצר חיים במים

 ובאותו היום פרחו בני הכנף אל השמיים;

  -וביום השישי הוא ראה כי מעשהו תם 

 -את האדם וישבות מכל מלאכתו ולא ברא 

 וירא אלוהים כי טוב. 

 (92, עמ' 1981, ידיעות אחרונות, ספר הפזמונים של חיים חפר)חפר, ח',     

 

בין תיאור בריאת האדם בבראשית, א' שלפניך ובין תיאור בריאת  אחת( כתוב נקודת דמיון 1) 

 הקטעים. שניהאדם בשיר "בראשית". בסס את דבריך על 

.............................................................................................................................  ............

.........................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  .......

.............................................................................................................................  ............

.............................................................................................................. ........................... 

 לפי שיר זה, מהי הביקורת של חפר על מעשי האדם?  (2)

 נמק את דבריך.  לדעתך, האם הביקורת בשיר מוצדקת?

...................................................................................................................................  ......

.............................................................................................................................  ............

...............................................................................................................  ..........................

.............................................................................................................................  ............

........................................................................................... .............................................. 
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 2שאלה 

 בריאת האדם.  –ב' -פרקים א'

 כ"ח. -( עיין בפרק א', פסוקים כ"ז1א. )

 תפקידים של בני האדם בעולם.  שניעל פי פסוקים אלה, כתוב בלשונך 

..........................................................................  ...............................................................

.............................................................................................................................  ............

......................................................  ...................................................................................

.............................................................................................................................  ............

.................................. ....................................................................................................... 

 כ"ג. -( בריאת האישה מתוארת בפרק ב', פסוקים י"ח2)

 בבריאת האישה. בסס את תשובתך על הכתוב.  אחתעל פי פסוקים אלה, ציין מטרה 

.............................................................................................................................  ............

 ......................................................................................................................  ...................

.............................................................................................................................  ............

..................................................................................................  .......................................

............................................................................................................................. ............ 

הבריאה של כ"ב בנוגע לסדר -( מהי הסתירה בין פרק א', פסוק כ"ז ובין פרק ב', פסוקים כ"א1ב. )

 האיש והאישה?

.............................................................................................................................  ............

...............................................................................................  ..........................................

............................................................................................................................. ............ 

 חילקֹו".: "שבראֹו שני פרצופים בבריאה ראשונה, ואחר כך רש"י )לפרק א', פסוק כ"ז(( 2)

 כיצד רש"י מיישב סתירה זו?

.............................................................................................................................  ............

...................................................................................  ......................................................

............................................................................................................................. ............ 

אומר לו יתוש קדמך  ג. "אדם נברא באחרונה, ולמה נברא באחרונה?... שלא תזוח דעתו עליו,

 במעשה בראשית. דבר אחר: כדי שייכנס למצווה מיד" )תוספתא, סנהדרין, פרק ח', הלכה ח'(. 

 ( על פי התשובה הראשונה במדרש, סדר הבריאה נועד ללמד את האדם שלא יתגאה.1)

 הסבר כיצד מסר זה נלמד מסדר הבריאה. 

..............................................  ...........................................................................................

.............................................................................................................................  ............

 .......................... ............................................................................................................... 
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( הסבר בלשונך את התשובה השנייה של המדרש, וכתוב מהי המצווה שאליה נכנס האדם מיד 2)

 לאחר בריאתו. 

.................................................  ........................................................................................

.............................................................................................................................  ............

............................. ............................................................................................................ 

 

 3שאלה 

 .י"ט-א' פסוקים 'קרא בראשית א

 א. קרא את דברי חדוה דנון:

 אחד הרעיונות המרכזיים בספר בראשית הוא שהבריאה מתוכננת ובאה לקיים סדר בעולם.

 .בראשית א' –הצצה ב"חלון הראווה" של התנ"ך [. דנון, ח', 2016)אתר תנ"ך בחינוך הממלכתי ]            

 (ems.education.gov.il-מ 2016ביולי  9-אוחזר ב              

 הסבר את דבריך. ( איזה ביטוי, החוזר בקטע מבראשית א' שלפניך, יכול לבסס את דברי דנון?1)

 ...............  ..........................................................................................................................

.....................................................................................................................................  ....

............................................................................................................................. ............ 

 ( האל הבורא יצר סדר בתוהו ובוהו וגם השליט סדר במהלך הבריאה.2)

 העולם? על פי דברים אלה, מה אפשר ללמוד על היחס בין האל לבין

.............................................................................................................................  ............

..............................................................................................................  ...........................

............................................................................................................................. ............ 

לֹום ּובֹוֵרא : "יֹוֵצר אֹור ּובֹוֵרא ֹחֶשְך, ֹעֶׂשה שָ ז'בקטע שלפנייך, וגם ישעיה, מ"ה,  ב'ב. קרא פסוק 

 ֵאֶלה".-ָרע; ֲאִני ה', ֹעֶׂשה ָכל

 .פסוק ז'ובין הכתוב בישעיה, מ"ה,  פסוק ב'( ציין מהי הסתירה בין הכתוב בבראשית, א', 1)

.............................................................................................................................  ............

 ......................................................................................................................  ...................

............................................................................................................................. ............ 

 

הסבר מה עשוי ליישב את הסתירה שציינת בסעיף הקודם  פסוק ה'( על פי הכתוב בבראשית, א', 2)

 (.1ב. )

.................................................................................................................................  ........

..........................................................................................................................  ...............

............................................................................................................................. ............ 
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בקטע שלפניך. יש הטוענים שבתיאור של בריאת המאורות יש שלילת  י"ט-י"ד ( קרא פסוקים1ג. )

 יזציה(. הוכח טענה זו מן הכתוב, והסבר את דבריך.מיתולוג-מיתוס )דה

.............................................................................................................................  ............

.......................................................................  ..................................................................

............................................................................................................................. ............ 

-י"ד האדם. הסבר קביעה זו על פי פסוקים( על פי תיאור בריאת המאורות, נברא העולם למען 2)

 בקטע שלפניך. י"ט

.............................................................................................................................  ............

................................................................  .........................................................................

............................................................................................................................. ............ 

 יך: ואת דברי מ"ד קאסוטו שלפנ 31-26קרא בראשית א'  .1

"הואיל ונאמר ביום השישי 'טוב מאוד' על הכלל, מיותר היה לאמור 'כי טוב' על הפעולה 

האחרונה של היום השישי בפרט. וראוי היה להימנע מלכתבו כדי שלא ייראה כסתירה למה 

 (. 5שכתוב להלן על האדם: 'וכל יצר מחשבת לבו רע כל היום' )בראשית, ו', 

 האלה מתייחס קאסוטו בפירושו?לאיזה קושי בפסוקים  .א

 הפתרונות של קאסוטו לקושי זה? שנימהם  .ב

 

. בקטע זה, העוסק בבריאת העולם, יש חזרה על ביטויים קבועים. ציין 13-1קרא בראשית א'  .2

 ביטוי חוזר. כלמהם, והסבר איזה עיקרון במעשה הבריאה מבטא  שניים

 

 .26-31; 14-19קרא בראשית א'  .3

 )חובה( סעיף א'ענה על 

דוגמאות המדגישות את חשיבות האדם וייחודו  שלוש 31-26( הבא מן הקטע בפסוקים 1) .א

 לעומת שאר הברואים. הסבר כל דוגמא.

? הבא פירוש אחד לפתרון 27)תיאולוגית( מתעוררת בקריאת פסוק  ( איזו בעיה אמונית2) 

 הבעיה.

 ד.-מהסעיפים ב שנייםענה על 

 .29-30;14-19פסוקים קרא  .ב

, ואילו כלפי על יחס של זלזול וביטול כלפי המאורותניתן ללמוד  14-19בקטע פסוקים 

קטע? בסס  בכלי היחס בא לידי ביטו כיצד. הסבר 30-29בפסוקים  כבודהחיות יש יחס של 

 את דבריך על הכתוב.

 .18-23; בראשית ב' 26-28בראשית א' קרא  .ג
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 שתי? הבא 23-18ובפרק ב'  28-26בפרק א'  מעמד האישההתפיסות בנוגע ל שתי( מהן 1)

 ראיות לביסוס כל אחת מן התפיסות.

