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ַהְקָּדָמה
ָמה  ָהעֹוָלם,  ִנְבָרא  ֵאיְך  ְמַסֵּפר  ְוהּוא  ַהּתֹוָרה,  ֻחְּמֵׁשי  ֵמֲחֵמֶׁשת  ָהִראׁשֹון  ְּבֵראִׁשית הּוא  ֵסֶפר 

ָקָרה ַּבּדֹורֹות ָהִראׁשֹוִנים ּוִמי ָהיּו ֲאבֹוֵתינּו.

ַּבֵּסֶפר ַהֶּזה ֲאַנְחנּו קֹוְרִאים ַעל ַהַּמּבּול ֶׁשָּׁשַטף ֶאת ָהעֹוָלם, ַעל ִמְגַּדל ָּבֶבל ְוַעל ֲהִפיַכת ֶהָעִרים 
ְסדֹום ַוֲעמֹוָרה. ֲאַנְחנּו ְמַלִּוים ֶאת ַחֵּיי ֲאבֹוֵתינּו, ַאְבָרָהם, ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב; רֹוִאים ֶאת ַמֲעֵׂשיֶהם 
ַהּטֹוִבים ּוְמִסירּות ַנְפָׁשם; עֹוְקִבים ַאַחר יֹוֵסף ֶׁשִּנְמַּכר ְלֶעֶבד; ְולֹוְמִדים ֵאיְך ָיְרדּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 

ְלִמְצַרִים ְוַנֲעׂשּו ָׁשם ַעם ָּגדֹול.

ֵמַאְלַּפִים  יֹוֵתר   – ָׁשִנים  ַאְלֵפי  ְּבֶמֶׁשְך  ֶׁשִהְתַרֲחׁשּו  ֵארּוִעים  ְמָתֵאר  ְּבֵראִׁשית  ֵסֶפר  ְלַמֲעֶׂשה, 
ֲאַנְחנּו  ַהֶּזה  ַהֵּסֶפר  ִּבְזכּות  ָּכל־ָּכְך.  ֲאֻרָּכה  ְּתקּוָפה  ַעל  ֶׁשְּמַסֵּפר  ַּבּתֹוָרה  ֵסֶפר  עֹוד  ֵאין  ָׁשָנה. 
ְוַעד ַּכָּמה ָחׁשּוב ַלֲעׂשֹות  ּוִמַּנִין ָּבאנּו, ָמה ֱאֹלִקים ְמַבֵּקׁש ֵמִאָּתנּו,  יֹוְדִעים ֵאיְך ִהְתִחיל ַהּכֹל 

ַמֲעֵׂשי ֶחֶסד ּוְלִהָּמַנע ַמֲעִׂשַּית ֶרַׁשע ּוְגִריַמת ָעֶול.

◆

'ַהּתֹוָרה ֶׁשִּלי' הּוא ַמֲהדּוָרה ֲחָדָׁשה ֶׁשל ֲחֵמֶׁשת ֻחְּמֵׁשי ַהּתֹוָרה, ֶׁשּיֹוֵצאת ָלאֹור ְּבִעְקבֹות ַּבָּקָׁשה 
ֶׁשל ָהַרִּבי ִמְּליּוַּבאִוויְטׁש ֶׁשָּכל ֶיֶלד ְיהּוִדי ַיְחִזיק ְּבַחְדרֹו ִסְפֵרי קֶֹדׁש ִמֶּׁשּלֹו, ּוָבֶהם ַהֻחָּמׁש.

ָּכל  ֶׁשל  ֶהְסֵּבר  ָּכאן  ֵיׁש  ִליָלִדים.  ַמְרִהיָבה  ְּבֵראִׁשית ְּבַמֲהדּוָרה  ֵסֶפר  ֻמָּגׁש  ָהִראׁשֹוָנה  ַּבַּפַעם 
ִמּתֹוְך  ַמְחִּכיִמים  ַרְעיֹונֹות  ַהּתֹוָרה,  ִסּפּוֵרי  ֶׁשל  ְוַתְקִציִרים  ּכֹוָתרֹות  ְּפׁשּוָטה,  ְּבָׂשָפה  ָּפסּוק 

ַהְּמקֹורֹות ָועֹוד.

ְוֵהן  ִיְצָחִקי,  ַרִּבי ְׁשֹלמֹה  ַּפְרַׁשן ַהּתֹוָרה ַהָּגדֹול, ַרִׁש"י –  ַּבֵּסֶפר ְטִעימֹות ִמֵּפרּוׁשֹו ֶׁשל  ֵהֵבאנּו 
ֻמָּגׁשֹות ְּבתֹוְך ִמְסְּגרֹות ַהִּנְקָראֹות 'ֲהָצָצה ְלַרִׁש"י'.

ְׁשלֹוָׁשה  ֻמָּגִׁשים  ָּפָרָׁשה  ָּכל  ְּבתֹוְך 
ִסּפּוִרים, ַעל־ִּפי ַהִּמְדָרִׁשים ְוַאָּגדֹות 
ְּבִלְוַית  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו 
ִׁשְמׁשֹון  ֶׁשל  ַהֶּנֱהָדִרים  ַהִּצּיּוִרים 

קֹוְטלֹוְבְסִקי.

ֶׁשל  ַהּמֹוֵפת  ֶׁשְּדמּויֹות  ְלֻכָּלנּו  נְַאֵחל 
ַוֲאַנְחנּו  ֵעיֵנינּו  ְלֶנֶגד  ַיַעְמדּו  ֲאבֹוֵתינּו 
ַהּמֹוֶרֶׁשת  ֶאת  ְוַנְמִׁשיְך  ְּבַדְרָּכם  ֵנֵלְך 
ַעד  ִיְׂשָרֵאל,  ַעם  ֶׁשל  ַהֻּמְפָלָאה 

ַהְּגֻאָּלה ַהְּׁשֵלָמה ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו.



 ִסּפּוֵרי
ֵסֶפר ְּבֵראִׁשית

16 ַמֲעֵׂשה ַהְּבִריָאה 

21 ְיִציַרת ָהָאָדם 

25 ְיִציַרת ָהִאָּׁשה 

26 ֵחְטא ֵעץ ַהַּדַעת 

32 ַקִין הֹוֵרג ֶאת ֶהֶבל 

42 נַֹח ּבֹוֶנה ֵּתָבה 

45 ַמּבּול ׁשֹוֵטף ֶאת ָהעֹוָלם 

60 ִמְגַּדל ָּבֶבל – ֶמֶרד ֶׁשִּנְכַׁשל 

68 ַהִּצּוּוי ְלַאְבָרָהם: ֶלְך־ְלָך 

69 ָׂשָרה ְּבִמְצַרִים 

71 ַאְבָרָהם ְולֹוט ִנְפָרִדים 

 ִמְלֶחֶמת ַאְרָּבָעה ְמָלִכים
75 ֶנֶגד ֲחִמָּׁשה 

81 ְּבִרית ֵּבין ַהְּבָתִרים 

83 ְּבִריַחת ָהָגר ְוֵלַדת ִיְׁשָמֵעאל 

92 ַהְכָנַסת ָהאֹוְרִחים ֶׁשל ַאְבָרָהם 

94 ֲהִפיַכת ְסדֹום ַוֲעמֹוָרה 

96 ַהָּצַלת לֹוט 

107 ֵלַדת ִיְצָחק 
108 ֵּגרּוׁש ָהָגר ְוִיְׁשָמֵעאל 

111 ֲעֵקַדת ִיְצָחק 

 מֹות ָׂשָרה ּוְקִנַּית
118 ְמָעַרת ַהַּמְכֵּפָלה 

122 ִנּׂשּוֵאי ִיְצָחק ְוִרְבָקה 

138 ֵלַדת ֵעָׂשו ְוַיֲעקֹב 

139 ֵעָׂשו מֹוֵכר ֶאת ַהְּבכֹוָרה 
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146 ַיֲעקֹב ְמַקֵּבל ֶאת ַהְּבָרכֹות 

