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דברי פתיחה
יכול לחיות רק מעצם  איננו  זמן,  ובכל  יהודים, בכל מקום בעולם  בית של 
זהותם של האנשים. אנשים, בין שהם רואים את עצמם כאנשים דתיים או 
מסורתיים או חילוניים, צריכים שיהיו להם גם דברים שבכתב, שעל ידם יוכלו 

להכיר ולהיכנס בהם אל תוך המסורת שלהם. 
'להיכנס אל תוך המסורת' — יכול להתפרש אצל כל אדם בצורה אחרת. יש 
אנשים שרוצים לדעת זאת מתוך עניין, אחרים מתוך סקרנות ועוד בוודאי יש 
רבים רבים שהיו רוצים שהדרך אל העולם הרוחני היהודי לא תהיה נעולה. 
אנשים רוצים בכל אופן גם גשרים וגם פתחים. דרכים וגשרים אינם מחייבים 
להשתמש בהם או ללכת בהם, אבל יש להם יתרון גדול: בכל עת שאני רוצה, 
שהדרך  כיוון  זאת  לעשות  שאוכל  ראוי  פנימה,  להציץ  שהיא,  סיבה  מכל 

פתוחה. 
שונים  פתחים  ארבעה  שהם  ספרים,  ארבעה  בת  היא  הזו  הספרים  סדרת 
להיכנס בהם פנימה. כמו שסיפרו על ביתו של אברהם אבינו שהיו בו ארבעה 
פתחים, כדי להכניס בהם אורחים מכל צד. גם ספרים אלה הם שער פתוח 
שאנשים יכולים — ברצותם, "כשמתחשק להם", או כשעולה דבר שהיו רוצים 

לדעת עליו יותר — להיכנס בו. 
ודאי שיש אלפי ספרים בכל הרמות שעוסקים בצורות מרובות בכל מה ששייך 
לעולם היהודי. אבל רובם של הספרים הללו דורשים ידיעות מוקדמות ולא 

מעט מאמץ כדי להבין אותם. 
למעשה, אנו מנסים לתת לכל אדם שיודע לקרוא בשפה העברית, סוג של 
דרך סלולה, שאין בה מכשולים, יותר מאשר מפתח לפתח, אם נרצה, אנו 
'טרמפ' להיכנס אל תוך העולם היהודי. הם  מנסים לתת לאנשים סוג של 
בדרך  רוצים.  שהם  מתי  לנסוע  ולהמשיך  רוצים,  שהם  מתי  לרדת  יכולים 
'פגישה מוקדמת'  יכולים לומר שהספרים האלה הם מעין  מסוימת אנחנו 
עם העולם היהודי. האם ה'פגישה' הזו תיגמר באהבה גדולה או בנישואים? 
הדבר תלוי בכל אדם ואדם. בכל אופן, העיקר המכוון הוא — שזו תהיה פגישה 

נעימה. 
מנות  גם  יש  כאחד  בכולם  יסוד.  נקודות  במספר  עוסקים  הללו  הספרים 
ראשונות שחוטפים אותן כמעט באקראי, וגם מנות כבדות יותר שדורשות 
יותר לעיסה ועיכול. אבל בסך הכול הדברים הם כפי שאומרת החכמה בספר 
משלי )ט, ה(: "ְלכּו ַלֲחמּו ְבַלֲחִמי ּוְׁשתּו ְּבַיִין ָמָסְכִּתי". הספרים נעשו בכוונת 
מכוון להיות קלים לגישה לכל אדם, בין לאנשים שהשכלתם גדולה ורחבה 
ובין לאנשים שלפעמים מסתפקים בקריאת עיתון. כל אחד מהם יוכל, בלי 
יכול אדם להסתפק בטעימה מזמן לזמן,  לו.  לסבול, ליהנות ממה שמוגש 
או בסעודה רצינית. מכל מקום — הדרך סלולה, השער פתוח. וכל אחד יכול 

למצוא בלי מאמץ כלל את הפגישה הראויה לו. 
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בסדרה הזו ארבעה ספרים, שכל אחד מהם עומד בפני עצמו )ויש בכולם גם 
בין ספר אחד למשנהו(. הספר הראשון  מילות קישור מעטות, המקשרות 
הוא חומש — מפוסק פיסוק מודרני הנהיר לכל אדם, ושיש בצדי העמודים 
הסבר לכל מילה קשה או לכל ביטוי לא רגיל. כפי שהחומשים הללו עשויים, 
יכול מי שרוצה גם לקחת אותם לבית הכנסת, אבל הוא גם יכול לקרוא בספר 

בנחת על הכורסה שבחדרו. 
נושאים ראשיים,  הספר השני הוא לקט מספרות חז"ל שמסודר לפי כמה 
חלק ממנו הוא מה שמתקשר לחומש ולמה שיש בו, וחלק ממנו בתחומים 
אחרים — מעגל השנה היהודי, מעגל החיים האנושי ועוד דברים שכל אדם 
יכול למצוא בהם משהו לצורכו. מלבד ביאורים קצרים שבצדי העמוד, דאגנו 
גם שלא יהיו בטקסט קיצורים וראשי תיבות, ושכל הטקסט יהיה בעברית, 

כך שמפעם לפעם, הדברים מתורגמים מארמית לעברית. 
לאמור:  לנפש.  יותר  הנוגעים  בנושאים  העוסק  ספר  הוא  השלישי  הספר 
בלקט של קטעים מתוך הספרות הלא הלכתית, הן בקבלה, הן בפילוסופיה, 
יוכל  אדם  שכל  באופן  מובאים  הדברים  כאן  גם  בחסידות.  והן  במוסר  הן 
לקרוא אותם, מבחינת בהירות הלשון והשפה העברית. הנושאים כאן הם 
אולי יריעה רחבה יותר, מלבד מה שהם עוסקים בהערות והסברים לדברים 
הורות  האנושי,  החיים  במעגל  האדם,  בבעיות  עוסקים  גם  הם  שבתורה, 
יכול לחפש  נוסף לדברים רבים אחרים שאדם  וגם במוות,  נישואין  וילדים, 

בספר, להציץ ולמצוא בהם דברי חכמה הנוגעים לו. 
הספר הרביעי יש בו היריעה הגדולה של ההלכה למעשה. לא לימוד ההלכה 
כנושא עיוני, אלא מה אומרת ההלכה היהודית לעשות בהזדמנויות שונות. 
כך שהיא עוסקת גם בדיני השבת והמועדים, במאורעות החיים השונים, וגם 
באותן מצוות שכל אדם מישראל יכול להיפגש בהן, ששום אדם לא ירגיש את 
עצמו חסר ידע לחלוטין, וכשירצה לעשות משהו — ידע מה לעשות. הדברים 
בספר זה כתובים בעברית שוטפת, במיעוט מונחים מקצועיים, כך שכל אדם 
— איש, אישה וגם ילד, יוכל לדעת מה עושים במקרה הזה. ואם יעלה בדעתו 

או ברצונו לעשות אותו — יבורך.
ארבעת הספרים הללו ודאי אינם כל התורה כולה, אבל הם דבר טוב שיהיה 
בביתו של כל אדם. אם הדברים מרתקים אותו — הוא יכול לקרוא אותם. אם 
דברים מסוימים מסקרנים אותו — יכול להציץ בהם. וגם אם יפתח אותם 
בדרך מקרה, תהיה לו הנאה מסוימת — גם לגופו וגם לנפשו. בקיצור, אלה 
הם ספרים שאדם יכול להשאיר אותם בבטחה בביתו. גם אם יבואו השכנים 

וגם אם יפתחו אותם הילדים — איש לא יינזק. 
דברי תודתנו לכל האנשים שהיו שותפים במלאכה של כתיבת הספרים, של 
וכן  אותו,  להוציא  שטורחת  הספרים  להוצאת  מקורות.  ובחיפוש  עריכתם 
לאנשים שקראו מן הספרים ונתנו דברי ביקורת ועצות, וכן לאנשים הטובים 

שגם הוציאו מכספם כדי לאפשר לכל העוסקים לעשות את מלאכתם. 

 עדין אבן ישראל )שטיינזלץ(, 
ירושלים תשע"ז. 
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תודות
לד"ר ישראל בלפר, שאול יונתן ויינגורט, אורה רבקה ויינגורט, יהושע 

מילר, סיון רהב־מאיר, אלעזר שטורם ומשה שילת — על תרומתם 
המכרעת לגיבוש אופייה של סדרת הספרים.

לפרופסור יהודה אייזנברג, מנהל אתר דעת — על ייעוץ ושיתוף 
פעולה. 

לצוות המסור בהוצאת 'קורן' — מיכל בריטמן, איילת דגן, אליהו 
משגב, אליאב סטולמן — על המחשבה הרבה וההשקעה המאומצת 

בעיצוב הגרפי של הספרים. 

לחברי קבוצת הביקורת שהיו חלק בלתי נפרד מתהליך כתיבת 
הספרים, והעניקו משוב מפורט שסייע רבות לדיוק התהליך כולו: 

אסי איוס, גלי אלחנן, בת שבע אקון, ליהי ארצי, אור בבלי, שחר 
בבלי, אורה בלבר, אילן ברג'ס, דורין גדולים, שמואל גכטמן, אופיר 

גל, טלי גרשום, תומר יאיר־פור, חגי יוז'וק, טליה יפרח, ארז לוי, ירדן 
מאיסי, דנה מזור, הילה מזרחי, קלרין מייר, מאיר מרקוס, יוסף ספיר, 

סיון פלג, דניאל פלוטקין, נועה קריב, נטלי שלי. 

לאליאב בן עטר, לירז זעירא, דוד קורץ, דותן קורתי, ישי קלי — על 
הסיוע בפעילות קבוצת הביקורת. 
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מבוא
הרב עדין אבן ישראל )שטיינזלץ(

היהודית  התרבות  בנויה  שעליה  התשתית  אבן  הם  תורה  חומשי  חמישה 
ולימדו  בכל הדורות,  ואמותינו  כולה. את הספר הזה קראו אבות אבותינו 
אותו לבניהם אחריהם. בספר הזה כלולים הן סיפורי הראשית של העולם 
ושל תולדות אבותינו, גן העדן ויציאת מצרים, מתן תורה ושהייתנו במדבר, 
הן החוקים והמשפטים שהם יסוד היהדות. הספר איננו ספר היסטוריה או 
ספר קריאה, אלא הוא ספר העוסק בדברים קדושים. משום כך יפה לו לאדם 
שלא רק יקרא בו, אלא גם ינסה להפיק ממנו דברים ששייכים לחיי נפשו 

ולדרכי חייו. 
בתוך חמישה חומשי התורה יש ייחוד לכל ספר וספר: ספר בראשית הוא 
ספר המספר על ראשית הבריאה ועוסק בתוך כך בחלק מן הנושאים הכי 
חשובים במחשבה האנושית, אבל רוב רובו הוא סיפור, למן סיפור אדם וחוה, 

סיפור המבול ונוח, ועד לתולדות אבותינו — אברהם יצחק ויעקב, ויוסף.
הספר השני, ספר שמות הוא ספר הגאולה וההתגלות. הוא מדבר על שעבוד 
מצרים ועל הנסים שאירעו לאבותינו עד יציאתם משעבוד מצרים, הוא מספר 

על מתן התורה וגם על חטאי ישראל, ומסיים בתיאור של בניית המשכן. 
במקדש  הכוהנים  בעבודת  עוסק  שרובו  כוהנים'  'תורת  הוא  ויקרא  ספר 
ובסדרי המקדש, וכן גם בדרישות מן האדם בכל דרכי חייו להתנהג בחיים 

של טהרה וקדושה. 
שנה.  ארבעים  במשך  במדבר  אבותינו  של  בשהותם  עוסק  במדבר  ספר 

בקשיים שלהם, ובתחילת כניסתם לעבר הירדן. 
ספר דברים הוא 'משנה תורה', רוב רובו הוא נאום ארוך של משה רבנו לפני 
בני ישראל, שבו הוא מספר לבנים את מה שאירע לאבותיהם, מזכיר חלק מן 
המצוות שהוזכרו קודם לכן, מסיים בדברי שירה וברכה, ונחתם במותו של 

משה רבנו. 
חמישה חומשי התורה יכולים להיקרא על ידי ילדים קטנים שרק לומדים 
את הקריאה, והם יכולים להיות נושא לעיון ולחקירה מעמיקה אצל גדולי 
נהירה  היא  דבר  של  שביסודו  בעברית  כתוב  כולו  שהספר  אף  החכמים. 
וקריאה לכל אדם בדורנו הוא מכיל בכל זאת מילים קשות ולא רגילות, וגם 
יוכל  תכנים שונים מאד, מסיפורים עד להוראות מעשיות. ראוי שכל אדם 
להחזיק את הספר הזה כך שיהיה נגיש לו, ולהציץ בו בכל עת שהוא רוצה 

לדעת או ללמוד ואפילו להתענג מן הדברים. 
כדי שיהיה הספר פתוח ונהיר לכול, הוספנו בו סימני פיסוק מלאים וגם דברי 
ביאור למילים קשות. נוסף לחלוקות הקבועות של הספר, הוא מחולק כאן 
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לפי נושאים קטנים שבראש כל אחד מהם שורה או שתיים של הסבר כללי. 
בראש כל אחת מפרשות התורה בא סיכום קצר של הפרשה כולה. 

גם  יכול לשמש  הוא  זאת  בתבניתו  אבל  בית,  הוא ספר של  בעצם,  הספר 
כשאדם רוצה לקחת אתו חומש לבית הכנסת. 

המטרה הראשונית היא שהספר הזה יהיה מצוי בבית ונגיש לכל איש ואישה, 
ילד וילדה שרוצים להציץ בו. והמרבה והממעיט בלימוד יוכלו לשאוב ממנו 

מה שחשוב להם לידיעה, להבנה, ומפעם לפעם להעלות רעיון בלבם. 
בראש הספר תוכן עניינים לפי סדר הספרים, וכן גם תוכן עניינים של סיפורי 
התורה. בסוף הספר הוספנו מקצת איורים ומפות, שנועדו לא לשם קישוט, 

אלא כדי להסביר דברים בצורה השווה לכל נפש. 
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163 פרשת יתרו   
169 פרשת משפטים   
178 פרשת תרומה   
185 פרשת תצווה   
193 פרשת כי תשא   
203 פרשת ויקהל   
212 פרשת פקודי   

ספר ויקרא  
220 פרשת ויקרא   
229 פרשת צו   
236 פרשת שמיני   
243 פרשת תזריע   

249 פרשת מצורע   
256 פרשת אחרי מות   
263 פרשת קדושים   
269 פרשת אמור   
279 פרשת בהר   
284 פרשת בחוקותי   

ספר במדבר  
292 פרשת במדבר   
301 פרשת נשא   
312 פרשת בהעלותך   
321 פרשת שלח לך   
329 פרשת קורח   
336 פרשת חוקת   
343 פרשת בלק   
350 פרשת פינחס   
360 פרשת מטות   
367 פרשת מסעי   

ספר דברים  
376 פרשת דברים   
384 פרשת ואתחנן   
394 פרשת עקב   
403 פרשת ראה   
413 פרשת שופטים   
420 פרשת כי תצא   
428 פרשת כי תבוא   
437 פרשת ניצבים   
441 פרשת וילך   
444 פרשת האזינו   
449 פרשת וזאת הברכה   

454 תמונות ואיורים   
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 טו

ט דברי פתיחה   
יב מבוא   

ספר בראשית  
פרשת בראשית  

4 האור והחושך   
5 השמים   
5 היבשה והצומח   
5 גרמי השמים   
6 יצורי המים והעופות   
6 בהמות וחיות   
6 בריאת האדם   
7 היום השביעי   
7 תיאור הבריאה השני   
7 גן העדן   
8 בריאת האישה   
9 האכילה מן העץ   
9 העונש   

10 הגירוש מגן עדן   
10 קין והבל   
11 קין הורג את הבל   
11 שושלת קין    
12 למך מתוודה   
12 תולדות אדם   
14 האנושות מכזיבה   

פרשת ֹנח  
15 נח ודורו   
15 התיבה   
16 ציווי נוסף    
17 הכניסה לתיבה   
17 המבול   
18 המים מתמעטים   
18 שליחות העורב והיונה   
19 היציאה מן התיבה   
19 פיוס   
20 בין בני אדם לבעלי החיים   
20 הקשת בענן   
21 מעשה חם   
21 תולדות בני נח   
23 מגדל בבל   
23 בלבול השפות   
23 שושלת אברם   
24 מסע משפחתי   

פרשת לך לך  
26 מסעו של אברם   
27 שרי בבית פרעה   
27 החזרה ארצה   
28 פרידה מלוט   
28 הבטחה חוזרת   
29 מסע הכיבושים של מלכי הצפון   
29 מלחמת הארבעה והחמישה   
30 מתקפת פתע   
30 אברם מתקבל כמנצח   
31 הבטחת הזרע   
31 ברית בין הבתרים   
32 הגר ניתנת לאברם   
33 הבשורה ולידת ישמעאל   
33 ברית פרטית   
34 הציווי על המילה   
34 הבשורה על יצחק וישמעאל   
35 אברהם נימול   

פרשת וירא  
36 אברהם מכניס אורחים   
37 בשורה על לידת בן   
37 ניסיון להציל את סדום   
38 לוט מקבל את המלאכים   
39 התקהלות אנשי העיר   
39 הצלת לוט   
40 הפיכת סדום ועמורה   
41 מעשה בנות לוט   
41 שרה נלקחת אל מלך גרר   
42 אבימלך משיב את שרה   
43 לידת יצחק   
43 גירוש הגר וישמעאל   
44 ברית עם אבימלך   
45 הציווי על הקרבת יצחק   
45 מסע האב ובנו   
46 עקדת יצחק   
46 ברכה בעקבות העמידה בניסיון   
47 תולדות נחור   

פרשת חיי שרה  
48 מות שרה   
48 אברהם מבקש מקום קבורה   
49 משא ומתן עם עפרון   
49 קבורת שרה   
50 אברהם משביע את עבדו   

249 פרשת מצורע   
256 פרשת אחרי מות   
263 פרשת קדושים   
269 פרשת אמור   
279 פרשת בהר   
284 פרשת בחוקותי   

ספר במדבר  
292 פרשת במדבר   
301 פרשת נשא   
312 פרשת בהעלותך   
321 פרשת שלח לך   
329 פרשת קורח   
336 פרשת חוקת   
343 פרשת בלק   
350 פרשת פינחס   
360 פרשת מטות   
367 פרשת מסעי   

ספר דברים  
376 פרשת דברים   
384 פרשת ואתחנן   
394 פרשת עקב   
403 פרשת ראה   
413 פרשת שופטים   
420 פרשת כי תצא   
428 פרשת כי תבוא   
437 פרשת ניצבים   
441 פרשת וילך   
444 פרשת האזינו   
449 פרשת וזאת הברכה   

454 תמונות ואיורים   
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 טז

98 שנות השובע ותחילת הרעב   
99 יורדים לקנות אוכל   

100 יוסף מעליל על אחיו   
100 הרהורי חרטה   
101 הדיווח ליעקב   
102 לבטים   
103 האחים יורדים שוב למצרים   
103 בבית יוסף   
104 מפגש עם בנימין וסעודה משותפת   
105 הפללת בנימין   
105 האשמה בגֵנבה   
106 הגביע מתגלה   

פרשת ויגש  
107 נאומו של יהודה   
108 יוסף מתגלה לאחיו   
109 עצת פרעה וצידה לדרך   
110 יעקב מקבל את הבשורה   
110 המסע למצרים   
111 בני משפחת יעקב   
112 פגישה מחודשת   
112 תדריך לקראת המפגש עם פרעה   
112 אחי יוסף לפני פרעה   
113 יעקב פוגש את פרעה   
113 מהפך פוליטי במצרים   

פרשת ויחי  
115 קבורה בארץ   
116 מסירת הברכה ליוסף   
116 ברכת מנשה ואפרים   
117 יעקב מכנס את בניו   
118 ראובן   
118 שמעון ולוי   
118 יהודה   
118 זבולון ויששכר   
119 דן, גד, אשר ונפתלי   
119 יוסף ובנימין   
119 צוואת יעקב   
120 חניטת יעקב   
120 מסע הלוויה   
121 התפייסות   
122 צוואת יוסף   

50 תפילתו של העבד   
51 רבקה   
51 העבד מברר את מוצאה של רבקה   
52 לבן מקבל את פני העבד   
52 סיפורו של העבד   
53 ההסכמה על השידוך   
54 רבקה הולכת עם העבד   
54 נישואי יצחק ורבקה   
54 סוף ימיו של אברהם    
55 תולדות ישמעאל    

