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 הקדמה קצרה למהדורת| 
׳התנ"ך המבואר׳

יודעים המעיינים ואפילו הקורא הפשוט שיצירת פירוש חדש למקרא היא 
מעשה לא פשוט הזקוק לשפע ברכות שמים מעל ולמאמצים רבים מתחת. 
בכתיבת פירוש למקרא, ולתורה בפרט, כרוכים שני קשיים מהותיים. הקושי 
נתון בעצם היומרה להתייחס לטקסט העליון ביותר והמקודש  האחד 
ביותר שבגדר הנמצא ולהיצמד אליו בצורה כלשהי. הקושי השני נובע מכך 
שכבר נכתבו למקרא במשך 3,000 שנה פירושים רבים מאוד, והפירושים 
הללו נוצרו על ידי אנשים גדולים מכל ההיסטוריה שלנו; ומי יכול להתיימר 

להצטרף אל חבורה קדושה זו, ואפילו רק להיאחז בשוליה?!

את מפתח הכניסה למעשה נכבד זה אפשר למצוא בדברים שאמר רש״י 
לנכדו הרשב״ם )שכתב גם הוא פירוש לתורה(, שאילו היה בכוחו, היה 
כותב עוד פירוש לפי "הפשטות המתחדשים בכל יום״.1 בכל דור ובכל 
יום עשוי להיפתח אור חדש או זווית ראייה חדשה. אכן, לא רק פירושים 
וחידושים מתחדשים בעולם, בכל דור מתעוררות שאלות חדשות בקרב 
לומדי התנ״ך, הן מתוך מה שמעסיק את הלומד באופן אישי הן מתוך 
עניינים האופייניים לתקופתו ולזמנו. כך אפשר לראות בדברי המפרשים 
הגדולים שכתבו במשך הדורות כי שאלות שעסק בהן האחד אינן מסוג 
השאלות שהטרידו את חברו. גם היום יש, תודה לא–ל, לומדים ומעיינים 
עיון  לב,  תשומת  המצריכות  באמתחותיהם  חדשות  ושאלות  בתנ״ך 
והסבר חדשים. כל אלה מאירים את דברי תורת הנצח במגוון הסתכלויות 

המולידות “פשטות המתחדשים בכל יום״. 

הביאור שלפנינו מבקש לפרש את התורה במישור הפשט. לכאורה זהו 
המישור הפשוט ביותר, אך לאמתו של דבר הוא הקשה ביותר. הפירושים 
על דרך הרמז, הדרש או הסוד פתוחים יותר. המפרשים בדרכים אלו הם 
המצויים  דברים אחרים  לבין  הפסוקים שלפניהם  בין  לקשר  חורין  בני 
במרחבי הרמז, הדרש או הסוד, והם כבולים פחות למלות התורה שבכתב 
ולמושגיה. לעומת זאת, בהגדרתו של הפשט ובדרכי יישומו התחבטו רבים. 
שכן פירוש פשוטו של מקרא צריך להיות אחוז באופן הדוק במשמעות 
המילולית והדקדוקית של המלים ולא להניח ידו גם מהקשרן התחבירי 

פירוש הרשב״ם בראשית לז,ב.  .1
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הכשמות

‘וידבר ה‘ אל משה לאמר‘ זהו הפסוק הנפוץ העולם
ֵּלאמֹר משמשת  בפשטות  בתורה.  ביותר 
בתנ”ך כפי שמשמשות היום הנקודתיים.

לקחת  היא  תרומה‘ הדרישה  לי  ‘ויקחו 
תרומה ולא לתת תרומה משום שהתרומה 

אינה ניתנת בפועל לה‘. ניסוח זה מורה על 
ערכה של התרומה לשם ה‘ בלקיחתם של 
התורמים מתוך רכושם ומתוך הווייתם. 

‘ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם‘ היו שדייקו 
בניסוחו של פסוק מסכם זה, שלא נאמר 

>כה,א<
>כה,ב<

>כה,ח<

ִמי:  ִלׁשְ  — "ִלי"  ְתרּוָמכ.  ִלי  ב ׀ ְוִיְקחּו 

מֹוָנם  ה, ַיְפִריׁשּו ִלי ִמּמָ רּוָמכ. ַהְפָרׁשָ ּתְ

ְוהּוא  ְנָדָבה,  ְלׁשֹון  ִלּבֹו.  ֶבּנּו  ִיּדְ ְנָדָבה: 
ְקחּו  ַלַעז: ּתִ ְלׁשֹון ָרצֹון טֹוב, פיישנ״ט ּבְ
לֹׁש  ׁשָ ַרּבֹוֵתינּו,  ָאְמרּו  רּוָמִתי.  ּתְ ֶאת 

רּוַמת  ּתְ אן: ַאַחת  ּכָ רּומֹות ֲאמּורֹות  ּתְ
ָהֲאָדִנים,  ֵמֶהם  ֲעׂשּו  ּנַ ׁשֶ ְלּגֶֹלת  ַלּגֻ ַקע  ּבֶ
ה ְפקּוֵדי' )להלן לח, כו- 'ֵאּלֶ פָֹרׁש ּבְ ּמְ מֹו ׁשֶ ּכְ
ְלּגֶֹלת,  ַקע ַלּגֻ ַח ּבֶ ְזּבֵ רּוַמת ַהּמִ כז(; ְוַאַחת ּתְ
ִצּבּור;  נֹות  ָקְרּבְ ֵמֶהן  ִלְקנֹות  ּפֹות  ַלּקֻ
ל ֶאָחד  ן ִנְדַבת ּכָ ּכָ ׁשְ רּוַמת ַהּמִ ְוַאַחת ּתְ
ָבִרים  ּדְ ֵרה  ֶעׂשְ לֹׁש  ׁשְ בּו.  ִהְתַנּדְ ׁשֶ ְוֶאָחד 
ם ֻהְצְרכּו ִלְמֶלאֶכת  ּלָ ִעְנָין ּכֻ ָהֲאמּוִרים ּבָ
ק  ַדְקּדֵ ּתְ ׁשֶ ּכְ ה  ֻהּנָ ּכְ ְלִבְגֵדי  אֹו  ן  ּכָ ׁשְ  ַהּמִ

ֶהם:  ּבָ

ְנָדָבה  אּו ּבִ ם ּבָ ּלָ ת ְוגֹו׳. ּכֻ ג ׀ ָזָכב ָוֶהֶסף ּוְנחֹׁשֶ

ֶסף  ָדבֹו ִלּבֹו, חּוץ ִמן ַהּכֶ ּנְ ֶ ִאיׁש ִאיׁש ַמה ּשׁ
ֶקל ְלָכל ֶאָחד.  ֶ ֶוה, ַמֲחִצית ַהּשׁ ׁשָ א ּבְ ּבָ ׁשֶ
ֻהְצַרְך  ן ׁשֶ ּכָ ׁשְ ָכל ְמֶלאֶכת ַהּמִ ְולֹא ָמִצינּו ּבְ
קּוֵדי  ֱאַמר: "ְוֶכֶסף ּפְ ּנֶ ֶסף יֹוֵתר, ׁשֶ ם ּכֶ ׁשָ
ְלּגֶֹלת" ְוגֹו׳ )להלן לח, כה- ַקע ַלּגֻ ָהֵעָדה ְוגֹו׳ ּבֶ
ְנָדָבה )להלן לה,  ם ּבִ א ׁשָ ֶסף ַהּבָ ָאר ַהּכֶ כו(. ּוׁשְ

ֵרת:  אּוהּו ִלְכֵלי ׁשָ כד( ֲעׂשָ

זֹון, ְוִצְבעֹו  ַדם ִחּלָ ד ׀ ּוְתֵהֶלת. ֶצֶמר ָצבּוַע ּבְ

ֶצַבע  ין  ִמּמִ ָצבּוַע  ֶצֶמר  ָמן.  ְוַאְרּגָ ָירֹק: 
ן: ְוִעִּזים.  ּתָ ׁשְ ׁש. הּוא ּפִ ָמן: ְוׁשֵ מֹו ַאְרּגָ ְ ּשׁ ׁשֶ
ם אּוְנְקלֹוס:  ְרּגֵ ל ִעִּזים, ְלָכְך ּתִ נֹוָצה ׁשֶ
א ִמן ָהִעִּזים ְולֹא ִעִּזים  ָבר ַהּבָ "ּוַמְעֵזי", ּדָ

ל ִעִּזים 'ִעַּזָּיא':  ְרּגּום ׁשֶ ּתַ ַעְצָמן, ׁשֶ

ל  ָרֵא֔ ֵנ֣י ִיׂשְְְ ֙ר ֶאל־ּבְְ ּבֵ אֽמֹר׃ ּדַ כ ּלֵ ֥ ר יכ֖וכ ֶאל־מֹׁשֶ ֥ ַדּבֵ ַויְְְ

ֹו  ִלּב֔ ּנּו  ֶב֣ ִיּדְְ ר  ֣ ל־ִאיׁש֙ ֲאׁשֶ ּהָָ כ ֵמֵא֤ת  רּוָמ֑ ּתְְ י  חּו־ִל֖ ִיקְְְ וְְ

֖חּו  קְְְ ּתִ ר  ֥ ֲאׁשֶ כ  רּוָמ֔ ַכּתְְ זֹא֙ת  וְְ י׃  ֽרּוָמִתֽ ֖חּו ֶאת־ּתְְ קְְְ ּתִ

ַעת  תֹוַל֥ ן וְְ ָמ֛ ּגָ ַארְְְ ֵהֶ֧לת וְְ ת׃ ּותְְְ ֽחֹׁשֶ ב ָוֶהֶ֖סף ּונְְְ ם ָזָכ֥ ֑ ִאּתָ ֵמֽ

יחתרומכ
תרומכ

הכ

תכלת צבע בגוון כחול קרוב לסגול. בימינו 
מקובל לזהותו עם צבע המופק מהחילזון 
מדעי:  )שם  קהה-קוצים,  ארגמון  הימי 
שימשה  התכלת   .Murex trunculus(
במשכן,  יוקרתיים  ובדים  בגדים  לצביעת 
בבגדי הכהונה ובבגדי מלכות אחרים, כמו: 

ַמְלכּות  ִּבְלבּוׁש  ַהֶּמֶלְך  ִמִּלְפֵני  ָיָצא  ּוָמְרֳּדַכי 
ְּתֵכֶלת ָוחּור )אסתר ח,טו(. 

בגוני  צביעה  לחומר  כולל  ארגמן שם 
אדום–סגול שהופק מהחילזון ארגמון חד-

קוצים )שם מדעי: Murex brandaris(. על 

>כה,ד<

ארגמון קהה-קוצים
)חלזון התכלת(

ארגמון חד-קוצים
)חלזון הארגמן(
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‘וידבר ה‘ אל משה לאמר‘ זהו הפסוק הנפוץ   הרחבות
ֵּלאמֹר משמשת  בפשטות  בתורה.  ביותר 
בתנ”ך כפי שמשמשות היום הנקודתיים.

לקחת  היא  תרומה‘ הדרישה  לי  ‘ויקחו 
תרומה ולא לתת תרומה משום שהתרומה 

אינה ניתנת בפועל לה‘. ניסוח זה מורה על 
ערכה של התרומה לשם ה‘ בלקיחתם של 
התורמים מתוך רכושם ומתוך הווייתם. 

‘ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם‘ היו שדייקו 
בניסוחו של פסוק מסכם זה, שלא נאמר 

>כה,א<
>כה,ב<

>כה,ח<

 הציוויים על הקמת
 המשכן וכליו

והקדשת הכהנים
פרק כה — פרק לא פס' יא

דברי ה' המתחילים בפרשה זו וכוללים גם את כל הפרשה הבאה, פרשת תצווה, עוסקים 
בעיקרם בציוויים הקשורים להקמת המשכן וכליו והקדשת הכהנים. הם נאמרו למשה 
במשך ארבעים היום וארבעים הלילה שבהם שהה בהר סיני, כפי שנאמר בפסוק החותם 

את פרשת משפטים, וככתוב בעניין: ּוְרֵאה ַוֲעֵׂשה ְּבַתְבִניָתם ֲאֶׁשר ַאָּתה ָמְרֶאה ָּבָהר.1 

המשכן הוא מקום התגלותו של אלוקים, והוא בנוי במתכונת ביתו של אדם. לרהיטי 
הבית המוכרים ולכליו הבסיסיים — מיטה, כיסא, שולחן ומנורה2 — קיימות מקבילות 
בכלי המשכן — הארון מגלם את המיטה או הכיסא; השולחן הוא כשולחן האוכל, שכן 

מונח עליו לחם ממשי; והמנורה משמשת לתאורה, כמנורת הבית.3

קריאה לתרומה
פרק כה פס' א–ט

רשימת החומרים המיועדים למשכן מכילה מגוון פריטים — יקרים וזולים. מתוכם כל אחד 
מתבקש לתרום כפי רצונו ויכולתו. אף על פי שחלק מהוצאות המשכן נלקחו מכל ישראל 
בשווה בתור מס, לא היה זה החלק המרכזי. עיקרו של המשכן בנוי על רצון טוב ורוח נדיבה.

ר ֶאל  ּבֵ אמֹר, כך, במלים הללו4  ב ּדַ ה ּלֵ ר ה' ֶאל מֹׁשֶ פרק כה  א ַוְיַדּבֵ
ֵמֵאת  רּוָמה.  ּתְ ִלי, בעבורי, לשמי6  ְוִיְקחּו  צווה עליהם,5  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵני  ּבְ
רּוָמִתי. כיוון שזוהי תרומה ולא  ְקחּו ֶאת ּתְ ֶבּנּו ִלּבֹו ּתִ ר ִיּדְ ל ִאיׁש ֲאׁשֶ ּכָ

מס, היא תלויה בנדיבות הלב.

ם. רשימת החומרים מושתתת על  ְקחּו ֵמִאּתָ ר ּתִ רּוָמה ֲאׁשֶ ג ְוזֹאת ַהּתְ

תכנית הבנייה של המשכן, ולכן זוהי רשימה סגורה: 

במשכן  שלוש המתכות המשמשות  הן  אלה  ת.  ּוְנחֹׁשֶ ָוֶכֶסף  ָזָהב 
ובמקדש. מתכות אחרות שהיו מצויות בידי ישראל במדבר7 אינן 

ברשימה. 