153 ַיֲעקֹב ּבֹוֵרַח ְלָחָרן 

158 ֲחלֹום ֻסַּלם ַיֲעקֹב 

159 ְּפִגיַׁשת ַיֲעקֹב ְוָרֵחל 

163 ִנּׂשּוֵאי ַיֲעקֹב ִעם ֵלָאה ְוָרֵחל 

170 ֲעבֹוַדת ַיֲעקֹב ְּבצֹאן ָלָבן 

173 ַיֲעקֹב חֹוֵזר ַהַּבְיָתה 

184 ֵעָׂשו ֶנֱעָרְך ְלִמְלָחָמה 

186 ִעּמּות ִעם ַמְלָאְך 

190 ִמְפַּגׁש ַהִּפּיּוס ֵּבין ָהַאִחים 

192 ֲחִטיַפת ִּדיָנה 

199 ֵלַדת ִּבְנָיִמין ּומֹות ָרֵחל 

208 ֲחלֹומֹוָתיו ֶׁשל יֹוֵסף 

209 ְמִכיַרת יֹוֵסף 

214 ְיהּוָדה ְוָתָמר 

218 ֲעִליַלת ֵאֶׁשת ּפֹוִטיַפר 

224 ֲחלֹומֹות ָׂשֵרי ַּפְרעֹה 

230 ֲחלֹומֹות ַּפְרעֹה 

235 יֹוֵסף ַנֲעֶׂשה ִמְׁשֶנה ַלֶּמֶלְך 

239 ָהַאִחים יֹוְרִדים ְלִמְצַרִים  246 ִּבְנָיִמין ִמְצָטֵרף ַלַּמָּסע ַהֵּׁשִני 

250 ִמי ָּגַנב ֶאת ַהָּגִביַע 

260 יֹוֵסף ִמְתַוֵּדַע ְלֶאָחיו 

262 ַיֲעקֹב יֹוֵרד ְלִמְצַרִים 

277 ִּבְרכֹות ַיֲעקֹב ִלְמַנֶּׁשה ְוֶאְפַרִים 

279 ַיֲעקֹב ְמָבֵרְך ֶאת ָּבָניו 

288 ְּפִטיַרת ַיֲעקֹב ּוְקבּוָרתֹו 

292 ְּפִטיַרת יֹוֵסף 
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ִריַאת ָהעֹוָלם ּבְ
ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ַלְּבִריָאה ִנְבְראּו ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ. ַּבְּתִחָּלה ָהְיָתה ָהָאֶרץ ֵריָקה 
ְוׁשֹוֵמָמה ְוחֶֹׁשְך ָׂשַרר ָּבּה. ֱאֹלִקים ָּבָרא ֶאת ָהאֹור, ְוָכְך נֹוַצר ַהֶהְבֵּדל ֵּבין יֹום 

ּוֵבין ַלְיָלה.

ת א ְוֵא֥ ִים  ַמ֖ ָ ַהּשׁ ת  ֵא֥ ים  ֱאלִֹה֑ א  ָר֣ ּבָ ית  ֖ ֵראׁשִ ּבְ

ֶרץ: ָהָאֽ

ָּבָרא  ֱאֹלִקים  ַּכֲאֶׁשר  ַהְּבִריָאה,  ַמֲעֵׂשה  ִּבְתִחַּלת 
ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ –

ֵנ֣י ב ַעל־ּפְ ְך  ְו֖חׁשֶ הּו  ָובֹ֔ הּו֙  ֹת֨ ה  ְיָת֥ ָהֽ ֶרץ  ְוָהָא֗

ִים: ֽ ֵנ֥י ַהּמָ ֶפת ַעל־ּפְ ים ְמַרֶח֖ ְת֑הֹום ְו֣רּוַח ֱאלִֹה֔

ָהְיָתה ָהָאֶרץ ֵריָקה ְוׁשֹוֵמָמה. חֶֹׁשְך ָׂשַרר ַעל ְּפֵני 
ַהַּמִים, ְורּוחֹו ֶׁשל ֱאֹלִקים ִרֲחָפה ֵמֲעֵליֶהם.

י ֑אֹור ַוְֽיִהי־ֽאֹור:ג ים ְיִה֣ "ְיִהי ַוּ֥יֹאֶמר ֱאלִֹה֖ ָאַמר:  ָהאֹור,  ֶאת  ִלְברֹא  ֱאֹלִקים  ְּכֶׁשָרָצה 
אֹור!", ְונֹוַצר ָהאֹור.

ל ד ֣ ַוַּיְבּדֵ י־֑טֹוב  ּכִ ֶאת־ָה֖אֹור  ים  ֱאלִֹה֛ ְרא  ַוַּי֧

ְך: ין ַהֽחׁשֶ ין ָה֖אֹור ּוֵב֥ ֥ ים ּבֵ ֱאלִֹה֔

ִמן  אֹותֹו  ְוִהְפִריד  טֹוב,  ֶׁשָהאֹור  ֱאֹלִקים  ָרָאה 
ַהחֶֹׁשְך. ֵמַעָּתה ַּבּיֹום ִיְהֶיה אֹור ּוַבַּלְיָלה חֶֹׁשְך.

ָרא ה ָק֣ ְך  ְוַל֖חׁשֶ ֔יֹום  ָלאֹו֙ר  ים |  ֱאלִֹה֤ א  ַוִּיְקָר֨

ד:  ֶרב ַוְֽיִהי־֖בֶֹקר ֥יֹום ֶאָחֽ ְיָלה ַוְֽיִהי־ֶע֥ ָל֑

ֱאֹלִקים  ָקָרא  ּבֹו  ֵמִאיר  ֶׁשָהאֹור  ַהְּיָמָמה  ְלֵחֶלק 
ַּבֵּׁשם 'יֹום', ְוַלְּזַמן ֶׁשּבֹו ׂשֹוֵרר חֶֹׁשְך ָקָרא 'ַלְיָלה'. 
ֶעֶרב  ָעְברּו  ְוַכֲאֶׁשר  ָּבֶעֶרב,  ַמְתִחיָלה  ַהְּיָמָמה 

ּובֶֹקר ִנְׁשַלם יֹום ֶאָחד.

ת ָהָרִקיַע יַּ ֲעׂשִ
ַּבּיֹום ַהֵּׁשִני נֹוַצר ָהָרִקיַע, ַהַּמְבִּדיל ֵּבין ַהַּמִים ָהֶעְליֹוִנים ַלַּמִים ֶׁשַעל ָהָאֶרץ.

י ו ִויִה֣ ִים  ֑ ַהּמָ ֣תֹוְך  ּבְ יַע  ָרִק֖ י  ְיִה֥ ים  ֱאלִֹה֔ ַוּ֣יֹאֶמר 

ִים: ִים ָלָמֽ ין ַמ֖ ֥ יל ּבֵ ֔ ַמְבּדִ

ְּבתֹוְך  ָרִקיַע  "ִיָּוֵצר  ֱאֹלִקים:  ָאַמר  ַהֵּׁשִני  ַּבּיֹום 
ַמִים  ָעל ַהָשּׁ ֵמּ ַהַּמִים, ְוָהָרִקיַע ַיְבִּדיל ֵּבין ַהַּמִים ֶשׁ

ַלַּמִים ֶׁשַעל ָהָאֶרץ". 