שההבדלים בין פרק א' לפרק ב' בבראשית יש הבדלים בתיאור בריאת האדם. יש טוענים  .ד

 '.כלל ופרטנובעים מכך שהפרקים נכתבו במבנה של '

דוגמה למבנה של 'כלל   4-7ומבראשית ב'   26-30מבראשית א'  מהו מבנה 'כלל ופרט'? הבא 

 ופרט' והסבר דבריך.
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 בראשית ב' 1.2
 בריאת השבת ג':-א' פסוקים

 

ל א כָּׁ ֶרץ, וְּ אָּׁ הָּׁ ם וְּ ַמיִׁ כֻּׁלּו ַהשָּׁ ם-ַויְּ אָּׁ בָּׁ ַכל  ב  .צְּ ֹבת ַויְּ שְּ ה; ַויִׁ ׂשָּׁ תֹו ֲאֶשר עָּׁ ַלאכְּ י, מְּ יעִׁ בִׁ ים ַביֹום ַהשְּ ֱאֹלהִׁ

ל כָּׁ י, מִׁ יעִׁ בִׁ ה-ַביֹום ַהשְּ ׂשָּׁ תֹו ֲאֶשר עָּׁ ַלאכְּ ים ֶאתג   .מְּ ֶרְך ֱאֹלהִׁ בָּׁ י, -ַויְּ יעִׁ בִׁ שיֹום ַהשְּ י בֹו   ֹאתֹו: ַוְיַקדֵּ כִׁ

ל כָּׁ ַבת מִׁ תֹו, ֲאֶשר-שָּׁ ַלאכְּ ים לַ -מְּ א ֱאֹלהִׁ רָּׁ    ֲעׂשֹות.בָּׁ

ש  הבדיל אותו או עשה אותו מיוחד ושונה.  –  ַוְיַקדֵּ

 

שלמות השבת היא היום השביעי והאחרון שנברא על ידי אלוהים, ומעניקה למעגל הימים חותם של  

(. כמו כן, השבת שונה ונבדלת טיפולוגיהוא מספר  7, מעצם היותה היום השביעי במספר )וקדושה

 ם מנוחה. משאר הימים, מאחר שזהו יו

 

 מלאכת הבריאה בעולם הסתיימה.פסוק א': 

 

 שוב נאמר שאלוהים סיים )כילה( את מלאכתו ביום השביעי.פסוק ב': 

  ?אפשרות שאלוהים עדיין עבד ביום זה האם יש עולה קושי תאולוגי )דתי(:

: כוונת הכתוב היא, שעם כניסת היום השביעי אלוהים הפסיק את מלאכתו. הוא ברא את הפתרון

 היום, ואז שבת ממלאכתו. 

 

 פסוק ג':  

ש פירושו להבדיל. יום השבת הוא יום מיוחד, שונה ונבדל במובן החיובי משאר הימים -ד-השורש ק

 בשבוע, שהם ימי עבודה.  

 

מדגישה את חשיבות חיקוי מעשה האל: כשם שהאל, בבוראו את  ת-ב-החזרה על השורש ש

 העולם, נח ביום השביעי, כך אנחנו )ואפילו הבהמות( ננוח ביום זה. 

 

]סיפור המציג  – סיפור אטיולוגיהפסוקים שמציגים את יום השבת הם פסוקים שמציגים 

דוע בני האדם נחים סיבה לתופעה[. התיאור המפורט של ייחוד וקדושת השבת נועד להסביר מ

 בשבת.

 

 ?מדוע תיאור בריאת השבת לא נכלל בפרק א'
 

ליצור הפרדה ממשית בין ששת ימי החול של השבוע ובין יום  סמל להפרדה בין חלקי השבוע: .א

 השבת, הקדוש.  
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, שנעשתה נוצרית: חלוקת התנ"ך לפרקים אינה חלוקה יהודית, אלא חלוקה חלוקת הפרקים .ב

על ידי בישוף אנגלי בימי הביניים. לפיכך, חלוקה זו אינה הולמת תמיד את כוונתו המקורית 

 של הכתוב. 

 

 שלמות הבריאה
 

 מחבר הפרק מדגיש את שלמותה של הבריאה בכמה אמצעים:

שיבוץ המספר שבע מספר פעמים בפרק רומז לשלמות  – שימוש במספר הטיפולוגי שבע .א

הבריאה )שבוע בן שבעה ימים, מספר המילים בפסוק הראשון הוא שבע, פרק א' נחלק לשבעה 

 חלקים(. 

הציון "כי טוב" מאשר כי הדברים שנבראו הם חיוביים.  – מתן ציון "כי טוב" לכל בריאה .ב

 הדגשת שלמותה.הבריאה כולה מקבלת ציון "טוב מאוד", גם כן ל

סיפור הבריאה בפרק א' מתאר בריאה שנמשכה שישה ימים. בשלושת הימים  – סדר הבריאה .ג

: שמים וארץ, מים ואור. רק לאחר מכן נבראו הדברים האחרים, היסודותהראשונים נבראו 

הנזקקים לבסיס: הצמחייה, המאורות, בעלי החיים והאדם. מבנה זה מדגיש את העובדה 

 הושקעו בה מחשבה והכנה קפדניות, ולכן התוצאה היא מושלמת.  – מתוכננתשהבריאה היא 

 

 סיפור הבריאה השני  :כ"ה-פסוקים ד'
 

ם: ד אָּׁ רְּ בָּׁ הִׁ ֶרץ, בְּ אָּׁ הָּׁ ם וְּ ַמיִׁ דֹות ַהשָּׁ ים  ֵאֶּלה תֹולְּ הוָּׁה ֱאֹלהִׁ יֹום, ֲעׂשֹות יְּ ם--בְּ יִׁ מָּׁ שָּׁ יַח  ה  .ֶאֶרץ וְּ ֹכל ׂשִׁ וְּ

ל כָּׁ ֶרץ, וְּ אָּׁ ֶיה בָּׁ הְּ ֶדה, ֶטֶרם יִׁ ח:-ַהשָּׁ מָּׁ צְּ ֶדה, ֶטֶרם יִׁ ים, ַעל  ֵעֶׂשב ַהשָּׁ הוָּׁה ֱאֹלהִׁ יר יְּ טִׁ מְּ י לֹא הִׁ ֶרץ, -כִׁ אָּׁ הָּׁ

ם אַ  דָּׁ אָּׁ ן, ַלֲעֹבד ֶאתוְּ ה-יִׁ מָּׁ ֲאדָּׁ ד ו  .הָּׁ ןְואֵּ ה, ֶאת-, ַיֲעֶלה מִׁ קָּׁ שְּ הִׁ ֶרץ, וְּ אָּׁ ל-הָּׁ ה-כָּׁ מָּׁ ֲאדָּׁ ֵני הָּׁ ה ז    .פְּ הוָּׁ יֶצר יְּ ַויִׁ

ים ֶאת ן-ֱאֹלהִׁ ר מִׁ פָּׁ ם, עָּׁ דָּׁ אָּׁ ה, -הָּׁ מָּׁ ֲאדָּׁ ַפחהָּׁ ֶנֶפש ַחיָּׁה ַויִּ ם, לְּ דָּׁ אָּׁ י הָּׁ הִׁ ים; ַויְּ ַמת ַחיִׁ שְּ יו, נִׁ ַאפָּׁ  .בְּ

ד  .מעיין או נהר – ְואֵּ
ַפח   נשף. –ַויִּ

ים  אשִּ  נהרות. –רָּ
 אבנים יקרות. – ַהְבֹדַלח, ְוֶאֶבן ַהֹשַהם

 

 סיפור הבריאה השני – ז'-ד' פסוקים
 

..'. מוצגת לנו התחלה של סיפור בריאה .'אלה תולדות -נפתח בכותרת חדשה וק זהפס פסוק ד':

 חדש. 

 

המציגים מה לא היה בעולם לפני הבריאה: לא היו   שליליים,פסוק זה מוסר תיאורי מצב    פסוק ה':

שדות וצמחים מכיוון שאלוהים עוד לא המטיר גשם ולא נברא האדם כדי שיוכל לעבוד את האדמה. 

 : לעבוד את האדמה. המטרה של האדם
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פסוק זה מתאר את השקיית האדמה בימי בראשית. מכיוון שבשלב זה האדמה לא  פסוק ו':

 הושקתה, אד מים עלה מן האדמה והשקה אותה. 

 

: בפרק א' מצוין שקיימים מים, אך בפרק ב' לא מתוארים בין שני תיאורי הבריאה קיימת סתירה

פותר את הסתירה ומשלב בין שני הפרקים: 'לענין ברייתו של אדם העלה התהום   רש"ימי התהום.  