פרשת תולדות  
56 הריונה של רבקה   
56 עשיו ויעקב   
57 מכירת הבכורה   
57 ה' מברך את יצחק   
58 יצחק ורבקה בגרר   
58 סכסוכים עם הפלישתים   
59 הברית עם הפלישתים   
59 נישואי עשיו   
60 בקשת יצחק   
60 ציווי רבקה ליעקב   
61 יצחק מברך את יעקב   
61 צערו של עשיו   
62 עצת רבקה   
63 יצחק שולח את יעקב   
63 אישה נוספת לעשיו    

פרשת ויצא  
64 חלום יעקב   
65 יעקב נודר נדר   
65 יעקב מגיע לחרן   
66 פגישת יעקב ורחל   
66 ההסכם עם לבן   
66 נישואי יעקב   
67 בניה של לאה   
67 משפחת יעקב גדלה   
68 סיפור הדודאים ולידת רחל   
69 שכרו של יעקב   
70 צאנו של יעקב   
70 ההתארגנות ליציאה מחרן   
71 בריחתו של יעקב   
72 חיפוש התרפים   
73 יעקב מתעמת עם לבן   

73 כריתת הברית   
74 מפגש עם מלאכים   

פרשת וישלח  
75 שיגור שליחים   
76 הכנות לקרב ותפילה   
76 שליחת המנחה   
77 המאבק הלילי   
77 פגישת האחים   
78 עשיו נפרד מיעקב   
79 חטיפת דינה   
79 משא ומתן עם בני יעקב   
80 אנשי שכם מלים   
80 נקמת אחי דינה   
81 תשלום הנדר   
82 התגלות נוספת   
82 מות רחל   
83 מעשה ראובן ופטירת יצחק   
83 תולדות משפחת עשיו   
84 אלופי עשיו   
84 אלופי החורי   
85 רשימת מלכי אדום   

פרשת וישב  
86 הבן המועדף   
87 חלומות יוסף   
87 מזימת האחים   
88 מכירת יוסף   
88 תגובת יעקב   
89 תמר ובני יהודה   
90 מעשה תמר    
90 ילדיה של תמר    
91 יוסף כעבד   
91 אשת פוטיפר   
92 יוסף בבית הסוהר   
93 שרי פרעה במאסר   
93 חלום שר המשקים   
94 חלום שר האופים   
94 הפתרונות מתממשים   

פרשת מקץ  
95 חלומות פרעה   
96 יוסף לפני פרעה   
97 פתרונו של יוסף   
98 יוסף עולה לגדולה   

 יז

98 שנות השובע ותחילת הרעב   
99 יורדים לקנות אוכל   

100 יוסף מעליל על אחיו   
100 הרהורי חרטה   
101 הדיווח ליעקב   
102 לבטים   
103 האחים יורדים שוב למצרים   
103 בבית יוסף   
104 מפגש עם בנימין וסעודה משותפת   
105 הפללת בנימין   
105 האשמה בגֵנבה   
106 הגביע מתגלה   

פרשת ויגש  
107 נאומו של יהודה   
108 יוסף מתגלה לאחיו   
109 עצת פרעה וצידה לדרך   
110 יעקב מקבל את הבשורה   
110 המסע למצרים   
111 בני משפחת יעקב   
112 פגישה מחודשת   
112 תדריך לקראת המפגש עם פרעה   
112 אחי יוסף לפני פרעה   
113 יעקב פוגש את פרעה   
113 מהפך פוליטי במצרים   

פרשת ויחי  
115 קבורה בארץ   
116 מסירת הברכה ליוסף   
116 ברכת מנשה ואפרים   
117 יעקב מכנס את בניו   
118 ראובן   
118 שמעון ולוי   
118 יהודה   
118 זבולון ויששכר   
119 דן, גד, אשר ונפתלי   
119 יוסף ובנימין   
119 צוואת יעקב   
120 חניטת יעקב   
120 מסע הלוויה   
121 התפייסות   
122 צוואת יוסף   

ספר שמות  
פרשת שמות  

124 ראשית השעבוד במצרים   
125 גֵזרת הבנים   
125 הולדת משה    
126 קורות משה במצרים   
127 בריחת משה למדין   
127 זעקת ישראל מעוררת גאולה   
127 ההתגלות בסנה   
129 האותות   
130 חזרתו של משה למצרים   
131 משה ואהרן אצל פרעה   
132 שוטרי ישראל    
133 טענת משה לה'   

פרשת וארא  
134 השליחות המחודשת במצרים   
135 ציווי השליחות אל פרעה   
135 משפחת משה ואהרון   
136 תשובת ה' למשה   
137 המופת שקדם למכות   
137 מכת דם   
137 מכת הדם מתממשת   
138 מכת צפרדע   
139 בקשת פרעה   
139 מכת כינים   
140 מכת ערוב   
140 בקשתו השנייה של פרעה    
141 מכת דבר   
141 מכת שחין   
142 מכת ברד   
142 ברד ואש   
143 הודאת פרעה   

פרשת בא  
144   התראה על מכת ארבה 
145 מו"מ על יציאת ישראל   
145 מכת ארבה   
146 מכת חושך   
146 לקראת מכת בכורות   
147 קרבן פסח   
148 פסח מצרים   
148 חג הפסח   

73 כריתת הברית   
74 מפגש עם מלאכים   

פרשת וישלח  
75 שיגור שליחים   
76 הכנות לקרב ותפילה   
76 שליחת המנחה   
77 המאבק הלילי   
77 פגישת האחים   
78 עשיו נפרד מיעקב   
79 חטיפת דינה   
79 משא ומתן עם בני יעקב   
80 אנשי שכם מלים   
80 נקמת אחי דינה   
81 תשלום הנדר   
82 התגלות נוספת   
82 מות רחל   
83 מעשה ראובן ופטירת יצחק   
83 תולדות משפחת עשיו   
84 אלופי עשיו   
84 אלופי החורי   
85 רשימת מלכי אדום   

פרשת וישב  
86 הבן המועדף   
87 חלומות יוסף   
87 מזימת האחים   
88 מכירת יוסף   
88 תגובת יעקב   
89 תמר ובני יהודה   
90 מעשה תמר    
90 ילדיה של תמר    
91 יוסף כעבד   
91 אשת פוטיפר   
92 יוסף בבית הסוהר   
93 שרי פרעה במאסר   
93 חלום שר המשקים   
94 חלום שר האופים   
94 הפתרונות מתממשים   

פרשת מקץ  
95 חלומות פרעה   
96 יוסף לפני פרעה   
97 פתרונו של יוסף   
98 יוסף עולה לגדולה   



 יח

207 עשיית דפנות המשכן   
208 עשיית כלי המשכן   
210 עשיית חצר המשכן   

פרשת פקודי  
212 פקודי המשכן   
213 עשיית בגדי הכהונה   
215 הבאת המשכן אל משה   
216 הקמת המשכן וקידוש הכוהנים   
218 השראת השכינה באוהל מועד   

ספר ויקרא  
פרשת ויקרא  

220 קרבן עולה   
221 קרבן מנחה   
222 מנחות חמץ   
222 קרבן שלמים   
224 קרבן חטאת — חטאות פנימיות   
225 קרבן חטאת — חטאות חיצוניות   
226 קרבן עולה ויורד   
227 קרבנות אשם   

פרשת צו  
229 קרבן עולה   
230 המנחות   
230 תורת הכוהנים – עוד קרבנות   
231 קרבנות התודה והשלמים   
233 הקדשת הכוהנים והמשכן   

פרשת שמיני  
236 היום השמיני — חנוכת המשכן   
238 מות נדב ואביהוא   
238 ההוראות בעקבות מות נדב ואביהוא   
239 שעיר החטאת   
239 בעלי החיים המותרים והאסורים   
241 טומאת נבלת בעלי החיים   

פרשת תזריע  
243 טומאת היולדת והיטהרותה   
244 נגעי צרעת אדם   
245 צרעת השחין או המכווה   
246 צרעת הראש והזקן   
247 צרעת הבגד   

פרשת מצורע  
249 תהליך טהרת המצורע   

149 הנחיות למכת בכורות   
149 מכת בכורות   
150 הלכות קרבן פסח   
151 מצוות לזכר גאולת מצרים   
151 קדושת בכורות ישראל   

פרשת בשלח  
153 תחילת המסע במדבר   
154 רדיפת פרעה ומצרים   
154 פרעה משיג את ישראל   
155 קריעת ים סוף   
155 מהומה במחנה מצרים   
156 טביעת המצרים בים   
156 שירת הים   
158 שירת מרים   

מרים גם היא מנהיגה את הנשים   
158 והן נושאות שירה משלהן   
158 מים מרים במרה   
158 תלונות בני ישראל   
159 ירידת המן    
160 המן והשבת   
161 תלונת המים השנייה   
162 מלחמת עמלק   

פרשת יתרו  
163 ביקור יתרו   
164 עצת יתרו   
165 הברית בהר סיני   
166 ההכנות למעמד הר סיני   
167 עשרת הדיברות   
168 יראת אלוקים   
168 ציוויים נוספים   

פרשת משפטים  
169 עבד ואמה עבריים   
170 דיני חבלות   
171 דיני נזיקין   
171 דיני גנב   
172 המשך דיני נזיקין   
172 דיני שומרים   
173 גר, יתום, אלמנה ועני   
173 דינים שונים   
174 דיני משפט ודיינים   
174 שמיטה ושבת   

175 שלושת הרגלים   
175 לקראת ארץ כנען   
176 ברית סיני   

פרשת תרומה  
178 קריאה לתרומה   
179 ארון העדות   
179 השולחן   
180 המנורה   
181 יריעות גג המשכן   
182 דופנות המשכן   
183 הפרוכת   
183 המזבח   
184 חצר המשכן   

פרשת תצווה  
185 נר התמיד   
185 בגדי אהרן ובניו   
186 האפוד   
186 החושן   
187 המעיל   
188 הציץ   
188 בגדי כוהן הדיוט   
189 שבעת ימי המילואים   
189 פר החטאת   
190 איל העולה   
190 איל המילואים   
191 קרבן התמיד   
192 מזבח הקטורת   

פרשת כי תשא  
193 מחצית השקל   
193 ענייני המשכן   
196 עגל הזהב   
198 תוצאות החטא   
199 הלוחות השניים   
200 עיקרי הברית   
201 פני משה   

פרשת ויקהל  
203 מצוות השבת   
203 קריאת משה לתרומת העם   
204 היענות העם   
205 האומנים ותחילת העבודה   
206 עשיית יריעות גג המשכן   

 יט

207 עשיית דפנות המשכן   
208 עשיית כלי המשכן   
210 עשיית חצר המשכן   

פרשת פקודי  
212 פקודי המשכן   
213 עשיית בגדי הכהונה   
215 הבאת המשכן אל משה   
216 הקמת המשכן וקידוש הכוהנים   
218 השראת השכינה באוהל מועד   

ספר ויקרא  
פרשת ויקרא  

220 קרבן עולה   
221 קרבן מנחה   
222 מנחות חמץ   
222 קרבן שלמים   
224 קרבן חטאת — חטאות פנימיות   
225 קרבן חטאת — חטאות חיצוניות   
226 קרבן עולה ויורד   
227 קרבנות אשם   

פרשת צו  
229 קרבן עולה   
230 המנחות   
230 תורת הכוהנים – עוד קרבנות   
231 קרבנות התודה והשלמים   
233 הקדשת הכוהנים והמשכן   

פרשת שמיני  
236 היום השמיני — חנוכת המשכן   
238 מות נדב ואביהוא   
238 ההוראות בעקבות מות נדב ואביהוא   
239 שעיר החטאת   
239 בעלי החיים המותרים והאסורים   
241 טומאת נבלת בעלי החיים   

פרשת תזריע  
243 טומאת היולדת והיטהרותה   
244 נגעי צרעת אדם   
245 צרעת השחין או המכווה   
246 צרעת הראש והזקן   
247 צרעת הבגד   

פרשת מצורע  
249 תהליך טהרת המצורע   

251 קרבנות מצורע עני   
252 צרעת הבית   
253 טומאות הגוף הקשורות להפרשותיו   
254 טומאת הנידה והזבה   

פרשת אחרי מות  
256 כניסת הכוהן הגדול לקודש הקודשים   
259 אכילת בשר בעלי חיים   
260 גילוי עריות   

פרשת קדושים  
263 הציווי על הקדושה   
264 מצוות בין אדם לחברו   
264 חוקים וגזרות   
265 הרחקה ממנהגי הגויים   
265 עוד מצוות שבין אדם לחברו    
266 העונשים על עֵברות בתחום המשפחה   
268 חתימת עניין הקדושה   

פרשת אמור  
269 קדושת הכוהנים   
270 קדושת הכוהן הגדול   
270 כוהן בעל מום   
271 הראויים לאכול קדשים   
272 קרבנות בעלי מום   
273 עוד דינים הקשורים להקרבת הקרבנות   
273 דיני המועדים   
274 חג הפסח   
274 ספירת העומר   
275 חג השבועות   
275 ראש השנה   
276 יום הכיפורים   
276 חג הסוכות   
277 עריכת המנורה והשולחן בקודש   
278 סיפור המקלל   

פרשת בהר  
279 השמיטה והיובל   
281 מכירת מקרקעין בארץ   
282 איסור הלוואה בריבית   
282 עבד עברי   

פרשת בחוקותי  
284 חיזוק ברית סיני   
287 דיני הקדשות   

175 שלושת הרגלים   
175 לקראת ארץ כנען   
176 ברית סיני   

פרשת תרומה  
178 קריאה לתרומה   
179 ארון העדות   
179 השולחן   
180 המנורה   
181 יריעות גג המשכן   
182 דופנות המשכן   
183 הפרוכת   
183 המזבח   
184 חצר המשכן   

פרשת תצווה  
185 נר התמיד   
185 בגדי אהרן ובניו   
186 האפוד   
186 החושן   
187 המעיל   
188 הציץ   
188 בגדי כוהן הדיוט   
189 שבעת ימי המילואים   
189 פר החטאת   
190 איל העולה   
190 איל המילואים   
191 קרבן התמיד   
192 מזבח הקטורת   

פרשת כי תשא  
193 מחצית השקל   
193 ענייני המשכן   
196 עגל הזהב   
198 תוצאות החטא   
199 הלוחות השניים   
200 עיקרי הברית   
201 פני משה   

פרשת ויקהל  
203 מצוות השבת   
203 קריאת משה לתרומת העם   
204 היענות העם   
205 האומנים ותחילת העבודה   
206 עשיית יריעות גג המשכן   



 כ

ספר דברים  
פרשת דברים  

376 הקדמה לנאום משה   
377 הציווי להתקדם לארץ ישראל   
377 בניית מערכת המשפט   
378 סיפור המרגלים והמעפילים   
380 המעבר דרך שעיר, מואב ועמון   
381 כיבושי עבר הירדן   
383 חלוקת עבר הירדן לשבטים   

פרשת ואתחנן  
384 משה לא נכנס לארץ   
385 עידוד לשמירת המצוות   
388 ערי המקלט   
388 סיכום החטיבה ההיסטורית   
388 תיאור מעמד הר סיני   
390 דברי חיזוק ועידוד לשמירת התורה   
392 שבעת העמים   

פרשת עקב  
394 שכר שמירת המצוות   
394 זכירת ההשגחה הא־לוהית   
396 לא לשכוח את ה' מתוך השפע   
397 תיאור חטא העגל וחטאים נוספים   
400 עידוד לשמירת התורה   
401 הקב"ה נוכח בארץ ישראל   

פרשת ראה  
403 ברכה וקללה   

השמדת העבודה הזרה    
404 וייחוד המקום לעבודת ה'   
406 איסורים הקשורים לעבודה זרה   
408 מצוות שונות    
411 שלושת הרגלים   

פרשת שופטים  
413 בניית מערכת משפט   
414 פרשת המלך   
415 מתנות כהונה   
415 איסור קסמים וכישוף   
416 דיני רוצח   
418 דיני מלחמה   

פרשת כי תצא  
420 ענייני משפחה    
421 מצוות שונות    

ספר במדבר  
פרשת במדבר  

292 ספירת עם ישראל   
295 סדר המחנה   
296 ייעוד שבט לוי   
297 משפחות שבט לוי ותפקידיהם   
299 פדיון הבכורים כנגד הלוויים   
299 נשיאת המשכן   

פרשת נשא  
301 נשיאת המשכן   
302 ספירת משפחות הלוויים   
303 קדושת המחנה   
303 דינים שונים   
304 פרשת סוטה   
305 פרשת נזיר   
306 ברכת כוהנים    
307 חנוכת המזבח    
307 קרבנות הנשיאים    

פרשת בהעלותך  
312 הדלקת המנורה   
312 הקדשת הלוויים לעבודה   
314 קרבן הפסח במדבר   
314 פסח שני   
315 נסיעת המחנה על פי ה'   
315 חצוצרות הכסף   
316 נסיעת המחנות   
317 תלונת עם ישראל על המן   
318 האצלת הנבואה על שבעים הזקנים   
320 מרים מדברת על משה   

פרשת שלח לך  
321 פרשת המרגלים   
322 המרגלים חוזרים למדבר   
323 העונש על חטא המרגלים   
325 מנחות קרבנות בהמה   
326 הפרשת חלה   
326 שגגת עבודה זרה   
327 המקושש   
328 מצוות ציצית   

פרשת קורח  
329 מעשה קורח ועדתו   
332 התלונה והמֵגפה   

332 מטה אהרון   
333 עוון המקדש   
334 מתנות הכהונה   
335 מתנות הלוויים   

פרשת חוקת  
336 פרה אדומה   
338 חטא משה ואהרון   
338 ארץ אדום   
339 מות אהרון   
340 מלחמת הכנעני   
340 נחש הנחושת   
341 מסעות   
341 שירת הבאר   
341 מלחמות סיחון ועוג   

פרשת בלק  
343 חששות מואב מישראל   
344 הזמנת בלעם   
345 הדרך אל בלק   
346 נבואות בלעם   
349 בנות מדיין   

פרשת פינחס  
350   שכר מעשה הקנאות 
351 ִמפקד העם   
353 מניין הלוויים   
354 בנות צלפחד   
355 העברת ההנהגה ליהושע   
356 קרבנות הציבור   

פרשת מטות  
360 דיני נדרים   
361 מלחמת מדיין   
364 בני גד ובני ראובן   

פרשת מסעי  
367 מסעי בני ישראל   
369 השמדת העבודה הזרה   
369 גבולות הארץ    
370 ערי הלוויים   
371 ערי המקלט   
373 ירושת בנות צלפחד   

 כא

ספר דברים  
פרשת דברים  

376 הקדמה לנאום משה   
377 הציווי להתקדם לארץ ישראל   
377 בניית מערכת המשפט   
378 סיפור המרגלים והמעפילים   
380 המעבר דרך שעיר, מואב ועמון   
381 כיבושי עבר הירדן   
383 חלוקת עבר הירדן לשבטים   

פרשת ואתחנן  
384 משה לא נכנס לארץ   
385 עידוד לשמירת המצוות   
388 ערי המקלט   
388 סיכום החטיבה ההיסטורית   
388 תיאור מעמד הר סיני   
390 דברי חיזוק ועידוד לשמירת התורה   
392 שבעת העמים   

פרשת עקב  
394 שכר שמירת המצוות   
394 זכירת ההשגחה הא־לוהית   
396 לא לשכוח את ה' מתוך השפע   
397 תיאור חטא העגל וחטאים נוספים   
400 עידוד לשמירת התורה   
401 הקב"ה נוכח בארץ ישראל   

פרשת ראה  
403 ברכה וקללה   

השמדת העבודה הזרה    
404 וייחוד המקום לעבודת ה'   
406 איסורים הקשורים לעבודה זרה   
408 מצוות שונות    
411 שלושת הרגלים   

פרשת שופטים  
413 בניית מערכת משפט   
414 פרשת המלך   
415 מתנות כהונה   
415 איסור קסמים וכישוף   
416 דיני רוצח   
418 דיני מלחמה   

פרשת כי תצא  
420 ענייני משפחה    
421 מצוות שונות    

422 דיני אישות   
424 מצוות שונות   

פרשת כי תבוא  
428 ביכורים וביעור מעשרות   
430 הר גריזים והר עיבל   
431 הברכה והקללה   
435 דברי כיבושין   

פרשת ניצבים  
437 כריתת הברית   
437 החטא והגלות    
439 התשובה   
440 הבחירה בטוב    