ִי֙ם ז ַהּמַ֨ ֤ין  ּבֵ ל  ֗ ַוַּיְבּדֵ ָרִקיַע֒  ַוַּיַ֣עׂש ֱאלִֹהי֘ם ֶאת־ָהֽ

ר ֵמַע֣ל  ֖ ִים ֲאׁשֶ ין ַהּמַ֔ יַע ּוֵב֣ ָרִק֔ ַחת ָלֽ ֣ ֙ר ִמּתַ ֲאׁשֶ

יַע ַוְֽיִהי־ֵכֽן: ָרִק֑ ָלֽ

ַהַּמִים  ֵּבין  ְוִהְבִּדיל  ָהָרִקיַע,  ֶאת  ִיֵּצב  ֱאֹלִקים 
ְוָכְך  ַהַּמִים ֶׁשֵּמָעָליו. ָּכְך ָאַמר –  ּוֵבין  ֶׁשִּמַּתְחָּתיו 

ַנֲעָׂשה.

ֶרב ח ַוְֽיִהי־ֶע֥ ִים  ָמ֑ ׁשָ יַע  ָרִק֖ ָלֽ ים  ֱאלִֹה֛ א  ַוִּיְקָר֧

ִנֽי: ַוְֽיִהי־֖בֶֹקר ֥יֹום ׁשֵ

ִנְׁשְלָמה  ּוְבָכְך  'ָׁשַמִים',  ֱאֹלִקים  ָקָרא  ָלָרִקיַע 
ְמֶלאֶכת ַהּיֹום ַהֵּׁשִני ֶׁשל ַהְּבִריָאה.

בראשית
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ָמִחים ים ְוַהּצְ ּמִ ִריַאת ַהיַּ ּבְ
ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ַלְּבִריָאה ִרֵּכז ַהּבֹוֵרא ְּבתֹוְך ָהאֹוְקָינֹוִסים ֶאת ַהַּמִים ֶׁשֵהִציפּו 

ֶאת ָהָאֶרץ, ְוַהַּיָּבָׁשה ִהְתַּגְּלָתה. ְּבאֹותֹו יֹום ַּגם ָּבָרא ֶאת ַהְּצָמִחים.

ִי֙ם ט ַמ֨ ָ ַהּשׁ ַחת  ֤ ִמּתַ ִים  ַהּמַ֜ ֨וּו  ִיּקָ ים  ֱאלִֹה֗ ַוּ֣יֹאֶמר 

ה ַוְֽיִהי־ֵכֽן: ֑ ׁשָ ה ַהַּיּבָ ָרֶא֖ ד ְוֵתֽ ֶאל־ָמ֣קֹום ֶאָח֔

ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ָאַמר ֱאֹלִקים: "ֵיָאְספּו ָּכל ַהַּמִים 
ְוָהֲאָדָמה  ֶאָחד,  ָמקֹום  ֶאל  ָהֲאָדָמה  ְּפֵני  ֶׁשַעל 

ֵּתָחֵׂשף"; ָּכְך ָאַמר ְוָכְך ָהָיה.

ּוְלִמְקֵו֥ה י ֶרץ  ֶא֔ ֙ה  ׁשָ ַלַּיּבָ ים |  ֱאלִֹה֤ א  ַוִּיְקָר֨

י־ֽטֹוב: ים ּכִ ְרא ֱאלִֹה֖ ים ַוַּי֥ ֑ א ַיּמִ ִים ָקָר֣ ֖ ַהּמַ

ַהַּמִים  ּוְלַמַאְגֵרי  'ֶאֶרץ'  ֱאֹלִקים  ָקָרא  ַלַּיָּבָׁשה 
ֵחן  ָמְצָאה  ְוַהּתֹוָצָאה  'ַיִּמים',  ָקָרא  ָהֲעָנִקִּיים 

ְּבֵעיֵני ַהּבֹוֵרא.

ב יא ׂשֶ ֵע֚ א  ׁשֶ ֗ ּדֶ ֶר֙ץ  ָהָא֨ ֤א  ְדׁשֵ ּתַ ים  ֱאלִֹה֗ ַוּ֣יֹאֶמר 

ר  ֥ ֲאׁשֶ ְלִמי֔נֹו  ִר֙י  ּפְ ה  ֤עֹׂשֶ י  ִר֞ ּפְ ֵע֣ץ  ַרע  ֶז֔ יַע  ַמְזִר֣

ֶרץ ַוְֽיִהי־ֵכֽן: ַזְרעֹו־֖בֹו ַעל־ָהָא֑

ָהָאֶרץ  "ַּתְצִמיַח  עֹוד:  ֱאֹלִקים  ָאַמר  יֹום  ְּבאֹותֹו 
ּתֹוִציא  ּוְכמֹו־ֵכן  אֹוָתּה,  ֶׁשְּיַכּסּו  ַרִּבים  ֲעָׂשִבים 
ֲעֵצי ְּפִרי ֶׁשֵּמֶהם ִיְצְמחּו עֹוד ֵעִצים ֵמאֹותֹו ִמין". 

ְוָאְמָנם ָּכְך ָהָיה.

ַר֙ע יב ֶז֨ יַע  ַמְזִר֤ ב  ֵעׂ֣שֶ א  ׁשֶ ּ֠דֶ ֶרץ  ָהָא֜ א  ַוּתֹוֵצ֨

ַזְרעֹו־֖בֹו  ר  ֥ ֲאׁשֶ י  ִר֛ ה־ּפְ ֽעֹׂשֶ ְוֵע֧ץ  הּו  ְלִמיֵנ֔

י־ֽטֹוב: ים ּכִ ְרא ֱאלִֹה֖ ְלִמיֵנ֑הּו ַוַּי֥

ָהָאֶרץ ִהְצִמיָחה ֶּדֶׁשא – ַמְרָבד ָירֹק ֶׁשל ֲעָׂשִבים 
ֲעָׂשִבים.  עֹוד  ִיְצְמחּו  ֶׁשֵּמֶהם  ְזָרִעים,  נֹוְׂשֵאי 
ֶׁשְּבֵפרֹוֵתיֶהם  ְּפִרי,  ֲעֵצי  ָיְצאּו  ַּגם  ָהֲאָדָמה  ִמן 
ֲחָדִׁשים.  ְלֵעִצים  ֶּבָעִתיד  ַיַהְפכּו  ְוֵהם  ַּגְרִעיִנים, 

ַּגם ֶזה ָמָצא ֵחן ְּבֵעיֵני ַהּבֹוֵרא.

י:יג ֽ ִליׁשִ ֶרב ַוְֽיִהי־֖בֶֹקר ֥יֹום ׁשְ ָחְלפּו עֹוד ֶעֶרב ּובֶֹקר ְוִנְסַּתֵּים ַהּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי.ַוְֽיִהי־ֶע֥

ׁשוָּבה ּנֹוֵתן ּתְ ִסּפוּר ׁשֶ
ְּכָלל  ְּבֶדֶרְך  ְּבִסּפּוִרים?  ֶׁשַּמְתִחיל  ֻחִּקים  ֶׁשל  ֵסֶפר  ַּפַעם  ְרִאיֶתם 
ֵאיְך  – ָמה עֹוִׂשים,  ְּכתּובֹות הֹוָראֹות  ֻחִּקים  ֶׁשל  ְּבֵסֶפר  ָּכֶזה.  ָּדָבר  ֵאין 

עֹוִׂשים, ָמה ֹלא עֹוִׂשים.