  .והשקה עננים לשרות העפר'

 עלה ענן ממי התהום והשקה את האדמה.  הסבר:

 

 האדם בורא את האדם מתוך העפר, מהאדמה ומפיח בו נשמה. בריאת האדם:פסוק ז': 

 

 הבריאה מעפר נועדה לבטא שני דברים:

 סיפור אטיולוגיָעָפר ָתשּוב". זהו -"ָעָפר ַאָתה ְוֶאל :להסביר את העונש שניתן לאדם בפרק ג' .א

 שמסביר מדוע אדם, לאחר מותו, נקבר באדמה. 

 להדגיש את הפער בין האדם הנחות, שנברא מעפר, לבין אלוהים.  .ב

 

 השוואה בין דרכי הבריאה של האדם בין פרק א' לפרק ב'
 

  קיימים הבדלים בין דרכי הבריאה של האדם בין פרק א' לפרק ב':

 סיפור הבריאה השני-בראשית ב'  סיפור הבריאה הראשון-בראשית א'  

תכנון 

בריאת 

 האדם

בריאה מחשבתית, אלוהים מתייעץ 

ים," :עם מלאכיו ַנֲעֶׂשה  ַויֹאֶמר ֱאֹלהִּ

 פסוק כ"ו ָאָדם ְבַצְלֵמנּו ִּכְדמּוֵתנּו"

ה" :אין מחשבה, בריאה רגעית יֶצר ְיהוָּ  ַויִּ

 פסוק ז ָהָאָדם"-ֱאֹלִהים ֶאת

שלבי 

 הבריאה
 בשלמותונברא 

נברא בשלבים: בהתחלה גוף ולאחר מכן 

 פסוק ז "ַוִיַפח ְבַאָפיו, ִנְשַמת ַחִיים" :נשמה

חומר 

 הבריאה

-"ַוִיְבָרא ֱאֹלִהים ֶאת :נברא בצלם האל

יםָהָאָדם ְבַצְלמֹו,  ָבָרא  ְבֶצֶלם ֱאֹלהִּ

 פסוק כ"ז ֹאתֹו"

"ַוִייֶצר ְיהָוה  :נברא מהעפר, מן האדמה

ןָהָאָדם, -ֱאֹלִהים ֶאת ר מִּ פָּ ה-עָּ מָּ ֲאדָּ  "הָּ

מין 

 הבריאה

ה" :זכר ונקבה נבראו יחדיו בָּ ר ּוְנקֵּ כָּ , זָּ

 פסוק כ"ז ָבָרא ֹאָתם."

נברא רק הזכר )בריאת האישה מתוארת 

-"ַוַיֵפל ְיהָוה ֱאֹלִהים ַתְרֵדָמה ַעל :לאחר מכן(

יוָהָאָדם, ַוִייָשן;  ַצְלֹעתָּ ַקח, ַאַחת מִּ ַוִיֶבן  ...ַויִּ

-ָלַקח ִמן-ַהֵצָלע ֲאֶשר-ְיהָוה ֱאֹלִהים ֶאת

 פסוק כ"א  ָהָאָדם, ְלִאָשה"

תפקיד 

 האדם

ְרדּו" :לשלוט בחיות ובאדמה ִבְדַגת  ְויִּ

-ַהָים ּוְבעֹוף ַהָשַמִים, ּוַבְבֵהָמה ּוְבָכל

 :לשמור על גן העדן ולעבוד את האדמה

ָהָאָדם; ַוַיִנֵחהּו -"ַוִיַקח ְיהָוה ֱאֹלִהים, ֶאת

ּהֵעֶדן, -ְבַגן ְמרָּ ּה ּוְלשָּ ְבדָּ  פסוק ט"ו  ."ְלעָּ
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 סיפור הבריאה השני-בראשית ב'  סיפור הבריאה הראשון-בראשית א'  

-ָהֶרֶמׂש, ָהֹרֵמׂש ַעל-ָהָאֶרץ, ּוְבָכל

 פסוק כ"ח ָהָאֶרץ."

 ברכת ה'

ֶרְך ": אלוהים מברך את האדם ַוְיבָּ

ם ים,, ֹאתָּ ַויֹאֶמר ָלֶהם ֱאֹלִהים ְפרּו  ֱאֹלהִּ

ָה"-ּוְרבּו ּוִמְלאּו ֶאת פסוק  ָהָאֶרץ, ְוִכְבשֻׁ

 כ"ח

אלוהים אוסר על  -לא מוצגת ברכה, להיפך

האדם לאכול מעץ הדעת ומעץ החיים 

"ַוְיַצו ְיהָוה  :ומאיים עליו בעונש מוות

ַהָגן, -ָהָאָדם ֵלאֹמר:  ִמֹּכל ֵעץ-ֱאֹלִהים, ַעל

לֹא --ָאֹכל תֹאֵכל.  ּוֵמֵעץ, ַהַדַעת טֹוב ָוָרע

מֹות --תֹאַכל, ִמֶמנּו:  ִּכי, ְביֹום ֲאָכְלָך ִמֶמנּו

 י"ז -פסוקים ט"ז ָתמּות."

מעמדו 

של האדם 

 בעולם

 -האדם הוא הבריאה החשובה ביותר

כל העולם נברא עבורו. האדם הוא 

היחיד שנוצר בצלמו של האל ולכן 

 . חשיבותו גבוהה

האדם נברא ראשון מכל שאר הבריות והוא 

מוצר מתוך עפר, מהאדמה. אין בו צלם 

אלוהי אלא הוא נחות. בנוסף המטרה שלו 

החשיבות של היא לעבוד ולא לשלוט. 

 . האדם נמוכה והמעמד שלו נחות
 

 

 

 מעמד האדם בעולם
 

בריאה , הבריאה שלו היא בשביל האדם. העולם כולו נברא מעמדו של האדם גבוהבפרק א' 

תכונות אלוהיות ונועד לשלוט , כלומר הוא בעל  האדם נברא בצלמו של האל  -. והחשוב מכלמתוכננת

. הוא נברא ראשון, החומר ממנו הוא עשוי האדם נחותבפרק ב' מעמדו של   לעומת זאת,. בעולם

. בפרק ב' לא רק שהאדם לא נועד לא מתוכננתוהבריאה שלו  אין בו תכונות אלוהיות –אדמה הוא 

 .  הוא זה שצריך לעבוד ולשרת את הגן -לשלוט אלא להיפך
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 : גן העדןי"ז-ח' פסוקים
 

 

ים,  ח   . הוָּׁה ֱאֹלהִׁ ַטע יְּ ֵעֶדן-ַגןַויִׁ ם, ֶאת--בְּ ֶקֶדם; ַויֶָּׁׂשם שָּׁ ר-מִׁ ם ֲאֶשר יָּׁצָּׁ דָּׁ אָּׁ ים,  ט  .הָּׁ הוָּׁה ֱאֹלהִׁ ַמח יְּ ַוַיצְּ

ן ל-מִׁ ה, כָּׁ מָּׁ ֲאדָּׁ ל-הָּׁ ַמֲאכָּׁ טֹוב לְּ ֶאה, וְּ ַמרְּ ד לְּ מָּׁ ֵעץ, ַהַדַעת טֹוב --ֵעץ ֶנחְּ ן, וְּ תֹוְך ַהגָּׁ ים, בְּ ֵעץ ַהַחיִׁ וְּ

ע רָּׁ קֹו י  .וָּׁ ַהשְּ ר ֹיֵצא ֵמֵעֶדן, לְּ נָּׁהָּׁ ה -ת ֶאתוְּ עָּׁ בָּׁ ַארְּ יָּׁה, לְּ הָּׁ ֵרד, וְּ פָּׁ ם, יִׁ שָּׁ ן; ּומִׁ יםַהגָּׁ אשִּ ד,  יא  .רָּ ֶאחָּׁ ֵשם הָּׁ

ישֹון ל--פִׁ ה, ֲאֶשר-הּוא ַהֹסֵבב, ֵאת כָּׁ ילָּׁ ב-ֶאֶרץ ַהֲחוִׁ הָּׁ ם, ַהזָּׁ ם  יב  .שָּׁ וא, טֹוב; שָּׁ ֶרץ ַההִׁ אָּׁ ַהב הָּׁ ּוזְּ

ֵשם יג  .ַהְבֹדַלח, ְוֶאֶבן ַהֹשַהם ר ַהשֵ -וְּ יחֹוןַהנָּׁהָּׁ י, גִׁ ל--נִׁ ר  יד  .ֶאֶרץ כּוש-הּוא ַהסֹוֵבב, ֵאת כָּׁ ֵשם ַהנָּׁהָּׁ וְּ