ד מן המתכות אל חוטי האריגים: ּוְתֵכֶלת, צמר הצבוע בצבע שהופק 

מדם חילזון באחד מגוני הכחול, כנראה עמוק וכהה יותר מן הכחול. 

הביאור מחולק ליחידות פרשת תרומה
נושא: כותרת, מבוא, 

ביאור. כל עניין ָתּחום 
לעצמו, מוגדר בכותרת 

ופותח במבוא קצר

מבוא

בביאור מתפרשים לשון 
הכתוב והקשרי המשפטים 

ברובד הפשוט ביותר, מתוך 
חתירה לקיצור ולהקלה על 

שטף הקריאה במקרא. 
במקרים בודדים מוזכרים גם 
פירושים חלופיים, כאשר יש 

יותר מפירוש פשוט אחד

כל מלות הפסוקים מופיעות 
שוב בכדי שהקריאה בביאור 

לא תחליף את קריאת 
המקור

ההרחבות כוללות חומרי רקע, 
מקבילות פנים-מקראיות, 

פירושים חלופיים, העשרה 
בדברי מדרש ומחשבת 

ישראל לדורותיה, תעודות 
חיצוניות והערות לשוניות 

מוצעת כאן תת-חלוקה 
לפסקאות בתוך כל 

עניין. כל דיבור בשיחה 
נפתח בשורה נפרדת 

מתייחסים  המקורות,  בביאור.  המסומנים  והפניות  מקורות  מצוינים  הספר  בסוף 
בדרך כלל לפסוקים ולביאוריהם במקומות אחרים במקרא, לדברי חז״ל בתלמודים 
חכמים  של  שאלות-ותשובות  מחשבה,  ספרי  מקראיים,  פרשנים  ובמדרשים, 

ראשונים ועוד

התנ“ך המבואר
עם פירוש הרב עדין אבן-ישראל )שטיינזלץ(

תחת כותרת ‘העולם’ 
מופיע חומר ראלי מילולי 
וחזותי לגבי מקומות, 
עמים, צמחים ועצמים 
המוזכרים במקרא – 
בהתאם לידע המדעי 
המעודכן ביותר 

את פסוקי התורה מלווה 
פירוש רש”י  שהועמד לפי 
עדי הנוסח הטובים ואף 
נוקד לנוחות הקורא  

בסוף כל חומש הובאו ההפטרות המבוארות תוך התייחסות לקשר 
בין ההפטרה לבין השבת שבה היא נקראת

רצף הפסוקים מנוקד 
ומפוסק בטעמי המקרא 
על פי תנ״ך קורן
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אבראשית

  הרחבות

שבעת ימי בראשית 
פרק א — פרק ב פס' ג

מקובל לחשוב שפתיחתו של ספר בראשית עוסקת בקוסמוגניה, כלומר בתיאור היווצרות 
היש. אולם בניגוד למקבילותיו בספרות העולמית, אין הוא מתעניין בשאלה מה היתה 
נקודת הראשית של ההוויה כולה. יש בכך כדי להסביר את העובדה שהספר אינו מתחיל 
ְּבֵראִׁשית,  כך יש לבאר את המלה  בראשית הכול, אלא בנקודה כלשהי אחרי הראשית. 
הפותחת את הספר, ואשר גרמה כמעט לכל המפרשים חיבוטי נפש או חיבוטי לשון. אילו 
ֵראִׁשית היא צורת  ְבּ יותר.  'ָּבראשונה', היה הדבר פשוט הרבה  'ָּבראשית' או  היה כתוב 
נסמך שאין אחריה סומך, כלומר בתחילתו של דבר שמהותו אינה ברורה, ושאין הוא נזכר 
בספר. נראה כי חבוי כאן מסר יסודי: מעשי ספר בראשית נפתחים בכך שְּבֵראִׁשית — בשלב 
ראשוני כלשהו של התחוללותה העלומה של ההוויה — ָּבָרא ֱאֹלִהים ֵאת ַהָּׁשַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ.

ָרא ֱאלִֹהים קיומו של אלוקים מונח כבר בפסוק  ית ּבָ ֵראׁשִ פרק א  א ּבְ
הפותח כנתון. אין הפסוק דן בשאלות מהיכן הוא ומה הוא. אלוקים 
ַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ.  ָ הוא ההוויה המוחלטת שממנה מתחיל הכול. ֵאת ַהּשׁ
השמים והארץ מופיעים בתחילת הסיפור כהוויות מוגדרות וכמסגרת 
לכל מה שיסופר בפירוט בהמשך.  ב ְוָהָאֶרץ, ובהמשך יתברר שגם 
השמים, אך הכתוב מתמקד בארץ המיושבת שלפנינו, על כל יצוריה 
וסדריה, ָהְיָתה תֹהּו ָובֹהּו, תהייה וריקנות, מציאות מטושטשת, בלתי 
כה  בשלב  ְך.  ְוחֹׁשֶ סדר.1  או  מבנה  בשום  ובלתי מאורגנת  מוגדרת 
ראשוני בהתהוות העולם שום ישות עדיין לא הוגדרה ולא נראתה. 
ֵני ְתהֹום,  החושך אינו אלא היעדרו של האור שעתיד להתגלות.2 ַעל ּפְ
המים, או: הִריק, המציאות הבלתי מוגדרת, ְורּוַח ֱאלִֹהים ְמַרֶחֶפת ַעל 
ִים. הם החומר המסוים הראשון שמוזכר בתורה, שהרי השמים  ֵני ַהּמָ ּפְ
בריאת החומר  על  אין מסופר  בלבד.  כלליות  הוויות  הם  והארץ 
הבסיסי הזה של המציאות. כוחו או רצונו של אלוקים מצוי באופן 
כלשהו במציאות זו. אין הוא רק שרוי בתוך הדברים ובוודאי אינו 

זהה להם, אלא הוא סמוך להם ונבדל מהם. 

כאן מגיעה נקודת ההתחלה:  ג ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים: ְיִהי אֹור, קשה לדעת 
ומה משמעותן.  הללו,  במלים  האלוקית  מובנה של האמירה  מה 
אין להבין מתיאור ראשוני וסתום זה אלא שאלוקים שידר 'מסר 

ֶרץ׃  ת ָהָאֽ ֵא֥ וְְ ִים  ַמ֖ ָ ת ַהׁשּ ים ֵא֥ א ֱאלִֹה֑ ָר֣ ּבָ ית  ֖ ֵראׁשִ ּבְְ
֣רּוַח  ֑הֹום וְְ ֵנ֣י תְְ ךְְְ ַעל־־־־־ּפְְ ֖חֹׁשֶ וְְ ָו֔בֹהּו  ה ֙תֹהּו֙  ָת֥ יְְ ָהֽ ֶרץ  ָהָא֗ וְְ

ִהי־ ים יְְ ַוּ֥יֹאֶמר ֱאלִֹה֖ ִים׃  ֽ ֵנ֥י ַהּמָ ֶפת ַעל־ּפְְ ַרֶח֖ ים מְְ ֱאלִֹה֔

אאבראשית

ממפרשי  ובהו' חלק  תהו  היתה  'והארץ 
היו  ובארץ  שבשמים  הבינו,  המקרא 
טמונים כבר מתחילה כל מרכיבי הבריאה, 
)ראו  משמעות.  וחסר  סדר  נטול  כבליל 
לפי  א,יד(.  רבה  בראשית  א;  פס'  רמב"ן 

הבריאה  תהליך  של  מהותו  זו,  תפיסה 
על  השונים  הפרטים  העמדת  היא 
עניינו  מעמדו,  מקומו,  קביעת   — מכונם 

ותפקידו של כל נברא ונברא. 

פרק א

לֹא  ִיְצָחק:  י  ַרּבִ ָאַמר  ית.  ֵראׁשִ א ׀ ּבְ

א  ָהָיה ָצִריְך ְלַהְתִחיל ֶאת ַהּתֹוָרה ֶאּלָ
ִהיא  ׁשֶ יב, ב(  )שמות  ָלֶכם"  ַהֶּזה  ֵמ"ַהֹחֶדׁש 
ַעם  ָרֵאל. ּוַמה ּטַ ְצַטּוּו ִיׂשְ ּנִ ִמְצָוה ִראׁשֹוָנה ׁשֶ
יו  ּום "ּכַֹח ַמֲעׂשָ ית" — ִמּשׁ "ְבֵראׁשִ ַתח ּבִ ּפָ
ּגֹוִים"  ַנֲחַלת  ָלֶהם  ָלֵתת  ְלַעּמֹו  יד  ִהּגִ
ִאם יֹאְמרּו ֻאּמֹות ָהעֹוָלם  )תהלים קיא, ו(, ׁשֶ

ם ַאְרצֹות  ּתֶ ַבׁשְ ּכְ ם ׁשֶ ָרֵאל: ִלְסִטים ַאּתֶ ְלִיׂשְ
ל  ּכָ ָלֶהם:  אֹוְמִרים  ֵהם  ּגֹוִים,  ְבָעה  ׁשִ
רּוְך הּוא ִהיא, הּוא  דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ָהָאֶרץ ׁשֶ
ְרצֹונֹו  ֵעיָניו, ּבִ ר ּבְ ר ָיׁשַ ָרָאּה ּוְנָתָנּה ַלֲאׁשֶ ּבְ
ְנָתָנּה ָלֶהם, ּוִבְרצֹונֹו ְנָטָלּה ֵמֶהם ּוְנָתָנּה 
ְקָרא ַהֶּזה  ָרא. ֵאין ַהּמִ ית ּבָ ֵראׁשִ ָלנּו: ּבְ
ָרׁשּוהּו ַרּבֹוֵתינּו  ּדְ מֹו ׁשֶ ִני, ּכְ ְרׁשֵ א ּדָ אֹוֵמר ֶאּלָ
ית  ְקֵראת "ֵראׁשִ ּנִ ִביל ַהּתֹוָרה ׁשֶ ׁשְ ז"ל: ּבִ
ְקְראּו  ּנִ ָרֵאל ׁשֶ ִביל ִיׂשְ ְרּכֹו" )משלי ח, כב(, ּוִבׁשְ ּדַ
אָת  בּוָאתֹה" )ירמיה ב, ג(. ְוִאם ּבָ ית ּתְ "ֵראׁשִ
ית  ֵראׁשִ הּו: ּבְ ְרׁשֵ ְך ּפָ ְפׁשּוטֹו, ּכָ ְלָפְרׁשֹו ּכִ
ַמִים ָוָאֶרץ, ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ּתֹהּו  ִריַאת ׁשָ ּבְ
ְך, ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ְיִהי אֹור. ְולֹא  ָובֹהּו ְוחֹׁשֶ
ִריָאה לֹוַמר  ְקָרא ְלהֹורֹות ֵסֶדר ַהּבְ א ַהּמִ ָבּ
ְך, ָהָיה  א ְלהֹורֹות ּכָ ִאם ּבָ ֵאּלּו ָקְדמּו, ׁשֶ ׁשֶ
ַמִים ְוגֹו׳,  ָ ָרא ֶאת ַהּשׁ ִראׁשֹוָנה ּבָ לֹו ִלְכּתֹב: ּבָ
בּוק  ֵאינֹו ּדָ ְקָרא ׁשֶ ּמִ ית' ּבַ ֵאין ְלָך 'ֵראׁשִ ׁשֶ
ית ַמְמֶלֶכת  ֵראׁשִ מֹו: "ּבְ ל ַאֲחָריו, ּכְ ָבה ׁשֶ ַלּתֵ
ית ַמְמַלְכּתֹו" )בראשית  ְיהֹוָיִקם" )שם כז, א(, "ֵראׁשִ
אן  ָגְנָך" )דברים יח, ד(. ַאף ּכָ ית ּדְ י, י(, "ֵראׁשִ
ָרא ֱאלִֹהים״ ְוגֹו׳  ית ּבָ ֵראׁשִ ה אֹוֵמר: "ּבְ ַאּתָ
ת  ִחּלַ רֹא', ְודֹוֶמה לֹו: "ּתְ ית ּבְ ֵראׁשִ מֹו: 'ּבְ ּכְ

ּבּורֹו  ת ּדִ ִחּלַ לֹוַמר ּתְ ַע", ּכְ הֹוׁשֵ ר ה׳ ּבְ ּבֶ ּדִ
ַע, "ַוּיֹאֶמר  הֹוׁשֵ רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ׁשֶ
ַע״ ְוגֹו׳ )הושע א, ב(. ְוִאם ּתֹאַמר,  ה׳ ֶאל הֹוׁשֵ
ה ִנְבְראּו, ּוֵפרּוׁשֹו:  ִחּלָ ֵאּלּו ּתְ א ׁשֶ ְלהֹורֹות ּבָ
ָרא ֵאּלּו', ְוֵיׁש ְלָך ִמְקָראֹות  ית ַהּכֹל ּבָ ֵראׁשִ 'ּבְ
ָבה ַאַחת,  ִרים ְלׁשֹוָנם ּוְמַמֲעִטים ּתֵ ַקּצְ ּמְ ׁשֶ
ְלֵתי ִבְטִני" )איוב ג, י(  י לֹא ָסַגר ּדַ מֹו: "ּכִ ּכְ
א ֶאת ֵחיל  ַרׁש ִמי ַהּסֹוֵגר, ּוְכמֹו: "ִיּשָׂ ְולֹא ּפֵ
ֶאּנּו, ּוְכמֹו:  ַרׁש ִמי ִיּשָׂ ק" )ישעיה ח, ד( ְולֹא ּפֵ ׂשֶ ּמֶ ּדַ
ַרׁש  ָקִרים" )עמוס ו, יב( ְולֹא ּפֵ ּבְ "ִאם ַיֲחרֹוׁש ּבַ
יד  ָקִרים', ּוְכמֹו: "ַמּגִ ּבְ 'ִאם ַיֲחרֹוׁש ָאָדם ּבַ
ַרׁש  ית ַאֲחִרית" )ישעיה מו, י( ְולֹא ּפֵ ֵמֵראׁשִ
ָבר' — ִאם  ָבר ַאֲחִרית ּדָ ית ּדָ יד ֵמֵראׁשִ 'ַמּגִ
ִים ָקְדמּו,  ֲהֵרי ַהּמַ ַמּה ַעל ַעְצְמָך ׁשֶ ן ּתְ ּכֵ
ִתיב: "ְורּוַח ֱאלִֹהים ְמַרֶחֶפת ַעל  ֲהֵרי ּכְ ׁשֶ
ה  ּלָ ִים" )להלן פסוק ב(, ַוֲעַדִין לֹא ִגּ ֵני ַהּמָ ּפְ
ִים ָמַתי ָהְיָתה, ָלַמְדּתָ  ִרַּית ַהּמַ ְקָרא ּבְ ַהּמִ
ִים  ַמִים ֵמֵאׁש ּוִמּמַ ָ ַהּשׁ ְדמּו ָלָאֶרץ, ְועֹוד ׁשֶ ּקָ ׁשֶ
ֵסֶדר  ְקָרא ּבְ ד ַהּמִ ְרֲחָך לֹא ִלּמֵ ִנְבְראּו, ַעל ּכָ
ָרא  ּבָ לּום:  ּכְ ֻאָחִרים  ְוַהּמְ ִמים  ְקּדָ ַהּמֻ
ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ ָרא ה׳', ׁשֶ ֱאלִֹהים. ְולֹא ָאַמר 'ּבָ