ַּגם ַהּתֹוָרה ִהיא ֵסֶפר ֶׁשל ֻחִּקים, ּוָבּה ְּכתּובֹות ַהִּמְצוֹות ֶׁשָעֵלינּו ְלַקֵּים. ִאם ֵּכן, 
ָלָּמה ַהּתֹוָרה ַמְתִחיָלה ְּבִסּפּור – ִסּפּור ַהְּבִריָאה?

ַמְסִּביִרים ֲחָכֵמינּו ֶׁשַהּתֹוָרה ַמְתִחיָלה ְּבִסּפּור ַהְּבִריָאה ְּכֵדי ְלַהְבִהיר ֶאת ְזכּותֹו ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל ַעל ֶאֶרץ 
ִיְׂשָרֵאל. ִאם ָיבֹואּו ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ְוִיְטֲענּו ְּכַלֵּפינּו: "ַּגְזָלִנים ַאֶּתם! ְּגַזְלֶּתם ֶאת ָהָאֶרץ ִמִּׁשְבַעת ַעֵּמי ְּכַנַען 
ֶׁשָּיְׁשבּו ָּבּה!" – ָנִׁשיב ָלֶהם: "ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ַׁשָּיְך ַלּבֹוֵרא. הּוא ָּבָרא ֶאת ָּכל ָהֲאָרצֹות. ִּביֵמי ֶקֶדם ָנַתן ֶאת 

ָהָאֶרץ ְלַעֵּמי ְּכַנַען, ְוַאַחר־ָּכְך ָלַקח אֹוָתּה ֵמֶהם ְוָנַתן אֹוָתּה ְלַעם ִיְׂשָרֵאל".

)ַעל־ִּפי ְּבֵראִׁשית ַרָּבה, ָּפָרָׁשה א( 
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אֹורֹות ְיִציַרת ַהּמְ
ַּבּיֹום ָהְרִביִעי ָּתָלה ַהּבֹוֵרא ֶאת ַהֶּׁשֶמׁש ְוַהָּיֵרַח ְּבַמְסלּוָלם ָּבָרִקיַע, ְוָקַבע 

ֶׁשַהֶּׁשֶמׁש ָּתִאיר ַּבּיֹום ְוַהָּיֵרַח ַּבַּלְיָלה.

ִים יד ַמ֔ ָ ַהּשׁ יַע  ְרִק֣ ּבִ ְמאֹרֹ֙ת  י  ְיִה֤ ים  ֱאלִֹה֗ ַוּ֣יֹאֶמר 

ְלאֹֹת֙ת  ְוָה֤יּו  ְיָלה  ֑ ַהּלָ ין  ּוֵב֣ ַהּ֖יֹום  ין  ֥ ּבֵ יל  ֕ ְלַהְבּדִ

ִנֽים: ים ְוׁשָ ים ּוְלָיִמ֖ ּוְל֣מֹוֲעִד֔

ַּבּיֹום ָהְרִביִעי ָאַמר ֱאֹלִקים: "ַּבָּׁשַמִים ִיְהיּו גּוִפים 
ְמִאיִרים, ֶׁשַּיְבִּדילּו ֵּבין ַהּיֹום ּוֵבין ַהַּלְיָלה. ֵהם ַּגם 
ִיְקְּבעּו ֶאת ַהַּתֲאִריִכים, ֶאת ַהָּיִמים ְוֶאת ַהָּׁשִנים".

יר ַעל־טו ְלָהִא֖ ִים  ַמ֔ ָ ַהּשׁ יַע  ְרִק֣ ּבִ ְוָה֤יּו ִלְמאֹורֹ֙ת 

ֶרץ ַוְֽיִהי־ֵכֽן: ָהָא֑

עֹוד ָאַמר ֱאֹלִקים: "ַהגּוִפים ָהֵאֶּלה ִיָּתלּו ַּבָּׁשַמִים, 
ּוִמָּׁשם ָיִאירּו ֶאת ָהָאֶרץ". ְוָכְך ָהָיה.

ים טז דִֹל֑ ַהּגְ אֹ֖רֹת  ַהּמְ ֵנ֥י  ֶאת־ׁשְ ים  ֱאלִֹה֔ ַוַּיַ֣עׂש 

ְוֶאת־ ַהּ֔יֹום  ֶלת  ֣ ְלֶמְמׁשֶ דֹל֙  ַהּגָ ֤אֹור  ֶאת־ַהּמָ

ת  ְוֵא֖ ְיָלה  ַהּלַ֔ ֶלת  ֣ ְלֶמְמׁשֶ טֹ֙ן  ַהּקָ ֤אֹור  ַהּמָ

ים: ֹוָכִבֽ ַהּכֽ

ֶאת  ֶׁשְּמִאיִרים  ָׁשַמִים  ַּגְרֵמי  ְׁשֵני  ָיַצר  ֱאֹלִקים 
ֶׁשְּמִאיָרה  ַהֶּׁשֶמׁש,  הּוא  ֶׁשָּבֶהם  ַהָּגדֹול  ָהָאֶרץ. 
ֱאֹלִקים  ַּבַּלְיָלה.  ֶׁשֵּמִאיר  ַהָּיֵרַח,   – ְוַהָּקָטן  ַּבּיֹום, 

ָּבָרא ַּגם ֶאת ַהּכֹוָכִבים. 

יר יז ְלָהִא֖ ִים  ָמ֑ ָ ַהּשׁ יַע  ְרִק֣ ּבִ ים  ֱאלִֹה֖ ם  אָֹת֛ ן  ֥ ַוִּיּתֵ

ֶרץ: ַעל־ָהָאֽ

ֱאֹלִקים  ִהִּציב  ְוַהּכֹוָכִבים  ַהָּיֵרַח  ַהֶּׁשֶמׁש,  ֶאת 
ַּבָּׁשַמִים, ּוִמָּׁשם ֵהם ְמִאיִרים ֶאת ָהָאֶרץ.

ָה֖אֹור יח ין  ֥ ּבֵ יל  ֔ ֲלַהְבּדִ ּוֽ ְיָלה  ּוַבּלַ֔ ּ֣יֹום  ּבַ ְוִלְמׁשֹל֙ 

י־ֽטֹוב: ים ּכִ ְרא ֱאלִֹה֖ ְך ַוַּי֥ ין ַה֑חׁשֶ ּוֵב֣

ַלְיָלה,  ּוָמַתי  יֹום  ָמַתי  קֹוְבִעים  ְוַהָּיֵרַח  ַהֶּׁשֶמׁש 
ַהָּדָבר  ַהֲחֵׁשָכה.  ִלְזַמן  ָהאֹור  ְזַמן  ֵּבין  ּוַמְפִריִדים 

ָמָצא ֵחן ְּבֵעיֵני ַהּבֹוֵרא.