פרשת וילך  
441 העברת ההנהגה   
442 מצוות הקהל   
442 דברי ה' למשה   
443 אמירת השירה   

פרשת האזינו  
444 פתיחה לשירה   
444 צדקת ה' וטובו   
445 הבגידה בה'   
446 כעסו של ה'   
447 נקמתו של ה' באחרית הימים    
448 הר נבו   

פרשת וזאת הברכה  
449 ברכת משה   
449 ברכות השבטים   
451 ברכה כוללת לעם ישראל   
452 מות משה   

454 תמונות ואיורים   

332 מטה אהרון   
333 עוון המקדש   
334 מתנות הכהונה   
335 מתנות הלוויים   

פרשת חוקת  
336 פרה אדומה   
338 חטא משה ואהרון   
338 ארץ אדום   
339 מות אהרון   
340 מלחמת הכנעני   
340 נחש הנחושת   
341 מסעות   
341 שירת הבאר   
341 מלחמות סיחון ועוג   

פרשת בלק  
343 חששות מואב מישראל   
344 הזמנת בלעם   
345 הדרך אל בלק   
346 נבואות בלעם   
349 בנות מדיין   

פרשת פינחס  
350   שכר מעשה הקנאות 
351 ִמפקד העם   
353 מניין הלוויים   
354 בנות צלפחד   
355 העברת ההנהגה ליהושע   
356 קרבנות הציבור   

פרשת מטות  
360 דיני נדרים   
361 מלחמת מדיין   
364 בני גד ובני ראובן   

פרשת מסעי  
367 מסעי בני ישראל   
369 השמדת העבודה הזרה   
369 גבולות הארץ    
370 ערי הלוויים   
371 ערי המקלט   
373 ירושת בנות צלפחד   



 כב

ספר בראשית  
 4 בריאת העולם   
9 חטא עץ הדעת   

10 קין והבל   
17 המבול   
21 חטא נח   
23 מגדל בבל דור הפלגה   
23 הולדת אברם ויציאת תרח מחרן   
26 מסע אברם לארץ כנען   
27 מסע אברם למצרים   
29 מלחמת המלכים   
31 ברית בין הבתרים   
32 הגר וישמעאל   
34 הציווי על המילה   
36 ביקור המלאכים   
 37 הפיכת סדום   
41 לוט ובנותיו   
41 אברהם בגרר   
43 לידת יצחק   
 43 גירוש ישמעאל   
45 עקידת יצחק   
48 קבורת שרה   
50 נישואי יצחק ורבקה   
56 לידת עשיו ויעקב   
57 מכירת הבכורה ליעקב   
58 יצחק והפלישתים   
60 יעקב מקבל את הברכות   
64 חלום יעקב   
65 נישואי יעקב והחיים בחרן   
68 הדודאים   
70 צאנו של יעקב   
71 בריחת יעקב מחרן   
75 פגישת יעקב ועשיו   
79 אונס דינה   
82 מות רחל   
86 יוסף ואחיו   
88 מכירת יוסף   
89 יהודה ותמר   
91 יוסף ואשת פוטיפר   
93 יוסף פותר החלומות   
95 חלומות פרעה   

98 יוסף מושל מצרים   
98 הרעב וירידת בני יעקב למצרים   

108 יוסף מתוודע לאחיו   
110 ירידת יעקב למצרים   
115 צוואת יעקב ליוסף   
116 ברכת אפרים ומנשה   
117 יעקב מברך את בניו לפני מותו   
119 מות יעקב וקבורתו   

ספר שמות  
124 השעבוד במצרים   
125 משה בתיבה   
 127 בריחת משה למדיין   
127 הסנה הבוער   
130 שיבת משה למצרים    
 131 משה ואהרן במצרים   
137 הפיכת המטה לתנין   

עשר המכות:  
137 דם    
138 צפרדע   
139 כינים   
140 ערוב   
141 דבר   
141 שחין   
142 ברד   

המשך המכות:  
144 ארבה   
146 חושך   
146 בכורות   
 149 יציאת מצרים   
155 קריעת ים סוף   
158 המים המרים   
158 השליו והמן   
161 מים מן הסלע — הפעם הראשונה   
162 מלחמת עמלק   
163 ביקור יתרו ועצתו   
166 מתן תורה   
196 חטא העגל   
199 הלוחות השניים   
205 הכנת המשכן   
215 הקמת המשכן   
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ת 98 יוסף מושל מצרים   
98 הרעב וירידת בני יעקב למצרים   

108 יוסף מתוודע לאחיו   
110 ירידת יעקב למצרים   
115 צוואת יעקב ליוסף   
116 ברכת אפרים ומנשה   
117 יעקב מברך את בניו לפני מותו   
119 מות יעקב וקבורתו   

ספר שמות  
124 השעבוד במצרים   
125 משה בתיבה   
 127 בריחת משה למדיין   
127 הסנה הבוער   
130 שיבת משה למצרים    
 131 משה ואהרן במצרים   
137 הפיכת המטה לתנין   

עשר המכות:  
137 דם    
138 צפרדע   
139 כינים   
140 ערוב   
141 דבר   
141 שחין   
142 ברד   

המשך המכות:  
144 ארבה   
146 חושך   
146 בכורות   
 149 יציאת מצרים   
155 קריעת ים סוף   
158 המים המרים   
158 השליו והמן   
161 מים מן הסלע — הפעם הראשונה   
162 מלחמת עמלק   
163 ביקור יתרו ועצתו   
166 מתן תורה   
196 חטא העגל   
199 הלוחות השניים   
205 הכנת המשכן   
215 הקמת המשכן   

ספר ויקרא  
 233 חנוכת המשכן   
236 המשך חנוכת המשכן   
238 מות בני אהרן, נדב ואביהוא   
277 המקלל   

ספר במדבר  
314 פסח שני   
317 המתאוננים והמתאווים   
318 שבעים הזקנים   
318 קברות התאווה   
320 חטא מרים   
321 המרגלים   
327 המקושש   
329 מחלוקת קרח   
332 עונשו של קורח    
332 פריחת מטה אהרון   
338 מות מרים   
338 מים מן הסלע — הפעם השנייה   
339 מות אהרון   
340 המלחמה בכנעני בחרמה   
340 נחש הנחושת   
341 שירת הבאר   
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פרשת 
בראשית

תחילה  העולם.  בריאת  בתיאור  פותחת  בראשית  פרשת 
והיבשה,  הים  והארץ,  השמים   — היררכי  סדר  ולפי  בקיצור 
הצמחים, בעלי החיים והאדם. לאחר מכן בא תיאור מפורט 

יותר של מלאכת הבריאה.
האדם מובא לגן העדן ומצווה שלא לאכול מפרי עץ הדעת, 
אך הנחש מפתה את אשתו לעבור על הציווי ובעקבות זאת 
הם נענשים ומגורשים מגן העדן. שני בנים נולדים להם, קין 
והבל, וקנאה של אחד באחיו גורמת לרצח הראשון בתולדות 

האנושות. 
בני האדם מתרבים. הם מתחילים לפתח תרבות אנושית, אך 
"יצר לב האדם רע מנעוריו" והוא גורם לבני האדם להשחית את 
דרכם. הפרשה מסתיימת בהחלטת הבורא למחות את המין 

האנושי מעל פני האדמה, חוץ מנח, ש"מצא חן בעיני השם".

הנדודים במדבר בהר סיני גלות מצרים האבות  ראשית 
הבריאה

בריאת העולם

ערב הכניסה 
לארץ

האור והחושך
תיאור הבריאה הראשון הוא כללי מאוד, ומחולק ליחידות זמן מובחנות — ימים. 
לצד עצם סיפור בריאתן של ההוויות השונות נוסף בו צד של שיפוט, הקובע 

שמעשה בראשית הוא טוב. 

ה  ָת֥ יְְ ֶרץ ָהֽ ָהָא֗ ֶרץ׃ וְְ ת ָהָאֽ ֵא֥ ִים וְְ ַמ֖ ָ ת ַהׁשּ ים ֵא֥ ָר֣א ֱאלִֹה֑ ית ּבָ ֖ ֵראׁשִ ּבְְ
ֵנ֥י  ֶפת ַעל־ּפְְ ַרֶח֖ ים מְְ ֣רּוַח ֱאלִֹה֔ ֑הֹום, וְְ ֵנ֣י תְְ ךְְְ ַעל־־־־־ּפְְ ֖חֹׁשֶ ֙תֹהּו֙ ָו֔בֹהּו, וְְ

ים ֶאת־ א ֱאלִֹה֛ רְְְ ִהי־ֽאֹור׃ ַוַּי֧ ִהי־֑אֹור, ַוֽיְְְ ים׃ יְְ ִים׃ ַוּ֥יֹאֶמר ֱאלִֹה֖ ֽ ַהּמָ

א  ָר֨ ַוִּיקְְְ ׃  ךְְְ ין ַהֽחֹׁשֶ ּוֵב֥ ין ָה֖אֹור  ֥ ּבֵ ים  ל ֱאלִֹה֔ ֣ ּדֵ ַוַּיבְְְ י־֑טֹוב,  ּכִ ָה֖אֹור 

ִהי־֖בֶֹקר  ֶרב ַוֽיְְְ ִהי־ֶע֥ ָלה', ַוֽיְְְ יְְְ ָרא 'ָל֑ ךְְְ ָק֣ ַל֖חֹׁשֶ ים ׀ ָלאֹו֙ר '֔יֹום' וְְ ֱאלִֹה֤

ד׃ ֥יֹום ֶאָחֽ

ספר בראשית

רה
תו

א א

א

ָרא. יש  ית. בתחילה. ּבָ ֵראׁשִ ּבְְ

ָתה. בתחילת  מאין. ָהָאֶרץ ָהיְְ
בריאתה. ֹתהּו ָובֹהּו. אי סדר 

הֹום. מים וִריק  או ריקנות. תְְ
ִהי־ לא מוגדר. ַוּיֹאֶמר. אמר. יְְ
ִהי־אֹור.  אֹור. ייברא האור. ַויְְְ

י־ א. ראה. ּכִ נברא האור. ַוַּירְְְ
ל.  ּדֵ טֹוב. שהוא טוב. ַוַּיבְְְ

ִהי־בֶֹקר. עבר  ִהי־ֶעֶרב ַויְְְ הבדיל. ַויְְְ
הערב ואחריו הבוקר. יֹום ֶאָחד. 

והסתיים יום אחד. 

א
ב

ג
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ה

שם הפרקהחטיבה בספר

סימון הפרק

 סימון הסדר, 
על פי החלוקה 

היהודית העתיקה

תקציר הפרשה

סימון הפסוק

הפניה לעיון 
והרחבה בספרים 
האחרים בסדרה

ציר הזמן - 
בחלקו העליון של 

החלון המסומן 
התקופה, ובחלקו 
התחתון אירוע מן 
הפרשה בתקופה 

זו

מדריך למשתמש
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ק  י, ַר֚ ָעַד֗ לְְְ ם׃ ּבִ ָרֽ י ֶאת־ַאבְְְ ּתִ רְְְ ֥ ֱעׁשַ ר׃ ֲאִנ֖י ֶהֽ ֣לֹא ֹתאַמ֔ , וְְ ךְְְ ר־ָל֑ ֲאׁשֶ

י — ָעֵנ֙ר  ֑ ֖כּו ִאּתִ לְְ ָהֽ ר  ֥ ים ֲאׁשֶ ֲאָנׁשִ֔ ָהֽ ֶל֙ק  ֵח֙ וְְ ים  ָעִר֔ ַהּנְְ ֣לּו  כְְ ָאֽ ר  ֣ ֲאׁשֶ

ם׃ קָֽ ֥חּו ֶחלְְְ ם ִיקְְְ א, ֵה֖ ֵר֔ ֹל ּוַממְְְ ּכ֣ ֶאׁשְְְ

הבטחת הזרע
המרכפם  פחזלו  ח  ו  ר  רלם  מ   הךעולל  המרחמה  פפךכן  ר חל 

רנקום רו, ורכן ה' מךגרה  רפו ומלגפעו.

ֲחֶז֖ה  ֽ ּמַ ֽ ּבַ ם  ָר֔ ַבר־יהו֙ה ֶאל־ַאבְְְ ָהָי֤ה דְְ ה,  ּלֶ ָהֵא֗ ים  ָבִר֣ ַהּדְְ ׀  ר  ַאַח֣

ֽאֹד׃  ֥ה מְְ ּבֵ ַהרְְְ ָך֖  ָכֽרְְ , ׂשְְ ךְְְ ָל֔ ֹנִכ֙י ָמֵג֣ן  ָאֽ ם,  ָר֗ א ַאבְְְ יָר֣ ֵלא֑מֹר׃ ַאל־ּתִ

י,  ךְְְ ֲעִריִר֑ י הֹוֵל֣ ֹנִכ֖ ָאֽ וְְ י  ן־ִל֔ ּתֶ ֱיהִֹו֙ה ַמה־ּתִ ם׃ ֲאדָֹנ֤י  ָר֗ ַוּ֣יֹאֶמר ַאבְְְ

י  ִל֔ ן  ֵה֣ ם׃  ָר֔ ַוּ֣יֹאֶמר ַאבְְְ ֶזר?׃  ק ֱאִליֶעֽ ׂשֶ ֥ ּמֶ ּדַ י ֖הּוא  יִת֔ ּבֵ ק  ׁשֶ ּוֶבן־ֶמ֣

ַבר־יה֤וה  ה דְְ ִהּנֵ֨ וְְ י׃  ׁש אִֹתֽ י יֹוֵר֥ יִת֖ ֥ה ֶבן־ּבֵ ִהּנֵ וְְ ַרע,  ָז֑ ה  ּתָ ָנַת֖ ֥לֹא 

יָך ֖הּוא  ֶע֔ ִמּמֵ ֵיֵצ֣א  ר  ֣ ֲאׁשֶ י־ִא֙ם  ּכִ ֶז֑ה,  ָך֖  ׁשְְ ִייָרֽ ֥לֹא  ֵאָלי֙ו ֵלא֔מֹר׃ 

פֹ֙ר  ָמה ּוסְְְ יְְְ ַמ֔ ָ ט־ָנ֣א ַהׁשּ א אֹ֜תֹו ַה֗חּוָצה, ַוּ֙יֹאֶמ֙ר׃ ַהּבֶ ָך׃ ַוּיֹוֵצ֨ ֽ ִיֽיָרׁשֶ

ָך׃  ֶעֽ ֶי֖ה ַזרְְְ ִיֽהְְְ ֹה  ַוּ֣יֹאֶמר ֔לֹו׃ ּכ֥ ם,  ֹר אָֹת֑ ּפ֣ ים, ִאם־ּתּוַכ֖ל ִלסְְְ ֹוָכִב֔ ַהּכ֣

ה׃  ָדָק ֽ ֹו צְְ ָה ּל֖ ֶב֥ ׁשְְ יה֑וה, ַוַּיחְְְ ֽ ן ּבַ ֱאִמ֖ ֶהֽ וְְ

ברית בין הבתרים
כעך הוךכך הרטחך ה' ער ה לץ ררלפך, ער פדפ ךעורוך טקתפוך  ר רפךול 
רהמוך. טקת זה מדגפ   ך הק ל רפן כולךפ הרלפך, כ פרו הם  נפ חצ פם 
וחזלךם  ררנפו  הצךופה  הגרוך  ר רלם  מךגרה  כפ  רךופ   ר  רם  חד. 

העךפדפך רל ך  ך ה לץ.

ים ָלֶ֧תת  ֔ ּדִ ׂשְְְ ּכַ יָך֙ ֵמ֣אּור  ֤ר ֽהֹוֵצאִת֙ ַוּ֖יֹאֶמר ֵאָל֑יו׃ ֲאִנ֣י יה֗וה ֲאׁשֶ

ה  ֥ ּמָ ּבַ ה!  ֱיהִֹו֔ ֲאדָֹנ֣י  ר׃  ַוּיֹאַמ֑ ּה׃  ֽ ּתָ ִרׁשְְְ לְְ ַהּ֖זֹאת  ֶרץ  ָך֛ ֶאת־ָהָא֥ לְְ

ת  ׁשֶ ּלֶ֔ ׁשֻ ָל֣ה מְְ ֶעגְְְ ִל֙י  ה  ָח֥ יו׃ קְְ ֵאָל֗ ַוּ֣יֹאֶמר  ה?׃  ּנָ ֽ יָרׁשֶ ִאֽ י  ֥ ּכִ ע   ֵאַד֖

ל־ ֶאת־־ּכָָ ח־־־֣לֹו  ּקַ ַוִּיֽ גֹוָזֽל׃  וְְ ר  ֖תֹ וְְ ׁ֑ש  ּלָ ׁשֻ מְְ ִיל  ַא֣ וְְ ת  ׁשֶ ֖ ּלֶ ׁשֻ מְְ ז  ֵע֥  וְְ

ֵרֵע֑הּו,  את  ַר֣ ִלקְְְ ֖רֹו  תְְְ ִאיׁש־ּבִ ן  ֥ ַוִּיּתֵ ֶוךְְְ  ּתָ֔ ּבַ אָֹת֙ם  ר  ֤ ַבּתֵ ַויְְְ ה,  ּלֶ  ֵא֗

ם  ב אָֹת֖ ֥ ֵ ַוַּיׁשּ ים,  ָגִר֑ ִיט ַעל־ַהּפְְ ָהַע֖ ֶרד  ַוֵּי֥ ר׃  ֹר ֥לֹא ָבָתֽ ּפ֖ ֶאת־ַהּצִ וְְ

ם׃  ָרֽ ַאבְְְ

לֹא ֹתאַמר. כדפ  ר  ך מל.   וְְ

ָעַדי ךפע ה חרוקך  לְְְ ּבִ

ָעִרים  לּו ַהּנְְ ר ָאכְְ ה רר. ַרק ֲאׁשֶ
ֵחֶלק  רדלפ מן ה רר ר  נ פר. וְְ
י מגפע רהם רקרר.  ים... ִאּתִ ָהֲאָנׁשִ

יב טו
ֲחֶזה. חפזפון נרו פ. ָמֵגן  ּמַ

ן־ ּתֶ .  ומל ערפפ. ַמה־ּתִ ָלךְְְ

ִלי.  פזו מ מעוך ךהפה 
רמךנךפ. ֲעִריִרי. ררפ 

יִתי. הממונה  ק ּבֵ פרדפם. ֶבן־ֶמׁשֶ
ק ֱאִליֶעֶזר.  ׂשֶ ּמֶ ער עתקפפ. ּדַ

  רפעזל  ר  מדמ ק. 
יִתי. ור   ה. נךך. ֶבן־ּבֵ ָנַתּתָ

ֶעיָך. רן  ר ֵיֵצא ִמּמֵ רנפ. ֲאׁשֶ
 פפוורד ממפ. ַהחּוָצה. מחוץ 

ָמה. ר מפם. ּכֹה.  ַמיְְְ ָ ר והר. ַהׁשּ
ֶבָה  ׁשְְ ה'. ַוַּיחְְְ ֶהֱאִמן  רלם ּבַ כפ. וְְ

ָדָקה. הקר"ה הח פר רו  ּלֹו צְְ

ז ך רמע ה נכון ול ופ. 

ה ששי ּמָ ּה. רל ך  וךה. ּבַ ּתָ ִרׁשְְְ לְְ

ה. מהו התפמן  ּנָ י ִאיָרׁשֶ ֵאַדע ּכִ

ָחה ִלי.    כן  פל   וךה? קְְ
ת.  ׁשֶ ּלֶ ׁשֻ ָלה מְְ קח רערולפ. ֶעגְְְ

גֹוָזל  ר   רו  ֶעגרוך. וְְ
. חךפ  ֶוךְְְ ּתָ ר אָֹתם ּבַ ַבּתֵ פונה. ַויְְְ

ן ִאיׁש...  כר רהמה ר מצעה. ַוִּיּתֵ
ֵרֵעהּו. הנפח חצפ רהמה מור 

חצפה. ָהַעִיט. עוךוך  וכרפ 
ב. הרלפח.  ֵ נררוך. ַוַּיׁשּ

לּו־ ַוִּיּפְְ ה  ַוֲֽעמָֹר֖ ֥דֹם  ־סְְ ֶלךְְְ ַוָּיֻנ֛סּו ֶמֽ ר,  ֱארֹ֙ת ֵחָמ֔ ֽ ּבֶ ֱא֤רֹת  ֽ ּבֶ ים  ֗ ּדִ ִ ַהׂשּ

ה  ֧דֹם ַוֲֽעמָֹר֛ ׁש סְְ ֻכ֨ ל־רְְ ֠חּו ֶאת־ּכָָ ִּיקְְְ ֽסּו׃ ַו֠ ָרה ּנָ ים ֶה֥ ָאִר֖ ׁשְְְ ַהּנִ ה, וְְ ּמָ ֑ ׁשָ

י  ן־ֲאִח֥ ּבֶ ֹו,  ֻכׁש֛ ֶאת־רְְ וְְ ֨חּו ֶאת־֧לֹוט  ַוִּיקְְְ ַוֵּיֵלֽכּו׃  ָל֖ם  כְְְ ל־אָָ ֶאת־ּכָָ וְְ

ֽדֹם׃  סְְְ ב ּבִ ֖ ֥הּוא יֹׁשֵ ם, ַוֵּיֵל֑כּו, וְְ ָר֖ ַאבְְְ

מתקפת פתע
כר  ר חל  הרפתו  ך  נפצחון  עטולפ  חזלה  דלכם  עו פם  ך  הצךון  מרכפ 
מךנגדפהם, ו פנם מוכנפם כרר רמךקךה מצד  רלהם ו נ פו. הם נוט פם 

 ך ה רר ורולחפם.