ין,  ַהּדִ ת  ִמּדַ ּבְ ִלְברֹאתֹו  ָבה  ַמֲחׁשָ ּבְ ָעָלה 
ת ַרֲחִמים  ים ִמּדַ ֵאין ִמְתַקֵּים, ְוִהְקּדִ ְוָרָאה ׁשֶ
יֹום  ְכִתיב: "ּבְ ין, ְוַהְינּו ּדִ ת ַהּדִ ָפּה ְלִמּדַ ּתְ ְוׁשִ
ָמִים" )להלן ב, ד(:  ֲעׂשֹות ה׳ ֱאלִֹהים ֶאֶרץ ְוׁשָ

מֹון,  ּמָ ַמּה ְוׁשִ ב ׀ ֹתהּו ָובֹהּו. ּתֹהּו ְלׁשֹון ּתֵ

ּה:  ּבָ ּתֹוֵמם ַעל ּבֹהּו ׁשֶ ָאָדם ּתֹוֶהה ּוִמׁשְ ׁשֶ
ַלַעז: ּבֹהּו. ְלׁשֹון  ּתֹהּו. אישטורדישו״ן ּבְ

ִים  ֵני ַהּמַ ֵני ְתהֹום. ַעל ּפְ ֵריקּות ְוָצדּו: ַעל ּפְ

פרשת בראשית א
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הראשונה  הבריאה  הוא  האור  אֹור.  ַוְיִהי  אור,  שיהיה  תקשורתי' 
היוצאת מגדר תוהו ובוהו. שלא כאור המוכר לנו, אין האור הזה 
פיסי, אלא  ואולי אינו  ואין הוא תלוי בדבר,  נובע ממקור מסוים 
י טֹוב. מיד לאחר  ּכִ ָהאֹור  ֱאלִֹהים ֶאת  הוא הוויה לעצמה.  ד ַוַּיְרא 
טוב  בין  כלפיו שיפוט, הבחנה  הופיע  מן הסתמיות,  שיצא האור 
ְך. לאחר שנוצר האור והובחן  ין ָהאֹור ּוֵבין ַהחֹׁשֶ ל ֱאלִֹהים ּבֵ לרע. ַוַּיְבּדֵ
כטוב, התחולל השלב הבא ביצירתו — שלב ההבדלה, המבליט את 
האור, והקובע אותו כישות מוגדרת ומתוחמת. פעולת ההבדלה 
וההבחנה תימשך בכל ימי עולם, והיא תשוב ותופיע גם בצורותיה 
האנושיות והחברתיות.  ה ַוִּיְקָרא ֱאלִֹהים ָלאֹור יֹום. מראשיתם של 
המושגים אֹור ויֹום מתקיימת ביניהם זהות כלשהי, ואף על פי כן 
האחת  מלבד משמעותו  'יום',  המושג  בשמותיהם.  חלוקים  הם 
החופפת לאור,3 מציין יחידת זמן. בשלב הראשוני, עם היווצרות 
הוגדר  לא  עדיין  דבר  זו  גולמית  במציאות  הזמן.4  גם  נוצר  האור 
עד תום — אף לא המקום והזמן. מושגים אלו נולדים עם יציאתה 
החושך  גם  ָלְיָלה.  ָקָרא  ְך  ְוַלחֹׁשֶ הפועל.  אל  האלוקית  הרצייה  של 
ומקבל תבנית  יוצא מהגדרתו הכללית, המתייחסת לחלל בלבד, 
של זמן. מושגי היום והלילה שהופיעו עד עתה, מבטאים את מה 
שקרוי בלשון חכמים 'סדר זמנים',5 מושגי ְקדימה ואיחור, שטרם 
חלו כאשר הארץ היתה עדיין תוהו ובוהו. עתה נוספים מושגים 
חדשים: ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֶֹקר, המהות היסודית של הזמן מכילה את 
הערב, הקשור באופן כלשהו לחושך וללילה, ואת הבוקר, הקשור 
לאור וליום. לאחר הערב והבוקר בא לסיומו יֹום. מלה זו, שביטאה 
קודם לכן את שעות האור לבדן, ואף זוהתה עם האור, מקבלת כאן 
משמעות נוספת, יממה, כלומר יחידת זמן הכוללת הן את האור הן 

הטוב השימושי, כלומר המועיל; והטוב 
שמונה  )ראו  הנעים.  כלומר  כמהנה, 
פרקים לרמב"ם ה; ספר העיקרים ג,לה(. 
במשמעות  גם  משמש  הוא  במקרא 
שבתהליך  נראה  היפה.   — האסתטית 
 הבריאה משמש התואר טֹוב במשמעויותיו 

השונות. 

היום?  מתחיל  בקר' מתי  ויהי  ערב  'ויהי 
עם  מתחיל  הוא  כי  חשים  רבים  אנשים 

הזמן  מדידת  הבוקר.  אור  הפצעת 
קודם  מתחילה  שלנו  בחברה  המקובלת 
לכן, בחצות הלילה. מפסוקי הבריאה ואף 
כי  עולה  כולו  במקרא  שונים  ממקומות 
יחידת הזמן של היממה החדשה מתחילה 
בערב, כלומר, החשיכה קודמת לאור. )ראו 
ויקרא כב,ז; כג,לב; ברכות ב ע"א(. תיאור 
זה מייצג תפיסה של סדר עולם: ההיעדר 
יא(.  הצדיק  צדקת  )ראו  להוויה.  קודם 
יותר,  בסיסית  כמציאות  נתפס  החושך 

האור הראשון אם נניח שהיה לו קיום פיסי, 
עצמה,  מהפלסמה  כנובע  לתארו  נוכל 
לא  הזה  האור  הדברים.  מציאות  משטף 
פני  על  פזור  אלא  ומתוחם,  מוגדר  היה 
המציאות כולה. לא לחינם אמרו שאפשר 
סופו  ועד  העולם  מסוף  בו  לראות  היה 

)חגיגה יב ע"א(. 

'כי טוב' תהליך השיפוט יחזור ויישנה גם 
בשלבי הבריאה הבאים, והוא עומד לא 

רק בבסיסו של ספר בראשית, אלא אף 
ואף  המקרא,  ספרי  שאר  של  ביסודם 
בתשתיתה של כל תפיסת היהדות. )ראו 
עוד בהקדמה לספר ויקרא(. על כן נמנית 
מלותיה  עם  טֹוב  המעריכה  המלה 
הראשונות של התורה. הטוב הוא הרעיון 

המופשט הראשון הנזכר בתורה. 
חיובי  שיפוט  מציין  טֹוב  המושג 
קודמים  בדורות  אחדים.  במישורים 
הבחינו בין הטוב המוסרי, שהיפוכו רע; 

א  ּסֵ ַעל ָהָאֶרץ: ְורּוַח ֱאלִֹהים ְמַרֶחֶפת. ּכִ ׁשֶ
ֵני  ּפְ ַעל  ּוְמַרֵחף  ֲאִויר  ּבָ בֹוד עֹוֵמד  ַהּכָ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ יו ׁשֶ רּוַח ּפִ ִים ּבְ ַהּמַ
ן,  ַהּקֵ ַהְמַרֶחֶפת ַעל  יֹוָנה  ּכְ ּוְבַמֲאָמרֹו, 

ַלַעז: אקוביטי״ר ּבְ

ל.  י טֹוב ַוַּיְבּדֵ ד ׀ ַוַּיְרא ֱאלִֹהים ֶאת ָהאֹור ּכִ

ָדה, ָרָאהּו  ֶזה ָאנּו ְצִריִכים ְלִדְבֵרי ַאּגָ ַאף ּבָ
ילֹו  ִעים ְוִהְבּדִ ׁש ּבֹו ְרׁשָ ּמֵ ּתַ ַדאי ְלִהׁשְ ֵאינֹו ְכּ ׁשֶ
ְך  ׁשּוטֹו, ּכָ יִקים ֶלָעִתיד ָלבֹא. ּוְלִפי ְפּ ּדִ ַלּצַ
לֹו  ָנֶאה  ְוֵאין  טֹוב  י  ּכִ ָרָאהּו  הּו:  ְרׁשֵ ּפָ

ִעְרּבּוְבָיא,  ּבְ ים  ׁשִ ּמְ ּתַ ִמׁשְ ִּיְהיּו  ׁשֶ ְך  ְוַלֹחׁשֶ
חּומֹו  ּתְ ְוָלֶזה  ּיֹום  ּבַ חּומֹו  ּתְ ָלֶזה   ְוָקַבע 

ְיָלה:  ּלַ ּבַ

ה ָהָיה  ָרׁשָ ה ׀ יֹום ֶאָחד. ְלִפי ֵסֶדר ְלׁשֹון ַהּפָ

ָאר  ׁשְ תּוב ּבִ ּכָ מֹו ׁשֶ לֹו ִלְכּתֹב: יֹום ִראׁשֹון, ּכְ
ַתב  ה ּכָ י, ְרִביִעי. ָלּמָ ִליׁשִ ִני, ׁשְ ַהָּיִמים: ׁשֵ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ָהָיה ַהּקָ ם ׁשֶ "ֶאָחד"? ַעל ֵשׁ
ְלָאִכים  ּלֹא ִנְבְראּו ַהּמַ עֹוָלמֹו, ׁשֶ ָיִחיד ּבְ
ה  ית ַרּבָ ְבֵראׁשִ ְך ְמפָֹרׁש ּבִ ִני. ּכָ  ַעד יֹום ׁשֵ

)ג, ח(: 

ל  ֣ ּדֵ י־֑טֹוב ַוַּיבְְְ ים ֶאת־ָה֖אֹור ּכִ א ֱאלִֹה֛ ִהי־ֽאֹור׃ ַוַּי֧רְְְ ֑אֹור ַוֽיְְְ

ים ׀ ָלאֹו֙ר  א ֱאלִֹה֤ ָר֨ ׃ ַוִּיקְְְ ךְְְ ין ַהֽחֹׁשֶ ין ָה֖אֹור ּוֵב֥ ֥ ים ּבֵ ֱאלִֹה֔

֥יֹום  ִהי־־־֖בֶֹקר  יְְְ ַוֽ ֶרב  ִהי־־־ֶע֥ יְְְ ַוֽ ָלה  יְְְ ָל֑ ָרא  ָק֣ ךְְְ  ַל֖חֹׁשֶ וְְ ֔יֹום 

ד׃ ֶאָחֽ

ד

ה
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את החושך. ֶאָחד, ולא 'יום ראשון', מפני שיום זה הוא מהות לעצמה. 
מקיומו לא נגזר ההכרח שיבוא אחריו יום שני. מה שיגיע אחריו 
ייברא אף הוא באופן ספונטני ובלתי צפוי. הוא איננו 'שני' במשמע 
של מה שנובע מן הראשון, אלא רק בכך שהוא מופיע אחרי שכבר 
היה ֶאָחד. הבריאה הראשונית יחידאית ונבדלת, משום שהתגלות 
האור יוצרת ומגלה את המערך הבסיסי של החלל והזמן מעיקרו. 

מקומית,  חלוקה  זו  אין  ִים.  ַהּמָ תֹוְך  ּבְ ָרִקיַע  ְיִהי  ֱאלִֹהים:  ו ַוּיֹאֶמר 

ָלָמִים.  ַמִים  ין  ּבֵ יל  ַמְבּדִ ִויִהי  בין מהויות.6  גיאוגרפית, אלא הבדלה 
להמשך  הכרחית  הכול,  הקדמונים שאפפו  המים  הוויית  שבירת 
הבריאה. ֵמי העולם הראשוניים שהקיפו הכול, מצטמצמים והופכים 
לשתי מהויות נפרדות, והרקיע הוא פס ההבדלה, הריקוע המפריד 
ַחת  ר ִמּתַ ִים ֲאׁשֶ ין ַהּמַ ל ּבֵ אותן זו מזו.  ז ַוַּיַעׂש ֱאלִֹהים ֶאת ָהָרִקיַע, ַוַּיְבּדֵ
ר ֵמַעל ָלָרִקיַע, ַוְיִהי ֵכן. הבדלה זו מתחוללת בין  ִים ֲאׁשֶ ָלָרִקיַע ּוֵבין ַהּמַ
המציאות החומרית לבין המציאות הרוחנית. מכאן ואילך יחדלו 
החומר והרוח להיות ישות אחת. הם יתקיימו זה בצד זה, או ישקיפו 
מרחוק, כביכול, זה על זה כשתי הוויות עצמאיות.  ח ַוִּיְקָרא ֱאלִֹהים 
ָמִים. היו שדרשו את המלה ָׁשָמִים 'שם מים',7 אך מסתבר  ָלָרִקיַע ׁשָ
יותר ששמים היא צורת הכפילות של המלה ָׁשם — שם שם, כלומר 
מה שנמצא ֵמעבר.8 גם בריאת היום השני נכנסת לקטגוריות מדידות, 
אולי לא בגדרי החלל, כמו ביום הראשון, אלא במימד הזמן. ַוְיִהי 
ִני. ביום זה הגיעה הבריאה לסדר אחר, שאמנם  ֶעֶרב ַוְיִהי בֶֹקר, יֹום ׁשֵ
אינו דומה עדיין לעולם המוכר לנו, אך הוא מכיל בנוסף לאור, גם 

הפרדה היררכית.