י:יט ֶרב ַוְֽיִהי־֖בֶֹקר ֥יֹום ְרִביִעֽ ָחְלפּו עֹוד ֶעֶרב ּובֶֹקר ְוִנְסַּתֵּים ַהּיֹום ָהְרִביִעי.ַוְֽיִהי־ֶע֥

ִגים ְוָהעֹופֹות ִריַאת ַהּדָ ּבְ
ַּבּיֹום ַהֲחִמיִׁשי ִנְבְראּו ְיצּוֵרי ַהַּמִים ְועֹופֹות ַהָּׁשַמִים, ְוָזכּו ִלְבָרָכה ְמֻיֶחֶדת – 

ֶׁשִּיְתַרּבּו ִויַמְּלאּו ֶאת ָהעֹוָלם.

ֶנֶ֣פׁש כ ֶרץ  ֖ ׁשֶ ִים  ַהּמַ֔ ְר֣צּו  ִיׁשְ ים  ֱאלִֹה֔ ַוּ֣יֹאֶמר 

יַע  ְרִק֥ ֵנ֖י  ַעל־ּפְ ֶרץ  ַעל־ָהָא֔ ְיעֹוֵפ֣ף  ְועֹו֙ף  ַחָּי֑ה 

ִים: ָמֽ ָ ַהּשׁ

ִיָּוְצרּו  "ַּבַּמִים  ֱאֹלִקים:  ָאַמר  ַהֲחִמיִׁשי  ַּבּיֹום 
ְיצּוִרים ַחִּיים, ְועֹופֹות ְיעֹוְפפּו ַּבֲחַלל ַהָּׁשַמִים".

ת כא ְוֵא֣ ים  דִֹל֑ ַהּגְ יִנ֖ם  ּנִ ֶאת־ַהּתַ ים  ֱאלִֹה֔ א  ַוִּיְבָר֣

ְר֨צּו  ֽ ׁשָ ֩ר  ֲאׁשֶ ת  ׂשֶ רֶֹמ֡ ָהֽ ַחָּי֣ה |  ַהֽ ל־ֶנֶ֣פׁש  ּכָ

הּו  ְלִמיֵנ֔ ָנ֙ף  ּכָ ל־֤עֹוף  ּכָ ת  ְוֵא֨ ם  יֵנֶה֗ ְלִמֽ ִים  ַהּמַ֜

י־ֽטֹוב: ים ּכִ ְרא ֱאלִֹה֖ ַוַּי֥

ַהְּגדֹוִלים  ַהָּדִגים  ֶאת  ֱאֹלִקים  ָּבָרא  ַהֶּזה  ַּבּיֹום 
ַּבַּמִים,  ַהַחִּיים  ַהְּיצּוִרים  ִמְגַון  ָּכל  ְוֶאת  ֶׁשַּבָּים 
ְלִמיֵניֶהם.  ְוַהִּצּפֹוִרים  ָהעֹופֹות  ֶאת  ּוְכמֹו־ֵכן 

ַהּתֹוָצָאה ָמְצָאה ֵחן ְּבֵעיֵני ֱאֹלִקים. 
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֣רּו ּוְר֗בּו ּוִמְל֤אּו כב ים ֵלא֑מֹר ּפְ ם ֱאלִֹה֖ ֶרְך אָֹת֛ ַוְיָב֧

ֶרץ: ָאֽ ֶרב ּבָ ים ְוָה֖עֹוף ִי֥ ַּיּמִ֔ ִי֙ם ּבַ ֶאת־ַהּמַ֨

ַהַּמִים  ֶׁשְּיצּוֵרי  ַהַחִּיים,  ַּבֲעֵלי  ֶאת  ֵּבֵרְך  ֱאֹלִקים 
ְוֶׁשָהעֹופֹות  ַּבַּיִּמים  ַהַּמִים  ֶאת  ִויַמְּלאּו  ִיְתַרּבּו 

ִיְתַרּבּו ַעל ְּפֵני ָהָאֶרץ.

י:כג ֽ ֶרב ַוְֽיִהי־֖בֶֹקר ֥יֹום ֲחִמיׁשִ ָחְלפּו עֹוד ֶעֶרב ּובֶֹקר ְוִנְסַּתֵּים ַהּיֹום ַהֲחִמיִׁשי.ַוְֽיִהי־ֶע֥

ִריַאת ַחיֹּות ָהָאֶרץ ְוָהָאָדם ּבְ
ַּבּיֹום ַהִּׁשִּׁשי ִנְבְראּו ַהְּיצּוִרים ַהַחִּיים ַּבַּיָּבָׁשה. ְּבסֹוף ַמֲעֵׂשה ַהְּבִריָאה ָּבָרא 

ַהּבֹוֵרא ֶאת ָהָאָדם.

ַחָּי֙ה כד ֶנֶ֤פׁש  ֶרץ  ָהָא֜ א  ּתֹוֵצ֨ ים  ֱאלִֹה֗ ַוּ֣יֹאֶמר 

ְלִמיָנּ֑ה  ֶרץ  ְיתֹו־ֶא֖ ְוַחֽ ֶמׂש  ָוֶר֛ ה  ֵהָמ֥ ּבְ ּה  ְלִמיָנ֔

ַוְֽיִהי־ֵכֽן:

ֵיְצאּו  ָהָאֶרץ  "ִמן  ֱאֹלִקים:  ָאַמר  ַהִּׁשִּׁשי  ַּבּיֹום 
ַחּיֹות  ְּבֵהמֹות,   – ַחִּיים  ַּבֲעֵלי  ֶׁשל  ְמֻגָּוִנים  ִמיִנים 

ַּבר, זֹוֲחִלים ַוֲחָרִקים". ְוָכְך ָהָיה.

ּה ְוֶאת־כה ֶרץ ְלִמיָנ֗ ת ָהָא֜ ַוַּיַ֣עׂש ֱאלִֹהי֩ם ֶאת־ַחַּי֨

ה  ֲאָדָמ֖ ָהֽ ֶמׂש  ל־ֶר֥ ּכָ ת  ְוֵא֛ ּה  ְלִמיָנ֔ ֵהָמ֙ה  ַהּבְ

י־ֽטֹוב: ים ּכִ ְרא ֱאלִֹה֖ ְלִמיֵנ֑הּו ַוַּי֥

ֱאֹלִקים ָיַצר ֶאת ַּבֲעֵלי ַהַחִּיים ֶׁשַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה: 
ְוַהְּיצּוִרים  ְּבֵהמֹות  ַחּיֹות,  ֶׁשל  ְמֻגָּוִנים  ִמיִנים 

ֶׁשּזֹוֲחִלים ַעל ָהֲאָדָמה. ַּגם ֶזה ָמָצא ֵחן ְּבֵעיָניו.

נּו כו ַצְלֵמ֖ ּבְ ם  ָאָד֛ ה  ֥ ַנֲֽעׂשֶ ים  ֱאלִֹה֔ ַוּ֣יֹאֶמר 

ִים  ַמ֗ ָ ַהּשׁ ּוְב֣עֹוף  ם  ַהָּי֜ ת  ִבְדַג֨ ְוִיְרּדּו֩  נּו  ְדמּוֵת֑ ּכִ

ׂש  רֵֹמ֥ ֶמׂש ָהֽ ֶרץ ּוְבָכל־ָהֶר֖ ֵהָמ֙ה ּוְבָכל־ָהָא֔ ּוַבּבְ

ֶרץ: ַעל־ָהָאֽ

ֱאֹלִקים ָאַמר ְלַמְלֲאֵכי ַהָּמרֹום: "ָהָבה ִנְבָרא ָאָדם, 
ֶׁשִּיְהֶיה ִּבְדמּות ָהעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים. ְּבֵני־ָהָאָדם 
ְּבַבֲהמֹות  ַהָּׁשַמִים,  ְּבעֹופֹות  ַהָּים,  ִּבְדֵגי  ִיְׁשְלטּו 

ָהָאֶרץ ּוְבָכל ַהְּיצּוִרים ֶׁשַעל ָהֲאָדָמה".