ת רָּׁ י, הּוא פְּ יעִׁ בִׁ רְּ ר הָּׁ ַהנָּׁהָּׁ ַמת ַאשּור; וְּ דְּ ֶדֶקל, הּוא ַהֹהֵלְך קִׁ י חִׁ ישִׁ לִׁ ים, ֶאת טו.  . ַהשְּ ה ֱאֹלהִׁ הוָּׁ ַקח יְּ -ַויִׁ

ַגן ֵחהּו בְּ ם; ַוַינִׁ דָּׁ אָּׁ שָּׁ -הָּׁ ּה ּולְּ דָּׁ בְּ עָּׁ ּהֵעֶדן, לְּ רָּׁ ים, ַעל טז  .מְּ הוָּׁה ֱאֹלהִׁ ַצו יְּ ם ֵלאֹמר:-ַויְּ דָּׁ אָּׁ ֹכל ֵעץ  הָּׁ ן, -מִׁ ַהגָּׁ

ֹכל תֹאֵכל ע יז.  אָּׁ רָּׁ ֶמנּו:--ּוֵמֵעץ, ַהַדַעת טֹוב וָּׁ ֶמנּו  לֹא תֹאַכל, מִׁ ָך מִׁ לְּ יֹום ֲאכָּׁ י, בְּ מּות--כִׁ  .מֹות תָּׁ

 

 

 

 

 פסוק ח'
 

אלוהים נוטע גן במקום שנקרא 'עדן' ומניח בתוכו את האדם.  המושג "גן עדן" בפסוק זה פירושו גן 

, שלכאורה ניתן למצוא: הוא נמצא ממזרח )"ֶקֶדם"( לארץ אזור גיאוגרפישניטע באזור עדן. עדן הוא  

קל. הפרת שתוחמים אותו ארבעה נהרות: פישון, גיחון, פרת וחיד  י"ד-בפסוקים י"אישראל, ונאמר  

והחידקל הם נהרות ידועים מאזור בבל, אך אין ידיעה ודאית באשר לזהותם של הפישון והגיחון. 

ניתן לשער שהערפול מכוון, שכן גן העדן נתפס כשאיפה בלתי מושגת, מקום שהאדם לא יוכל עוד 

 לבוא בשעריו. 

 

 פסוק ט' 
 

 אלוהים מצמיח בתוך הגן עצים וצמחים. 

 

ועץ  (,עץ שהאוכל מפירותיו חי לנצח) מלבד העצים, יש שני עצים מיוחדים בתוך הגן: עץ החיים

 הדעת. 

 

 מהו "עץ הדעת טוב ורע"?

 ישנם כמה פירושים:

. כשהאדם אכל מפרי זה הוא ידיעה של הטוב והרע בעולםטוב ורע פירושו באופן כללי  :מוסר .א

 הבין מה מוסרי ומה אינו מוסרי בעולם, או במילים אחרות, התוודע לטוב ולרע.
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. ברגע אכילת הפרי התוודעו לידיעת חיי המיןיש הסבורים שהמילים "טוב ורע" מכוונות : מין .ב

בני האדם לתאוות המין. כלומר, ידיעה מינית. )ניתן להבין מדוע לאחר אכילת הפרי, אדם וחווה 

 (הבינו שהם ערומים

יש מי שסבור כי לא היה שום דבר מיוחד בפרי עץ הדעת, אלא הוא שימש כמבחן לאדם:   :מבחן .ג

? אלוהים ביקש ללמד את האדם שיש דברים האסורים עליו, האם יציית לאלוהים או לא

 ומבחנו היה בפרי עץ הדעת.

 

 י"ד-פסוקים י'
 

נהרות קטנים: פישון, גיחון, פרת וחידקל. )עליהם  4-בתוך הגן יש נהר גדול שמתפצל לנהרות הגן: 

 הוסבר קודם לכן(. 

 

 מאפייני הגן: פסוק ט"ו

 

האדם  (אלוהים מניח את האדם בתוך הגן בכדי שישמור עליו ויעבוד בו. כלומר תכלית )=מטרת

 היא לעבוד את הגן.

ֵעץ ֶנְחָמד ְלַמְרֶאה, ְוטֹוב -ָהֲאָדָמה, ָּכל-"ַוַיְצַמח ְיהָוה ֱאֹלִהים, ִמן  :גן מלא עצים טובים למאכל •

 ְלַמֲאָכל"

: "עץ החיים" ו"עץ הדעת טוב ורע". "ְוֵעץ ַהַחִיים, ְבתֹוְך בלב הגן יש שני עצים מיוחדים •

 ַהָגן, ְוֵעץ, ַהַדַעת טֹוב ָוָרע."

.  התפצלו ממנו כדי להשקות את הארץ הגן הושקה ע"י נהר ענק שארבעה נהרות גדולים •

 (וק י'ַהָגן; ּוִמָשם, ִיָפֵרד, ְוָהָיה, ְלַאְרָבָעה ָראִשים." )פס-"ְוָנָהר ֹיֵצא ֵמֵעֶדן, ְלַהְשקֹות ֶאת

ֶאֶרץ -"הּוא ַהֹסֵבב, ֵאת ָּכל :מחוץ לגן נמצאים אוצרות רבים: זהב, בדולח, אבן שוהם •

וקים ָהב.  יב ּוְזַהב ָהָאֶרץ ַהִהוא, טֹוב; ָשם ַהְבֹדַלח, ְוֶאֶבן ַהֹשַהם." )פסָשם, ַהזָ -ַהֲחִויָלה, ֲאֶשר

 (.י"ב-י"א

"ַוִיַקח ְיהָוה ֱאֹלִהים,  :האדם הראשון חי בתוך גן העדן. ונועד לשמור על הגן ולעבוד אותו •

 (.ק ט"ווֵעֶדן, ְלָעְבָדּה ּוְלָשְמָרּה." )פס-ָהָאָדם; ַוַיִנֵחהּו ְבַגן-ֶאת

 

 י"ז-פסוקים ט"ז
 

לאדם מותר לאכול מכל העצים שיש בגן מלבד עץ הדעת. ביום  הפרדה בין עצי הגן:אלוהים יוצר 

 .הוא ימות -בו האדם יאכל מעץ הדעת
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 בריאת החיות והאישה: כ"ה-י"ח פסוקים
 

ים, לֹא יח   הוָּׁה ֱאֹלהִׁ ַבדֹו; -ַויֹאֶמר יְּ ם לְּ דָּׁ אָּׁ דֹו-ֶאֱעֶׂשהטֹוב ֱהיֹות הָּׁ ֶנגְּ ים  יט  .ּלֹו ֵעֶזר, כְּ הוָּׁה ֱאֹלהִׁ ֶצר יְּ ַויִׁ

ן ל-מִׁ ה, כָּׁ מָּׁ ֲאדָּׁ ל-הָּׁ ֵאת כָּׁ ֶדה וְּ ם, ַויֵָּׁבא ֶאל-ַחַית ַהשָּׁ ַמיִׁ אֹות ַמה-עֹוף ַהשָּׁ רְּ ם, לִׁ דָּׁ אָּׁ א-הָּׁ רָּׁ קְּ ֹכל ֲאֶשר -יִׁ לֹו; וְּ

א רָּׁ קְּ מֹו-יִׁ ם ֶנֶפש ַחיָּׁה, הּוא שְּ דָּׁ אָּׁ ל כ  .לֹו הָּׁ כָּׁ ם ֵשמֹות, לְּ דָּׁ אָּׁ א הָּׁ רָּׁ קְּ ֹכל, -ַויִׁ ם, ּולְּ ַמיִׁ עֹוף ַהשָּׁ ה ּולְּ ֵהמָּׁ ַהבְּ

ם, לֹא דָּׁ אָּׁ ֶדה; ּולְּ דֹו-ַחַית ַהשָּׁ ֶנגְּ א ֵעֶזר כְּ צָּׁ ה ַעל כא  .מָּׁ ֵדמָּׁ ים ַתרְּ הוָּׁה ֱאֹלהִׁ ַקח, -ַוַיֵפל יְּ ן; ַויִׁ ישָּׁ ם, ַויִׁ דָּׁ אָּׁ הָּׁ

ר, תַ  ׂשָּׁ ֹגר בָּׁ סְּ יו, ַויִׁ ֹעתָּׁ ַצלְּ ֶתנָּׁהַאַחת מִׁ ים ֶאת כב  .חְּ הוָּׁה ֱאֹלהִׁ ֶבן יְּ ע ֲאֶשר-ַויִׁ ן-ַהֵצלָּׁ ַקח מִׁ ה; -לָּׁ שָּׁ אִׁ ם, לְּ דָּׁ אָּׁ הָּׁ