עליונים ותחתונים. בהבדלה שהתרחשה 
ואולי  יותר,  עמוק  דבר  כרוך  השני  ביום 
הקודמת.  בהבדלה  מאשר  יותר,  נמוך 
בניגוד לה, המבנה ההיררכי שנוצר בחלוקה 
ומטה,  מעלה  בין  השני,  ביום  שאירעה 
מדגיש ומעצים את מושגי העליון והקדוש, 
אך הוא גם מאפשר את קיומו של הנחות 
והטמא. על רקע הדיכוטומיה שהוטבעה 
עתה במציאות העולמית, יכולות לצמוח 
מהויות שאינן ניטרליות. אשר על כן, את 
אפשר  השני  ביום  ההבדלה שמתרחשת 
להגדיר כטובה רק במובן השימושי: זוהי 
התועלת  בגלל  ורצויה  נחוצה  תבנית 

שהיא מביאה, אך היא גובה מחיר. הפרדת 
את  הופכת  אינה  והתחתונים  העליונים 
במשמעות  יותר  לטובה  המציאות 
כן  על  או המהנה.  המוסרית, האסתטית 
ראיית הטוב שביום השני נשתקת, ואינה 

מופיעה בגלוי. 

'שמים' השמים הנזכרים כאן, אינם הרקיע 
הפרוש מעלינו, אלא מהות אחרת. מכאן 
הביטוי ַהָּׁשַמִים ּוְׁשֵמי ַהָּׁשָמִים )דברים י,יד 
ועוד(. המתח בינינו, המצויים כאן, על פני 
חלק  רק  איננו  ָׁשם, השמים,  לבין  הארץ, 
מספר הבריאה, אלא הוא מצוי בבסיס ספר 

היום  האור.  ינבע  לה  ובניגוד  שמתוכה 
מתחיל מן הערב ונמשך עד לסוף אור היום, 
טמונה  כולה  ההוויה  שראשית  כשם 
תקווה:  כרוכה  זו  בתפיסה  בהיעדרה. 
הראשית חשוכה, סגורה ונעלמת, ומתוכה 

יתחדש ויצמח האור. 

'ויבדל' חכמים אומרים כי המים התחתונים 
בוכים: "גם אנחנו רוצים להיות לפני המלך" 
)תיקוני זוהר יט,ב, וראו רבנו בחיי ויקרא 
הרוח  מן  החומר  הפרדת  כלומר,  ב,יג(. 
גורמת למציאות החומרית לבכות על כך 
אל  ולהתגעגע  עוד,  רוח  איננה  שהיא 

המציאות האחדותית הקדמונית, שכללה 
את שתיהן. 

הבריאה  שלבי  כל  את  כי  העירו  חכמים 
ראה הקדוש ברוך הוא כטובים, מלבד היום 
השני. רק בו לא נאמר ִּכי טֹוב )פסחים נד 
ע"א(. ההבחנה חיונית לקיום העולם, שכן 
עולמנו איננו רצף של תופעות, אלא הוא 
ביניהם.  ונע  מובחנים  קטבים  בין  מתוח 
הוא  המציאות,  חלוקת  יום  השני,  היום 
בכיוונים  תנועה  התקדמות,  המאפשר 
שונים, התפתחות וחיים. אמנם כבר ביום 
הראשון הופיעה ההבדלה, אך ביום השני 
בין  האנכית,  ההפרדה  אליה  התווספה 

י  ַאף ַעל ּפִ ו ׀ ְיִהי ָרִקיַע. ֶיֱחַזק ָהָרִקיַע, ׁשֶ

יֹום ִראׁשֹון, ֲעַדִין ַלִחים  ַמִים ּבְ ְבְראּו ׁשָ ּנִ ׁשֶ
רּוְך  דֹוׁש ּבָ ֲעַרת ַהּקָ ִני ִמּגַ ֵ ּשׁ ָהיּו, ְוָקְרׁשּו ּבַ
תּוב:  ּכָ ָאְמרֹו: "ְיִהי ָרִקיַע", ְוֶזהּו ׁשֶ הּוא ּבְ
ל יֹום  ַמִים ְירֹוָפפּו" )איוב כו, יא( ּכָ "ַעּמּוֵדי ׁשָ
ֲעָרתֹו" )שם(,  ִני — "ְוִיְתְמהּו ִמּגַ ֵ ִראׁשֹון, ּוַבּשׁ
ֲעַרת ַהְמַאֵּים  ּתֹוֵמם ְועֹוֵמד ִמּגַ ׁשְ ּמִ ָאָדם ׁשֶ ּכְ
ֵּיׁש  ִים, ׁשֶ ֶאְמַצע ַהּמַ ִים. ּבְ תֹוְך ַהּמָ ָעָליו: ּבְ
מֹו  ין ַמִים ָהֶעְליֹוִנים ָלָרִקיַע ּכְ ֶהְפֵרׁש ּבֵ
ַעל ָהָאֶרץ. ָהא ָלַמְדּתָ  ִים ׁשֶ ין ָהָרִקיַע ַלּמַ ּבֵ

ל ֶמֶלְך:  ַמֲאָמרֹו ׁשֶ לּוִיים ּבְ ֵהם ּתְ ׁשֶ

נֹו ַעל  ּקְ ז ׀ ַוַּיַעׂש ֱאלִֹהים ֶאת ָהָרִקיַע. ּתִ

ָתה ֶאת  מֹו: "ְוָעׂשְ ָּיתֹו, ּכְ ָעְמדֹו ְוִהיא ֲעׂשִ

ְרֶניָה" )דבריםכא, יב(: ֵמַעל ָלָרִקיַע. 'ַעל  ִצּפָ
ֵהן  א "ֵמַעל", ְלִפי ׁשֶ ָהָרִקיַע' לֹא ֶנֱאַמר ֶאּלָ
י  ֵני ָמה לֹא ֶנֱאַמר 'ּכִ ֲאִויר. ּוִמּפְ לּוִיין ּבָ ּתְ
ּלֹא ִנְגְמָרה ְמֶלאֶכת  ִני? ְלִפי ׁשֶ ֵ ּשׁ טֹוב' ּבַ
ּה  י ַוֲהֵרי ִהְתִחיל ּבָ ִליׁשִ ִים ַעד יֹום ׁשְ ַהּמַ
ְמלֹואֹו ְוטּובֹו,  ּלֹא ִנְגַמר ֵאינֹו ּבִ ִני, ְוָדָבר ׁשֶ ֵ ּשׁ ּבַ
ִים ְוִהְתִחיל  ְגְמָרה ְמֶלאֶכת ַהּמַ ּנִ י ׁשֶ ִליׁשִ ְ ּוַבּשׁ
י טֹוב׳  ַפל ּבֹו ׳ּכִ ְוָגַמר ְמָלאָכה ַאֶחֶרת, ּכָ
ָעִמים )להלן פסוקים י; יב(: ַאַחת ִלְגַמר  ֵני ְפּ ׁשְ
ִני ְוַאַחת ִלְגַמר ְמֶלאֶכת ַהּיֹום:  ֵ ְמֶלאֶכת ַהּשׁ

א  ׂשָ ָמִים.  ׁשָ ָלָרִקיַע  ֱאלִֹהים  ח ׀ ַוִּיְקָרא 

ֶזה  ֵעְרָבן ֶזה ּבָ ם ַמִים, ֵאׁש ּוַמִים ׁשֶ ַמִים, ׁשָ
ַמִים:  ה ֵמֶהם ׁשָ ְוָעׂשָ

יל  ֔ ּדִ י ַמבְְְ ִים ִויִה֣ ֑ ֣תֹוךְְְ ַהּמָ יַע ּבְְ י ָרִק֖ ִה֥ ים יְְ  ַוּ֣יֹאֶמר ֱאלִֹה֔

֤ין  ל ּבֵ ֗ ּדֵ יַע֒ ַוַּיבְְְ ָרִק֒ ִים׃ ַוַּיַ֣עׂש ֱאלִֹהי֮ם ֶאת־־־־ָהֽ ִים ָלָמֽ ין ַמ֖ ֥ ּבֵ

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

ִהי־ ִים ַוֽיְְְ ָמ֑ יַע ׁשָ ָרִק֖ ים ָלֽ א ֱאלִֹה֛ ָר֧ ִהי־־־ֵכֽן׃ ַוִּיקְְְ יַע ַוֽיְְְ ָרִק֑ ָלֽ

ִנֽי׃ ִהי־֖בֶֹקר ֥יֹום ׁשֵ ֶרב ַוֽיְְְ ֶע֥

ו

ז

ח
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הרחבות  הרחבות

ַמִים. כאן כבר מדובר במים  ָ ַחת ַהּשׁ ִים ִמּתַ וּו ַהּמַ ט ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים: ִיּקָ

נקראים  המים  שלנו.  למים  הדומים  לרקיע,  החומריים שמתחת 
כאשר המים  ה,  ׁשָ ַהַּיּבָ ְוֵתָרֶאה  ֶאָחד,  ָמקֹום  ֶאל  ולהתנקז  להתארגן 
יתרכזו במקום אחד, ייחשף המקום היבש. ַוְיִהי ֵכן.  י ַוִּיְקָרא ֱאלִֹהים 
ה ֶאֶרץ, מלשון הכתובים אין להוכיח שהיבשה היתה קיימת  ׁשָ ַלַּיּבָ
כיחידה לעצמה, צבורה בתוך המים. נראה יותר כי כשם שהאור הגיח 
מתוך החושך, כך היבשה היתה בלועה תחילה, כביכול, בתוך המים. 
רק ביום השלישי היא התייבשה, התגבשה והפכה לישות עצמאית 
גם המקום  ים.  ַיּמִ ָקָרא  ִים  ַהּמַ ּוְלִמְקֵוה  ֶאֶרץ.  ואילך  מכאן  שתכוֶּנה 
שבו נקוו המים — ולא רק הימים אלא גם מקווי המים הנפרדים, 
כאגמים הגדולים והקטנים — הפך לישות עצמאית, שתכוֶּנה מעתה 
ָים.9 מכאן ולהבא הארץ והים יהיו שתי ההוויות הגדולות ביותר 
י טֹוב. לעומת הבריאה החידתית של היום  במציאות. ַוַּיְרא ֱאלִֹהים ּכִ
הראשון, ולעומת ההפרדה הבעייתית שהתחוללה ביום השני, יצירת 
היום השלישי היא כבר ראשית תבנית העולם. הן ליבשה הן למים 
מקום לעצמם, תכונות משל עצמם ותכונות שיאפשרו את גידול 
היצורים המיוחדים להם. קיומם העצמאי מתאפשר, דווקא משום 
וגם את ההבחנה הזאת  הזה  זה מזה. את הצירוף  נבדלים  שהם 

רואה אלוקים כיצירה טובה וראויה. 

במבט חיצוני חשיפת היבשה על הריה הגבוהים, מישוריה וגאיותיה, 
נראית כאירוע דרמטי ביותר. ואולם באותו יום מתרחשת בריאה 
א  ְדׁשֵ ּתַ ֱאלִֹהים:  יא ַוּיֹאֶמר   — יותר  לנו  נוספת, שהיא משמעותית 
א, הארץ מצטווה להוציא סוגים שונים של צמחים. אם  ׁשֶ ָהָאֶרץ ּדֶ
הרי שבמאמר  ובפיסיקה,  במטפיסיקה  התורה  עסקה  עכשיו  עד 
הבריאה השני של היום השלישי נבראת הביולוגיה. לא עצם עובדת 
הגדילה וההתפשטות היא המתחדשת כאן, שהרי תהליכים כאלה 
מתקיימים גם בשלולית מים או בתלולית עפר. ייחודה של צמיחת 

את  מחדש  ולשטוף  היבשה  את  להציף 
ז,יב;  העולם, אך נבלם בקו החוף )איוב 
כו,י; ירמיה ה,כב ועוד(. מצד שני, נוצרה 
ביניהם גם תלות הדדית עמוקה: בהמשך 
יתברר כי היבשה איננה עצמאית לגמרי, 
שהרי אין היא יכולה להתקיים בלי הים. 
אף הימים זקוקים באופן כלשהו ליבשה, 

אותם,  ויגביל  שיגדיר  מה  בתור  רק  לא 
אלא גם כמקור הזנה. המים המגיעים מן 
המעיינות שביבשה דרך הנהרות והנחלים 
תלות  הים.  אל  הולכים  בה  הזורמים 
הדדית זו עולה מכמה התייחסויות לגשם 
של  מסוימות  צורות  ששניהם  ולנהר, 
חיבור בין יבשה למים. )ראו דברים יא,י–

וזרעיו טמונים כבר  תולדות האדם כולו, 
בראשיתו. יצירת השמים מותחת את הקו 
המבחין בין החומרי, הנתפס והמצוי עמנו, 
לבין הרוחני, החמקמק והמתקיים מעבר 
לנו. הוויית הרקיע איננה פשוטה כהוויית 
האור, משום שבתוכה נכללת גם ההבחנה 

בין מעלה ומטה. 