א  ֵר֣ י ַממְְְ לֵֹנ֜ ֵאֽ ּבְְ ן  ׁשֵֹכ֨ הּו֩א  י, וְְ ִר֑ ִעבְְְ ָהֽ ם  ָר֣ ַאבְְְ ֖ד לְְ ַוַּיּגֵ יט  ִל֔ ַוָּיבֹ֙א ַהּפָ

ם׃  ָרֽ ִרית־ַאבְְְ בְְ י  ֲעֵל֥ ֽ ּבַ ם  ֵה֖ וְְ ר,  ָעֵנ֔ י  ֲאִח֣ ַוֽ ּכֹל֙  ֶאׁשְְְ י  ֲאִח֤ י,  ֱאמִֹר֗ ָהֽ

י ֵבי֗תֹו,  ִליֵד֣ יְְ יו  ֶרק ֶאת־ֲחִניָכ֜ ַוָּי֨ יו,  ֖ה ָאִח֑ ּבָ ִנׁשְְְ י  ֥ ּכִ ם  ָר֔ ע ַאבְְְ ַמ֣ ַוִּיׁשְְְ

ָלה  יְְְ ק ֲעֵליֶה֧ם ׀ ַל֛ ן׃ ַוֵּיָֽחֵל֨ ֽ ֹף ַעד־ּדָ ּד֖ ֣לֹׁש ֵמ֔אֹות, ַוִּירְְְ ֙ר ּוׁשְְְ מָֹנ֤ה ָעׂשָ ׁשְְ

ק׃  ׂשֶ ֽ ַדּמָ ֖מֹאל לְְ ְְ ר ִמׂשּ ֥ ה ֲאׁשֶ ֵפ֙ם ַעד־חֹוָב֔ ּדְְ ֑ם, ַוִּֽירְְְ יו ַוַּיּכֵ ֥הּוא ַוֲֽעָבָד֖

ַג֥ם ֶאת־ יב וְְ ֻכׁשֹ֙ו ֵהׁשִ֔ יו ּורְְְ ַג֩ם ֶאת־֨לֹוט ָאִח֤ ׁש, וְְ ֻכ֑ רְְ ל־ָהֽ ת ּכָָ ב ֵא֖ ׁשֶ ַוָּי֕

ֶאת־ָהָעֽם׃  ים וְְ ֖ ׁשִ ַהּנָ

אברם מתקבל כמנצח
 נפ  נ פם פוצ פם רקרר  ך ךנפו  ר  רלם ר ורו: מרכפצדק —  הפה גם 
מרפ וגם כוהן  ר  ערד ערודה זלה,  ר  הפה רפן הפחפדפם  ה מפנו ר ־ר 

 חד, ומרפ תדום המורת — המנתה רעלופ עם  רלם מ   ומךן ער ה רר.

ָל֔עֶֹמר  רְְְ דָָ ַהּכֹו֙ת ֶאת־ּכְְ י ׁשּו֗בֹו ֵמֽ ֲחֵר֣ ָראתֹו֒, ַאֽ דֹ֮ם ִלקְְְ ־סְְ ֶלךְְְ ַוֵּיֵצ֣א ֶמֽ

׃  ֶלךְְְ ֽ ַהּמֶ ֶמק  ֵע֥ ה ֖הּוא  ֵו֔ ׁשָ ֶמק  ֹו, ֶאל־ֵע֣ ר ִאּת֑ ֣ ים ֲאׁשֶ ָלִכ֖ ֶאת־ַהּמְְ וְְ

ל  ֵא֥ לְְ ן  כֵֹה֖ ֥הּוא  וְְ ָוָיִ֑ין,  ֶחם  ֶל֣ יא  הֹוִצ֖ ם  ֵל֔ ׁשָ ֶלךְְְ  ֶמ֣ ֶד֙ק  י־ֶצ֙ ּכִ ּוַמלְְְ

ִים  ַמ֥ ֔יֹון, קֵֹנ֖ה ׁשָ ל ֶעלְְְ ֵא֣ ָר֙ם לְְ ֤רּוךְְְ ַאבְְְ ּבָ ר׃  ַוּיֹאַמ֑ ֲרֵכ֖הּו  בָֽ ַוֽיְְְ ֽיֹון׃  ֶעלְְְ

ר  ֖ ֲעׂשֵ ן־֥לֹו ַמֽ ָך. ַוִּיּתֶ ָיֶד֑ יָך ּבְְ ֥ן ָצֶר֖ ר־ִמּגֵ ֔יֹון ֲאׁשֶ ל ֶעלְְְ ֙ ֵא֣ ֶרץ׃ ּוָברּוךְְְ ָוָאֽ

ֹל׃  ִמּכֽ

׃  ׁש ַקח־ָלֽךְְְ ֻכ֖ רְְ ָהֽ וְְ ֶפׁש  ַהּנֶ֔ י  ן־ִל֣ ם׃ ּתֶ ָר֑ ֖דֹם ֶאל־ַאבְְְ ־סְְ ֶלךְְְ ַוּ֥יֹאֶמר ֶמֽ

֔יֹון  ל ֶעלְְְ י ֶאל־יהו֙ה ֵא֣ ֑דֹם׃ ֲהִר֨מִֹתי ָיִד֤ ֶלךְְְ סְְ ם ֶאל־ֶמ֣ ָר֖ ַוּ֥יֹאֶמר ַאבְְְ

ל־ ח ִמּכָָ ֖ ִאם־ֶאּקַ ַעל וְְ ־ַנ֔ רֹוךְְְ ַע֣ד ׂשְְ ֶרץ׃ ִאם־ִמחּו֙ט וְְ ִים ָוָאֽ ַמ֥ קֵֹנ֖ה ׁשָ

ֱארֹת ֵחָמר. רולוך  מהם  ּבֶ

ָאִרים  ׁשְְְ כולפם חמל. ַהּנִ
מן הצר  המורת. ֶהָרה. 
חּו המרכפם  רהלפם. ַוִּיקְְְ

ָלם. ה וכר  הפה  כְְְ המנצחפם. אָָ
דֹם.  סְְְ ב ּבִ דלו  רהם. הּוא יֹׁשֵ

ורכן נךר ר רפ  ף ער ךפ  ר  
הפה מעולר רמרחמה. 

הּוא.  ִרי. מרנפ ֵערל. וְְ ָהִעבְְְ

ֵרא.  ם  דם   רלם. ַממְְְ
מרנפ ָהֱאמִֹרי  הפה גם ֲאִחי 

ֵהם. ממל ,   כור  ּכֹל. וְְ ֶאׁשְְְ

וענל. ָאִחיו. רן  חפו. ַוָּיֶרק. 
הוצפ  רקלר. ֲחִניָכיו. 

ִליֵדי ֵביתֹו.  הפו   נ פו. יְְ
ּדֹף  חלפ   ךו רמחנה. ַוִּירְְְ

צר  המרכפם. ַוֵּיָחֵלק 
ָלה. חפרק  ך  ֲעֵליֶהם  ַליְְְ

ֵפם.  ּדְְ  נ פו ררפרה. ַוִּירְְְ
לדף  חלפהם. חֹוָבה.  ם 

ֶאת־ָהָעם  נרקח ר רפ. מקום. וְְ

ֵלם. הפ   ֵמַהּכֹות. מרהכוך. ׁשָ

פלו רפם. הֹוִציא ֶלֶחם ָוָיִין. 
ֵאל  כקררך ךנפם טקתפך. לְְ

יֹון. ור  ר רפרפ ערודה  ֶעלְְְ

ַמִים ָוָאֶרץ.  זלה. קֵֹנה ׁשָ
ן.   כר העורם רל וךו. ִמּגֵ

ן־לֹו  מתל. ָצֶריָך.  ופרפפ. ַוִּיּתֶ
ר ִמּכֹל ה רר.  רלם ַמֲעׂשֵ

ֶפׁש.  נ פם. ֲהִרמִֹתי ָיִדי חמישי ּנֶ

ח מ הו  ִאם־ֶאּקַ ר רועה. וְְ
. מכר הלכו   ר־ָלךְְְ ל־ֲאׁשֶ ִמּכָָ

 החזלךפ.
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להרחבה < מדוע פותחת התורה באות ב? ראו בספר החכמה עמ' 4. עוד על גיל העולם 
ואופן בריאתו, ראו בספר המחשבה עמ' 268. 

פרשת 
בראשית

תחילה  העולם.  בריאת  בתיאור  פותחת  בראשית  פרשת 
והיבשה,  הים  והארץ,  השמים   — היררכי  סדר  ולפי  בקיצור 
הצמחים, בעלי החיים והאדם. לאחר מכן בא תיאור מפורט 

יותר של מלאכת הבריאה.
האדם מובא לגן העדן ומצווה שלא לאכול מפרי עץ הדעת, 
אך הנחש מפתה את אשתו לעבור על הציווי ובעקבות זאת 
הם נענשים ומגורשים מגן העדן. שני בנים נולדים להם, קין 
והבל, וקנאה של אחד באחיו גורמת לרצח הראשון בתולדות 

האנושות. 
בני האדם מתרבים. הם מתחילים לפתח תרבות אנושית, אך 
"יצר לב האדם רע מנעוריו" והוא גורם לבני האדם להשחית את 
דרכם. הפרשה מסתיימת בהחלטת הבורא למחות את המין 

האנושי מעל פני האדמה, חוץ מנֹח, ש"מצא חן בעיני השם".

הנדודים במדבר בהר סיני גלות מצרים האבות  ראשית 
הבריאה

בריאת העולם

ערב הכניסה 
לארץ

האור והחושך
תיאור הבריאה הראשון הוא כללי מאוד, ומחולק ליחידות זמן מובחנות — ימים. 
לצד עצם סיפור בריאתן של ההוויות השונות נוסף בו צד של שיפוט, הקובע 

שמעשה בראשית הוא טוב. 

ה  ָת֥ יְְ ֶרץ ָהֽ ָהָא֗ ֶרץ׃ וְְ ת ָהָאֽ ֵא֥ ִים וְְ ַמ֖ ָ ת ַהׁשּ ים ֵא֥ ָר֣א ֱאלִֹה֑ ית ּבָ ֖ ֵראׁשִ ּבְְ
ֵנ֥י  ֶפת ַעל־ּפְְ ַרֶח֖ ים מְְ ֣רּוַח ֱאלִֹה֔ ֑הֹום, וְְ ֵנ֣י תְְ ךְְְ ַעל־־־־־ּפְְ ֖חֹׁשֶ ֙תֹהּו֙ ָו֔בֹהּו, וְְ

ים ֶאת־ א ֱאלִֹה֛ רְְְ ִהי־ֽאֹור׃ ַוַּי֧ ִהי־֑אֹור, ַוֽיְְְ ים׃ יְְ ִים׃ ַוּ֥יֹאֶמר ֱאלִֹה֖ ֽ ַהּמָ

א  ָר֨ ַוִּיקְְְ ׃  ךְְְ ין ַהֽחֹׁשֶ ּוֵב֥ ין ָה֖אֹור  ֥ ּבֵ ים  ל ֱאלִֹה֔ ֣ ּדֵ ַוַּיבְְְ י־֑טֹוב,  ּכִ ָה֖אֹור 

ִהי־֖בֶֹקר  ֶרב ַוֽיְְְ ִהי־ֶע֥ ָלה', ַוֽיְְְ יְְְ ָרא 'ָל֑ ךְְְ ָק֣ ַל֖חֹׁשֶ ים ׀ ָלאֹו֙ר '֔יֹום' וְְ ֱאלִֹה֤

ד׃ ֥יֹום ֶאָחֽ

ספר בראשית

ה
ור

ת
ה

א א

א

ָרא. יש  ית. בתחילה. ּבָ ֵראׁשִ ּבְְ

ָתה. בתחילת  מאין. ָהָאֶרץ ָהיְְ
בריאתה. ֹתהּו ָובֹהּו. אי סדר 

הֹום. מים וִריק  או ריקנות. תְְ
ִהי־ לא מוגדר. ַוּיֹאֶמר. אמר. יְְ

ִהי־אֹור.  אֹור. ייברא האור. ַויְְְ

י־ א. ראה. ּכִ נברא האור. ַוַּירְְְ
ל.  ּדֵ טֹוב. שהוא טוב. ַוַּיבְְְ

ִהי־בֶֹקר. עבר  ִהי־ֶעֶרב ַויְְְ הבדיל. ַויְְְ
הערב ואחריו הבוקר. יֹום ֶאָחד. 

והסתיים יום אחד. 
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התורה   פרשת בראשית > ספר בראשית

השמים
המים, שהוזכרו קודם לכן, הם החומר הבסיסי של הבריאה. חלוקתם הכרחית 

להמשך תהליך הבריאה.

ִים  ין ַמ֖ ֥ ּבֵ יל  ֔ ּדִ י ַמבְְְ ִויִה֣ ִים,  ֑ ֣תֹוךְְְ ַהּמָ יַע ּבְְ י ָרִק֖ ִה֥ יְְ ים׃    ַוּ֣יֹאֶמר ֱאלִֹה֔

ַחת  ֣ ֙ר ִמּתַ ִי֙ם ֲאׁשֶ ֤ין ַהּמַ֙ ל ּבֵ ֗ ּדֵ , ַוַּיבְְְ יַע֒ ָרִק֒ ִים׃ ַוַּיַ֣עׂש ֱאלִֹהי֮ם ֶאת־־־־ָהֽ ָלָמֽ

ים  א ֱאלִֹה֛ ָר֧ ִהי־־־ֵכֽן׃ ַוִּיקְְְ יַע, ַוֽיְְְ ָרִק֑ ר ֵמַע֣ל ָלֽ ֖ ִים ֲאׁשֶ ין ַהּמַ֔ יַע ּוֵב֣ ָרִק֔ ָלֽ

ִנֽי׃ ִהי־֖בֶֹקר ֥יֹום ׁשֵ ֶרב ַוֽיְְְ ִהי־ֶע֥ ִים', ַוֽיְְְ ָמ֑ יַע 'ׁשָ ָרִק֖ ָלֽ

היבשה והצומח
העברת המים התחתונים לאזורים המיועדים להם חושפת את היבשה, וכך 

מתאפשרת בריאת עשבים ועצים למיניהם.

ד  ִי֙ם ֶאל־־־־־ָמ֣קֹום ֶאָח֔ ַמ֙ ָ ַחת ַהׁשּ ֤ ִים ִמּתַ ַהּמַ֜ ֨וּו  ִיּקָ ים׃   ַוּ֣יֹאֶמר ֱאלִֹה֗

ֶרץ'  'ֶא֔ ֙ה  ׁשָ ַלַּיּבָ ׀  ים  ֱאלִֹה֤ א  ָר֨ ַוִּיקְְְ ן׃  ִהי־־ֵכֽ יְְְ ַוֽ ה,  ֑ ׁשָ ַהַּיּבָ ה  ָרֶא֖ ֵתֽ וְְ

ַוּ֣יֹאֶמר  י־ֽטֹוב׃  ּכִ ים  ֱאלִֹה֖ א  רְְְ ַוַּי֥ ים',  ֑ 'ַיּמִ א  ָקָר֣ ִים  ֖ ַהּמַ ֵו֥ה  ִמקְְְ ּולְְְ

ה  י ֤עֹׂשֶ ִר֞ ַרע, ֵע֣ץ ּפְְ יַע ֶז֔ ִר֣ ב ַמזְְְ ׂשֶ א ֵע֚ ׁשֶ ֗ ֶר֙ץ ּדֶ ֤א ָהָא֙ ׁשֵ דְְְ ֽ ים׃ ּתַ ֱאלִֹה֗

ֶרץ  א ָהָא֜ ִהי־ֵכֽן׃ ַוּתֹוֵצ֨ ַוֽיְְְ ֶרץ,  עֹו־֖בֹו ַעל־ָהָא֑ ר ַזרְְְ ֥ ִמי֔נֹו ֲאׁשֶ ִר֙י לְְ ּפְְ

עֹו־ ר ַזרְְְ ֥ י ֲאׁשֶ ִר֛ ה־ּפְְ ֵע֧ץ ֽעֹׂשֶ וְְ הּו,  ִמיֵנ֔ ַר֙ע לְְ ֶז֙ יַע  ִר֤ ב ַמזְְְ ׂשֶ ֵע֣ א  ׁשֶ ּדֶ֠

֥יֹום  ִהי־֖בֶֹקר  יְְְ ַוֽ ֶרב  ִהי־ֶע֥ יְְְ ַוֽ י־ֽטֹוב׃  ּכִ ים  א ֱאלִֹה֖ רְְְ ַוַּי֥ ִמיֵנ֑הּו,  ֖בֹו לְְ

י׃  ֽ ִליׁשִ ׁשְְ

גרמי השמים
קביעת גרמי השמים במקומם היא למעשה סידור מבנה היקום, אך חשיבותם 

לאדם היא בעיקר במדידת יחידות זמן.

ין  ֥ ּבֵ יל  ֕ ּדִ ַהבְְְ לְְ ִים,  ַמ֔ ָ ַהׁשּ יַע  ִק֣ רְְְ ּבִ אֹרֹ֙ת  מְְ י  ִה֤ יְְ ים׃  ֱאלִֹה֗ ַוּ֣יֹאֶמר 

ִנֽים׃  ׁשָ וְְ ים  ָיִמ֖ ּולְְְ ים  ֣מֹוֲעִד֔ ּולְְְ אֹֹת֙ת  לְְ ָה֤יּו  וְְ ָלה,  יְְְ ֑ ַהּלָ ין  ּוֵב֣ ַהּ֖יֹום 

ִהי־־־ֵכֽן׃  ַוֽיְְְ ֶרץ,  יר ַעל־ָהָא֑ ָהִא֖ ִים לְְ ַמ֔ ָ ַהׁשּ יַע  ִק֣ רְְְ ּבִ אֹורֹ֙ת  ָה֤יּו ִלמְְְ וְְ

דֹל֙  ֤אֹור ַהּגָ ים, ֶאת־־־־ַהּמָ דִֹל֑ אֹ֖רֹת ַהּגְְ ֵנ֥י ַהּמְְ ים ֶאת־־־־ׁשְְ ַוַּיַ֣עׂש ֱאלִֹה֔

ָלה,  יְְְ ַהּלַ֔ ֶלת  ֣ ׁשֶ ֶממְְְ לְְ ֙ן  טֹ ַהּקָ ֤אֹור  ֶאת־־־ַהּמָ וְְ ַהּ֔יֹום  ֶלת  ֣ ׁשֶ ֶממְְְ לְְ

יר  ָהִא֖ ִים לְְ ָמ֑ ָ ַהׁשּ יַע  ִק֣ רְְְ ּבִ ים  ם ֱאלִֹה֖ ן אָֹת֛ ֥ ַוִּיּתֵ ים׃  ֹוָכִבֽ ַהּכֽ ת  ֵא֖ וְְ

ין  ּוֵב֣ ין ָה֖אֹור  ֥ ּבֵ יל  ֔ ּדִ ֲלַהבְְְ ּוֽ ָלה  יְְְ ּוַבּלַ֔ ּ֣יֹום  ּבַ ׁשֹל֙  ִלמְְְ וְְ ֶרץ׃  ַעל־ָהָאֽ

. באמצע. ִויִהי  תֹוךְְְ ּבְְ

יל. הוא יבדיל. ַוַּיַעׂש.  ּדִ ַמבְְְ

ִהי־־־ ל. הבדיל. ַויְְְ ּדֵ עשה. ַוַּיבְְְ
ֵכן. כך היה. 