, ֶאל ֶאהָּׁ בִׁ ם-ַויְּ דָּׁ אָּׁ ה,  כג  .הָּׁ שָּׁ ֵרא אִׁ קָּׁ זֹאת יִׁ י; לְּ רִׁ ׂשָּׁ בְּ ר מִׁ ׂשָּׁ ַמי, ּובָּׁ ם, זֹאת ַהַפַעם ֶעֶצם ֵמֲעצָּׁ דָּׁ אָּׁ ַויֹאֶמר, הָּׁ

ה חָּׁ יש לֻׁקְּ י ֵמאִׁ יש, ֶאת-ן, ַיֲעזָּׁבכֵ -ַעל כד  .זֹאת-כִׁ ֶאת-אִׁ יו, וְּ בִׁ ר -אָּׁ ׂשָּׁ בָּׁ יּו לְּ הָּׁ תֹו, וְּ שְּ אִׁ ַבק בְּ דָּׁ מֹו; וְּ אִׁ

ד יּו כה.  ֶאחָּׁ הְּ לֹא,   ַויִׁ תֹו; וְּ שְּ אִׁ ם וְּ דָּׁ אָּׁ ים, הָּׁ ֵניֶהם ֲערּומִׁ שּושְּ ְתֹבשָּ  .יִּ

שּו  ְתֹבשָּ  התביישו. –יִּ
 

 פסוק י"ח
 

 אלוהים להמשיך את הבריאה.האדם נברא לבדו, הוא בודד, ולכן מחליט 

 

 :'עזר כנגדו'משמעות הביטוי 

 : עזרה לאדם שתעמוד מולו, שתהיה מקבילה )שווה( אליו.קריאת הפשט .א

  "זכה עזר לא זכה כנגדו להלחם" פרשנות רש"י: .ב

הסבר: רש"י בפרשנותו מתכוון אל בריאת האישה, אדם שיזכה באישה טובה היא תהיה 

 היא תהיה נגדו.  -לו לעזר, אם לא יזכה

 

 כ': בריאת החיות-פסוקים י"ט
 

אלוהים יוצר )בורא( לאדם בעלי חיים; חיות ארץ ועופות.  ומחכה לראות כיצד האדם יגיב. האדם 

 קורא בשמות לכל בעלי החיים, אך בכל זאת לא מוצא פתרון לבדידות שלו.  

 

 כ"ב: בריאת האישה-פסוקים כ"א
 

בונה ממנה את האישה ומביא , לוקח אחת מהצלעות שלו . הואאלוהים מטיל תרדמת על האדם

 אותה אל האדם. 

 

 פסוק כ"ג 
 

"בשר )האדם אומר על האישה שהפעם הבריאה היא חלק ממנו. כלומר האישה היא חלק מהאדם 

 . האדם קורא לבריאה הזאת 'אישה' כי היא נלקחה מהאדם, מהאיש. (מבשרי"
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: הסבר לשם של אדם או מקום. האישה נקראת כך משום שהיא נלקחה מן מדרש שםהפסוק מציג  

 האיש. 

 

)=סיפור שמסביר תופעה מסוימת שקיימת  סיפור אטיולוגייש הרואים בתיאור הבריאה גם 

בטבע/בעולם או בחברה(, המסביר את מעמדה החברתי הנחות של האישה בחברה המקראית. 

ד דווקא על ניסיון להציגה כבריאה טובה יותר: היא סבורים שתיאור בריאת האישה מעי אחרים

לא נבראה מחומר נחות כמו עפר, אלא מצלע אנושית. בנוסף, האישה נבראה כפתרון לבעיה שהאדם 

 לא יכול היה לפתור באמצעות אף גורם אחר בעולם, ומכאן ייחודה. 

 

 קריאה בשם
 

 :קריאה בשם פעמייםלנו  המופיע כ"ג-י"ח בפסוקים

 (. וקים י"ט, כ'האדם קורא בשמות לחיות, כלומר מעניק להם שמות )פס .1

 (. כ"גאישה )פס'  -האדם קורא לאישה .2

 

. מסיפור זה התנ"ך מציג לנו את האדם בעלות של הקורא על הקרואהענקת שם בתנ"ך מעידה על 

 כבעלים וכשולט על החיות ועל האישה. 

 

שסיפור בריאת האישה בא להציג את מעמדה הנחות של האישה ממעמדו עובדה זו תומכת בדעה,  

 .של הגבר

 

 הבדלים בין סיפורי בריאת האישה

 

 -סיפור הבריאה הראשון: בראשית א' 

 פסוק כ"ז

השני: בראשית סיפור הבריאה 

 כ"ב-פסוקים כ"א -ב'

זמן 

הבריאה 

 של האישה

נבראה יחד עם הגבר: זכר ונקבה נבראו 
 ( "ָזָכר ּוְנֵקָבה, ָבָרא ֹאָתם") .יחד

לאחר בריאת  נבראה אחרונה,
 החיות. 

אופי 

ראה רק מכיוון שהאדם היה בנ בריאה מתוכננת הבריאה
 בודד ולא מצא נחמה אצל החיות.

חומר 

 הבריאה
 נבראה מצלעו של האדם נבראה מ"צלם האל"
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 מעמד האישה
 

בפרק א' מעמדה של האישה ;  שינוי במעמדה של האישהמההשוואה בין שני הסיפורים אנו רואים  

. גם הגבר וגם האישה נבראו בצלמו של האל, שניהם נבראו יחד, גבוה, והיא זהה למעמדו של האדם

 את שניהם אלוהים ברך ושניהם נועדו לשלוט בעולם. 

 

מעמדה של האישה בפרק ב' נמוך, האישה נבראת אחרונה, כדי לספק את בדידותו לעומת זאת, 

 -שמה מהאדם. היא אינה מבורכת ותפקידה אינה לשלוט בעולם. בנוסף, היא מקבלת את  של הגבר

 הקריאה בשם של האדם לאישה מעידה של השליטה של האדם באישה. היא שייכת לו.  

 

ההבדל בין שני הפרקים גדול מאוד; בעוד שפרק א' מציג את האישה כשווה לאדם, בפרק   :לסיכום

 ב' היא מוצגת כנחותה ממנו.  

 

 פסוק כ"ד 
 

משום שהאישה הראשונה נוצרה  מדוע גבר עוזב את הוריו כשהוא נושא אישה:הסיפור מסביר גם 

מבשרו של הגבר הראשון, והאיש ואשתו מקימים תא משפחתי חדש, כמו בימי בראשית כשהיו גוף 

 אחד. 

 

 פסוק כ"ה
 

ידיעה זה תומך בדעה שעץ הדעת העניק לאדם  וקאדם והאישה ערומים והם לא מתביישים. פס

  מינית.

 

 השוואה בין שני סיפורי הבריאה

 

 הבריאה השני שונה בפרטים רבים מסיפור הבריאה הראשון.סיפור 

' עד פרק ב -סיפור הבריאה פרק א' 

 . פסוק ג'

 'כ"ה-פסוקים ד' -'סיפור הבריאה פרק ב

אופי 

 הבריאה

אמירה הבריאה נעשית על ידי 

)אלוהים ברא את העולם במילים(. 

 מחושבת ומאורגנת.בריאה 

"ְביֹום,  עשייה.הבריאה נעשית על ידי 

 " .ֶאֶרץ ְוָשָמִים--ְיהָוה ֱאֹלִהים ֲעׂשֹות

אלוהים ממשיך לברוא  -בריאה ספונטנית 

 חיות עקב בדידותו של האדם.

זמן בריאת 

השמיים 

 והארץ

 .יום אחד .שבעה ימים



 

 

32 

' עד פרק ב -סיפור הבריאה פרק א' 

 . פסוק ג'

 'כ"ה-פסוקים ד' -'סיפור הבריאה פרק ב

סדר 

 הבריאה

בריאת הצמחים, חיות ולבסוף 

 .האדם

ולבסוף החיות בריאת האדם, צמחים 

 .והאישה

חומר 

 האדם

 .נברא מעפר .נברא מצלמו של האל

סדר בריאת 

 האדם

יש שוויון  -זכר ונקבה נבראו יחד

 ביניהם.

האדם נברא קודם ולאחר מכן האישה. 

האישה נבנתה מהצלע של האדם. יש 

תחושה של אי שוויון. )נבראה לאחר החיות 

 והאדם קורא לה בשם(.