ים ויבשה מכאן והלאה נוצר יחס מורכב 
היבשה.  ובין  הים  בין  וצירוף  ניגוד  של 
מצד אחד, היבשה הוגדרה כמקום שבו 
אין מים, ובכך הפכו הים והיבשה לשתי 
זו.  את  זו  השוללות  נבדלות  הוויות 
המאבק  נזכר  בתנ"ך  שונים  בפסוקים 
מבקש  הים  ביבשה.  הים  של  המתמיד 

ל  ֵני ּכָ טּוִחים ַעל ּפְ ָהיּו ׁשְ ִים. ֶשׁ וּו ַהּמַ ט ׀ ִיּקָ

דֹול  אֹוְקָינֹוס, הּוא ַהָּים ַהּגָ ָהָאֶרץ, ְוִהְקָום ּבָ
ים:  ָכל ַהַּיּמִ ּבְ ׁשֶ

א  ים. ַוֲהלֹא ָים ֶאָחד הּוא? ֶאּלָ י ׀ ָקָרא ַיּמִ

ַעּכֹו  ג ָהעֹוֶלה ִמן ַהָּים ּבְ ֵאינֹו ּדֹוֶמה ַטַעם ּדָ
ְמָיא:  ַאְסּפַ ג ָהעֹוֶלה ִמן ַהָּים ּבְ ְלַטַעם ּדָ

לֹא  ב.  ֵעׂשֶ א  ׁשֶ ּדֶ ָהָאֶרץ  א  ְדׁשֵ יא ׀ ּתַ

א,  ׁשֶ ב ְלׁשֹון ּדֶ ב ְולֹא ֵעׂשֶ א ְלׁשֹון ֵעׂשֶ ׁשֶ ּדֶ
יב  ֲעׂשִ ְקָרא לֹוַמר: 'ּתַ ְולֹא ָהָיה ְלׁשֹון ַהּמִ
ל ֶאָחד  ִקין, ּכָ ִאין ְמֻחּלָ ׁשָ יֵני ּדְ ּמִ ָהָאֶרץ', ׁשֶ
ָלׁשֹון  ְוֵאין  לֹוִני,  ּפְ ב  ֵעׂשֶ ִנְקָרא  ְלַעְצמֹו 
א  ׁשֶ ׁשֹון ּדֶ ּלְ לֹוִני, ׁשֶ א ּפְ ׁשֶ ר לֹוַמר ּדֶ ַלְמַדּבֵ
את  ִהיא ִמְתַמּלֵ ׁשֶ ת ָהָאֶרץ ּכְ הּוא ְלִביׁשַ
ה ְלבּוׁש  ּסֶ א ְוִתְתּכַ ְתַמּלֵ א. ּתִ ְדׁשֵ ִאים: ּתַ ְדׁשָ ּבִ
א אירבידי״ץ,  ׁשֶ ְלׁשֹון ַלַעז ִנְקָרא ּדֶ ִבים. ּבִ ֲעׂשָ
ִעְרּבּוְבָיא, ְוָכל ׁשֶֹרׁש ְלַעְצמֹו ִנְקָרא  ן ּבְ ּלָ ּכֻ

ִי֙ם ֶאל־־־ ַמ֙ ָ ַהׁשּ ַחת  ֤ ִמּתַ ִים  ַהּמַ֜ ֨וּו  ִיּקָ ים  ּ֣יֹאֶמר ֱאלִֹה֗  ַו

ים ׀  א ֱאלִֹה֤ ָר֨ ִהי־־־־־ֵכֽן׃ ַוִּיקְְְ ה ַוֽיְְְ ֑ ׁשָ ה ַהַּיּבָ ָרֶא֖ ֵתֽ ד וְְ ָמ֣קֹום ֶאָח֔

ים  א ֱאלִֹה֖ רְְְ ים ַוַּי֥ ֑ א ַיּמִ ִים ָקָר֣ ֖ ֵו֥ה ַהּמַ ִמקְְְ ֶרץ ּולְְְ ֙ה ֶא֔ ׁשָ ַלַּיּבָ

ב  ׂשֶ ֵע֚ א  ׁשֶ ֗ ּדֶ ֶר֙ץ  ֤א ָהָא֙ ׁשֵ דְְְ ֽ ּתַ ים  ַוּ֣יֹאֶמר ֱאלִֹה֗ י־ֽטֹוב׃  ּכִ

ט

י

יא
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א,ז; תענית ט ע"ב; סנהדרין  יב; קהלת 
קח ע"א ועוד(. 

'מאֹרֹת' גרמי השמים מעצבים כמעט את 
פיהם  ועל  האדם,  של  הזמן  קביעות  כל 
אמנם  האנושית.  הזמן  הערכת  נוצרת 
של  האנרגיה  מקור  גם  היא  השמש 

האנושות, אבל עקרונית העולם יכול היה 
ניזון ממקור אחר של  אילו  גם  להתקיים 
אור או של אנרגיה, שאינו מרוכז בשמש. 
אור  מקור  על  לחשוב  תיאורטית אפשר 
מסוימים,  במקומות  ירוכז  ואנרגיה שלא 
רקיע  כל  על  ופרוש  מבוזר  יהיה  אלא 

השמים. 

הדשא נעוץ בכך שבדשא אצורה מהות חדשה, אשר נקראה בעבר 
'הנפש הצומחת'. הדשא הוא הבסיס לכל צורות החיים הגבוהות 
יותר שייבראו בהמשך, לא רק משום שצורות אלה תלויות בצומח, 
אלא משום שהן וריאנטים מפותחים של הצומח, שהרי כל דבר חי 
מוכרח להיות גם צומח. תיאור בריאת הביולוגיה אינו כולל רק את 
ה  עֹׂשֶ ִרי  ּפְ ֵעץ  ֶזַרע,  ַמְזִריַע  ב  ֵעׂשֶ גם את ההתרבות:  אלא  הצמיחה, 
באמצעות  הביולוגית  המערכת  הגדרת  בֹו,  ַזְרעֹו  ר  ֲאׁשֶ ְלִמינֹו  ִרי  ּפְ
ויותר  לגדול,  להתחיל  תאים  לקבוצת  או  לתא  הגורם  התהליך 
נוגדת את  זו  מזה — להתרבות, איננה רעיון חדש. אמנם תופעה 
נגד  פועלת  העולם, משום שהיא  הפיסיקליים של  השיקולים  כל 
האנטרופיה, אך זוהי הגדרת החיים: צמיחה, גידול ופריון. ַוְיִהי ֵכן. 
ר  ִרי ֲאׁשֶ ה ּפְ ב ַמְזִריַע ֶזַרע ְלִמיֵנהּו, ְוֵעץ עֹׂשֶ א, ֵעׂשֶ ׁשֶ יב ַוּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ּדֶ

ַזְרעֹו בֹו ְלִמיֵנהּו. לא מוצגת כאן קלסיפיקציה של המינים השונים, 
ואף קביעת אמות המידה למיון אינה מעניינו של הכתוב. הפסוק 
מציין כי כל אחד מהברואים הללו מוגדר כמין לעצמו; אין מדובר 
י טֹוב.  ּכִ ַוַּיְרא ֱאלִֹהים  בשריצה בלתי מוגדרת של הוויות צומחות. 
היום השלישי אינו רק יום היחשפות היבשה; הוא יומם של החיים. 
סימן לחשיבותו של יום ראשית החיים ניתן לראות באזכור הכפול 
היו עצמים בלבד; מכאן  היום השלישי  לפני  ִּכי טֹוב.  של הביטוי 
מתחילים חיים, גם אם מדובר עדיין בחיים שאינם תבוניים. הצמחים 
אינם מכילים את כל תכונות החיים, אך טמונים בהם יסוד החיים 
ומקורם, בהיותם שומרים על קיומם, גדלים ומתרבים. יג ַוְיִהי ֶעֶרב 

י.  ִליׁשִ ַוְיִהי בֶֹקר יֹום ׁשְ

ַמִים. כאן מתגבשים עצמים  ָ ְרִקיַע ַהּשׁ יד ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים: ְיִהי ְמאֹרֹת ּבִ

ומפיצות אותו,  והופכים למאורות, כלומר להוויות היוצרות אור 
שאינן זהות לאור עצמו. ביום הראשון נברא האור המופשט, ואילו 
ביום הרביעי נבראו המאורות, שהם חלק ממבנה היקום המסודר. 

ל ּבֹו ַזְרעֹו ִלְזרַֹע  ִּיְגּדַ ב: ַמְזִריַע ֶזַרע. ׁשֶ ֵעׂשֶ
ְּיֵהא ַטַעם  ִרי. ׁשֶ ָמקֹום ַאֵחר: ֵעץ ּפְ ּנּו ּבְ ִמּמֶ
ן,  ָתה ּכֵ ִרי. ְוִהיא לֹא ָעׂשְ ַטַעם ַהּפְ ָהֵעץ ּכְ
ִרי, ְולֹא  ה ּפְ א ַוּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֵעץ עֹׂשֶ ֶאּלָ
ל ָאָדם ַעל  ְתַקּלֵ ּנִ ׁשֶ ִרי, ְלִפיָכְך ּכְ ָהֵעץ ּפְ
ָלה:  ם ִהיא ַעל ֲעוָֹנּה ְוִנְתַקּלְ ֲעוֹנֹו ִנְפְקָדה ּגַ
ֶהן  ּמֵ ִרי ׁשֶ ל ּפְ ְרִעיֵני ּכָ ר ַזְרעֹו בֹו. ֵהן ּגַ ֲאׁשֶ

ּנֹוְטִעין אֹותֹו:  ׁשֶ ָהִאיָלן צֹוֵמַח ּכְ

ּלֹא  י ׁשֶ יב ׀ ַוּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ְוגֹו׳. ַאף ַעל ּפִ

ְמעּו  ִצּוּוֵייֶהן, ׁשָ ִאין ּבְ ׁשָ ְדּ ֶנֱאַמר 'ְלִמיֵנהּו' ּבַ
אּו ַקל ָוֹחֶמר  ְך ְוָנׂשְ ְצַטּוּו ָהִאיָלנֹות ַעל ּכָ ּנִ ׁשֶ
ין  ִחיַטת ֻחּלִ ׁשְ ָדה ּבִ ַאּגָ ְמפָֹרׁש ּבָ ַעְצָמן, ּכַ ּבְ

)חולין ס ע״א(: 

יד ׀ ְיִהי ְמאֹרֹת ְוגֹו׳. ִמּיֹום ִראׁשֹון ִנְבְראּו, 

ָרִקיַע,  לֹות ּבָ ּוָבְרִביִעי ִצָּוה ֲעֵליֶהם ְלִהּתָ
ִנְבְראּו  ָוָאֶרץ  ַמִים  ׁשָ ּתֹוְלדֹות  ל  ּכָ ְוֵכן 
ּיֹום  ע ּבַ ִמּיֹום ִראׁשֹון ְוָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִנְקּבַ
תּוב )לעיל פסוק א(: "ֵאת  ּכָ ְגַזר ָעָליו, הּוא ׁשֶ ּנִ ׁשֶ
ַמִים" — ְלַרּבֹות ּתֹוְלדֹוֵתיֶהם, "ְוֵאת  ָ ַהּשׁ
ָהָאֶרץ" — ְלַרּבֹות ּתֹוְלדֹוֶתיָה: ְיִהי ְמאֹרֹת. 
הּוא יֹום ְמֵאָרה  ִתיב, ַעל ׁשֶ ָחֵסר ָוי״ו ּכְ
ִנינּו:  ָ ּשׁ ׁשֶ ינֹוקֹות, הּוא  ּתִ ּבַ ָרה  ַאְסּכָ ִלּפֹל 
ּלֹא  ָרה ׁשֶ ים ַעל ַאְסּכָ ְרִביִעי ָהיּו ִמְתַעּנִ ּבָ
ין  יל ּבֵ ינֹוקֹות )תענית כז ע״ב(: ְלַהְבּדִ ּתִ ּפֹל ּבַ ּתִ
ֵנז ָהאֹור ָהִראׁשֹון,  ִּיּגָ ֶ ְיָלה. ִמּשׁ ַהּיֹום ּוֵבין ַהּלָ

ׁשּו ָהאֹור  ּמְ ית ׁשִ ֵראׁשִ ְבַעת ְיֵמי ּבְ ׁשִ ֲאָבל ּבְ
ְיָלה:  ּלַ ּיֹום ְוֶזה ּבַ ְך ָהִראׁשֹוִנים ֶזה ּבַ ְוַהחֹׁשֶ

עֹו־־־ ַזרְְְ ר  ֥ ֲאׁשֶ ִמי֔נֹו  ִר֙י לְְ ּפְְ ה  ֤עֹׂשֶ י  ִר֞ ּפְְ ֵע֣ץ  ַרע  ֶז֔ יַע  ִר֣ ַמזְְְ

ב  ׂשֶ ֵע֣ א  ׁשֶ ּדֶ֠ ֶרץ  א ָהָא֜ ַוּתֹוֵצ֨ ִהי־־ֵכֽן׃  ַוֽיְְְ ֶרץ  ֖בֹו ַעל־־ָהָא֑

עֹו־֖בֹו  ַזרְְְ ר  ֥ י ֲאׁשֶ ִר֛ ה־ּפְְ ֵע֧ץ ֽעֹׂשֶ וְְ הּו  ִמיֵנ֔ ַר֙ע לְְ ֶז֙ יַע  ִר֤ ַמזְְְ

ִהי־־־֖בֶֹקר  ֶרב ַוֽיְְְ ִהי־־־ֶע֥ י־־ֽטֹוב׃ ַוֽיְְְ ים ּכִ א ֱאלִֹה֖ רְְְ ִמיֵנ֑הּו ַוַּי֥ לְְ

 י׃ ֽ ִליׁשִ ֥יֹום ׁשְְ

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

  הרחבות
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  הרחבות

חלקי  שני  בין  ההבדלה  חשיבות  ְיָלה.  ַהּלָ ּוֵבין  ַהּיֹום  ין  ּבֵ יל  ְלַהְבּדִ
ובלילה היא  היממה אינה נעוצה רק בכך שביום השמש מאירה, 
בניית קצב הזמן. תפקיד המאורות הוא  גם בעצם  נעלמת, אלא 
 בראש ובראשונה לקצוב את הזמן ולחלקו לפרקים. וביתר פירוט — 
ְוָהיּו ְלאֹתֹת, תופעות המתרחשות בשמים ובארץ ּוְלמֹוֲעִדים, המאורות 
משמשים לקביעת התאריכים, או: לקביעת תקופות השנה ועונותיה 
ִנים, יחידות הזמן הגדולות. טו ְוָהיּו  ּוְלָיִמים, יחידות הזמן הקטנות ְוׁשָ
ַמִים ְלָהִאיר ַעל ָהָאֶרץ, ַוְיִהי ֵכן. טז ַוַּיַעׂש  ָ ְרִקיַע ַהּשׁ כל אלה ִלְמאֹורֹת ּבִ
ֶאת  לעינינו,  ניכרים  כפי שהם  דִֹלים,  ַהּגְ אֹרֹת  ַהּמְ ֵני  ׁשְ ֶאת  ֱאלִֹהים 
ֶלת  טֹן ְלֶמְמׁשֶ אֹור ַהּקָ ֶלת ַהּיֹום, השמש, ְוֶאת ַהּמָ דֹל ְלֶמְמׁשֶ אֹור ַהּגָ ַהּמָ
ָמִים  ָ ַהּשׁ ְרִקיַע  ּבִ ֱאלִֹהים  ן אָֹתם  יז ַוִּיּתֵ ַהּכֹוָכִבים.  ְוֵאת  ְיָלה, הירח,  ַהּלַ
ְיָלה, השמש והירח נראים לעין  ּיֹום ּוַבּלַ ְלָהִאיר ַעל ָהָאֶרץ, יח ְוִלְמׁשֹל ּבַ
או  להבחין בשמש,  אי אפשר שלא  והלילה, שהרי  היום  כשליטי 
יל  לחלופין — בהיעדרה, וכן בהופעתו ובהיעלמותו של הירח. ּוֲלַהְבּדִ
ְך. גם קודם לכן סופר על קיומם של יום ולילה,  ין ָהאֹור ּוֵבין ַהחֹׁשֶ ּבֵ
הוגדרו  טרם  כה  אלא שעד  וחושך;  לאור  הקשורים  ובוקר,  ערב 