ַחת.  וּו. ייאספו. ִמּתַ ִיּקָ

ִים.  ֵוה ַהּמַ ִמקְְְ שמתחת. לְְְ
ים.  מקום כינוס המים. ַיּמִ

א ֱאלִֹהים את  מלשון ים. ַוַּירְְְ
א ָהָאֶרץ.  ׁשֵ דְְְ מעשה ידיו. ּתַ

ִריַע  תוציא צמחייה. ַמזְְְ
ה  ֶזַרע. מוציא זרעים. עֹׂשֶ

ִמינֹו.  ִרי. מניב פירות. לְְ ּפְְ

עֹו־בֹו. זרע  ר ַזרְְְ לפי מינו. ֲאׁשֶ
העץ בתוך הפרי. ַוּתֹוֵצא. 

ִמיֵנהּו. לפי מינו.  והוציאה. לְְ

ָהיּו  אֹרֹת. מקורות אור. וְְ מְְ

אֹֹתת. יגרמו לתופעות  לְְ

מֹוֲעִדים  בשמים ובארץ. לְְְ
ִנים. ישמשו לקביעת  ׁשָ ָיִמים וְְ ּולְְְ

תאריכי המועדים, הימים 
אֹורֹת. הם  ָהיּו ִלמְְְ והשנים. וְְ

ָהִאיר. כדי  ישמשו מאורות. לְְ
דִֹלים.  להאיר. ַוַּיַעׂש. עשה. ּגְְ

דֹל.  אֹור ַהּגָ לעינינו. ַהּמָ
ֶלת ַהּיֹום. לשלוט  ׁשֶ ֶממְְְ השמש. לְְ

טֹן. הירח.  אֹור ַהּקָ ביום. ַהּמָ
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֥יֹום  ִהי־֖בֶֹקר  יְְְ ַוֽ ֶרב  ִהי־ֶע֥ יְְְ ַוֽ י־ֽטֹוב׃  ּכִ ים  ֱאלִֹה֖ א  רְְְ ַוַּי֥  , ךְְְ ַה֑חֹׁשֶ

י׃  ִביִעֽ רְְ

יצורי המים והעופות
המים הם המקור הראשון לבריאת יצורים בעלי רצון כלשהו. מכיוון שהם 
נדרשים לפעולה יזומה לצורך רבייה, הם מקבלים מלמעלה ברכה לשם כך. 

עֹוֵפ֣ף ַעל־ עֹו֙ף יְְ ֶרץ ֶנֶ֣פׁש ַחָּי֑ה, וְְ ֖ ִים ׁשֶ ֣צּו ַהּמַ֔ רְְ ים׃ ִיׁשְְְ ַוּ֣יֹאֶמר ֱאלִֹה֔

ם  יִנ֖ ּנִ ים ֶאת־־־ַהּתַ א ֱאלִֹה֔ ָר֣ ַוִּיבְְְ ִים׃  ָמֽ ָ ַהׁשּ יַע  ִק֥ ֵנ֖י רְְ ֶרץ, ַעל־ּפְְ ָהָא֔

ִים  ַהּמַ֜ ֨צּו  רְְ ֽ ׁשָ ֩ר  ת ֲאׁשֶ ׂשֶ רֶֹמ֡ ָהֽ ׀  ַחָּי֣ה  ַהֽ ל־ֶנֶ֣פׁש  ּכָָ ת  ֵא֣ וְְ ים,  דִֹל֑ ַהּגְְ

י־ֽטֹוב׃  ּכִ ים  א ֱאלִֹה֖ רְְְ ַוַּי֥ הּו,  ִמיֵנ֔ ָנ֙ף לְְ ּכָ ל־־־־־֤עֹוף  ּכָָ ת  ֵא֨ וְְ ם,  יֵנֶה֗ ִמֽ לְְ

ים,  ַּיּמִ֔ ִי֙ם ּבַ ֤אּו ֶאת־ַהּמַ֙ ֗בּו ּוִמלְְְ ֣רּו ּורְְְ ים ֵלא֑מֹר׃ ּפְְ ם ֱאלִֹה֖ ֶרךְְְ אָֹת֛ ָב֧ ַויְְְ

י׃  ֽ ִהי־֖בֶֹקר ֥יֹום ֲחִמיׁשִ ֶרב ַוֽיְְְ ִהי־ֶע֥ ֶרץ׃ ַוֽיְְְ ָאֽ ֶרב ּבָ ָה֖עֹוף ִי֥ וְְ

בהמות וחיות
בעלי החיים היבשתיים נוצרים מן האדמה. 

ֶמׂש  ה ָוֶר֛ ֵהָמ֥ ּה, ּבְְ ִמיָנ֔ ֶרץ ֶנֶ֤פׁש ַחָּי֙ה לְְ א ָהָא֜ ים׃ ּתֹוֵצ֨ ַוּ֣יֹאֶמר ֱאלִֹה֗

ֶרץ  ת ָהָא֜ ַוַּיַ֣עׂש ֱאלִֹהי֩ם ֶאת־ַחַּי֨ ִהי־־־ֵכֽן׃  ַוֽיְְְ ִמיָנּ֑ה,  ֶרץ לְְ תֹו־־־ֶא֖ יְְְ ַחֽ וְְ

ִמיֵנ֑הּו,  ה לְְ ֲאָדָמ֖ ֶמׂש ָהֽ ל־־־־־ֶר֥ ת ּכָָ ֵא֛ וְְ ּה  ִמיָנ֔ ֵהָמ֙ה לְְ ֶאת־ַהּבְְ ּה וְְ ִמיָנ֗ לְְ

י־ֽטֹוב׃  ים ּכִ א ֱאלִֹה֖ רְְְ ַוַּי֥

בריאת האדם
הענקת  פירושה  אלוקים  בצלם  בריאתו  כולה.  הבריאה  מוקד  הוא  האדם 

יכולת בחירה. האדם קיבל את השלטון על שאר יצורי העולם.

ת  ַג֨ ּדּו֩ ִבדְְְ ִירְְְ וְְ נּו,  מּוֵת֑ דְְְ ּכִ נּו  ֵמ֖ ַצלְְְ ּבְְ ם  ה ָאָד֛ ֥ ַנֲֽעׂשֶ ים׃  ַוּ֣יֹאֶמר ֱאלִֹה֔

ׂש  רֵֹמ֥ ֶמׂש ָהֽ ל־ָהֶר֖ כָָ ֶרץ ּובְְְ ל־ָהָא֔ כָָ ֵהָמ֙ה ּובְְְ ִים ּוַבּבְְ ַמ֗ ָ ֣עֹוף ַהׁשּ ם ּובְְְ ַהָּי֜

ים  ֶצֶ֥לם ֱאלִֹה֖ ֔מֹו, ּבְְ ַצלְְְ ָאָד֙ם ּבְְ ים ׀ ֶאת־ָהֽ א ֱאלִֹה֤ ָר֨ ֶרץ׃ ַוִּיבְְְ ַעל־ָהָאֽ

ֶרךְְְ אָֹת֮ם ֱאלִֹהי֒ם, ַוּ֨יֹאֶמר  ָב֣ ם׃ ַויְְְ א אָֹתֽ ָר֥ ֵקָב֖ה ּבָ א אֹ֑תֹו, ָזָכ֥ר ּונְְְ ָר֣ ּבָ

ַג֤ת  דְְְ ֞דּו ּבִ ָה, ּורְְְ ֑ ׁשֻ ִכבְְְ ֶרץ וְְ ֥אּו ֶאת־ָהָא֖ ֛בּו ּוִמלְְְ ֥רּו ּורְְְ ים׃ ּפְְ ם ֱאלִֹה֗ ָלֶה֜

ַוּ֣יֹאֶמר  ֶרץ׃  ת ַעל־ָהָאֽ ׂשֶ רֶֹמ֥ ָהֽ ל־ַחָּי֖ה  כָָ ִים ּובְְְ ַמ֔ ָ ֣עֹוף ַהׁשּ ַהָּי֙ם ּובְְְ

ֵנ֣י  ֙ר ַעל־ּפְְ ַרע ֲאׁשֶ ַע ֶז֗ ב ׀ זֵֹר֣ ל־ֵעׂ֣שֶ ם ֶאת־ּכָָ י ָלֶכ֜ ּתִ ֩ה ָנַת֨ ים׃ ִהּנֵ ֱאלִֹה֗

ִים. יתמלאו  צּו ַהּמַ רְְ ִיׁשְְְ

ֶרץ ֶנֶפׁש ַחָּיה.  המים. ׁשֶ
עֹוֵפף.  שרצים בעלי חיּות. יְְ

יעוף. ַעל־ָהָאֶרץ. מעל 
דִֹלים. יצורי  יִנם ַהּגְְ ּנִ הארץ. ַהּתַ

ל־ֶנֶפׁש  מים מסתוריים. ּכָָ
ת.  ַהַחָּיה. כל בעלי החיים. רֶֹמׂשֶ

רּו  ִמיֵנֶהם. לפי מינם. ּפְְ זוחלת. לְְ
בּו. הולידו צאצאים  ּורְְְ

ים.  ַּיּמִ ִים ּבַ והתרבו. ֶאת־ַהּמַ
המים שבים. ִיֶרב. יתרבה. 

ּתֹוֵצא. תוציא. ֶרֶמׂש. יצורים 

תֹו־־־ֶאֶרץ. חיות  זוחלים. ַחיְְְ
הארץ. ַוַּיַעׂש. עשה. 

ֵמנּו  ַצלְְְ ה ָאָדם. ייברא אדם. ּבְְ ַנֲעׂשֶ

מּוֵתנּו. בצלם אלוקים  דְְְ ּכִ

ַגת  ּדּו. ימשלו. דְְְ ִירְְְ ובדמותו. וְְ
מֹו. בעל  ַצלְְְ ַהָּים. דגי הים. ּבְְ

אּו  יכולת בחירה חופשית. ִמלְְְ
ֶאת־ָהָאֶרץ. ַאכלסו את 

ָה. ָשעּבדו  ׁשֻ העולם. ִכבְְְ
דּו. ִשלטו. ַוּיֹאֶמר  אותה. רְְְ

ה  ֱאלִֹהים לבני האדם: ִהּנֵ

ָלה. לאכול.  כְְְ אָָ י... לְְ ָנַתּתִ
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ָלֶכ֥ם  ַרע,  ָז֑ ַע  זֵֹר֣ ִרי־ֵע֖ץ  ֹו פְְ ר־ּב֥ ל־ָהֵע֛ץ ֲאׁשֶ ֶאת־ּכָָ וְְ ֶרץ,  ל־ָהָא֔ כָָ

׀  ֣כֹל  ּולְְְ ִים  ַמ֜ ָ ַהׁשּ ל־־־־֨עֹוף  כָָ ּולְְְ ֶרץ  ָא֠ ָה֠ ל־־ַחַּי֣ת  כָָ לְְְ ּוֽ ָלֽה׃  כְְְ אָָ ֶי֖ה לְְ ִיֽהְְְ

ב  ׂשֶ ֵע֖ ֶרק  ל־ֶי֥ ֶאת־ּכָָ ה  ַחָּי֔ ֶנֶ֣פׁש  ר־ּבֹ֙ו  ֲאׁשֶ ֶרץ  ַעל־ָהָא֗ ׂש  רֹוֵמ֣

ה־֖טֹוב  ִהּנֵ ה, וְְ ר ָעׂשָ֔ ֣ ל־ֲאׁשֶ א ֱאלִֹהי֙ם ֶאת־ּכָָ רְְְ ִהי־ֵכֽן׃ ַוַּי֤ ָל֑ה, ַוֽיְְְ כְְְ אָָ לְְ

י׃ ֽ ִ ׁשּ ִ ִהי־֖בֶֹקר ֥יֹום ַהׁשּ ֶרב ַוֽיְְְ ִהי־ֶע֥ ֑אֹד. ַוֽיְְְ מְְ

היום השביעי
היום האחרון איננו רק הזמן שבו פסקה מלאכת הבריאה, אלא הוא יום בעל 

אופי ייחודי של שלמות, ברכה וקדושה.

י  ִביִע֔ ְְ ּ֣יֹום ַהׁשּ ַכ֤ל ֱאלִֹהי֙ם ּבַ ם׃ ַויְְְ ָבָאֽ ל־צְְ כָָ ֶרץ וְְ ָהָא֖ ִים וְְ ַמ֥ ָ ּו ַהׁשּ ֻכּל֛ ַויְְְ

ֹו  ּת֖ ַלאכְְְ ל־מְְ י ִמּכָָ ִביִע֔ ְְ ַהׁשּ ּ֣יֹום  ּבַ ּבֹ֙ת  ַוִּיׁשְְְ ה,  ֑ ר ָעׂשָ ֣ ֹו ֲאׁשֶ ּת֖ ַלאכְְְ מְְ

י ֤בֹו  ֣ ׁש אֹ֑תֹו, ּכִ ֖ ַקּדֵ י ַויְְְ ִביִע֔ ְְ ֶרךְְְ ֱאלִֹהי֙ם ֶאת־־־֣יֹום ַהׁשּ ָב֤ ה׃ ַויְְְ ֽ ר ָעׂשָ ֥ ֲאׁשֶ

ֹות׃ ֲעׂשֽ ים ַלֽ א ֱאלִֹה֖ ָר֥ ר־ּבָ ֹו ֲאׁשֶ ּת֔ ַלאכְְְ ל־־־־־מְְ ַב֙ת ִמּכָָ ׁשָ

תיאור הבריאה השני
התהוותם  דרכי  של  יותר  גדול  פירוט  מכילה  הבריאה  מעשה  על  החזרה 
כ"אלוקים"  כאן  מופיע  אינו  הבורא  של  שמו  גם  השונים.  היצורים  של 
בלבד — המורה על מהות כללית ובלתי אישית, אלא בתוספת שמו הפרטי, 

כביכול — "ה'".

ֹות יה֥וה  ֗יֹום ֲעׂש֛ ּבְְ ם,  ָא֑ רְְ ֽ ִהּבָ ּבְְ ֶרץ  ָהָא֖ וְְ ִים  ַמ֛ ָ ַהׁשּ ֧דֹות  ה ֽתֹולְְ ּלֶ ֵא֣

ֶרץ  ָבָא֔ ֶי֣ה  ִיהְְְ ֶרם  ֶט֚ ה  ֶד֗ ָ ַהׂשּ יַח  ֣ ׂשִ ׀  ֣כֹל  וְְ ִים׃  ָמֽ ׁשָ וְְ ֶרץ  ֶא֥ ים  ֱאלִֹה֖

יר יה֤וה ֱאלִֹהי֙ם ַעל־ ִט֜ ֩י ֨לֹא ִהמְְְ ח, ּכִ ָמ֑ ֶרם ִיצְְְ ה ֶט֣ ֶד֖ ָ ב ַהׂשּ ל־ֵעׂ֥שֶ כָָ וְְ

ֶרץ  ַיֲֽעֶל֣ה ִמן־ָהָא֑ ד  ֵא֖ וְְ ה׃  ֲאָדָמֽ ֲע֖בֹד ֶאת־ָהֽ ַלֽ ִין  ַא֔ ם  ָאָד֣ ֶרץ, וְְ ָהָא֔

ם  ָאָד֗ ים ֶאת־־־־־ָהֽ יֶצ֩ר יה֨וה ֱאלִֹה֜ ַוִּי֩ ה׃  ֲאָדָמֽ ֵנ֥י ָהֽ ל־ּפְְ ה ֶאת־ּכָָ ָק֖ ִהׁשְְְ וְְ

ֶנֶ֥פׁש  ם לְְ ָאָד֖ י ָהֽ ִה֥ ת ַחִּי֑ים, ַויְְְ ַמ֣ ֖יו ִנׁשְְְ ַאּפָ ֥ח ּבְְ ה ַוִּיּפַ ֲאָדָמ֔ ָעָפ֙ר ִמן־־־־־ָה֣

ַחָּיֽה׃

גן העדן
אותו  הופכים  בסיפור  פרטים  כמה  אך  ממשי,  כמקום  מתואר  שבעדן  הגן 
לאפוף מסתורין. הם רומזים שאולי אין הוא חלק מן המציאות הגיאוגרפית 

המוכרת לנו.

ל־ֶיֶרק...  ֶנֶפׁש ַחָּיה נתתי ֶאת־ּכָָ

ֻכּלּו. נגמרו, הסתיימה ב ַויְְְ

ל־ ָהָאֶרץ. כָָ ַמִים וְְ ָ בריאת ַהׁשּ
ָבָאם. כל הנמצא  צְְ

ּתֹו.  ַלאכְְְ ַכל. סיים. מְְ בהם. ַויְְְ
ַבת.  ּבֹת. פסק. ׁשָ עבודתו. ַוִּיׁשְְְ

פסק, נח. 

ב שני
יֹום ֲעׂשֹות.  ָאם. כשנבראו. ּבְְ רְְ ִהּבָ ּבְְ

ֶיה. עדיין  ביום שעשה. ֶטֶרם ִיהְְְ
ָמח. עדיין לא  לא היה. ֶטֶרם ִיצְְְ
ִטיר ה' ֱאלִֹהים גשם  צמח. ִהמְְְ

ָאָדם ַאִין. עדיין אין  ַעל־ָהָאֶרץ. וְְ

בני־אדם. ֵאד. אדי מים. ַוִּייֶצר. 
ֶנֶפׁש ַחָּיה.  ח. נשף. לְְ ָיצר. ַוִּיּפַ

בעלת חיּות מיוחדת ויכולת 
דיבור. 
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ספר בראשית < פרשת בראשית   התורה

ם  ָאָד֖ ם ֶאת־ָהֽ ׁשָ֔ ם  ַוָּיׂ֣שֶ ֶדם,  ֑ ִמּקֶ ֶדן  ֵע֖ ֥ן־־־ּבְְ ּגַ ים  ֱאלִֹה֛ ע יה֧וה  ַוִּיּטַ֞

ד  ָמ֥ ל־ֵע֛ץ ֶנחְְְ ּכָָ ה  ֲאָדָמ֔ ח יה֤וה ֱאלִֹהי֙ם ִמן־ָה֣ ַמ֞ ַוַּיצְְְ ָיָצֽר׃  ר  ֥ ֲאׁשֶ

ַעת ֥טֹוב  ֖ ץ ַהּדַ ֵע֕ ן וְְ ֣תֹוךְְְ ַהּגָ֔ ַחִּיי֙ם ּבְְ ֵע֤ץ ַהֽ ֲאָכ֑ל, וְְ ַמֽ ֣טֹוב לְְ ה וְְ ֶא֖ ַמרְְְ לְְ

ָהָי֖ה  וְְ ד  ֵר֔ ִיּפָ ֙ם  ָ ּוִמׁשּ ֑ן,  ֖קֹות ֶאת־ַהּגָ ַהׁשְְְ ֶדן לְְ יֵֹצ֣א ֵמֵע֔ ָנָה֙ר  וְְ ע׃  ָוָרֽ

ל־ ּכָָ ת  ֵא֚ ב  ַהּסֵֹב֗ ֹון, ֣הּוא  יׁש֑ ּפִ ד  ֶאָח֖ ָהֽ ם  ֥ ׁשֵ ים׃  ֽ ָע֥ה ָראׁשִ ּבָ ַארְְְ לְְ

ם  ֥ וא ֑טֹוב, ׁשָ ֶרץ ַהִה֖ ב ָהָא֥ ֲזַה֛ ּוֽ ב׃  ם ַהָּזָהֽ ֖ ר־ׁשָ ה ֲאׁשֶ ֲחִויָל֔ ֶרץ ַהֽ ֶא֣

ב  י֑חֹון, ֣הּוא ַהּסֹוֵב֔ ּגִ ִנ֖י  ֵ ר ַהׁשּ ָה֥ ם־ַהּנָ ׁשֵ וְְ ַֹהם׃  ֽ ֶבן ַהׁשּ ֶא֥ וְְ ֖דַֹלח  ַהּבְְ

הֵֹל֖ךְְְ  ַהֽ ֶקל, ֥הּוא  ֔ ִחּדֶ ֙י  ִליׁשִ ְְ ָה֤ר ַהׁשּ ַהּנָ ם  ׁשֵ֨ וְְ ּוׁש׃  ּכֽ ֶרץ  ל־ֶא֥ ּכָָ ת  ֵא֖

ים  ח יה֥וה ֱאלִֹה֖ ֛ ַוִּיּקַ ת׃  ָרֽ י ֥הּוא פְְ ִביִע֖ רְְ ר ָהֽ ָה֥ ַהּנָ וְְ ּור,  ֑ ת ַאׁשּ ַמ֣ ִקדְְְ

ַצ֙ו יה֣וה  ַויְְְ ּה׃  ָרֽ מְְְ ׁשָָ ּולְְְ ּה  ָד֖ בְְְ עָָ ֶדן לְְ ַגן־ֵע֔ הּו בְְ ֵח֣ ַוַּיּנִ ם,  ָאָד֑ ֶאת־ָהֽ

ץ  ּוֵמֵע֗ ֖ן ָא֥כֹל ּתֹאֵכֽל׃  ֹל ֵעץ־ַהּגָ ם ֵלא֑מֹר׃ ִמּכ֥ ָאָד֖ ים ַעל־ָהֽ ֱאלִֹה֔

ּנּו ֥מֹות  ֖ ָך֥ ִמּמֶ לְְְ ֛יֹום ֲאכָָ י ּבְְ ּנּו, ּכִ֗ ֑ ע — ֥לֹא ֹתאַכ֖ל ִמּמֶ ַע֙ת ֣טֹוב ָוָר֔ ֙ ַהּדַ

ֽמּות׃  ּתָ

בריאת האישה
נוצרה מאחת מצלעותיו של האדם.  על־פי פשוטם של הפסוקים האישה 
אולם חכמים מפרשים את 'צלע' במובן של 'צד'. לפני בריאת האישה היה 
האדם יצור בעל שני צדדים — זכר ונקבה, ואלה נותקו זה מזה כדי ליצור איש 

ואישה כהוויות עצמאיות. 