תפקיד 

 האדם

 .לעבוד ולשמור על הגן .לשלוט בארץ ובחיות

 ה' אלוהים 'אלוהים' שם האל

אופי 

הסיפור 

 ומטרתו

. שם במרכז את  תמציתיטקסט 

 האל. 

 . שם במרכז את האדם. סיפוריטקסט 

 

 ?כיצד ניתן להסביר את הכפילויות והסתירות בין שני הסיפורים
 

מקראיים איננה ייחודית לסיפור הבריאה בספר בראשית. התופעה של כפילויות וסתירות בסיפורים  

ובעוד סיפורים רבים במקרא יש כפילויות כאלה. ולא רק סיפורים, אלא גם בסיפור המבול  גם

, חוקים)=טקסטים שמתארים אירועים היסטוריים(, וכן קובצי  היסטוריוגראפייםטקסטים 

ליישב את הסתירות האלה והתשובות שהציעו . רבים ניסו מאופיינים בחזרות ובסתירות כאלה

 מגוונות ושונות מאוד זו מזו. הן מייצגות כמה גישות אידיאולוגיות למקרא.

 

 :להלן חלק מהתשובות

שני מחברים שונים )=המחקר המדעי של המקרא(,  בביקורת המקראעל פי הגישה המרכזית  .א

לפיכך, גרסתו של מחבר אחד )פרק א'( אינה זהה לגרסתו של המחבר כתבו את שני הפרקים. 

השני )פרק ב'(. תפיסה זו נקראת "תורת המקורות", ולפיה ספרי התורה חוברו בידי כמה 

מחברים שונים בתקופות שונות, ובשלב מסוים נערכו בידי עורך מאוחר. תפיסה זו מחלקת את 

. אותיות אלה מרמזות על מחברי P ,D ,E ,Jתורה לארבעה מקורות עיקריים ונפרדים: ה

המקורות או על הדרך שבה מוזכר שמו של האל בכל מקור. לדעת אנשי ביקורת המקרא, מקור 

P  הוא שאחרי לחיבור פרק א', ואילו המקור שאחראי לחיבור פרק ב' הואJ. 
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משה(, חיבר את שני הפרקים.  -הדעה המסורתית , מחבר אחד )על פילפי הדעת המסורתית .ב

ההבדלים נובעים מן העובדה, שבפרק א' בריאת העולם תוארה באופן שיטתי, ואילו בפרק ב' 

ביקש המחבר להתמקד בנושא אחד: האדם. לפיכך, הוא מתאר קודם כל את בריאת האדם, 

 ורק לאחר מכן את בריאת שאר הדברים בעולם. 

 

כאשר פרק  'כלל ופרט'.יש שרואים שכתיבת שני הפרקים כתובים במבנה של  :פתרון ספרותי .ג

א' מתאר את בריאת האדם באופן כללי  ופרק ב' מתאר את בריאת האדם בפרטים. לכן, בפרק 

א' מתוארת בריאת האדם באופן כללי :"זכר ונקבה ברא אותם", ופרק ב' מתאר לפרטים את 

 מהעפר והאישה מצלעו של הגבר. בריאתם של הזכר והנקבה: האדם נברא 

 

שני , ההבדלים בין שני הפרקים נובעים מכך שהם חוברו למען קאסוטולדעת חוקר המקרא  .ד

הסיפור הראשון חובר עבור קהל משכיל, יודע קרוא וכתוב,   קהלים שונים לשתי מטרות שונות.

ן תיאורים שכלל את בני האצולה, את הכוהנים ואת עשירי העם. קהל זה היה מסוגל להבי

מופשטים, ולכן האל מוצג באופן מופשט. בנוסף, קהל זה ראה עצמו כשליט, ועל כן תיאור 

האדם בפרק א' הוא כשליט העולם. מטרת המחבר בפרק א' הייתה לתאר באופן עובדתי את 

הבריאה, ולכן הוא מוסר תיאור תמציתי של מה שנברא בכל יום. לעומת זאת, פרק ב' נכתב 

: הוא נעשה מעפר, נברא בשלבים, האדם בפרק זה מוצג כיצור נחותי העם. לכן,  לקהל של פשוט

תפקידו לעבוד את הגן ולשמור עליו. קהל כזה גם לא היה מסוגל להבין תיאורים מופשטים, 

אלוהים נקרא בשמו הפרטי, "ה", משום שזה השם שבו היה נכתב הסיפור כאגדה. ולפיכך 

 מוכר לפשוטי העם.

 

 

 ביטויים שחשוב לזכור:

אלוהים מסיים את מלאכת  -"ג "ויכולו השמים... אשר ברא אלוהים לעשות-אפסוקים 

שונה ונבדל במובן החיובי משאר . יום זה יום השבת הבריאה ומיחד את היום השביעי שהוא 

 המלאכה שבהם אלוהים ברא את העולם.הימים בשבוע, שהם ימי 
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 שאלות חזרה ותרגול 

 

  .17-4, ב, 31-24.א. קראו בראשית א, 1

 במה שונה מעמד האדם בעולם בשני תיאורי הבריאה? 

 בססו את תשובתכם על שתי ראיות מהכתוב.

 קראו את פרק ח בתהילים. ב.

 באיזה מהתיאורים תומך מזמור זה? בססו את תשובתכם על הכתוב.
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 בראשית ג' 1.3
. משלבפרק ג' נמשך סיפור האגדה שמופיע בפרק ב'. יש פרשנים הסבורים שאגדה זו היא למעשה 

. הנחש מסמל את סמל הרוע, האדם את תגן העדן נמשל למקום המושלם, לצורת החיים האידיאלי

 התמימות ועץ הדעת את שאיפתו של האדם לדעת את כל מה שנשגב מבינתו ומידיעתו. 

 

 איסור האכילה מפרי עץ הדעת ה': -פסוקים א'
 

ים; ַויֹאֶמר, ֶאל א הוָּׁה ֱאֹלהִׁ ה יְּ ׂשָּׁ ֶדה, ֲאֶשר עָּׁ ֹכל ַחַית ַהשָּׁ רּום, מִׁ יָּׁה עָּׁ ש, הָּׁ ַהנָּׁחָּׁ ה, -וְּ שָּׁ אִׁ יהָּׁ ַמר -ַאף כִּ אָּׁ

ן ֹכל ֵעץ ַהגָּׁ לּו מִׁ ים, לֹא תֹאכְּ ה, ֶאל ב  .ֱאֹלהִׁ שָּׁ אִׁ ש:-ַותֹאֶמר הָּׁ י ֵעץ  ַהנָּׁחָּׁ רִׁ פְּ ן, נֹאֵכל-מִׁ י  ג  .ַהגָּׁ רִׁ פְּ ּומִׁ

ֵעץ, תֹוְך הָּׁ ן-ֲאֶשר בְּ עּו בֹו:--ַהגָּׁ גְּ לֹא תִׁ ֶמנּו, וְּ לּו מִׁ ים לֹא תֹאכְּ ַמר ֱאֹלהִׁ תּון-ֶפן  אָּׁ מֻׁ ש,  ד  .תְּ ַויֹאֶמר ַהנָּׁחָּׁ

ה:-ֶאל שָּׁ אִׁ תּון-לֹא  הָּׁ מֻׁ יֶתם ה  .מֹות, תְּ יִׁ הְּ חּו ֵעיֵניֶכם; וִׁ קְּ פְּ נִׁ ֶמנּו, וְּ ֶכם מִׁ לְּ יֹום ֲאכָּׁ י בְּ ים, כִׁ י, ֹיֵדַע ֱאֹלהִׁ , כִׁ

ע רָּׁ ֵעי, טֹוב וָּׁ ים, ֹידְּ    .ֵכאֹלהִׁ

י  .למרות ש.. – ַאף כִּ

 

 פסוק א'
 

: תכונה של הנחשהפרק נפתח בכותרת שמרמזת לנו על העתיד להתרחש; הטקסט מציג בפנינו 

"ערום" = ערמומי, מחבל תחבולות. תיאור הנחש כ"ערום" מנוגד לתיאור אדם וחווה בסוף פרק ב' 

 (. פסוק כ"הכ"ערומים" )

 

והוא עומד   לתמימותם,שהערום של האדם והאישה הוא סמל  הדמיון בשורש ובצליל נועד להדגיש  

 של הנחש.  לעֹורמתֹובניגוד 

 

, לפיו הנחש התפלמסות/ויכוח( ממיתוס הים  =רמזים להסתייגות )בפסוק זה אנחנו יכולים לראות  

 היה אחד ממפלצות הים, שהתמרדו נגד אלוהים ונלחמו בו. 