י טֹוב.  יט ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֶֹקר יֹום ְרִביִעי.  לחלוטין. ַוַּיְרא ֱאלִֹהים ּכִ

מן הצמחים וגרמי השמים עובר הכתוב אל בעלי החיים:  כ ַוּיֹאֶמר 
ֶרץ ֶנֶפׁש ַחָּיה, יצור שיש בו חיים, שאינו צומח  ִים ׁשֶ ְרצּו ַהּמַ ֱאלִֹהים: ִיׁשְ
וגדל באופן עיוור, כצומח, אלא יש בו גם רצון ותנועה.10 ְועֹוף ְיעֹוֵפף 
יִנם  ּנִ ַהּתַ ֶאת  ֱאלִֹהים  ָמִים.  כא ַוִּיְבָרא  ָ ַהּשׁ ְרִקיַע  ֵני  ּפְ ַעל  ָהָאֶרץ,  ַעל 
דִֹלים. במקומות אחדים בתנ"ך מזוהה התנין עם הלוויתן או קרוב  ַהּגְ
אליו, אך בוודאי יצורים אלה אינם זהים לבעלי החיים המכונים 
ימיים, שנוצרו  יצורי מסתורין  'לוויתן'.11 אלו הם  'תנין' או  בפינו 
ל ֶנֶפׁש ַהַחָּיה  בתוך המים, וזיקתם לעולמנו אנו אינה ברורה.12 ְוֵאת ּכָ
ִים ְלִמיֵנֶהם. מגוון היצורים  ְרצּו ַהּמַ ר ׁשָ ת, היצורים הקטנים, ֲאׁשֶ ָהרֶֹמׂשֶ

אינו  הארץ בראשית  על  להאיר  מאורות 
ֵסֶפר  הוא  אלא  כולו,  היקום  על  ספר 
שהוא  כיוון  ה,א(.  )להלן  ָאָדם  ּתֹוְלדֹת 
חייו  דרכי  בעיותיו,  על  באדם,  עוסק 
מנקודת  בו  מתואר  העולם  ותכליתו, 
הצדדים  מן  ורק  האנושית,  המבט 
הרלוונטיים לאדם. בהתאם לכך, אף על 
פי שיחסי הגודל בין המאורות העצומים 

מקדמת  ידועים  היו  הארץ  כדור  לבין 
דנא, אין לתמוה על כך שגרמי השמים 
מוצגים כאן בלא כל התייחסות לגודלם 
ולתפקודיהם שמעבר לקביעת זמניו של 
האדם ולהארתם על הארץ. מכיוון שאין 
אור  שנות  במרחק  המצויות  לשמשות 
מאתנו זיקה למציאות שלנו, אין הספר 

עוסק בהן.

אֹורֹות לֹוִקין ִסיָמן ַרע  ַהּמְ ׁשֶ ְוָהיּו ְלאֹֹתת. ּכְ

ַמִים  ָ ֱאַמר: "ּוֵמאֹתֹות ַהּשׁ ּנֶ הּוא ָלעֹוָלם, ׁשֶ
ְרצֹון  ֲעׂשֹוְתֶכם  ּבַ ב(,  י,  )ירמיה  ָחּתּו"  ּתֵ ַאל 
ם ְצִריִכים ִלְדאֹג  רּוְך הּוא ֵאין ַאּתֶ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ם ֶהָעִתיד,  ְרָענּות: ּוְלמֹוֲעִדים. ַעל ׁשֵ ִמן ַהּפֻ
ָרֵאל ְלִהְצַטּוֹות ַעל ַהּמֹוֲעדֹות,  ֲעִתיִדים ִיׂשְ ׁשֶ
ּמּוׁש  ָבָנה: ּוְלָיִמים. ׁשִ ְוֵהם ִנְמִנים ְלמֹוַלד ַהּלְ
ָבָנה ֶחְציֹו, ֲהֵרי  ּמּוׁש ַהּלְ ה ֲחִצי יֹום ְוׁשִ ַהַחּמָ
ים  ִ ׁשּ לֹש ֵמאֹות ְוׁשִ ִנים. ְלסֹוף ׁשְ ֵלם: ְוׁשָ יֹום ׁשָ
ר  ֵנים ָעׂשָ ׁשְ ן ּבִ ה ָיִמים ִיְגְמרּו ַמֲהַלְכָתּ ַוֲחִמׁשָּ

ָנה:  ְרִתים אֹוָתם, ְוִהיא ׁשָ ַמָּזלֹות ַהְמׁשָ

ׁשּו,  ּמְ ְיׁשַ ֹזאת  עֹוד  ִלְמאֹורֹת.  טו ׀ ְוָהיּו 

ָּיִאירּו ָלעֹוָלם:  ׁשֶ

ִנְבְראּו,  ִוים  ׁשָ דִֹלים.  ַהּגְ אֹרֹת  טז ׀ ַהּמְ

ְטְרָגה ְוָאְמָרה:  ּקִ ָבָנה ַעל ׁשֶ ְוִנְתַמֲעָטה ַהּלְ

ֶכֶתר  ׁשּו ּבְ ּמְ ּתַ ִּיׁשְ ֵני ְמָלִכים ׁשֶ ר ִלׁשְ ִאי ֶאְפׁשָ
ֵעט ֶאת  ּמִ ֶאָחד: ְוֵאת ַהּכֹוָכִבים. ַעל ְיֵדי ׁשֶ

ּה:  ְעּתָ ה ְצָבֶאיָה ְלָהִפיס ּדַ ָבָנה, ִהְרּבָ ַהּלְ

ל  ֶרץ. ּכָ ּה ִחּיּות: ׁשֶ ְּיֵהא ּבָ כ ׀ ֶנֶפׁש ַחָּיה. ׁשֶ

ֶרץ,  בֹוּהַ ִמן ָהָאֶרץ ָקרּוי ׁשֶ ֵאינֹו ּגָ ָבר ַחי ׁשֶ ּדָ
גֹון  ָקִצים — ּכְ ְ ּשׁ גֹון ְזבּוִבים, ּבַ עֹוף — ּכְ ּבָ
ִרּיֹות —  ית ְותֹוָלִעים, ּוַבּבְ ְנָמִלים ְוִחּפּוׁשִ
ֶהם, ְוָכל  ר ְוחֶֹמט ְוַכּיֹוֵצא ּבָ גֹון חֶֹלד ְוַעְכּבָ ּכְ

ִגים:  ַהּדָ

ָּים. ּוְבִדְבֵרי  ּבַ דֹוִלים ׁשֶ ִגים ּגְ יִנם. ּדָ ּנִ כא ׀ ַהּתַ

ָרָאם ָזָכר  ּבְ ָדה: הּוא ִלְוָיָתן ּוֶבן זּוגֹו, ׁשֶ ַאּגָ
יִקים  ּדִ ֵקָבה ּוְמָלָחּה ַלּצַ ּוְנֵקָבה ְוָהַרג ֶאת ַהּנְ
ִאם ִיְפרּו ְוִיְרּבּו לֹא ִיְתַקֵּים  ֶלָעִתיד ָלבֹא, ׁשֶ
ֵּיׁש  ְפֵניֶהם: ֶנֶפׁש ַהַחָּיה. ֶנֶפׁש ׁשֶ ָהעֹוָלם ּבִ

ּה ִחּיּות:  ּבָ

ים  ָיִמ֖ ים ּולְְְ ֣מֹוֲעִד֔ אֹֹת֙ת ּולְְְ ָה֤יּו לְְ ָלה וְְ יְְְ ֑ ין ַהּלָ ין ַהּ֖יֹום ּוֵב֣ ֥ ּבֵ

יר ַעל־ ָהִא֖ ִים לְְ ַמ֔ ָ יַע ַהׁשּ ִק֣ רְְְ אֹורֹ֙ת ּבִ ָה֤יּו ִלמְְְ וְְ ִנֽים׃  ׁשָ וְְ

אֹ֖רֹת  ַהּמְְ ֵנ֥י  ים ֶאת־־־ׁשְְ ֱאלִֹה֔ ַוַּיַ֣עׂש  ן׃  ִהי־־־ֵכֽ יְְְ ַוֽ ֶרץ  ָהָא֑

ֶאת־ ֶלת ַהּ֔יֹום וְְ ֣ ׁשֶ ֶממְְְ דֹל֙ לְְ ֤אֹור ַהּגָ ים ֶאת־־־־ַהּמָ דִֹל֑ ַהּגְְ

ים׃  ֹוָכִבֽ ַהּכֽ ת  ֵא֖ וְְ ָלה  יְְְ ַהּלַ֔ ֶלת  ֣ ׁשֶ ֶממְְְ טֹ֙ן לְְ ֤אֹור ַהּקָ ַהּמָ

ַעל־־־ יר  ָהִא֖ לְְ ִים  ָמ֑ ָ ַהׁשּ יַע  ִק֣ רְְְ ּבִ ים  ֱאלִֹה֖ ם  אָֹת֛ ן  ֥ ַוִּיּתֵ

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

ִהי־ ַוֽיְְְ ֶרב  ִהי־ֶע֥ ַוֽיְְְ י־ֽטֹוב׃  ּכִ ים  א ֱאלִֹה֖ רְְְ ַוַּי֥ ךְְְ  ין ַה֑חֹׁשֶ ּוֵב֣

י׃  ִביִעֽ ֖בֶֹקר ֥יֹום רְְ

עֹו֙ף  וְְ ֶנֶ֣פׁש ַחָּי֑ה  ֶרץ  ֖ ׁשֶ ִים  ַהּמַ֔ ֣צּו  רְְ ִיׁשְְְ ים  ַוּ֣יֹאֶמר ֱאלִֹה֔

א  ָר֣ ַוִּיבְְְ ִים׃  ָמֽ ָ ַהׁשּ יַע  ִק֥ רְְ ֵנ֖י  ַעל־־־ּפְְ ֶרץ  ַעל־־־ָהָא֔ עֹוֵפ֣ף  יְְ

ַחָּי֣ה ׀  ל־ֶנֶ֣פׁש ַהֽ ת ּכָָ ֵא֣ ים וְְ דִֹל֑ יִנ֖ם ַהּגְְ ּנִ ים ֶאת־ַהּתַ ֱאלִֹה֔

ָנ֙ף  ל־־־־־֤עֹוף ּכָ ת ּכָָ ֵא֨ ם וְְ יֵנֶה֗ ִמֽ ִים לְְ ֨צּו ַהּמַ֜ רְְ ֽ ֩ר ׁשָ ת ֲאׁשֶ ׂשֶ רֶֹמ֡ ָהֽ

טו

טז

יז

יח

יט

כ

כא
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ַחָּיה, משתרע מהדגיגים הקטנים הממלאים את  הנחשבים כֶנֶפׁש 
הנהרות, האגמים והנחלים, ועד לכרישים העצומים, והוא כולל אף 
את היצורים המצויים על גבול המופשט, שייתכן שיש בהם אפילו 
ָנף ְלִמיֵנהּו, על כל  ל עֹוף ּכָ דעה כלשהי — התנינים הגדולים. ְוֵאת ּכָ
י טֹוב. כב ַוְיָבֶרְך  אלפי או עשרות אלפי המינים שבו, ַוַּיְרא ֱאלִֹהים ּכִ
ים, ְוָהעֹוף ִיֶרב  ַּיּמִ ִים ּבַ רּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו ֶאת ַהּמַ אָֹתם ֱאלִֹהים ֵלאמֹר, כך: ּפְ
ָאֶרץ. רבייתם של הצמחים אוטומטית, והם אינם צריכים לעשות  ּבָ
מעשה כדי לפרות ולרבות. לעומת זאת, רבייתם של כל היצורים 
כוללת   — עופות  או  דגים  ובין שהם  דו-חיים  בין שהם   — החיים 
גם תהליכי חיזור לשם מציאת בן הזוג. על כן הם זקוקים לברכה 
כג ַוְיִהי  ולרבות.  לפרות  בהם את הדחף הפעיל  מיוחדת, שתיטע 

י.  ֶעֶרב ַוְיִהי בֶֹקר, יֹום ֲחִמיׁשִ

עד כה נוצרו יצורי המים והעופות, שהם יצורי מים משוכללים או 
ֱאלִֹהים:  כד ַוּיֹאֶמר  הארץ:  בריות  ייווצרו  השישי  ביום  רקק.  יצורי 
ֵהָמה, הכוללת סוגים רבים של בעלי  ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶנֶפׁש ַחָּיה ְלִמיָנּה, ּבְ
חיים, ולא רק בהמות בית,13 ָוֶרֶמׂש, הכולל יצורים קטנים למיניהם. 
בהסתכלותנו:  תלויה  היא  אלא  זואולוגית,  אינה  הרמש  הגדרת 
ורוחשים על הארץ,  הרמשים הם היצורים הקטנים המתרוצצים 
החיות שאינן  מיני  כל  ְלִמיָנּה,  ֶאֶרץ  ְוַחְיתֹו  ונחשים.  עכברים  כגון 
בכלל בהמות. ייתכן שַחְיתֹו ֶאֶרץ היא החיה הטורפת, או זו הניזונה 
מן החי, ואילו הבהמה היא בעל חיים צמחוני.14 ַוְיִהי ֵכן. כה ַוַּיַעׂש 
ֶרֶמׂש  ל  ּכָ ְוֵאת  ְלִמיָנּה  ֵהָמה  ַהּבְ ְוֶאת  ְלִמיָנּה  ָהָאֶרץ  ַחַּית  ֶאת  ֱאלִֹהים 

י טֹוב.  ָהֲאָדָמה ְלִמיֵנהּו, ַוַּיְרא ֱאלִֹהים ּכִ

ה ָאָדם  עתה מגיע שיאו של פרק הבריאה כולו:  כו ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים: ַנֲעׂשֶ
ְדמּוֵתנּו. למרות שמבחינה פיסיולוגית האדם דומה למדי  ַצְלֵמנּו ּכִ ּבְ
לבעלי חיים אחרים, הוא הוויה לעצמה. בשונה משאר הנבראים, 
האדם נעשה בדמותו של הקדוש ברוך הוא, לא מבחינת פרצופו, אלא 

קדום,  במדרש  מופיע  יותר  פיוטי   הסבר 
ואמר:  העולם  כל  אל  פנה  שה'  המספר 
כיוון שהאדם  אדם".  כולנו  נעשה  "הבה 
כולל את הבריאה כולה, יש לכל היצורים 
תרם  האדם  בריאת  למען  אליו.  זיקה 
האריה מגבורתו, השועל תרם מערמומיותו, 

הנחש — מארסיותו, הכבשה — מתמימותה, 
והפרפר — ממעופו. לפי מדרש זה, האדם 
יצורי  כלל  של  וכדמותם  בצלמם  נברא 
ילקוט  רלח,ב;  ח"ג  זוהר  )ראו  העולם. 