ֹו  ה־ּל֥ ֱעׂשֶ ֹו, ֶאֽ ַבּד֑ ם לְְ ָאָד֖ ים׃ לֹא־֛טֹוב ֱה֥יֹות ָהֽ ַוּ֙יֹאֶמ֙ר יה֣וה ֱאלִֹה֔

ֶד֙ה  ָ ל־ַחַּי֤ת ַהׂשּ ּכָָ ה  ֲאָדָמ֗ ים ִמן־ָהֽ ֶצ֩ר יה֨וה ֱאלִֹה֜ ַוִּי֩ ֹו׃  ּדֽ ֶנגְְְ ּכְְ ֶזר  ֵע֖

ָרא־־־֑לֹו,  ֖אֹות ַמה־ִּיקְְְ ם ִלרְְְ ָאָד֔ ִים, ַוָּיֵב֙א ֶאל־ָה֣ ַמ֔ ָ ל־־־֣עֹוף ַהׁשּ ֵא֙ת ּכָָ וְְ

ם  ָאָד֜ א ָהֽ ָר֨ ֽמֹו׃ ַוִּיקְְְ ם ֶנֶ֥פׁש ַחָּי֖ה — ֥הּוא ׁשְְ ָאָד֛ ָרא־֧לֹו ָהֽ ר ִיקְְְ כֹל֩ ֲאׁשֶ֨ וְְ

ם  ָאָד֕ ה, ּולְְְ ֶד֑ ָ ֖כֹל ַחַּי֣ת ַהׂשּ ִים ּולְְְ ַמ֔ ָ ֣עֹוף ַהׁשּ ֵהָמ֙ה ּולְְְ ל־ַהּבְְ כָָ ֗מֹות לְְ ׁשֵ

ם  ָאָד֖ ה ַעל־ָהֽ ָמ֛ ּדֵ רְְְ ים ׀ ּתַ ל֩ יה֨וה ֱאלִֹה֧ ֹו׃ ַוַּיּפֵ ּדֽ ֶנגְְְ ֶזר ּכְְ ֽלֹא־־־־־ָמָצ֥א ֵע֖

ֶב֩ן יה֨וה  ַוִּי֩ ה׃  ּנָ ֽ ּתֶ חְְְ ר ּתַ ֖ ׂשָ ּבָ ֹר  ּג֥ ַוִּיסְְְ יו  עָֹת֔ לְְְ ח ַאַח֙ת ִמּצַ ֗ ַוִּיּקַ ן,  ֑ ַוִּייׁשָ

ָה ֶאל־ ִבֶא֖ ה, ַויְְְ ֑ ָ ִאׁשּ ם לְְ ָאָד֖ ח ִמן־ָהֽ ר־־־ָלַק֥ ָל֛ע ֲאׁשֶ ים ׀ ֶאת־ַהּצֵ ֱאלִֹה֧

י,  ִר֑ ׂשָ ר ִמּבְְ ֖ י ּוָבׂשָ ֲעָצַמ֔ ֶצם ֵמֽ ַעם ֶע֚ ָאָד֒ם׃ ֣זֹאת ַהּפַ֗ ם׃ ַוּ֘יֹאֶמ֮ר ָהֽ ָאָדֽ ָהֽ

יׁש  ב־ִא֔ ַיֲֽעזָָ ֙ן  ָחה־־־ּֽזֹאת׃ ַעל־ּכֵ קֳֳ יׁש ֻלֽ י ֵמִא֖ ֥ ּכִ ה,  ָ֔ א ִאׁשּ ֵר֣ ִיּקָ זֹא֙ת  לְְ

ע. נטע. ֵעֶדן. שם  ַוִּיּטַ

ם.  ֶדם. מזרח. ַוָּיׂשֶ מקום. ּקֶ
ָמד  ַמח. הצמיח. ֶנחְְְ הציב. ַוַּיצְְְ

ן.  ֶאה. יפה. תֹוךְְְ ַהּגָ ַמרְְְ לְְ

ַעת  אמצע הגן. ֵעץ ַהּדַ
טֹוב ָוָרע. עץ ידיעת הטוב 

ים.  ֵרד. יתפצל. ָראׁשִ והרע. ִיּפָ
נהרות ראשיים. ֲזַהב... 

ם. באותה  טֹוב. משובח. ׁשָ

ַמת  . זורם. ִקדְְְ ארץ. הֵֹלךְְְ
ּור. מזרחית למקום  ַאׁשּ

ֵחהּו.  שיהיה בעתיד אשור. ַוַּיּנִ
ָדּה. לעבוד  בְְְ עָָ הניח אותו. לְְ
ַצו.  ָרּה. ַויְְְ מְְְ ׁשָָ את האדמה, ּולְְְ
ציווה. ָאכֹל ּתֹאֵכל. מותר לך 

ָך. שתאכל.  לְְְ לאכול. ֲאכָָ

ַוּיֹאֶמר ה' ֱאלִֹהים לעצמו. ֱהיֹות 

ָהָאָדם. שהאדם נמצא 

ּדֹו. השלמה  ֶנגְְְ ַבּדֹו. ֵעֶזר ּכְְ לְְ

ושותפות למולו. ַוִּיֶצר. 
ָרא־־־ ָיצר. ַוָּיֵבא. הביא. ַמה־ִּיקְְְ

ל.  לֹו. כיצד יקרא לו. ַוַּיּפֵ
ה. תחתיה. ַוִּיֶבן.  ּנָ ּתֶ חְְְ הפיל. ּתַ

ה. לצורת  ָ ִאׁשּ בנה, עיצב. לְְ
ִבֶאָה. הביא  אישה. ַויְְְ

ָחה.  אותה. ֲעָצַמי. עצמותי. ֻלקֳֳ
נלקחה. 
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התורה   פרשת בראשית > ספר בראשית

֤יּו  ַוִּיֽהְְְ ד׃  ר ֶאָחֽ ֥ ָבׂשָ ָה֖יּו לְְ וְְ ֹו  ּת֔ ִאׁשְְְ ּבְְ ק  ָדַב֣ וְְ ֹו,  ֶאת־ִאּמ֑ וְְ יו  ֶאת־ָאִב֖

ׁשּו׃ ֽ ּבֹׁשָ ֖לֹא ִיתְְְ ֹו, וְְ ּת֑ ִאׁשְְְ ם וְְ ָאָד֖ ים, ָהֽ ֵניֶה֙ם ֲערּוּמִ֔ ׁשְְ

האכילה מן העץ
את האיסור לאכול מן העץ לא שמעה האישה ישירות מהבורא, אלא על ידי 
מתווך, בעלה אדם, ולכן היה קל יותר לנחש הקדמוני, שמתואר כיצור תבוני, 

לעורר את סקרנותה ולהסית אותה לעבור על הציווי. 

ים.  ה יה֣וה ֱאלִֹה֑ ֖ ר ָעׂשָ ֥ ה ֲאׁשֶ ֶד֔ ָ ָחׁש֙ ָהָי֣ה ָע֔רּום ִמּכֹל֙ ַחַּי֣ת ַהׂשּ ַהּנָ וְְ

ֹל  ִמּכ֖ ֔לּו  ֽתֹאכְְ ֣לֹא  ים׃  ר ֱאלִֹה֔ י־ָאַמ֣ ֽ ּכִ ף  ַא֚ ה׃  ָ֔ ִאׁשּ ַוּ֙יֹאֶמ֙ר ֶאל־ָה֣

֖ן ֹנאֵכֽל׃  י ֵעץ־ַהּגָ ִר֥ ִמּפְְ ׁש׃  ָח֑ ה ֶאל־ַהּנָ ֖ ָ ִאׁשּ ָהֽ ֹאֶמר  ַוּת֥ ֽן׃  ַהּגָ ֵע֥ץ 

ּנּו  לּו֙ ִמּמֶ֔ ים׃ ֤לֹא ֽתֹאכְְ ר ֱאלִֹה֗ ֒ן ָאַמ֣ ־ַהּגָ תֹוךְְְ ר ּבְְ ֣ י ָהֵע֮ץ ֲאׁשֶ ִר֣ ּוִמּפְְ

ה׃ לֹא־ ֑ ָ ִאׁשּ ֶאל־ָהֽ ׁש  ָח֖ ַהּנָ ַוּ֥יֹאֶמר  ֻמֽתּון׃  ּתְְ ֖ן  ּפֶ ֹו  ּב֑ ֖עּו  ִתּגְְ ֥לֹא  וְְ

֖חּו  קְְ ִנפְְְ ּנּו — וְְ ֶכ֣ם ִמּמֶ֔ לְְְ יֹו֙ם ֲאכָָ י ּבְְ ים ּכִ֗ ַע ֱאלִֹה֔ י יֵֹד֣ ֻמֽתּון׃ ּכִ֚ ֖מֹות ּתְְ

י טֹו֩ב  ֣ ה ּכִ ָ֡ ִאׁשּ ֶרא ָהֽ ֣ ע׃ ַוּתֵ ֵע֖י ֥טֹוב ָוָרֽ ים ֽיֹדְְ ֽאלִֹה֔ ִייֶת֙ם ּכֵ הְְְ ֵעֽיֵניֶכ֑ם, ִוֽ

יל  ּכִ֔ ַהׂשְְְ ָמ֤ד ָהֵע֙ץ לְְ ֶנחְְְ וְְ ִים  ֵעיַנ֗ ָלֽ ֲאָוה־֣הּוא  י ַתֽ ִכ֧ וְְ ל  ֲאָכ֜ ַמֽ ץ לְְ ָהֵע֨

ָנ֙ה  חְְְ ַק֙ ּפָ ּה ַוּיֹאַכֽל׃ ַוּתִ ֖ ּה ִעּמָ ֛ ִאיׁשָ ם־לְְ ן ּגַ ֧ ּתֵ ֖יֹו ַוּתֹאַכ֑ל ַוּתִ רְְְ ח ִמּפִ ֥ ּקַ ַוּתִ

ּו  ַוַּיֲֽעׂש֥ ה  ֵאָנ֔ רּו֙ ֲעֵל֣ה תְְ ּפְְ ַוִּֽיתְְְ ם  ֵה֑ ם  ֖ יֻרּמִ ֵעֽ י  ֥ ּכִ ֔עּו  ַוֵּי֣דְְ ם  ֵניֶה֔ ׁשְְ ֵעיֵנ֣י 

ם ֲחֹגֽרֹת׃  ָלֶה֖

העונש
כעת מקבל כל אחד מהמעורבים בחטא את עונשו, ואלה עונשים לדורות.

ַהּ֑יֹום.  ֣רּוַח  לְְ ֖ן  ּגָ ּבַ ךְְְ  ֥ ַהּלֵ ִמתְְְ ים  ֱאלִֹה֛ יה֧וה  ֶאת־֨קֹול  ֞עּו  מְְ ִּיׁשְְְ ַוֽ

ֽן׃  ַהּגָ ֵע֥ץ  ֖תֹוךְְְ  ּבְְ ים  ֵנ֙י יה֣וה ֱאלִֹה֔ ִמּפְְ ֹו  ּת֗ ִאׁשְְְ וְְ ם  ָאָד֜ ָהֽ א  ַחּבֵ֨ ַוִּיתְְְ

ַוּ֕יֹאֶמר׃  ה?׃  ַוּ֥יֹאֶמר ֖לֹו׃ ַאֶּיּֽכָ ם,  ָאָד֑ ים ֶאל־ָהֽ א יה֥וה ֱאלִֹה֖ ָר֛ ַוִּיקְְְ

א׃ ַוּ֕יֹאֶמר׃  ָחֵבֽ י־ֵעי֥רֹם ָא֖נִֹכי, ָוֵאֽ ֽ א ּכִ ֑ן ָוִֽאיָר֛ ּגָ י ּבַ ּתִ עְְְ ַמ֖ ָך֥ ׁשָ ֶאת־ֽקֹלְְ

י  ֥ ּתִ ִבלְְְ יָך לְְ יִת֛ ִצּוִ ר  ֧ ץ ֲאׁשֶ ה? ֲהִמן־ָהֵע֗ ּתָ ָא֑ י ֵעי֖רֹם  ֥ ּכִ ָך֔  ֣יד לְְ ִהּגִ י  ִמ֚

י  ִד֔ ה ִעּמָ ּתָ ר ָנַת֣ ֣ ֙ה ֲאׁשֶ ָ ִאׁשּ ם׃ ָהֽ ָאָד֑ ?׃ ַוּ֖יֹאֶמר ָהֽ ּתָ ּנּו ָאָכֽלְְְ ֖ ל־ִמּמֶ ֲאכָָ

ה׃  ֖ ָ ָלִֽאׁשּ ים  ַוּ֨יֹאֶמר יה֧וה ֱאלִֹה֛ ָוֽאֵֹכֽל׃  י ִמן־ָהֵע֖ץ  ֥ ָנה־ּלִ ָנֽתְְ וא  ִה֛

ָוֽאֵֹכֽל׃  ִני  יַא֖ ִ ִהׁשּ ׁש  ָח֥ ַהּנָ ה׃  ָ֔ ִאׁשּ ָהֽ ֹאֶמ֙ר  ַוּת֙ ית?  ֑ ָעׂשִ ַמה־ּ֣זֹאת 

֙ה  יָת ֹּזא֒ת ָא֤רּור ַאּתָ ֣ י ָעׂשִ ֣ ּכִ ׃  ָחׁש֮ ים ׀ ֶאל־־־־־ַהּנָ ַוּ֩יֹאֶמ֩ר יה֨וה ֱאלִֹה֥

ּתֹו. יתקשר  ִאׁשְְְ ָדַבק ּבְְ

ָהיּו.  עם אשתו. וְְ
ׁשּו. יתביישו.  ּבֹׁשָ יהפכו. ִיתְְְ

ָערּום. חכם במיוחד. ַאף. ג

האּומנם. ֹנאֵכל. מותר לנו 
ן. באמצע  ־ַהּגָ תֹוךְְְ לאכול. ּבְְ

ֻמתּון. שמא  ן ּתְְ הגן. ּפֶ
ֻמתּון. לא  תמותו. לֹא־מֹות ּתְְ
י יֵֹדַע ֱאלִֹהים. אלא  תמותו. ּכִ

ֶכם.  לְְְ שאלוקים יודע. ֲאכָָ
חּו ֵעיֵניֶכם. תקבלו  קְְ שתאכלו. ִנפְְְ

ֶרא. ראתה.   הבנה. ַוּתֵ
ָמד. מעורר חמדה,  ֶנחְְְ

יל. לקבל  ּכִ ַהׂשְְְ מפתה. לְְ
עּו  ּה. בעלה, אדם. ַוֵּידְְ שכל. ִאיׁשָ
את משמעות היותם עירומים. 

רּוַח ַהּיֹום. לעת ערב.  לְְ

ן. בין עצי הגן. תֹוךְְְ ֵעץ ַהּגָ  ּבְְ

ה. היכן אתה? ָוִאיָרא.  ַאֶּיּכָ

פחדתי. ָוֵאָחֵבא. ולכן 
יד. סיפר. ֲהִמן־ התחבאתי. ִהּגִ

יִתיָך  ָהֵעץ. האם מן העץ. ִצּוִ

ּנּו. שציוויתי  ל־ִמּמֶ י ֲאכָָ ּתִ ִבלְְְ לְְ

אותך שלא לאכול ממנו. ָואֵֹכל. 
יַאִני.  ִ ִדי. אתי. ִהׁשּ ואכלתי. ִעּמָ

יָת ֹּזאת.  י ָעׂשִ פיתה אותי. ּכִ
מפני שעשית זאת. ָארּור. 

מקולל. 
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ָעָפ֥ר ּתֹאַכ֖ל  ךְְְ וְְ ָך֣ ֵתֵל֔ ֽחֹנְְ ה, ַעל־ּגְְ ֶד֑ ָ ֹל ַחַּי֣ת ַהׂשּ ה ּוִמּכ֖ ֵהָמ֔ ל־־־ַהּבְְ ִמּכָָ

ין  ֲעָך֖ ּוֵב֣ רְְְ ין זַֽ ה ּוֵב֥ ָ֔ ִאׁשּ ין ָהֽ ָך֙ ּוֵב֣ ינְְ ֽ ית ּבֵ ֵאיָב֣ה ׀ ָאׁשִ֗ י ַחֶּיֽיָך׃ וְְ ֵמ֥ ל־־־יְְ ּכָָ

ה  ֣ ָ ִאׁשּ ב׃ ֶאל־ָהֽ ּנּו ָעקֵֽ ׁשּוֶפ֥ ּתְְ ה  ֖ ַאּתָ וְְ ֔רֹאׁש  ָך֣  ּופְְ ׁשֽ יְְ ָעּ֑ה, ֚הּוא  ַזרְְְ

ֶאל־ י ָבִנ֑ים, וְְ ִד֣ לְְ ֽ ֶעֶ֖צב ּתֵ , ּבְְ ךְְְ רֵֹנ֔ ֵהֽ בֹוֵנ֣ךְְְ וְְ ֙ה ִעּצְְ ּבֶ ֤ה ַארְְְ ּבָ ר׃ ַהרְְְ ָאַמ֗

ּתָ֮  עְְְ ַמ֘ ׁשָ י  ֣ ּכִ ר׃  ם ָאַמ֗ ָאָד֣ ּולְְְ ׃  ךְְְ ֽ ל־ּבָ ׁשָָ ִימְְְ ֖הּוא  וְְ ךְְְ  ּוָקֵת֔ ׁש֣ ּתְְ  ֙ ךְְְ ִאיׁשֵ

יָך֙ ֵלא֔מֹר׃ ֥לֹא ֹתאַכ֖ל  יִת֙ ֤ר ִצּוִ ץ ֲאׁשֶ ֹאַכל֙ ִמן־ָהֵע֔ , ַוּת֙ ָך֒ ּתֶ֒ ֣קֹול ִאׁשְְְ לְְ

י  ֵמ֥ יְְ ֹל  ּכ֖ ה  ּנָ ֹאֲכֶל֔ ּתֽ בֹו֙ן  ִעּצָ ּבְְ ָך,  ֲעבּוֶר֔ ֽ ּבַ ֲאָדָמ֙ה  ָהֽ ה  ּנּו — ֲארּוָר֤ ֑ ִמּמֶ

ה׃  ֶדֽ ָ ַהׂשּ ב  ׂשֶ ֖ ֶאת־ֵע֥ ּתָ ַכלְְְ ָאֽ וְְ  , ךְְְ ָל֑ יַח  ִמ֣ צְְְ ּתַ ר  ֖ ּדַ ַדרְְְ וְְ ֥קֹוץ  וְְ ַחֶּיֽיָך׃ 

ה  ּנָ ֖ ִמּמֶ י  ֥ ּכִ ה  ֲאָדָמ֔ ָך֙ ֶאל־ָה֣ ּובְְ ׁשֽ ַע֤ד  ֶחם,  ֶל֔ ֹאַכל  ּת֣ יָך֙  ַאּפֶ֙ ֵזַע֤ת  ּבְְ

ּוב׃ ׁשֽ ֶאל־ָעָפ֖ר ּתָ ה וְְ ּתָ י־ָעָפ֣ר ַא֔ ֽ , ּכִ ּתָ חְְְ ֑ ֻלּקָ

ַעׂש֩  י׃ ַוַּי֩ ל־ָחֽ ם ּכָָ ה ֵא֥ ָת֖ יְְ וא ָהֽ י ִה֥ ֛ ֑ה, ּכִ ֹו ַחּוָ ּת֖ ם ִאׁשְְְ ֥ ם ׁשֵ ָאָד֛ א ָהֽ ָר֧ ַוִּיקְְְ

ם׃  ֽ ׁשֵ ּבִ ֥נֹות ֖עֹור ַוַּילְְְ תְְְ ֹו ּכָָ ּת֛ ִאׁשְְְ ם ּולְְְ ָאָד֧ ים לְְ יה֨וה ֱאלִֹה֜

הגירוש מגן עדן
לאחר שאכל מן העץ התרחבה יכולת הבחירה החופשית של האדם. כעת 
הוא עלול לחפש תחבולות כיצד להינצל מן המוות שנגזר עליו, ולכן יש למנוע 

ממנו את האפשרות לעשות זאת. 