 

 הרמזים להסתייגות מן המיתוס :

 הנחש אינו מפלצת או יצור בעל כוח אלוהי, אלא אחת מחיות השדה. –"ִמֹּכל ַחַית ַהָשֶדה"  .א

הנחש נברא על ידי אלוהים, הוא אינו יצור אלוהי ולכן אינו יכול  –"ֲאֶשר ָעָׂשה ה' ֱאֹלִהים"  .ב

 להתמודד מול אלוהים כשווה לו. 

 

 השיח בין הנחש ולאישה ואכילת הפרי האסורה':  –א' )חלק שני(  יםפסוק
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השיח שהיה בין הנחש לאישה. במהלכו משכנע הנחש את האישה  -פסוקים אלה מתארים את דו

 לאכול מפרי עץ הדעת. 
 

 

 : איסור האכילה מפרי עץ הדעתהשוואת הציוויים
 

במהלך השיחה בין הנחש לאישה יש שינויים בין האיסור של אלוהים על האדם בפרק ב', לבין  

   במהלך השיחה בפרק ג'.הציווי שמתארת האישה 

 

: פעם אחת חוזר עליו הנחש, ופעם אחת האישה. כל דובר בשיחה פעמיים בשיחה חוזרהאיסור 

 ובכך חושף את עמדתו ואת מטרותיו. את הצו האלוהי המקורי,  משנה

 

פסוקים  ב': פרק צו האל  

 י"ז-ט"ז

פרק  צו האל על פי הנחש

 ג' פסוקים א', ד' 

 פרק האישהצו האל על פי 

 ג' -פסוקים ב' ג'

מילת 

 הפקודה

ָהָאָדם -ה' ֱאֹלִהים ַעל "ַוְיַצו

מצווה  אלוהים –" ֵלאֹמר

 . על האדם

ַמר-"ַאף ִּכי -" ֱאֹלִהים אָּ

הנחש אומר שאלוהים 

 אמר לאדם ולא ציווה. 

ַמר"] גם  –[ "ֱאֹלִהים אָּ

האישה מצגיה את הציווי 

 כאמירה. 

ץ המותר ֹכל עֵּ  – ַהָגן ָאֹכל תֹאֵכל-מִּ

 מותר לאכול מכל עצי הגן. 

ץ  י עֵּ ְפרִּ האישה  – ַהָגן נֹאֵכל-מִּ

 משמיטה את המילה 'כל'. 

טֹוב ָוָרע לֹא  ַהַדַעת "ּוֵמֵעץ האסור

האיסור חל -" תֹאַכל ִמֶמנּו

 על עץ הדעת. רק

ץ"לֹא תֹאְכלּו  ֹכל עֵּ  –" ַהָגן מִּ

 העצים.  מכל אסור לאכול

ץ"ּוִמְפִרי  עֵּ ן הָּ  ֲאֶשר ְבתֹוְך ַהגָּ

ָאַמר ֱאֹלִהים לֹא תֹאְכלּו ִמֶמנּו 

ְגעּו בֹו האישה  –" ְולֹא תִּ

 מעצימה את האיסור. 

מֹות "ִּכי ְביֹום ֲאָכְלָך ִמֶמנּו  העונש

מּות נש מוות חד עו –" תָּ

 .משמעי

. הנחש מֹות ְתֻמתּון-לֹא

מעניק סיבה לאיסור: 

ים," אֹלהִּ יֶתם, כֵּ ְהיִּ ֹיְדֵעי,  וִּ

טֹוב ָוָרע." אלוהים  מפחד 

שהאדם והאישה יהיו 

 .יודעי טוב ורע -כמוהו

תּון"ֶפן  האישה משנה  –" ְתמֻׁ

 את דברי האל. 

 

 השוואת צו האל לדברי הנחש
 

. אמירה היא אמר,  אך הנחש טוען שאלוהים  ציווהאלוהים    –צו הופך לאמירה    -  מילת הפקודה .1

על ידי כך הנחש מציג את הציווי כחסר תוקף, הוא מעניק חלש יותר מציווי.  בעלת תוקף 

 אפשרות להפר את הצו האלוהי. 

 אלוהים התיר לאדם לאכול מכל עצי הגן. הנחש אומר שאסור לאכול מעצי הגן  – ?מה מותר .2
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, הנחש אומר שאלוהים אסר מעץ אחדאלוהים אסר לאכול רק  – העצמת האיסור של אלוהים .3

 לאכול "מכל עץ הגן". העצמת האיסור נועדה להציג את האל כרשע.

י, הנחש אומר שהם לא ימותו. אלוהים אומר שאדם וחווה ימותו ביום אכילת הפר - העונש .4

 הוא סותר בגלוי ובמודע את קביעת האל.

אלוהים לא נימק את האיסור, הנחש טוען כי הוא מנע מאדם וחווה את  -הנימוק לאיסור .5

האכילה משום שאכילת פרי עץ הדעת תגרום להם להבחין בין טוב ורע. ובכך הם יהיו דומים 

 ש מכוחו של האדם.  לאלוהים. הנחש מציג את אלוהים כמי שחוש

 

 השוואת צו האל לדברי האישה
 

 .אמר, האישה טוען שאלוהים ציווהאלוהים  –צו הופך לאמירה  - מילת הפקודה .1

אלוהים אסר במפורש לאכול "מעץ הדעת", האישה אומרת שאלוהים אסר לאכול  - האיסור .2

"מפרי העץ אשר בתוך הגן". היא אינה מזכירה במפורש את שמו של העץ ומתייחסת באופן 

כדי מרחיבה את תחום האיסור כללי לכל העצים אשר נמצאים בתוך הגן! גם היא, כמו הנחש, 

 להציג את האל כרשע. 

בפרי.  לגעתהאל לא רק אסר לאכול, אלא גם אסר  – עוד יותר את האיסור האישה מרחיבה .3

 כוונתה היא, ככל הנראה, להציג את האיסור כבלתי הגיוני, על מנת להתיר לעצמה לעבור עליו.

אלוהים אמר שאדם וחווה ימותו ביום אכילת הפרי, האישה אומרת "פן )=אולי(  - העונש .4

 במוות.  תמותון", כלומר, לא בטוח שניענש

 

 י"ג -פסוקים ו'
 

ה ו י ַתֲאוָּׁ כִׁ ל וְּ ַמֲאכָּׁ ֵעץ לְּ י טֹוב הָּׁ ה כִׁ שָּׁ אִׁ ֵעץ -ַוֵתֶרא הָּׁ ד הָּׁ מָּׁ ֶנחְּ ם, וְּ ֵעיַניִׁ ילהּוא לָּׁ יֹו, ְלַהְשכִּ רְּ פִׁ ַקח מִׁ , ַותִׁ

ֵתן ַגם ּה, ַויֹאַכל-ַותֹאַכל; ַותִׁ מָּׁ ּה עִׁ ישָּׁ אִׁ נָּׁה, ֵעיֵני  ז  .לְּ ַקחְּ פָּׁ רּו ַותִׁ פְּ תְּ ם ֵהם; ַויִׁ מִׁ י ֵעירֻׁ עּו, כִׁ ֵניֶהם, ַוֵידְּ שְּ

ֶהם ֲחֹגֹרת ֵאנָּׁה, ַוַיֲעׂשּו לָּׁ עּו ֶאת ח   .ֲעֵלה תְּ מְּ שְּ ן-ַויִׁ ַהֵּלְך ַבגָּׁ תְּ ים, מִׁ הוָּׁה ֱאֹלהִׁ ַחֵבא --קֹול יְּ תְּ רּוַח ַהיֹום; ַויִׁ לְּ

תֹוְך, ֵעץ הַ  ים, בְּ ה ֱאֹלהִׁ הוָּׁ ֵני יְּ פְּ תֹו, מִׁ שְּ אִׁ ם וְּ דָּׁ אָּׁ ןהָּׁ ים, ֶאל ט  .גָּׁ הוָּׁה ֱאֹלהִׁ א יְּ רָּׁ קְּ ם; ַויֹאֶמר לֹו, -ַויִׁ דָּׁ אָּׁ הָּׁ

ה י-ַויֹאֶמר, ֶאת י  .ַאֶיכָּ א כִׁ ירָּׁ אִׁ ן; וָּׁ י ַבגָּׁ תִׁ ַמעְּ ָך שָּׁ ֵבא-ֹקלְּ ֵאחָּׁ י, וָּׁ ֹנכִׁ י --ַויֹאֶמר יא  .ֵעיֹרם אָּׁ ָך, כִׁ יד לְּ גִׁ י הִׁ מִׁ