ל ָאָדם ָיִחיד ּכֹוחֹו ׁשֶ
"ָמה ֲאִני ָׁשֶוה? ְּבַסְך ַהּכֹל ֲאִני ָאָדם ֶאָחד, ְוֵיׁש עֹוד ִמיְלַיאְרֵּדי ְּבֵני־

ָאָדם ָּבעֹוָלם". ָּכְך ָיכֹול ָהָאָדם ַלְחׁשֹב.

ִסּפּור ַהְּבִריָאה ְמַלֵּמד אֹוָתנּו ָמה ּכֹוחֹו ֶׁשל ָאָדם ֶאָחד. ַּכֲאֶׁשר ָּבָרא ַהּבֹוֵרא 
ֶאת ָהָאָדם – ָּבָרא אֹותֹו ָיִחיד. ָאָדם ָהִראׁשֹון ָהָיה ָהָאָדם ַהָּיִחיד ָּבעֹוָלם, ְוַרק 

ַאַחר־ָּכְך נֹוְצָרה ַחָּוה ְוֵהֵחּלּו ְלִהָּוֵלד ָלֶהם ְיָלִדים.

ָלָּמה ִנְבָרא ָהָאָדם ָיִחיד? ְּכֵדי ֶׁשָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמִאָּתנּו ַיְרִּגיׁש ְּכִאּלּו הּוא ָהָאָדם ַהָּיִחיד ָּבעֹוָלם. ֶׁשָּכל 
ָאָדם ַיְחׁשֹב: ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ָּתלּוי ִּבי, ְוָכל ְּפֻעָּלה ֶׁשִּלי ְיכֹוָלה ְלָהִביא ְּבָרָכה ָלעֹוָלם ֻּכּלֹו.

ְועֹוד ִסָּבה: ֶׁשֵּנַדע ִּכי ָּכל ַהַּמִּציל ֶנֶפׁש ַאַחת, ְּכִאּלּו ִהִּציל עֹוָלם ָמֵלא.

)ַעל־ִּפי ַסְנֶהְדִרין, ֶּפֶרק ד, ִמְׁשָנה ה( 
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ֶצֶ֥לם כז ּבְ ַצְל֔מֹו  ּבְ ָאָד֙ם  ֶאת־ָהֽ ים |  ֱאלִֹה֤ א  ַוִּיְבָר֨

ם: א אָֹתֽ ָר֥ א אֹ֑תֹו ָזָכ֥ר ּוְנֵקָב֖ה ּבָ ָר֣ ים ּבָ ֱאלִֹה֖

ְדמּות ָהעֹוָלמֹות  ְוָאֵכן, ֱאֹלִקים ָּבָרא ֶאת ָהָאָדם ִבּ
ְוִהְכִניס ּבֹו ְנָׁשָמה ְקדֹוָׁשה. הּוא ָּבָרא  ָהֶעְליֹוִנים, 

זּוג ְּבֵני־ָאָדם – ָזָכר ּוְנֵקָבה, ִאיׁש ְוִאָּׁשה.

֥רּו כח ים ּפְ ם ֱאלִֹה֗ אֶמר ָלֶה֜ ֶרְך אָֹת֘ם ֱאלִֹהי֒ם ַוּיֹ֨ ַוְיָב֣

ְדַג֤ת  ָה ּוְר֞דּו ּבִ ֑ ֶרץ ְוִכְבׁשֻ ּוְר֛בּו ּוִמְל֥אּו ֶאת־ָהָא֖

ת  ׂשֶ רֶֹמ֥ ָהֽ ּוְבָכל־ַחָּי֖ה  ִים  ַמ֔ ָ ַהּשׁ ּוְב֣עֹוף  ַהָּי֙ם 

ֶרץ: ַעל־ָהָאֽ

ֱאֹלִקים ֵּבֵרְך ֶאת ְּבֵני־ָהָאָדם ְוָאַמר ָלֶהם ֶׁשִּיְתַרּבּו 
ִּבְדֵגי  ְוִיְמְׁשלּו  ָּבּה,  ְוִיְׁשְלטּו  ָהָאֶרץ  ֶאת  ִויַמְּלאּו 
ֶׁשַעל  ַהְּיצּוִרים  ּוְבָכל  ַהָּׁשַמִים  ְּבעֹופֹות  ַהָּים, 

ָהֲאָדָמה.

ל־כט ֶאת־ּכָ ם  ָלֶכ֜ י  ּתִ ָנַת֨ ֩ה  ִהּנֵ ים  ֱאלִֹה֗ ַוּ֣יֹאֶמר 

ֶרץ  ָכל־ָהָא֔ ֵנ֣י  ַעל־ּפְ ֙ר  ֲאׁשֶ ַרע  ֶז֗ ַע  זֵֹר֣ ב |  ֵעׂ֣שֶ

ָזַ֑רע  ַע  זֵֹר֣ ְפִרי־ֵע֖ץ  ֹו  ר־ּב֥ ֲאׁשֶ ל־ָהֵע֛ץ  ְוֶאת־ּכָ

ָלֶכ֥ם ִיְֽהֶי֖ה ְלָאְכָלֽה:

עֹוד ָאַמר ֱאֹלִקים ִלְבֵני־ָהָאָדם: "ֲאִני ַמְרֶׁשה ָלֶכם 
ֶלֱאכֹל ֶאת ָּכל ַהְּצָמִחים ֶׁשֵּיׁש ָּבָאֶרץ – ָהֲעָׂשִבים, 

ַהְּיָרקֹות ּוֵפרֹות ָהֵעִצים".

ִים ּוְל֣כֹל | ל ַמ֜ ָ ֶרץ ּוְלָכל־֨עֹוף ַהּשׁ ּוְלָכל־ַחַּי֣ת ָ֠הָא֠

ֶאת־ ה  ַחָּי֔ ֶנֶ֣פׁש  ר־ּבֹ֙ו  ֲאׁשֶ ֶרץ  ַעל־ָהָא֗ ׂש  רֹוֵמ֣

ב ְלָאְכָל֑ה ַוְֽיִהי־ֵכֽן: ֶרק ֵעׂ֖שֶ ל־ֶי֥ ּכָ

ֶׁשַעל  ַהַחִּיים  ַּבֲעֵלי  "ַּגם  ְוָאַמר:  הֹוִסיף  ֱאֹלִקים 
ָהָאֶרץ, עֹופֹות ַהָּׁשַמִים ְוָכל ַהּזֹוֲחִלים ְוַהֲחָרִקים, 
ֶׁשָאַמר  ּוְכִפי  ְוָהֲעָׂשִבים".  ַהְּיָרקֹות  ֶאת  יֹאְכלּו 

ֱאֹלִקים – ָּכְך ָהָיה.

ה־֖טֹוב לא ה ְוִהּנֵ ר ָעׂשָ֔ ֣ ל־ֲאׁשֶ ְרא ֱאלִֹהי֙ם ֶאת־ּכָ ַוַּי֤

י: ֽ ִ ּשׁ ִ ֶרב ַוְֽיִהי־֖בֶֹקר ֥יֹום ַהּשׁ ְמ֑אֹד ַוְֽיִהי־ֶע֥

ִהִּביט ֱאֹלִקים ְּבָכל ַהְּבִריָאה ֶׁשָּיַצר, ְוִהיא ָמְצָאה 
ְוִנְסַּתֵּים  ְּבֵעיָניו ְמאֹוד. ָחְלפּו עֹוד ֶעֶרב ּובֶֹקר  ֵחן 

ַהּיֹום ַהִּׁשִּׁשי.