שמעוני בראשית יג(.

ללשון  ניתנו  שונים  'נעשה אדם' פירושים 
אל  גורם חדש  נכנס  זו  בבריאה  זו.  רבים 
 המציאות — מעבר לנפש החיה שבאדם — 
כוח הרצייה שלו — נוספת אצלו גם היכולת 
לבחור ולהשפיע על המציאות. אל הבריאה, 
שביסודה היא מערכת אקולוגית מאוזנת 

נוכח  — האדם.  יסוד עצמאי  חודר  למדי, 
הופעתו של הגורם הזר, שייחודיותו תשוב 
ותתגלה בהמשך, מציע המדרש, שהקדוש 
מלאכיו  עם  כביכול,  מתייעץ,  הוא  ברוך 
בריאת האדם.  רעיון  על  לדעתם  ושואל 

)ראו בראשית רבה יז,יט(. 

ִרים אֹוָתם  ַחּסְ ּמְ כב ׀ ַוְיָבֶרְך אָֹתם. ְלִפי ׁשֶ

ְוָצִדין ֵמֶהן ְואֹוְכִלין אֹוָתם, ֻהְצְרכּו ִלְבָרָכה. 
ֵני  א ִמּפְ ְוַאף ַהַחּיֹות ֻהְצְרכּו ִלְבָרָכה, ֶאּלָ
ְרָכן,  ָחׁש ֶהָעִתיד ִלְקָלָלה, ְלָכְך לֹא ּבֵ ַהּנָ
ִרי,  רּו. ְלׁשֹון ּפְ ָלל: ּפְ ּכְ ּלֹא ְיֵהא הּוא ּבַ ׁשֶ

רֹות:  לֹוַמר ֲעׂשּו ּפֵ ּכְ

י )לעיל פסוק  ּתִ ַרׁשְ ּפֵ כד ׀ ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ. הּוא ׁשֶ

ַהּכֹל ִנְבָרא ִמּיֹום ִראׁשֹון ְולֹא ֻהְצְרכּו  יד( ׁשֶ
ּה ִחּיּות:  ֵּיׁש ּבָ א ְלהֹוִציָאם: ֶנֶפׁש ַחָּיה. ׁשֶ ֶאּלָ
ים  ֵהם ְנמּוִכים ְורֹוְמׂשִ ָרִצים ׁשֶ ָוֶרֶמׂש. ֵהם ׁשְ

ֵאין  ִאּלּו ִנְגָרִרין ׁשֶ ַעל ָהָאֶרץ, ְוִנְרִאים ּכְ
ְלׁשֹוֵננּו  ֶרץ ּבִ ל ְלׁשֹון ֶרֶמׂש ְוׁשֶ ר, ּכָ ִהּלּוָכן ִנּכָ

קונמוברי״ש: 

קֹוָמָתן:  ן ְלִצְביֹוָנן ּבְ ּקֵ כה ׀ ַוַּיַעׂש. ּתִ

דֹוׁש  ל ַהּקָ ה ָאָדם. ַעְנְוָתנּותֹו ׁשֶ כו ׀ ַנֲעׂשֶ

ָהָאָדם  אן, ְלִפי ׁשֶ רּוְך הּוא ָלַמְדנּו ִמּכָ ּבָ

אּו ּבֹו, ְלִפיָכְך  ְלָאִכים ְוִיְתַקּנְ ְדמּות ַהּמַ ּבִ
ָלִכים הּוא  ן ֶאת ַהּמְ הּוא ּדָ ֶהם. ּוְכׁשֶ ִנְמַלְך ּבָ
ַאְחָאב  ן ָמִצינּו ּבְ ּכֵ ּלֹו, ׁשֶ ַמְלָיא ׁשֶ ּפָ ִנְמָלְך ּבַ
ב ַעל  ָאַמר לֹו ִמיָכה: "ָרִאיִתי ֶאת ה׳ יֹׁשֵ ׁשֶ
ַמִים עֵֹמד ָעָליו ִמיִמינֹו  ָ ְסאֹו ְוָכל ְצָבא ַהּשׁ ּכִ
מֹאלֹו" )מלכים א' כב, יט(, ְוִכי ֵיׁש ָיִמין  ּוִמּשְׂ
א ֵאּלּו ַמְיִמיִנים ִלְזכּות  מֹאל ְלָפָניו? ֶאּלָ ּוׂשְ
ְגֵזַרת  ְמִאיִלים ְלחֹוָבה, ְוֵכן: "ּבִ ְוֵאּלּו ַמׂשְ
ֵאְלָתא"  ין ׁשְ יׁשִ ְתָגָמא ּוֵמאַמר ַקּדִ ִעיִרין ּפִ
ּלֹו ָנַטל  ַמְלָיא ׁשֶ ּפָ אן ּבַ )דניאל ד, יד(, ַאף ּכָ

ְדמּוִתי,  ֶעְליֹוִנים ּכִ ְרׁשּות. ָאַמר ָלֶהם: ֵיׁש ּבָ
ְדמּוִתי ֲהֵרי ֵיׁש ִקְנָאה  ְחּתֹוִנים ּכִ ּתַ ִאם ֵאין ּבַ
י  ה ָאָדם. ַאף ַעל ּפִ ית: ַנֲעׂשֶ ֵראׁשִ ה ּבְ ַמֲעׂשֵ ּבְ
יִנים  יִציָרתֹו, ְוֵיׁש ָמקֹום ַלּמִ ּלֹא ִסְּיעּוהּו ּבִ ׁשֶ
ֶרְך  ד ּדֶ ַלּמֵ תּוב ִמּלְ ִלְרּדֹות, לֹא ִנְמַנע ַהּכָ
דֹול ִנְמָלְך  ְּיֵהא ַהּגָ ת ֲעָנָוה, ׁשֶ ֶאֶרץ ּוִמּדַ
ה  ַתב 'ֶאֱעׂשֶ ָטן. ְוִאם ּכָ ְונֹוֵטל ְרׁשּות ִמן ַהּקָ
ית  ר ִעם ּבֵ ָהָיה ְמַדּבֵ ָאָדם' לֹא ָלַמְדנּו ׁשֶ
יִנים  א ִעם ַעְצמֹו. ּוְתׁשּוַבת ַהּמִ ינֹו, ֶאּלָ ּדִ

ים  ם ֱאלִֹה֖ ֶרךְְְ אָֹת֛ ָב֧ ַויְְְ י־ֽטֹוב׃  ים ּכִ א ֱאלִֹה֖ רְְְ ַוַּי֥ הּו  ִמיֵנ֔ לְְ

ֶרב  ָה֖עֹוף ִי֥ ים וְְ ַּיּמִ֔ ִי֙ם ּבַ ֤אּו ֶאת־ַהּמַ֙ ֗בּו ּוִמלְְְ ֣רּו ּורְְְ ֵלא֑מֹר ּפְְ

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

ה  ֵהָמ֥ ּה ּבְְ ִמיָנ֔ ֶרץ ֶנֶ֤פׁש ַחָּי֙ה לְְ א ָהָא֜ ים ּתֹוֵצ֨ ַוּ֣יֹאֶמר ֱאלִֹה֗

ַוַּיַ֣עׂש ֱאלִֹהי֩ם  ִהי־־־ֵכֽן׃  ַוֽיְְְ ִמיָנּ֑ה  ֶרץ לְְ תֹו־־־ֶא֖ יְְְ ַחֽ וְְ ֶמׂש  ָוֶר֛

ת  ֵא֛ וְְ ּה  ִמיָנ֔ ֵהָמ֙ה לְְ ֶאת־ַהּבְְ ּה וְְ ִמיָנ֗ ֶרץ לְְ ת ָהָא֜ ֶאת־ַחַּי֨

י־־־ֽטֹוב׃  ּכִ ים  א ֱאלִֹה֖ רְְְ ַוַּי֥ ִמיֵנ֑הּו  ה לְְ ֲאָדָמ֖ ָהֽ ֶמׂש  ל־־־־־ֶר֥ ּכָָ

נּו  מּוֵת֑ דְְְ ּכִ נּו  ֵמ֖ ַצלְְְ ּבְְ ם  ָאָד֛ ה  ֥ ַנֲֽעׂשֶ ים  ֱאלִֹה֔ ַוּ֣יֹאֶמר 

כב

כג

כד

כה

כו
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עבשת ב ב ברתעבת

  הרחבותהרחבות

מבחינת מהותו. דמיון זה איננו מתבטא רק ברמת האינטליגנציה 
ייחודית  זו  תכונה  בבחירה החופשית.  בעיקר  הגבוהה שלו, אלא 
כפופים  נעים במעגלותיהם,  יצורי העולם  ולאלוקים. שאר  לאדם 
האנושי משוחרר  היצור  ואילו  ומסובב,  סיבה  ארוכה של  לרשת 
ּוְבָכל  ֵהָמה  ּוַבּבְ ַמִים  ָ ַהּשׁ ּוְבעֹוף  ַהָּים  ִבְדַגת  ימשלו  ְוִיְרּדּו,  זו.  מכפיפות 
ָהָאֶרץ, במחצבים הדוממים15 ּוְבָכל ָהֶרֶמׂש ָהרֵֹמׂש ַעל ָהָאֶרץ.  כז ַוִּיְבָרא 
ַצְלמֹו, העניק לו את החופש ואת יכולת הפעולה  ֱאלִֹהים ֶאת ָהָאָדם ּבְ
הערה שתפורט  וכאן  אֹתֹו.  ָרא  ּבָ ֱאלִֹהים  ֶצֶלם  ּבְ והשינוי,  הרחבה 
ָרא אָֹתם. לכאורה, יכול היה להיות בעולם אדם  בהמשך: ָזָכר ּוְנֵקָבה ּבָ
יחיד, כשם שהקדוש ברוך הוא יחיד.16 יש חידוש בכך שהאדם הוא 
חלק מהפאונה — ממערכת החי. ההדגשה שנבראו זכר ונקבה מעידה 
על כך שאין מדובר באדם כפרט, אלא במין כולו, שכאן ראשיתו. מצד 
שני, ראוי לשים לב שאף על פי שגם שאר בעלי החיים נבראו זכר 
ונקבה, רק בבריאת האדם מצוינת עובדה זו במפורש, כדי להדגיש 
בלבד אלא  ביולוגיים  ביניהם  ביצורים שההבדלים  מדובר  אין  כי 
רּו  בהוויות שונות.  כח ַוְיָבֶרְך אָֹתם ֱאלִֹהים, ַוּיֹאֶמר גם ָלֶהם ֱאלִֹהים: ּפְ
ּוְרבּו. כיוון שעבור האדם הרבייה איננה פעולה אוטומטית, כמו אצל 
בחירתו החופשית.  הפונה אל  זוהי ההוראה הראשונה,  הצמחים, 
ההוראה השנייה היא: ּוִמְלאּו ֶאת ָהָאֶרץ, אל לכם להסתפק בפרייה 
ורבייה בלבד. בניגוד לקרפדה, החיה במקומה, האדם מֻצווה ליישב 
ָה. כמובן, אין הדבר שולל את ישיבתם של יצורים  את הארץ. ְוִכְבׁשֻ
אחרים בארץ, אך על המין האנושי מוטלת חובה מיוחדת לאכלס 
את כל העולם ולכובשו מיד השממה או החיות. ולבסוף — ּוְרדּו, שלטו 

ת ַעל ָהָאֶרץ.  ַמִים ּוְבָכל ַחָּיה ָהרֶֹמׂשֶ ָ ְדַגת ַהָּים ּוְבעֹוף ַהּשׁ ּבִ

ב  ֵעׂשֶ ל  ּכָ ֶאת  לפחות,  לפי שעה,  ָלֶכם,  י  ָנַתּתִ ה  ִהּנֵ ֱאלִֹהים:  כט ַוּיֹאֶמר 

זֵֹרַע  ֵעץ  ְפִרי  ּבֹו  ר  ֲאׁשֶ ָהֵעץ  ל  ּכָ ְוֶאת  ָהָאֶרץ,  ָכל  ֵני  ּפְ ַעל  ר  ֲאׁשֶ ֶזַרע  זֵֹרַע 

כולו?  העולם  והנחת תחתיו את  באדם, 
ואכן, בפרקיו הבאים ידון הספר ותעסוק 
ההיסטוריה האנושית כולה בשאלות אם 
יצור כזה יציב דיו, ואם כוחות ההרס שלו 

אינם מסוכנים מדי לעצמו ולעולם. 

האדם  וכחובה על  כברכה  האדם  שלטון 
על  להשתלט  הכללית  החובה  הוטלה 

על  גשר  לבנות  עליו  ולשעבדו.  העולם 
מטוס  הים,  את  שתחצה  אנייה  הנהר, 
הרחק  שתגיע  וחללית  לשמים  שימריא 
מזה. כל אלה אינם מוצגים כאן כתוצרי 
יצר לב האדם, אלא כפעולותיו החיוביות. 
השלטון  את  בידו  להחזיק  צריך  האדם 
בעולם, וכוחו לבצע את המשימה הזאת 

הולך וגדל בהתמדה.