ן ה; ֲהמִׁ תָּׁ תִׁ -ֵעיֹרם אָּׁ לְּ בִׁ יָך לְּ יתִׁ ּוִׁ ֵעץ, ֲאֶשר צִׁ להָּׁ ֶמנּו-י ֲאכָּׁ תָּׁ --מִׁ לְּ כָּׁ ם: יב  .אָּׁ דָּׁ אָּׁ ה ֲאֶשר   ַויֹאֶמר, הָּׁ שָּׁ אִׁ הָּׁ

נָּׁה וא נָּׁתְּ י, הִׁ דִׁ מָּׁ ה עִׁ ן-נַָּׁתתָּׁ י מִׁ ֹאֵכל-ּלִׁ ֵעץ וָּׁ ה, ַמה יג  .הָּׁ שָּׁ אִׁ ים לָּׁ ה ֱאֹלהִׁ הוָּׁ ית; ַותֹאֶמר, -ַויֹאֶמר יְּ ׂשִׁ זֹאת עָּׁ

ש  ה, ַהנָּׁחָּׁ שָּׁ אִׁ יהָּׁ יַאנִּ שִּ ֹאֵכל.הִּ  , וָּׁ

 אולי. – ֶפן
יל  נותן דעת.  – ְלַהְׂשכִּ

ה    איפה אתה? –ַאֶיכָּ
י יַאנִּ שִּ  פיתה אותי או הסית אותי. – הִּ
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 האישה משתכנעת ואוכלת מפרי עץ הדעת, בנוסף היא מביאה גם לאדם לאכול. פסוק ו': 

 

 פסוק ז'
 

ַקְחנָּה"לאכילה מהפרי יש השפעה מיידית:  פָּ ִמם ֵהם".   ַותִּ  ֵעיֵני ְשֵניֶהם ַוֵיְדעּו ִּכי ֵעירֻׁ

ים איזושהי והשימוש ב'וו החיבור' מעידה על השפעה מידית. מיד לאחר האכילה, אדם וחווה חו

 ידיעה. תודעת העירום של השניים גורמת להם לתפור לעצמם "בגד חגורות" מעלי תאנה. 

 

  יתם את גופם של אדם וחווה.הם עלים רחבים ולכן קל היה לכסות א עלי התאנה

 רד"ק טוען שעלי התאנה הם רמז לפרי עץ הדעת. כלומר עץ הדעת הוא עץ התאנה.

 

 פסוק ח'
 

קושי אדם והאישה שומעים את קולו של האל מתהלך בתוך הגן ומתחבאים מפניו.  פסוק זה מעורר  

האל הולך, ואפשר להתחבא ממנו. כלומר הוא לא נמצא בכל   –אלוהים מוצג כאל בעל גוף    תיאולוגי

 מקום ולא יודע מה קרה.

 

 : הפתרונות

בעת העתיקה האמינו שהאלים נראים כמו האדם. לאלים יש גוף. לכן אין זו  – קריאת פשט .א

 בעיה שהאל יכול ללכת. מופשטות האל היא דעה מאוחרת יותר. 

". אלוהים אינו בן אנוש דיברה תורה בלשון בני אדםיש להבין את הפסוק הזה כ" ,לפי חז"ל .ב

אינם מסוגלים לתפוס זאת ולכן  ואין לו תכונות אנושיות; הוא אינו מתהלך, אך בני האדם

 המקרא מתאר את אלוהים בצורה שתהיה מובנת להם, במושגים אנושיים. 

 

 פסוק ט' 
 

 אלוהים קורא לאדם ושואל אותו 'היכן הוא נמצא'. )איכה = איפה אתה?(.

מדוע האל שואל את האדם היכן הוא, : קושי תאולוגישאלת אלוהים אל האדם מעוררת גם היא 

 אלוהים נתן לאדם הזדמנות להתוודות על חטאו.  רש"י:לפי  הפתרון אלוהים יודע הכול?הרי 

 

 אדם משיב לאלוהים כי הוא מתחבא ממנו מפני שהוא עירום.פסוק י': 

 

 פסוק י"א
 

 ת:שאלו שתי אלוהים פונה אל האדם וחוקר אותו על ידי

 א. הוא שואל את אדם, מי אמר לו שהוא עירום?

 ב. הוא שואל אותו האם הוא אכל מהעץ האסור.  
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 פסוק י"ב
 

. בכך רומז האדם גם לאשמתו ומטיל את האשמה על האישההאדם אינו מקבל אחריות למעשה 

, מפני שהוא זה שיצר את האישה עבור האדם. אדם משתמש בשייכות 'נתתה' אלוהיםהעקיפה של 

אלוהים הוא זה שהביא את האישה אל האדם ולכן הוא זה שאשם בכך שאדם   -)= אתה נתת לי( 

 חטא. 

 

 פסוק י"ג
 

אלוהים פונה גם אל האישה וחוקר אותה, וגם היא אינה רואה את עצמה אחראית לחטא ומטילה 

את האשמה על הנחש. הנחש אינו נחקר, ככל הנראה משום שאלוהים יודע שהוא אשם במעשה, 

 ואינו זקוק לווידוא בעניין זה. 

 

 העונשים לנחשט"ו: -פסוקים י"ד
 

-ַהְבֵהָמה, ּוִמֹּכל ַחַית ַהָשֶדה; ַעל-ַהָנָחש, ִּכי ָעִׂשיָת זֹאת, ָארּור ַאָתה ִמָּכל-ֱאֹלִהים ֶאלַויֹאֶמר ְיהָוה  יד  

ית טו  .ְיֵמי ַחֶייָך-ֵתֵלְך, ְוָעָפר תֹאַכל ָּכל ְגֹחְנָך שִּ ה אָּ יבָּ , ֵביְנָך ּוֵבין ָהִאָשה, ּוֵבין ַזְרֲעָך, ּוֵבין ְואֵּ

ב ּוְפָך רֹאש,הּוא ְיש  ַזְרָעּה: קֵּ ה ְתשּוֶפּנּו עָּ  . ְוַאתָּ

 .החלק הפנימי של הצוואר –ְגֹחְנָך 
ה  יבָּ  שנאה. –ְואֵּ
ית  שִּ  אשים.  –אָּ

  הוא ינסה לרמוס את ראשך. –הּוא ְישּוְפָך רֹאש 
ב  קֵּ ה ְתשּוֶפּנּו עָּ  אתה תנסה להכישו בעקבו. –ְוַאתָּ

 

 שני העונשים שאלוהים נותן לנחש: 

רּור  " .1 ְך-ַעלַהְבֵהָמה, ּוִמֹּכל ַחַית ַהָשֶדה;  -ַאָתה ִמָּכלאָּ לֵּ ר תֹאַכל,  ְגֹחְנָך תֵּ פָּ אלוהים   –ְיֵמי ַחֶייָך"  -ָּכל  ְועָּ

מקלל את הנחש מכל החיות שיש. עד עתה הנחש היה בעל רגליים, ומעתה יזחל על גחונו. העונש 

נשא מעל לאל, ומעתה יזחל על פני המקום : הנחש רצה להתמידה כנגד מידההוא על פי עיקרון  

: הנחש פיתה את האישה ואת האדם לאכול מהפרי המובחר ביותר, אוהנמוך ביותר, האדמה. 

 עפר.  –ומעתה יאכל את התפל ביותר 

ית" .2 שִּ ה אָּ יבָּ  –ְתשּוֶפנּו ָעֵקב"  ֵביְנָך ּוֵבין ָהִאָשה ּוֵבין ַזְרֲעָך ּוֵבין ַזְרָעּה: הּוא ְישּוְפָך רֹאש, ְוַאָתה ְואֵּ

תרצה להכיש אותו. הפסוק מצביע על השנאה הנצחית  –"ישופך" = ירמוס לך; "תשופנו" 

הנחש ינסה לפגוע  -שתשרור בין בני האדם לבין הנחשים, ועל כך שתמיד ינסו לפגוע זה בזה

על בקרסול של האדם והאדם ינסה לרצוץ )=לשבור( את ראשו של הנחש. גם כאן העונש הוא 

: הנחש העמיד פני ידיד של האישה, ומעתה יהיה אויבם של בני מידה כנגד מידהפי עיקרון 

 האדם )והם יהיו אויביו(. 

 