ַעת ֣טֹוב  ּנּו ָלַד֖ ד ִמּמֶ֔ ַאַח֣ ָאָד֙ם ָהָי֙ה ּכְְ ים׃ ֵה֤ן ָהֽ ַוּ֣יֹאֶמר ׀ יה֣וה ֱאלִֹה֗

י  ָוַח֥ ָאַכ֖ל  וְְ ים  ַחִּי֔ ַהֽ ם ֵמֵע֣ץ  ּגַ֚ ָלַק֙ח  וְְ ָי֗דֹו  ַל֣ח  ן־ִיׁשְְְ ּפֶ ׀  ה  ֣ ַעּתָ וְְ ע,  ָוָר֑

ה  ֲאָדָמ֔ ֲעבֹ֙ד ֶאת־ָה֣ ֶדן, ַלֽ ן־ֵע֑ ים ִמּגַ הּו יה֥וה ֱאלִֹה֖ ֵח֛ ּלְְ ׁשַ ַוֽיְְְ עָֹלֽם׃  לְְ

ֶדן  ַגן־ֵע֜ ֶדם לְְ ֨ ֩ן ִמּקֶ ּכֵ ַוַּיׁשְְְ ם,  ָאָד֑ ֶרׁש ֶאת־־־ָהֽ ָג֖ ַויְְְ ם׃  ֽ ָ ח ִמׁשּ ֖ ֻלּקַ ר  ֥ ֲאׁשֶ

ֶרךְְְ  ֖ ֕מֹר ֶאת־ּדֶ ֶכת, ִלׁשְְְ ַהּפֶ֔ תְְְ ֶר֙ב ַהּמִ ת ַלַ֤הט ַהֶח֙ ֵא֨ ים וְְ ֻרִב֗ ֶאת־ַהּכְְ

ַחִּיֽים׃  ֵע֥ץ ַהֽ

קין והבל
מבעיות  אחת  מתעוררת  חדשים,  חיים  מתחילה  האדם  משפחת  כאשר 

היסוד של האנושות: קנאת אחים. 

ֹאֶמר׃  ַוּת֕ ִין,  ֶלד ֶאת־־־־־ַק֔ ֣ ַוּתֵ ַה֙ר  ַוּתַ֙ ֹו,  ּת֑ ֣ה ִאׁשְְְ ע ֶאת־־־־־ַחּוָ ָיַד֖ ם  ָאָד֔ ָה֣ וְְ

ִהי־ יו ֶאת־ָהֶ֑בל, ַוֽיְְְ ֶדת ֶאת־־־ָאִח֖ ֶֹסף ָלֶל֔ יׁש ֶאת־־־יהֽוה׃ ַוּת֣ ָקִנ֥יִתי ִא֖

א  ַוָּיֵב֨ ים,  ָיִמ֑ ץ  ֣ י ִמּקֵ ִה֖ ַויְְְ ה׃  ד ֲאָדָמֽ ִין ָהָי֖ה עֵֹב֥ ַק֕ וְְ ֣רֵֹעה ֔צֹאן  ֶבל֙  ֶה֙

ית.  ָך. בטנך. ֵאיָבה ָאׁשִ חֹנְְ ּגְְ

ָך  ׁשּופְְ אחדיר שנאה. הּוא יְְ
רֹאׁש. האדם ידרוך על 

ׁשּוֶפּנּו ָעֵקב. תנשוך  ראשך. ּתְְ
בֹוֵנךְְְ  אותו בעקב. ִעּצְְ

. כאבך והריונך. ֶעֶצב.  ֵהרֵֹנךְְְ וְְ

. מפני  ּתָ ַמעְְְ י ׁשָ כאב. ּכִ
ה.  בֹון ּתֹאֲכֶלּנָ ִעּצָ שהתפתית. ּבְְ

ִמיַח  צְְְ בייסורים תאכל ממנה. ּתַ
יָך. מאמץ  ָלךְְְ האדמה. ֵזַעת ַאּפֶ

. נלקחת. ֶאל־ָעָפר  ּתָ חְְְ רב. ֻלּקָ
ׁשּוב במותך.  ּתָ

ם. הלביש  ׁשֵ ּבִ ַוַּיַעׂש. עשה. ַוַּילְְְ

אותם. 

ג

רביעי
ּנּו.  ַאַחד ִמּמֶ ֵהן. הלוא. ּכְְ

ן.  כאחד מיצורי מרום. ּפֶ
עָֹלם. ואז יחיה  שמא. ָוַחי לְְ

ֵחהּו. גירש  ּלְְ ׁשַ לעולם. ַויְְְ
ן.  ּכֵ ח. נלקח. ַוַּיׁשְְְ אותו. ֻלּקַ

ֻרִבים.  ֶדם. ממזרח. ּכְְ הניח. ִמּקֶ
סוג של מלאכים. ַלַהט ַהֶחֶרב 

ֶכת. המתנועעת תמיד.  ַהּפֶ תְְְ ַהּמִ

ד
ד

ַהר.  ָיַדע. בִקרבה זוגית. ַוּתַ

הרתה. ָקִניִתי ִאיׁש ֶאת־ה'. 
זכיתי באיש עם ה'. ַוּתֶֹסף. 
ץ ָיִמים. לאחר  הוסיפה. ִמּקֵ

שנים. ַוָּיֵבא. הביא. 
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כֹ֥רֹות  יא ַגם־־־־־֛הּוא ִמּבְְ ֶבל ֵהִב֥ ֶה֨ ה ַלֽיהֽוה׃ וְְ ָח֖ ה ִמנְְְ ֲאָדָמ֛ י ָהֽ ִר֧ ִין ִמּפְְ ַק֜

ִין  ֶאל־ַק֥ ָחֽתֹו׃ וְְ ֶאל־־־ִמנְְְ ֶבל וְְ ע יה֔וה ֶאל־־־ֶה֖ ַוִּיׁ֣שַ ן,  ֵבֶה֑ ֶחלְְְ ּוֵמֽ צֹא֖נֹו 

ַוּ֥יֹאֶמר  ָנֽיו׃  ּפָ ֖לּו  ִּיּפְְ ַוֽ ֔אֹד,  ִי֙ן מְְ ַק֙ ַוִּיַ֤חר לְְ ָע֑ה.  ׁשָ ֣לֹא  ָח֖תֹו  ֶאל־ִמנְְְ וְְ

ָפֶנֽיָך?׃ ֲה֤לֹוא ִאם־ ֥לּו  ָנֽפְְ ה  ָלּ֖מָ וְְ ךְְְ  ָל֔ ָרה  ָח֣ ה  ּמָ ָל֚ ִין׃  יה֖וה ֶאל־־־־־ָק֑

יָך֙  ֵאֶל֙ את רֵֹב֑ץ, וְְ ֣ ַ֖תח ַחּטָ יב — ַלּפֶ ִא֙ם ֣לֹא ֵתיִט֔ ת, וְְ ֵא֔ יִטי֙ב — ׂשְְ ּתֵ

ֹו׃  ל־ּבֽ ׁשָָ מְְְ ה ּתִ ֖ ַאּתָ ּוָק֔תֹו וְְ ׁש֣ ּתְְ

קין הורג את הבל
זאת  בעקבות  אח.  לרצח  מובילה  והשנאה  שנאה,  מולידה  קין  של  קנאתו 

נגזרים על קין, עובד האדמה, חיי נדודים. 

ִין ֶאל־ ם ַק֛ ה, ַוָּי֥קָָ ֶד֔ ָ ׂשּ ם ּבַ יֹוָת֣ הְְְ ֽ ִה֙י ּבִ יו, ַוֽיְְְ ֶבל ָאִח֑ ִין ֶאל־ֶה֣ ַוּ֥יֹאֶמר ַק֖

יָך?  ָאִח֑ ֶבל  ֶה֣ י  ֵא֖ ִין׃  ַוּ֤יֹאֶמר יהו֙ה ֶאל־ַק֔ ֵגֽהּו׃  ַוַּיַֽהרְְְ יו  ָאִח֖ ֶבל  ֶה֥

יָת?  ֑ ה ָעׂשִ ַוּ֖יֹאֶמר׃ ֶמ֣ י ָאֽנִֹכי?׃  ר ָאִח֖ י, ֲהׁשֵֹמ֥ ּתִ עְְְ ָיַד֔ ַוּ֙יֹאֶמ֙ר׃ ֣לֹא 

ה  ּתָ ה ָא֣רּור ָא֑ ֖ ַעּתָ וְְ ה׃  ֲאָדָמֽ י ִמן־־־ָהֽ ים ֵאַל֖ ֽצֲֹעִק֥ יָך  י ָאִח֔ ֵמ֣ ּדְְ ֚קֹול 

ָך׃  יָך ִמָּיֶדֽ י ָאִח֖ ֵמ֥ ַחת ֶאת־־־־־ּדְְ יָה ָלַק֛ ה ֶאת־־־־־ּפִ֔ ָת֣ ֽצְְ ר ּפָ ֣ ֲאָדָמ֙ה ֲאׁשֶ ִמן־־־־־ָהֽ

ֶי֥ה  הְְְ ָוָנ֖ד ּתִ , ָנ֥ע  ךְְְ ּה ָל֑ ת־ּכָֹח֖ ף ּתֵ ה, ֽלֹא־־־ֹתֵס֥ ֲאָדָמ֔ ֲעבֹ֙ד ֶאת־־־־־ָה֣ ֤י ַתֽ ּכִ

ּתָ  ׁשְְְ ַר֨ ּגֵ ֵה֩ן  ֹוא׃  ׂשֽ ִמּנְְ ֲעוִֹנ֖י  ֥דֹול  ּגָ ִין ֶאל־יה֑וה׃  ַק֖ ַוּ֥יֹאֶמר  ֶרץ׃  ָבָאֽ

ָוָנ֙ד  ָנ֤ע  יִתי  ָהִי֜ וְְ ר,  ֵת֑ ֶאּסָ ֶנ֖יָך  ּוִמּפָ ה  ֲאָדָמ֔ ָהֽ ֵנ֣י  ּפְְ ַהּ֗יֹום ֵמַעל֙  י  אִֹת֜

ג  ל־־־־־הֵֹר֣ ַוּ֧יֹאֶמר ֣לֹו יה֗וה׃ ָלֵכ֙ן ּכָָ ֵגִֽני׃  ַיַֽהרְְְ י  ִא֖ ל־ֽמֹצְְ ָהָי֥ה כָָ וְְ ֶרץ,  ָא֔ ּבָ

י ַהּכֹות־־אֹ֖תֹו  ֥ ּתִ ִבלְְְ ִי֙ן ֔אֹות לְְ ַק֙ ם יה֤וה לְְ ׂשֶ ַוָּי֨ ם.  ֑ ֻיּקָ ִים  ָעַת֖ בְְְ ִין ׁשִ ַק֔

ַמת־־ ֶרץ־־־֖נֹוד ִקדְְְ ֶאֽ ּבְְ ב  ַוֵּיׁ֥שֶ ֵנ֣י יה֑וה,  פְְְ ִין ִמּלִ ַק֖ ַוֵּיֵ֥צא  ֽאֹו׃  ל־ֽמֹצְְ ּכָָ

ֶדן׃  ֵעֽ

שושלת קין 
דווקא קין וצאצאיו מביאים לידי ביטוי את היצירתיות האנושית, הן בבנייה 

הן בעיצוב תרבות ופיתוחה. 

יר,  ִע֔ ֶֹנה  ּב֣ ִה֙י  ַוֽיְְְ  . ֶלד ֶאת־ֲח֑נֹוךְְְ ֣ ַוּתֵ ַהר  ֖ ַוּתַ ֹו,  ּת֔ ִי֙ן ֶאת־־־ִאׁשְְְ ַק֙ ַוֵּיַ֤דע 

ד  ִעיָר֕ ד וְְ ֙ ֶאת־ִעיָר֔ ֵל֤ד ַלֲֽחנֹוךְְְ ׃ ַוִּיּוָ ֥נֹו ֲחֽנֹוךְְְ ם ּבְְ ֖ ׁשֵ יר ּכְְ ם ָהִע֔ ֣ ָר֙א ׁשֵ ַוִּיקְְְ

ד  ל ָיַל֥ ֵא֖ ֽתּוׁשָ ל ּומְְְ ֵא֔ ֣תּוׁשָ ל ָיַל֙ד ֶאת־מְְ ִחָּייֵא֗ ל ּומְְְ ֽחּוָיֵא֑ ָיַל֖ד ֶאת־מְְ

ם  ֥ ׁשֵ וְְ ה  ַאַח֙ת ָעָד֔ ָהֽ ֤ם  ׁשֵ ים,  ֑ ָנׁשִ י  ֣ ּתֵ ׁשְְ ֶלֶ֖מךְְְ  ח־־֥לֹו  ַוִּיּֽקַ ׃  ֶאת־־־ָלֶֽמךְְְ

ֵבֶהן.  ָחה. מתנה. ֵמֶחלְְְ ִמנְְְ

ע.  מן המובחר שבהן. ַוִּיׁשַ
ָעה. פנה. ַוִּיַחר  פנה. ׁשָ
ָניו.  לּו ּפָ ַקִין. כעס. ַוִּיּפְְ לְְ

ֵאת.  יִטיב ׂשְְ התעצב. ִאם־ּתֵ
אם תיטיב את מעשיך, 

ַתח  תתרומם ותתנשא. ַלּפֶ
את רֵֹבץ. החטא אורב לך  ַחּטָ

ׁשּוָקתֹו של  בפתח. ֵאֶליָך ּתְְ
ל־ּבֹו אם  ׁשָָ מְְְ ה ּתִ החטא. ַאּתָ

תרצה. 

ם. קם. יֹוָתם. כשהיו. ַוָּיקָָ הְְְ  ּבִ

ֵגהּו.  ֶאל־ֶהֶבל. על הבל. ַוַּיַהרְְְ

ֵמי  הרג אותו. ֵאי. איפה. ּדְְ
ָתה.  צְְ ָאִחיָך. דמו של אחיך. ּפָ

פתחה. לֹא־־־ֹתֵסף... ָלְך. לא 
תוסיף לתת לך את כוחה. ָנע 

דֹול ֲעוִֹני  ָוָנד. נודד, נווד. ּגָ

ׂשֹוא. קשה לשאת את  ִמּנְְ

ֵתר.  עונשי. ֵהן. הלוא. ֶאּסָ
ֵגִני.  ִאי ַיַהרְְְ ל־מֹצְְ אסתתר. כָָ

כל מי שיפגוש אותי יהרוג 
ם. יינקם  ָעַתִים ֻיּקָ בְְְ אותי. ׁשִ

ם. הטביע. אֹות.  פי שבע. ַוָּיׂשֶ
י ַהּכֹות־־ ּתִ ִבלְְְ סימן מיוחד. לְְ

ב.  אֹתֹו. שלא יהרוג אותו. ַוֵּיׁשֶ

ַמת־־ֵעֶדן. מזרחית  התגורר. ִקדְְְ
לעדן. 

ִהי קין ּבֶֹנה ִעיר.  ַויְְְ

חמישי
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ב ֖אֶֹהל  ֥ יֹׁשֵ י  ה ֲאִב֕ ה ֶאת־ָיָב֑ל, ֣הּוא ָהָי֔ ֶלד ָעָד֖ ֥ ַוּתֵ ֽה׃  ִנ֖ית ִצּלָ ֵ ַהׁשּ

עּוָגֽב׃  ֹור וְְ ּנ֖ ל־ּתֵֹפׂ֥ש ּכִ י ּכָָ ה ֲאִב֕ יו יּוָב֑ל, ֣הּוא ָהָי֔ ם ָאִח֖ ֥ ׁשֵ ֶנֽה׃ וְְ ּוִמקְְְ

ת  ֖חֹׁשֶ נְְ ׁש  ל־־־־־חֵֹר֥ ּכָָ ׁש  ִין, לֵֹט֕ ַק֔ ּוַבל  ָד֙ה ֶאת־־־ּת֣ ָיֽלְְ וא  ֣ה ַגם־־־ִה֗ ִצּלָ וְְ

ה׃  ִין ַנֲֽעָמֽ ּוַבל־־־־־ַק֖ ֶז֑ל, ַוֲא֥חֹות ּתֽ ּוַברְְְ

למך מתוודה
על־פי המדרש, הרג למך את קין בשגגה, ועל כך הוא מתנצל באוזני נשותיו.

ה  ֲאֵזּ֖נָ ֶמךְְְ ַהֽ י ֶל֔ ֣ ׁשֵ י, נְְ ַען קֹוִל֔ ַמ֣ ֙ה ׁשְְ ִצּלָ ה וְְ יו׃ ָעָד֤ ָנׁשָ֗ ֶמךְְְ לְְ ַוּ֨יֹאֶמר ֶל֜

ִים  ָעַת֖ בְְְ י ׁשִ ֥ ּכִ י?׃  ָרִתֽ ֽ ַחּבֻ ֶיֶ֖לד לְְ וְְ י  ִע֔ ִפצְְְ ֙י לְְ ּתִ גְְְ יׁש ָהַר֙ י ִא֤ ֣ ּכִ י,  ָרִת֑ ִאמְְְ

ָעֽה׃  בְְְ ׁשִ ים וְְ ִע֥ בְְְ ֶלֶ֖מךְְְ ׁשִ ִין וְְ ם־־־ָק֑ ֻיּֽקַ

י  ֣ ת, ּכִ ֑ ֖מֹו ׁשֵ א ֶאת־ׁשְְ ָר֥ קְְְ ן ַוּתִ ֶלד ּבֵ֔ ֣ ֹו, ַוּתֵ ּת֔ ם עֹו֙ד ֶאת־־־ִאׁשְְְ ַדע ָאָד֥ ַוֵּי֨

ם־ ֤ת ּגַ ׁשֵ ִין׃ ּולְְְ י ֲהָר֖גֹו קָֽ ֥ ֶבל ּכִ ַחת ֶה֔ ֣ ר ּתַ ת־ִל֤י ֱאלִֹהי֙ם ֶזַ֣רע ַאֵח֔ ׁשָ

ם  ֥ ׁשֵ ּבְְ ֖רֹא  ל ִלקְְְ ז הּוַח֔ ָא֣ ֖מֹו ֱא֑נֹוׁש,  א ֶאת־ׁשְְ ָר֥ ַוִּיקְְְ ן  ד־ּבֵ֔ ֻיּֽלַ הּו֙א 

יהֽוה׃

תולדות אדם
הראשונים  בדורות  האנושות  תולדות  של  תמציתית  רשימה  מוצגת  כעת 

לקיומה. 