ת ּבָ ָאה ׁשַ ּבָ
ְּבסֹוף ַהּיֹום ַהִּׁשִּׁשי ִנְסַּתְּיָמה ְמֶלאֶכת ַהְּבִריָאה, ּוָבא ַהּיֹום ַהְּׁשִביִעי ֶׁשּבֹו ָׁשַבת 

ַהּבֹוֵרא ִמָּכל ַהְּמָלאָכה. הּוא ֵּבֵרְך ֶאת ַהּיֹום ַהֶּזה ְוָקַבע ֶׁשִּיְהֶיה יֹום ָקדֹוׁש.

ם:א ֶרץ ְוָכל־ְצָבָאֽ ִים ְוָהָא֖ ַמ֥ ָ ּו ַהּשׁ ְוָכל ַוְיֻכּל֛ ְוָהָאֶרץ  ַהָּׁשַמִים  ְּבִריַאת  ְמֶלאֶכת  ֻהְׁשְלָמה 
ִריָאה. ְּפָרֵטי ַהְבּ

ר ב ֣ ֲאׁשֶ ֹו  י ְמַלאְכּת֖ ִביִע֔ ְ ַהּשׁ ּ֣יֹום  ּבַ ַוְיַכ֤ל ֱאלִֹהי֙ם 

ֹו  ל־ְמַלאְכּת֖ י ִמּכָ ִביִע֔ ְ ּ֣יֹום ַהּשׁ ּבֹ֙ת ּבַ ה ַוִּיׁשְ ֑ ָעׂשָ

ה: ֽ ר ָעׂשָ ֥ ֲאׁשֶ

ִלְברֹא  ֱאֹלִקים  ִסֵּים  ַהְּׁשִביִעי  ַהּיֹום  ְּכִניַסת  ִעם 
ַהְּבִריָאה  ְמֶלאֶכת  ִמָּכל  ָׁשַבת  ְוהּוא  ָהעֹוָלם,  ֶאת 

ֶׁשָּבָרא. 

ִביִעי: ָמה ָהָיה ָהעֹוָלם ָחֵסר? – ְמנּוָחה. ָּבאת ַׁשָּבת, ָּבאת  ְ ּיֹום ַהּשׁ ַוְיַכל ֱאלִֹהים ּבַ

ְמנּוָחה, ָּכְלָתה ְוִנְגְמָרה ַהְּמָלאָכה.

הצצה
ְלַרִש"י
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ׁש ג ֖ ַוְיַקּדֵ י  ִביִע֔ ְ ַהּשׁ ֶאת־֣יֹום  ֱאלִֹהי֙ם  ֶרְך  ַוְיָב֤

א  ָר֥ ר־ּבָ ֹו ֲאׁשֶ ל־ְמַלאְכּת֔ ַב֙ת ִמּכָ י ֤בֹו ׁשָ ֣ אֹ֑תֹו ּכִ

ֹות: ֲעׂשֽ ים ַלֽ ֱאלִֹה֖

אֹותֹו  ְוָהַפְך  ַהְּׁשִביִעי  ַהּיֹום  ֶאת  ֵּבֵרְך  ֱאֹלִקים 
ַהֶּזה ָׁשַבת ִמְּמֶלאֶכת  ִמְּפֵני ֶׁשַּבּיֹום  ְליֹום ָקדֹוׁש, 

ְּבִריַאת ָהעֹוָלם.

ִריַאת ָהָאָדם ִסּפוּר ּבְ
ַעְכָׁשו ַהּתֹוָרה ַמְרִחיָבה ֵּכיַצד ִנְבָרא ָהָאָדם. ְּתִחָּלה ָיַצר ַהּבֹוֵרא ֶאת ּגּופֹו ֵמָעָפר 

ּוְלַאַחר ִמֵּכן ִהְכִניס ּבֹו ְנָׁשָמה. ְלַאַחר ֶׁשִּנְבָרא הּוַׂשם ָהָאָדם ְּבַגן ָהֵעֶדן.

ם ד ְרָא֑ ֽ ּבָ ִה֣ ּבְ ֶרץ  ְוָהָא֖ ִים  ַמ֛ ָ ַהּשׁ ֽתֹוְל֧דֹות  ה  ּלֶ ֵא֣

ִים: ָמֽ ֶרץ ְוׁשָ ים ֶא֥ ֹות ְיהָֹו֥ה ֱאלִֹה֖ ֗יֹום ֲעׂש֛ ּבְ

ְלַאַחר  ּוָבָאֶרץ  ַּבָּׁשַמִים  ֶׁשָּקרּו  ָהֵארּוִעים  ְוֵאֶּלה 
ְּבִריָאָתם, ַּבּיֹום ֶׁשּבֹו ָּבָרא ֱאֹלִקים ֶאת ָהָאֶרץ ְוֶאת 

ַהָּׁשַמִים:

ְוָכל־ה ֶרץ  ָבָא֔ ִיְֽהֶי֣ה  ֶרם  ֶט֚ ה  ֶד֗ ַהּשָׂ יַח  ֣ ׂשִ ְו֣כֹל | 

יר  ִהְמִט֜ א  לֹ֨ ֩י  ּכִ ח  ִיְצָמ֑ ֶרם  ֶט֣ ה  ֶד֖ ַהּשָׂ ב  ֵעׂ֥שֶ

ֲע֖בֹד  ַלֽ ִין  ַא֔ ם  ְוָאָד֣ ֶרץ  ַעל־ָהָא֔ ֱאלִֹהי֙ם  ְיהָֹו֤ה 

ה: ֲאָדָמֽ ֶאת־ָהֽ

ִצְמֵחי ַהָּׂשֶדה ֶטֶרם ָצְמחּו ִלְמלֹוא קֹוָמָתם, ִמְּפֵני 
ָהָאֶרץ,  ַעל  ְּגָׁשִמים  הֹוִריד  ֹלא  ֲעַדִין  ֶׁשַהּבֹוֵרא 

ְוֶטֶרם ִנְבָרא ָהָאָדם, ֶׁשּיּוַכל ְלַעֵּבד ֶאת ָהֲאָדָמה.

ֵנ֥י ו ל־ּפְ ֶאת־ּכָ ה  ָק֖ ְוִהׁשְ ֶרץ  ִמן־ָהָא֑ ַיֲֽעֶל֣ה  ד  ְוֵא֖

ה: ֲאָדָמֽ ָהֽ

ֶאת  ְוִהְׁשָקה  ָהָאֶרץ  ִמן  ָעָלה  ַמִים  ֵאֵדי  ֶׁשל  ָעָנן 
ָהֲאָדָמה.

ִמן־ז ָעָפ֙ר  ם  ָאָד֗ ֶאת־ָהֽ ים  ֱאלִֹה֜ ה  ְיהָֹו֨ יֶצ֩ר  ַוִּי֩

י  ַוְיִה֥ ַחִּי֑ים  ת  ַמ֣ ִנׁשְ ֖יו  ַאּפָ ּבְ ֥ח  ַוִּיּפַ ה  ֲאָדָמ֔ ָה֣

ם ְלֶנֶ֥פׁש ַחָּיֽה: ָאָד֖ ָהֽ

ָהָאָדם ִנְבָרא ִּבְׁשֵני ְׁשַלִּבים: ְּתִחָּלה ָיַצר ֱאֹלִקים ֶאת 
צּוַרת ּגּופֹו ְּבֶאְמָצעּות ָעָפר ֶׁשִּנְלַקח ִמן ָהֲאָדָמה. 
ָּכְך  ָהרּוָחִנית.  ַהְּנָׁשָמה  ֶאת  ְלתֹוכֹו  ָנַפח  ַאַחר־ָּכְך 

ֶנֱהַפְך ָהָאָדם ִליצּור ַּבַעל ַּדַעת ּוְתבּוָנה.
ני

ש

ת ּבָ ַ ל ַהּשׁ ן־ַהזּוּג ׁשֶ ּבֶ
ַאף ֶאָחד ֵאינֹו אֹוֵהב ִלְהיֹות ְלַבד, ְּבִלי ֶּבן־זּוג. ָנכֹון?

ַּגם ַהַּׁשָּבת ָּבָאה ְּבַטֲעָנה ַלּבֹוֵרא: ֶאת ָּכל ַהְּיצּוִרים ָּבָראָת זּוגֹות־זּוגֹות. ְיֵמי 
ַהָּׁשבּוַע נֹוְצרּו ְּבזּוגֹות – ִראׁשֹון ְוֵׁשִני, ְׁשִליִׁשי ּוְרִביִעי, ֲחִמיִׁשי ְוִׁשִּׁשי; ְוִאּלּו 

ֲאִני ִנְׁשַאְרִּתי ְּבִלי ֶּבן־זּוג!

ָאַמר ָלּה ַהּבֹוֵרא: ַאל ִּתְדֲאִגי, ַּגם ָלְך ִיְהֶיה ֶּבן־זּוג – ַעם ִיְׂשָרֵאל ִיְהֶיה ֶּבן־זּוֵגְך. ַּכֲאֶׁשר 
ִיְׁשְמרּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהַּׁשָּבת, ִּתְהיּו זּוג ֻמְׁשָלם.

)ַעל־ִּפי ְּבֵראִׁשית ַרָּבה, ָּפָרָׁשה יא(
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ְּכָבר  ָהעֹוָלם.  ִלְבִריַאת  ַהִּׁשִּׁשי  ַּבּיֹום  ָהָיה  ֶזה 
ֻּכְּנסּו  ְּכָבר  ַהַּמִים  ְוָהָאֶרץ.  ַהָּׁשַמִים  ִנְבְראּו 
ְוַהּכֹוָכִבים  ַהָּיֵרַח  ַהֶּׁשֶמׁש,  ּוַבַּיִּמים.  ָּבאֹוְקָינֹוִסים 
ֵמָהֲאָדָמה  ַּבָּׁשַמִים.  ְּבַמְסלּוֵליֶהם  ָנעּו 
ְּפָרִחים  ֲעָׂשִבים,  ִלְצמַֹח  ֵהֵחּלּו 
ַּבַּמִים,  ָׂשחּו  ָּדִגים  ְוֵעִצים. 

ִהְתַהְּלכּו  ַהַּיָּבָׁשה  ְוַעל  ָּבֲאִויר,  ִהְתעֹוְפפּו  ִצּפֹוִרים 
ְּבֵהמֹות ְוַחּיֹות, זֹוֲחִלים ַוֲחָרִקים.

ַרק ָאָדם ֶטֶרם ָהָיה ָּבָאֶרץ.

ֲאִני  "ַעְכָׁשו  ַהָּמרֹום:  ְלַמְלֲאֵכי  ַהּבֹוֵרא  ָאַמר  ְוָאז 
הֹוֵלְך ִלְברֹא ָאָדם. ְּבֶצֶלם ֱאֹלִקים ֶאְבָרא אֹותֹו".

ָׁשֲאלּו ַהַּמְלָאִכים: "ָמה ִטיבֹו ֶׁשל ָאָדם ֶזה?".

ָאַמר ָלֶהם ַהּבֹוֵרא: "הּוא ָחָכם ָּגדֹול ִמֶּכם".

ֶׁשִּנְבָרא  ֶׁשָאָדם,  ִיָּתֵכן  ֵאיְך  ַהַּמְלָאִכים.  ִהְתַּפְּלאּו 
ִיְהֶיה ָחָכם ִמַּמְלֲאֵכי ַהָּמרֹום?! ָאַמר ָלֶהם  ֵמָעָפר, 
ִמי  ְוִנְרֶאה  ִמְבָחן,  ְוָלָאָדם  ָלֶכם  "ֶאֱעֶׂשה  ַהּבֹוֵרא: 

ָחָכם ִמִּמי".

 ָהָאָדם מּול ַהַּמְלָאִכים
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ַהְּיצּוִרים  ֶאת  ַהַּמְלָאִכים  ִלְפֵני  ַהּבֹוֵרא  ֶהֱעִביר 
ֶׁשָּבָרא ְוָאַמר ָלֶהם: "ְּתנּו ְּבַבָּקָׁשה ֵׁשמֹות ַלְּיצּוִרים 
ָהֵאֶּלה. ִאְמרּו ִלי ֵאיְך ָצִריְך ִלְקרֹא ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד 

ֵמֶהם".

ֹלא ָיְדעּו ַהַּמְלָאִכים ָלֵתת ֵׁשמֹות ַמְתִאיִמים ְלַבֲעֵלי 
ַהַחִּיים. ְוָאז ֶהֱעִביר ַהּבֹוֵרא ֶאת ַּבֲעֵלי ַהַחִּיים ָהֵאֶּלה 

ִלְפֵני ָהָאָדם ּוִבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ָלֵתת ָלֶהם ֵׁשמֹות.

ָאַמר ָהָאָדם: "ֶזה ׁשֹור. ֶזה ַאְרֵיה. ֶזה סּוס. ֶזה ֲחמֹור. 
ֶזה ָּגָמל. ֶזה ֶנֶׁשר". ָּכְך ָנַתן ֵׁשמֹות ַמְתִאיִמים ְלָכל 

ַהְּיצּוִרים ֶׁשִּנְבְראּו.

ָׁשַאל ַהּבֹוֵרא ֶאת ָהָאָדם: "ְוַאָּתה, ָמה ִׁשְמָך?".

ִמְּפֵני  'ָאָדם',  ִלְקרֹא  ַמְתִאים  "ִלי  ָהָאָדם:  ָאַמר 
ֶׁשִּנְבֵראִתי ִמן ָהֲאָדָמה".

הֹוִסיף ַהּבֹוֵרא ְוָׁשַאל: "ַוֲאִני, ָמה ְׁשִמי?".

ֵהִׁשיב ָהָאָדם: "ְלָך קֹוְרִאים 'ֲא־דָֹני', ִמְּפֵני ֶׁשַאָּתה 
ָאדֹון ַעל ָּכל ַהְּיצּוִרים".

"רֹוִאים ַאֶּתם,  ְוָאַמר:  ַהַּמְלָאִכים  ֶאל  ַהּבֹוֵרא  ָּפָנה 
ֲהלֹוא ָאַמְרִּתי ָלֶכם ֶׁשָהָאָדם ָחָכם ִמֶּכם!".

)ַעל־ִּפי ְּבִמְדַּבר ַרָּבה, ָּפָרָׁשה יט, ג(
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