ים  ֥מּות ֱאלִֹה֖ דְְְ ם, ּבִ ֤רֹא ֱאלִֹהי֙ם ָאָד֔ ֗יֹום ּבְְ ם, ּבְְ ֖דֹת ָאָד֑ ֹולְְ ֶפר ּתֽ ֶז֣ה ֵס֔

ָמ֙ם  א ֶאת־ׁשְְ ָר֤ ם, ַוִּיקְְְ ֶרךְְְ אָֹת֗ ָב֣ ם, ַויְְְ ָרָא֑ ֵקָב֖ה ּבְְ ה אֹֽתֹו׃ ָזָכ֥ר ּונְְְ ֥ ָעׂשָ

ַוּ֥יֹוֶלד  ה  ָנ֔ ׁשָ ַא֙ת  ּומְְְ ים  ֤ לֹׁשִ ׁשְְ ם  ָאָד֗ י  ִח֣ ַויְְְ ם׃  ָאֽ רְְ ֽ ִהּבָ ֖יֹום  ּבְְ ם  ָאָד֔

ֲחֵר֙י  ם ַאֽ י־ָאָד֗ ֵמֽ יְְ ֣יּו  ַוִּֽיהְְְ ת׃  ֽ ֖מֹו ׁשֵ א ֶאת־ׁשְְ ָר֥ ַוִּיקְְְ ֑מֹו,  ַצלְְְ ּכְְ מּו֖תֹו  דְְְ ּבִ

֞יּו  ַוִּיֽהְְְ ּוָבֽנֹות׃  ִנ֖ים  ּבָ ַוּ֥יֹוֶלד  ָנ֑ה,  מֶֹנ֥ה ֵמ֖אֹת ׁשָ ת ׁשְְ ֽהֹוִלי֣דֹו ֶאת־ׁשֵ֔

ָנ֑ה  ׁשָ ים  ֖ לֹׁשִ ּוׁשְְְ ה  ָנ֔ ׁשָ ֵמאֹו֙ת  ע  ֤ ׁשַ ּתְְ י  ר־ַח֔ ֲאׁשֶ ָאָד֙ם  י  ֵמ֤ ל־יְְ ּכָָ

ַוָּיֽמֹת׃

ִחי־ יְְְ ַוֽ ַוּ֖יֹוֶלד ֶאת־ֱאֽנֹוׁש׃  ָנ֑ה,  ׁשָ ת  ַא֣ ּומְְְ ִנ֖ים  ׁשָ ׁש  ָחֵמ֥ ת  ִחי־ׁשֵ֕ יְְְ ַוֽ

ָנ֑ה,  מֶֹנ֥ה ֵמ֖אֹות ׁשָ ים ּוׁשְְְ ִנ֔ ַבע ׁשָ ֣ ֲחֵר֙י ֽהֹוִלי֣דֹו ֶאת־ֱא֔נֹוׁש ׁשֶ ת ַאֽ ׁשֵ֗

ע  ֥ ׁשַ ה ּותְְְ ָנ֔ ֵר֙ה ׁשָ ֤ים ֶעׂשְְְ ּתֵ ת ׁשְְ ֵמי־ׁשֵ֔ ל־יְְ יּו֙ ּכָָ ִנ֖ים ּוָבֽנֹות׃ ַוִּיֽהְְְ ַוּ֥יֹוֶלד ּבָ

ָנ֑ה ַוָּיֽמֹת׃ ֵמ֖אֹות ׁשָ

ֶנה. ראש  ב אֶֹהל ּוִמקְְְ ֲאִבי יֹׁשֵ

ל־ּתֵֹפׂש  לנוודים בעלי הצאן. ּכָָ
ל...  עּוָגב. נגנים. לֵֹטׁש ּכָָ ּנֹור וְְ ּכִ

ֶזל. מעבד מתכות.  ּוַברְְְ

ָרִתי.  ה ִאמְְְ ַמַען. שמענה. ַהֲאֵזּנָ ׁשְְ

י  ּתִ י ִאיׁש ָהַרגְְְ האזינו לדברי. ּכִ
ִעי. וכי בזדון הרגתי  ִפצְְְ לְְ

ָרִתי. לא הרגתי  ַחּבֻ ֶיֶלד לְְ אדם? וְְ
ָעַתִים  בְְְ י אם ׁשִ ילד במתכוון. ּכִ

ם )- יינקם( ָקִין,  )פי שבע( ֻיּקַ
ִעים  בְְְ ֶלֶמךְְְ פי ׁשִ שרצח בזדון. וְְ

ָעה.  בְְְ ׁשִ וְְ

ַחת ֶהֶבל.  ת־ִלי. נתן לי. ּתַ ׁשָ

ן.  ד־ּבֵ במקום הבל. ֻיּלַ
רֹא  נולד. הּוַחל. התחילו. ִלקְְְ

ם ה'. בדרכים מאורגנות של  ׁשֵ ּבְְ

מעשים דתיים. 

ד

ה דששי
רֹא.  ֵסֶפר. סיפור. ּבְְ

ָרָאם. ברא  שברא. ּבְְ
ים  לֹׁשִ ִחי. חי. ׁשְְ אותם. ַויְְְ

ָנה. מאה ושלושים  ַאת ׁשָ ּומְְְ

מּותֹו  דְְְ שנה. ַוּיֹוֶלד. הוליד בן ּבִ
מֹו. ַוָּימֹת. והוא מת. ַצלְְְ ּכְְ

ַאת. ומאה.  ּומְְְ
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ֲחֵר֙י  ַאֽ י ֱא֗נֹוׁש  ִח֣ ַויְְְ ַוּ֖יֹוֶלד ֶאת־ֵקיָנֽן׃  ָנ֑ה,  ׁשָ ים  ִע֣ ׁשְְְ ּתִ י ֱא֖נֹוׁש  ִח֥ ַויְְְ

ָנ֑ה, ַוּ֥יֹוֶלד  מֶֹנ֥ה ֵמ֖אֹות ׁשָ ה ּוׁשְְְ ָנ֔ ֵר֙ה ׁשָ ן ֲחֵמׁ֤ש ֶעׂשְְְ ֽהֹוִלי֣דֹו ֶאת־ֵקיָנ֔

ָנ֑ה  ע ֵמ֖אֹות ׁשָ ֥ ׁשַ ים ּותְְְ ִנ֔ ׁש ׁשָ י ֱא֔נֹוׁש ָחֵמ֣ ֵמ֣ ל־יְְ יּו֙ ּכָָ ִנ֖ים ּוָבֽנֹות׃ ַוִּיֽהְְְ ּבָ

ַוָּיֽמֹת׃

ֲחֵר֙י  ן ַאֽ י ֵקיָנ֗ ִח֣ ַויְְְ ל׃  ֵאֽ ֲהַללְְְ ַוּ֖יֹוֶלד ֶאת־ַמֽ ָנ֑ה,  ים ׁשָ ִע֣ בְְְ י ֵקיָנ֖ן ׁשִ ִח֥ ַויְְְ

ָנ֑ה, ַוּ֥יֹוֶלד  מֶֹנ֥ה ֵמ֖אֹות ׁשָ ה ּוׁשְְְ ָנ֔ ים ׁשָ ִע֣ ּבָ ל ַארְְְ ֵא֔ ֲהַללְְְ ֽהֹוִלי֣דֹו ֶאת־ַמֽ

ָנ֑ה  ע ֵמ֖אֹות ׁשָ ֥ ׁשַ ים ּותְְְ ִנ֔ ר ׁשָ ן ֶעׂ֣שֶ י ֵקיָנ֔ ֵמ֣ ל־יְְ יּו֙ ּכָָ ִנ֖ים ּוָבֽנֹות׃ ַוִּיֽהְְְ ּבָ

ַוָּיֽמֹת׃

י  ִח֣ ַויְְְ ֶרד׃  ַוּ֖יֹוֶלד ֶאת־יָֽ ָנ֑ה,  ים ׁשָ ֣ ִ ׁשּ ׁשִ ִנ֖ים וְְ ׁש ׁשָ ל ָחֵמ֥ ֵא֔ ֲהַללְְְ י ַמֽ ִח֣ ַויְְְ

מֶֹנ֥ה ֵמ֖אֹות  ה ּוׁשְְְ ָנ֔ ים ׁשָ ֣ לֹׁשִ ֶרד ׁשְְ ֲחֵר֙י ֽהֹוִלי֣דֹו ֶאת־ֶי֔ ל ַאֽ ֵא֗ ֲהַללְְְ ַמֽ

ִעי֙ם  ִתׁשְְְ ל ָחֵמׁ֤ש וְְ ֵא֔ ֲהַללְְְ י ַמֽ ֵמ֣ ל־יְְ יּו֙ ּכָָ ִנ֖ים ּוָבֽנֹות׃ ַוִּיֽהְְְ ָנ֑ה, ַוּ֥יֹוֶלד ּבָ ׁשָ

ָנ֑ה ַוָּיֽמֹת׃ מֶֹנ֥ה ֵמ֖אֹות ׁשָ ה ּוׁשְְְ ָנ֔ ׁשָ

׃  ַוּ֖יֹוֶלד ֶאת־ֲחֽנֹוךְְְ ָנ֑ה,  ׁשָ ת  ַא֣ ָנ֖ה ּומְְְ ׁשָ ים  ֛ ִ ׁשּ ׁשִ וְְ ִים  ֧ ּתַ ׁשְְ ֶרד  ִחי־ֶי֕ ַוֽיְְְ

ַוּ֥יֹוֶלד  ָנ֑ה,  ׁשָ מֶֹנ֥ה ֵמ֖אֹות  ֲחֵר֙י ֽהֹוִלי֣דֹו ֶאת־ֲח֔נֹוךְְְ ׁשְְ ַאֽ ֶרד  ִחי־ֶי֗ ַוֽיְְְ

ע  ֥ ׁשַ ּותְְְ ה  ָנ֔ ׁשָ י֙ם  ִ ׁשּ ׁשִ וְְ ִים  ֤ ּתַ ׁשְְ ֶרד  ֵמי־־־־־ֶי֔ ל־יְְ ּכָָ יּו֙  ַוִּיֽהְְְ ּוָבֽנֹות׃  ִנ֖ים  ּבָ

ָנ֑ה ַוָּיֽמֹת׃ ֵמ֖אֹות ׁשָ

ךְְְ  ַהּלֵ֨ ַוִּיתְְְ ַלח׃  ֽ תּוׁשָ ַוּ֖יֹוֶלד ֶאת־־־־־מְְ ָנ֑ה,  ים ׁשָ ֖ ִ ׁשּ ׁשִ וְְ ׁש  י ֲח֔נֹוךְְְ ָחֵמ֥ ִח֣ ַויְְְ

֥לֹׁש ֵמ֖אֹות  ַלח ׁשְְ תּוׁשֶ֔ ֲחֵר֙י ֽהֹוִלי֣דֹו ֶאת־מְְ ים ַאֽ ֱאלִֹה֗ ֲח֜נֹוךְְְ ֶאת־־־־־ָהֽ

ה  ָנ֔ י֙ם ׁשָ ִ ׁשּ ׁשִ י ֲח֑נֹוךְְְ ָחֵמׁ֤ש וְְ ֵמ֣ ל־־־יְְ י ּכָָ ִה֖ ִנ֖ים ּוָבֽנֹות׃ ַויְְְ ָנ֑ה, ַוּ֥יֹוֶלד ּבָ ׁשָ

י־ ֽ ּכִ ּנּו  ֵאיֶנ֕ וְְ ים,  ֱאלִֹה֑ ךְְְ ֲח֖נֹוךְְְ ֶאת־ָהֽ ֥ ַהּלֵ ַוִּיתְְְ ָנֽה׃  ֥לֹׁש ֵמ֖אֹות ׁשָ ּוׁשְְְ

ים׃ ח אֹ֖תֹו ֱאלִֹהֽ ָלַק֥

׃  ָנ֑ה, ַוּ֖יֹוֶלד ֶאת־ָלֶֽמךְְְ ת ׁשָ ַא֣ ָנ֖ה ּומְְְ מִֹנ֛ים ׁשָ ַ֧בע ּוׁשְְְ ַלח ׁשֶ תּוׁשֶ֔ י מְְ ִח֣ ַויְְְ

ה  ָנ֔ ׁשָ מֹוִני֙ם  ּוׁשְְְ ִים  ֤ ּתַ ׁשְְ ֶמךְְְ  ֲחֵר֙י ֽהֹוִלי֣דֹו ֶאת־ֶל֔ ַאֽ ַלח  תּוׁשֶ֗ י מְְ ִח֣ ַויְְְ

ַלח  תּוׁשֶ֔ י מְְ ֵמ֣ ל־־־־־יְְ יּו֙ ּכָָ ִנ֖ים ּוָבֽנֹות׃ ַוִּיֽהְְְ ָנ֑ה, ַוּ֥יֹוֶלד ּבָ ע ֵמ֖אֹות ׁשָ ַב֥ ּוׁשְְְ

ָנ֑ה ַוָּיֽמֹת׃ ע ֵמ֖אֹות ׁשָ ֥ ׁשַ ה ּותְְְ ָנ֔ י֙ם ׁשָ ִ ׁשּ ׁשִ ע וְְ ׁ֤שַ ּתֵ

א  ָר֧ ַוִּיקְְְ ן׃  ֽ ּבֵ ַוּ֖יֹוֶלד  ָנ֑ה,  ת ׁשָ ַא֣ ָנ֖ה ּומְְְ מִֹנ֛ים ׁשָ ִים ּוׁשְְְ ֧ ּתַ ֶמךְְְ ׁשְְ ִחי־ֶל֕ ַוֽיְְְ

ינּו, ִמן־ ֣בֹון ָיֵד֔ ִעּצְְ נּו֙ ּוֵמֽ ֲעׂשֵ֙ ֽ ּמַ ַנֲֽחֵמ֤נּו ִמֽ ה יְְ ֞ ֛מֹו ֖נַֹח ֵלא֑מֹר׃ ֶז֠ ֶאת־ׁשְְ

ֲחֵר֙י ֽהֹוִלי֣דֹו ֶאת־֔נַֹח  ֶמךְְְ ַאֽ ִחי־ֶל֗ ַוֽיְְְ ּה יהֽוה׃  ֲרָר֖ ֵאֽ ר  ֥ ה ֲאׁשֶ ֲאָדָמ֔ ָה֣

ךְְְ ֲחנֹוךְְְ ֶאת־־־־־ָהֱאלִֹהים. עסק  ַהּלֵ ַוִּיתְְְ

ֵאיֶנּנּו עוד  בעבודת הבורא. וְְ
י־ָלַקח אֹתֹו ֱאלִֹהים  בעולם. ּכִ

אליו. 

שביעי

ַנֲחֵמנּו. הילד הזה ינחם  ֶזה יְְ

בֹון ָיֵדינּו. מעמל  אותנו. ֵמִעּצְְ
כפינו. ֵאֲרָרּה. קילל אותה. 
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להרחבה < עוד על הכוחות הפועלים בנפש האדם, ראו ספר המחשבה עמ' 205 ואילך.

ּוָבֽנֹות׃  ִנ֖ים  ּבָ ַוּ֥יֹוֶלד  ָנ֑ה,  ׁשָ ׁש ֵמ֖אֹת  ַוֲֽחֵמ֥ ה  ָנ֔ ׁשָ ִעי֙ם  ִתׁשְְְ וְְ ָחֵמׁ֤ש 

ָנ֑ה  ׁשָ ֵמ֖אֹות  ע  ַב֥ ּוׁשְְְ ה  ָנ֔ ׁשָ ִעי֙ם  בְְְ ׁשִ וְְ ַ֤בע  ׁשֶ ֶמךְְְ  ֵמי־ֶל֔ ל־יְְ ּכָָ ִה֙י  יְְְ ַוֽ

ַוָּיֽמֹת׃

ם  ם ֶאת־ָח֥ ֖ ַח ֶאת־־־ׁשֵ ֔נֹ ַוּ֣יֹוֶלד  ָנ֑ה,  ׁשָ ׁש ֵמ֖אֹות  ן־־־ֲחֵמ֥ ּבֶ ַח  ִהי־֕נֹ יְְְ ַוֽ

ֶאת־ָיֶֽפת׃  וְְ

האנושות מכזיבה
עם התרחבות החברה האנושית מתברר שיצר האדם ויכולת הבחירה שלו 

מופנים בעיקר לכיוונים רעים.

ם׃  ֥דּו ָלֶהֽ ֻיּלְְ ה, ּוָב֖נֹות  ֲאָדָמ֑ ֵנ֣י ָהֽ ם ָל֖רֹב ַעל־ּפְְ ָאָד֔ ל ָהֽ י־ֵהֵח֣ ֽ ּכִ ִה֙י  ַוֽיְְְ

֤חּו  ַוִּיקְְְ ה,  ּנָ ֵה֑ י טֹ֖בֹת  ֥ ּכִ ם  ָאָד֔ ָהֽ ֣נֹות  ֱאלִֹהי֙ם ֶאת־ּבְְ ֵני־ָהֽ ֤אּו בְְ ַוִּירְְְ

י  רּוִח֤ ֽלֹא־ָי֨דֹון  יה֗וה׃  ַוּ֣יֹאֶמר  רּו׃  ָחֽ ּבָ ר  ֥ ֲאׁשֶ ֹל  ִמּכ֖ ים  ָנׁשִ֔ ָלֶה֙ם 

ָנֽה׃  ים ׁשָ ִר֖ ֶעׂשְְְ ה וְְ יו ֵמָא֥ ָה֣יּו ָיָמ֔ ר, וְְ ֑ ֖ם ֣הּוא ָבׂשָ ּגַ ׁשַ ם, ּבְְ עָֹל֔ ָאָד֙ם לְְ ָבֽ

ֵנ֤י  ר ָי֜בֹאּו ּבְְ ן ֲאׁשֶ֨ ֲחֵרי־ֵכ֗ ַג֣ם ַאֽ ים ָהֵה֒ם, וְְ ָּיִמ֣ ֶר֮ץ ּבַ ים ָה֣יּו ָבָא֘ ִפִל֞ ַהּנְְ

ר  ֥ ים ֲאׁשֶ ּבִֹר֛ ַהּגִ ה  ֵהּ֧מָ ם,  ֖דּו ָלֶה֑ ָיֽלְְ וְְ ם  ָאָד֔ ָהֽ ֣נֹות  ֱאלִֹהי֙ם ֶאל־ּבְְ ָהֽ

ֶרץ,  ָא֑ ּבָ ם  ָאָד֖ ָהֽ ת  ה ָרַע֥ ֛ ַרּבָ י  ֥ ּכִ א יה֔וה  ַוַּי֣רְְְ ם׃  ֽ ֵ י ַהׁשּ ֥ ׁשֵ עֹוָל֖ם ַאנְְְ ֵמֽ

ה  ֥ י־ָעׂשָ ֽ ֶ֣חם יה֔וה ּכִ ל־־־ַהּֽיֹום׃ ַוִּיּנָ ע ּכָָ ק ַר֖ ֹו ַר֥ ֣בֹת ִלּב֔ ׁשְְ ֶצ֙ר ַמחְְְ ל־־־־־ֵי֙ כָָ וְְ

ה  ֶח֨ ַוּ֣יֹאֶמר יה֗וה׃ ֶאמְְְ ֹו׃  ֖ב ֶאל־־־־־ִלּבֽ ַעּצֵ ַוִּיתְְְ ֶרץ,  ָא֑ ּבָ ם  ָאָד֖ ֶאת־ָהֽ

ה  ֵהָמ֔ ָאָד֙ם ַעד־ּבְְ ה, ֵמֽ ֲאָדָמ֔ ֵנ֣י ָהֽ אִת֙י ֵמַעל֙ ּפְְ ָר֙ ר־ּבָ ם ֲאׁשֶ ָאָד֤ ֶאת־ָהֽ

ם׃  יִתֽ י ֲעׂשִ ֥ י ּכִ ּתִ מְְְ י ִנַח֖ ֥ ִים, ּכִ ָמ֑ ָ ַעד־֣עֹוף ַהׁשּ ֶמׂש וְְ ַעד־ֶר֖

ֵעיֵנ֥י יהֽוה׃ ן ּבְְ ָצא ֵח֖ ֕נַֹח ָמ֥ וְְ

י־ֵהֵחל ָהָאָדם ָלרֹב.  ּכִ

המין האנושי התחיל 
ֵני־ דּו. נולדו. בְְ להתרבות. ֻיּלְְ

ָהֱאלִֹהים. בני השרים, או: 

ה.  י טֹבֹת ֵהּנָ מלאכים. ּכִ
שהן יפות. ָידֹון. ישרה 

ם. מפני שגם  ּגַ ׁשַ בקביעות. ּבְְ
ִפִלים.  ר. נְְ הּוא אינו אלא ָבׂשָ

ר ָיבֹאּו.  ענקים. ֲאׁשֶ
דּו ָלֶהם  ָילְְ ביחסי אישות. וְְ
ה. הם, הבנים  נפילים. ֵהּמָ
ר היו  ּבִֹרים ֲאׁשֶ שנולדו, ַהּגִ

ם.  ֵ י ַהׁשּ ׁשֵ ידועים ֵמעֹוָלם בתור ַאנְְְ
א.  האנשים המפורסמים. ַוַּירְְְ

ֶחה.  ֶחם. התחרט. ֶאמְְְ ראה. ַוִּיּנָ
י.  ּתִ אשמיד. ִנַחמְְְ

יִתם. עשיתי  התחרטתי. ֲעׂשִ
אותם. 
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