'וירדו...' שלטונו של האדם בבעלי החיים 
אינו מקרי. גם אם במשך דורות רבים ייאבק 
בהם, בסופו של דבר, האדם הוא המושל 
בעולם. זהו חלק מהתפקיד שהוטל עליו 
בשל תכונותיו הקיצוניות, חסרות הגבולות 
רצון,  כוח  יחדיו עצמה,  הכורכות  והרסן, 
שיגעון.  אפילו  ואולי  חופשית  בחירה 
רעידות אדמה, הרי געש ושטפונות — כל 

אלה הם תופעות קטנות ביחס לפעולותיו 
על  ביותר  המשפיע  היסוד  האדם,  של 
עליהם.  רק  לא  וכנראה  החיים,  היצורים 
מכאן נובעת שאלתו של משורר תהלים: 
ָמה ֱאנֹוׁש ִּכי ִתְזְּכֶרּנּו ּוֶבן ָאָדם ִּכי ִתְפְקֶדּנּו. 
ְוָהָדר  ְוָכבֹוד  ֵמֱאֹלִהים  ְּמַעט  ַוְּתַחְּסֵרהּו 
ְּתַעְּטֵרהּו. ַּתְמִׁשיֵלהּו ְּבַמֲעֵׂשי ָיֶדיָך ּכֹל ַׁשָּתה 
ַתַחת ַרְגָליו )תהלים ח,ה–ז(. — מדוע בחרת 

ִצּדֹו: "ַוִּיְבָרא ֱאלִֹהים ֶאת ָהָאָדם",  ַתב ּבְ ּכָ
נּו:  ּלָ פּוס ׁשֶ ּדְ ַצְלֵמנּו. ּבַ ַתב 'ַוִּיְבְראּו': ּבְ ְולֹא ּכָ
יל: ְוִיְרּדּו ִבְדַגת  ּכִ ְדמּוֵתנּו. ְלָהִבין ּוְלַהׂשְ ּכִ

ׁשֹון ַהֶּזה ְלׁשֹון ִרּדּוי ּוְלׁשֹון  ּלָ ַהָּים. ֵיׁש ּבַ

ֵהמֹות,  ַחּיֹות ּוַבּבְ ְיִריָדה, ָזָכה — רֹוֶדה ּבַ
ה ָירּוד ִלְפֵניֶהם ְוַהַחָּיה  לֹא ָזָכה — ַנֲעׂשֶ

ֶלת ּבֹו:  מֹוׁשֶ

ַצְלמֹו.  ּבְ כז ׀ ַוִּיְבָרא ֱאלִֹהים ֶאת ָהָאָדם 

ַמֲאָמר  ַהּכֹל ִנְבָרא ּבְ פּוס ֶהָעׂשּוי לֹו, ׁשֶ ּדְ ּבַ
ָכה"  ּפֶ ת ָעַלי ּכַ ׁשֶ ֱאַמר: "ַוּתָ ּנֶ ָּיַדִים, ׁשֶ ְוהּוא ּבַ
ַע  ְטּבֵ ּמַ ּכַ חֹוָתם  ּבְ ה  ַנֲעׂשָ ה(  קלט,  )תהלים 

ּקֹוִרין קוי״ן  ׁשֶ ם,  ֹרׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ָהֲעׂשּוָיה 
ֹחֶמר  ְך ּכְ ְתַהּפֵ ַלַעז, ְוֵכן הּוא אֹוֵמר: "ּתִ ּבְ
ָרא  ֶצֶלם ֱאלִֹהים ּבָ חֹוָתם" )איוב לח, יד(: ּבְ
ן לֹו  ֻתּקָ אֹותֹו ֶצֶלם ַהּמְ ַרׁש ְלָך ׁשֶ אֹותֹו. ּפֵ

ָרא  יֹוַקן יֹוְצרֹו הּוא: ָזָכר ּוְנֵקָבה ּבָ ֶצֶלם ּדְ
ח ַאַחת  ן הּוא אֹוֵמר: "ַוִּיּקַ אָֹתם. ּוְלַהּלָ

ָדה,  ְלעָֹתיו״ ְוגֹו׳ )להלן ב, כא(! ִמְדַרׁש ַאּגָ ִמּצַ
ִריָאה ִראׁשֹוָנה,  ְרצּוִפים ּבְ ֵני ּפַ ָראֹו ׁשְ ּבְ ׁשֶ
אן  ל ִמְקָרא: ּכָ קֹו. ּוְפׁשּוטֹו ׁשֶ ְך ִחּלְ ְוַאַחר ּכָ
ַרׁש  י, ְולֹא ּפֵ ִ ּשׁ ִ ּשׁ ֵניֶהם ּבַ ְבְראּו ׁשְ ּנִ הֹוִדיֲעָך ׁשֶ
ָמקֹום ַאֵחר:  ִרָּיָתן, ּוֵפַרׁש ְלָך ּבְ יַצד ּבְ ְלָך ּכֵ

ַהָּזָכר  ְדָך ׁשֶ ָה. ָחֵסר ָוי״ו, ְלַלּמֶ כח ׀ ְוִכְבׁשֻ

ֵהא ַיְצָאִנית.  ּלֹא ּתְ ֵקָבה ׁשֶ ּכֹוֵבׁש ֶאת ַהּנְ
ְרּכֹו ִלְכּבֹׁש ְמֻצֶּוה  ּדַ ָהִאיׁש ׁשֶ ְדָך, ׁשֶ ְועֹוד ְלַלּמֶ

ה:  ָ ִרָּיה ּוְרִבָּיה ְולֹא ָהִאּשׁ ַעל ּפְ

ַחַּית  ּוְלָכל  ְלָאְכָלה  ִיְהֶיה  כט–ל ׀ ָלֶכם 

ֵהמֹות  ּבְ תּוב  ַהּכָ ָלֶהם  ָוה  ִהׁשְ ָהָאֶרץ. 

ּתֹו  ה ָלָאָדם ּוְלִאׁשְ ְוַחּיֹות ְלַמֲאָכל, ְולֹא ִהְרׁשָ

ל־ כָָ ּובְְְ ֵהָמ֙ה  ּוַבּבְְ ִים  ַמ֗ ָ ַהׁשּ ֣עֹוף  ּובְְְ ם  ַהָּי֜ ת  ַג֨ ּדּו֩ ִבדְְְ ִירְְְ וְְ

א  ָר֨ ַוִּיבְְְ ֶרץ׃  ַעל־ָהָאֽ ׂש  רֵֹמ֥ ָהֽ ֶמׂש  ל־ָהֶר֖ כָָ ּובְְְ ֶרץ  ָהָא֔

א  ָר֣ ּבָ ים  ֶצֶ֥לם ֱאלִֹה֖ ּבְְ ֔מֹו  ַצלְְְ ּבְְ ָאָד֙ם  ׀ ֶאת־ָהֽ ים  ֱאלִֹה֤

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

ֶרץ  ֥אּו ֶאת־ָהָא֖ ּוִמלְְְ ֛בּו  ּורְְְ ֥רּו  ּפְְ ים  ם ֱאלִֹה֗ ָלֶה֜ ַוּ֨יֹאֶמר 

ל־ַחָּי֖ה  כָָ ִים ּובְְְ ַמ֔ ָ ֣עֹוף ַהׁשּ ַג֤ת ַהָּי֙ם ּובְְְ דְְְ ֞דּו ּבִ ָה ּורְְְ ֑ ׁשֻ ִכבְְְ וְְ

ם  י ָלֶכ֜ ּתִ ֩ה ָנַת֨ ים ִהּנֵ ֶרץ׃ ַוּ֣יֹאֶמר ֱאלִֹה֗ ת ַעל־ָהָאֽ ׂשֶ רֶֹמ֥ ָהֽ

ֶרץ  ל־ָהָא֔ ֵנ֣י כָָ ֙ר ַעל־ּפְְ ַרע ֲאׁשֶ ֶז֗ ַע  זֵֹר֣ ׀  ב  ׂשֶ ל־ֵע֣ ֶאת־ּכָָ

ֶי֖ה  ַע ָזַ֑רע ָלֶכ֥ם ִיֽהְְְ ִרי־ֵע֖ץ זֵֹר֣ ֹו פְְ ר־ּב֥ ל־ָהֵע֛ץ ֲאׁשֶ ֶאת־ּכָָ וְְ

מצווה א
מצוות פריה ורביה

כז

כח

כט
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עבשת ב ב ברתעבת

  הרחבותהרחבות

ָזַרע, ָלֶכם ִיְהֶיה ְלָאְכָלה. מותר לכם להיזון מכל סוגי הצמחים — מן 
ַחַּית  לכם.  ל ּוְלָכל  ככל שיערב   — הֵּפרות  ומן  הירקות  מן  העשב, 
רֹוֵמׂש  ּוְלכֹל  ַמִים  ָ ַהּשׁ ּוְלָכל עֹוף  השונים,  לסוגיו  הצומח  ניתן  ָהָאֶרץ 
ב ְלָאְכָלה, ַוְיִהי ֵכן. ייתכן  ל ֶיֶרק ֵעׂשֶ ר ּבֹו ֶנֶפׁש ַחָּיה, ֶאת ּכָ ַעל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ
שבתחילת בריאתם היו כל יצורי העולם צמחונים.17 האדם ובעלי 
החיים רשאים להתפרנס מן העשב, מפני שהווייתם, הכוללת נפש, 

גבוהה מן הצומח. 

ועד  האור  מן   — המכלול  ה,  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ ֶאת  ֱאלִֹהים  לא ַוַּיְרא 

י.  ִ ּשׁ ִ ה טֹוב ְמאֹד. ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֶֹקר, יֹום ַהּשׁ האדם — ְוִהּנֵ

הפרק  של  סופו  את  כאן  הקובעת  המקובלת,  הפרקים  חלוקת 
הראשון בתורה, אינה יהודית. הן מבחינת מבנה הטקסט ופרטיו 
והן מבחינת המסורת היהודית, הפרק צריך להסתיים לאחר שלושת 
את  אלו, המתארים  פסוקים  הבא.  הפרק  הראשונים של  פסוקיו 
בריאת השבת, הם ללא ספק סיכומו של הפרק הראשון. רק כשתגיע 

השבת, תושלם מלאכת הבריאה, ולעולם יהיה קיום. 

של  שכלולם  והסתיים  מלאכתם  תמה  נגמרו,  ב  א ַוְיֻכּלּו,  פרק 
כוחותיהם  על  היצורים שבהם,  ְצָבָאם, שפע  ְוָכל  ְוָהָאֶרץ  ַמִים  ָ ַהּשׁ
ר  ֲאׁשֶ ְמַלאְכּתֹו  ִביִעי  ְ ַהּשׁ ּיֹום  ּבַ ֱאלִֹהים  סיים  ותפקידיהם.  ב ַוְיַכל, 
ה.  ר ָעׂשָ ל ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ ִביִעי ִמּכָ ְ ּיֹום ַהּשׁ ּבֹת ּבַ ה בששת הימים. ַוִּיׁשְ ָעׂשָ
ויום ברואים חדשים, שלא היה  יום  תם התהליך שבו נוצרו בכל 
אותם  ולנוע  להתקיים  ואילך ממשיכים  מכאן  קודם.  להם  דומה 
ברואים בסדר שנקבע להם. בשל מהותו העצמית הייחודית של 
ׁש אֹתֹו, נתן בו  ִביִעי ַוְיַקּדֵ ְ יום השבת —  ג ַוְיָבֶרְך ֱאלִֹהים ֶאת יֹום ַהּשׁ
ָרא ֱאלִֹהים ַלֲעׂשֹות.  ר ּבָ ל ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ ַבת ִמּכָ י בֹו ׁשָ קדושה יתרה, ּכִ

של  צמיחתם  ולילה,  חושך  גם  הכולל 
עשבים וקמילתם, זריחת השמש ושקיעתה, 
היווצרות ומוות. הביטוי טֹוב ְמֹאד מתייחס 
עליותיהן  על  התופעות,  כלל  אל 
)ראו  וחסרונן.  מלאותן  על  ומורדותיהן, 
י,א;  ו–יב; שמות רבה  בראשית רבה ט,ה 

זוהר ח"א קמד,ב(. 

אתו' ויקדש  השביעי  יום  את  אלהים  'ויברך 
יש מקומות בעולם שבהם נמנעים ביום 

שזהו  ההנחה  מתוך  ממלאכה,  השביעי 
יום של מזל רע. כאן מודגש הצד ההפוך: 
של  ברכה,  של  יום  הוא  השביעי  היום 
קדושה ושל השלמת העולם. רק עכשיו 
הוא  אין  שהרי  כראוי,  העולם   עומד 
כולל רק עשייה, אלא גם הימנעות; אין 
גם  אלא  דיבור,  של  ימים  רק  כולל  הוא 
וההימנעות  השתיקה  שתיקה.  של  יום 
יום  של  ומלאותו  שלמותו  מכוח  באות 

השבת.

להוראות  הסיבות  אכילה אחת  הנחיות 
אלה נובעת מיכולת הבחירה של האדם 
ומאינספור האפשרויות הפתוחות בפניו. 
כיוון שכך, האדם זקוק להדרכה גם באשר 
לצדדים פשוטים ביותר של חייו. הפרה 
מה  בשאלה  מתחבטים  אינם  הדג  או 
יאכלו. לעומתם, האדם זקוק, כפי הנראה, 

להוראות מפורטות ומוגדרות יותר. 

'כל אשר עשה... טוב מאד' האם העולם אכן 

מושלם?  הוא  האם  רע?  ללא  מאוד  טוב 
שאלה זו מתחזקת במיוחד, לאור העובדה 
שהאדם, בהיותו חופשי ממסגרות, מכניס 
יסוד מורכב למערכת העולמית. ביכולתו 
לפעול פעולות חיוביות או שליליות. האם 
ההגדרות  מן  מאוד?  טוב  האדם  גם 
והפירושים, הדרשות והמדרשים השונים 
שנאמרו על פסוק זה, עולה שיש להבחין 
בין טֹוב, המנוגד לרע בפשטות, לבין טֹוב 
המורכב,  המכלול  אל  המתייחס  ְמֹאד, 

ל ֶיֶרק  ר, ַאְך ּכָ ׂשָ ִרָּיה ְוֶלֱאכֹל ּבָ ְלָהִמית ּבְ
ֵני נַֹח,  אּו ּבְ ּבָ ם. ּוְכׁשֶ ּלָ ב יֹאְכלּו ַיַחד ּכֻ ֵעׂשֶ
ר  ל ֶרֶמׂש ֲאׁשֶ ֱאַמר: "ּכָ ּנֶ ר, ׁשֶ ׂשָ יר ָלֶהם ּבָ ִהּתִ
י ְלָאָדם  ְרּתִ ִהּתַ ב" ׁשֶ ֶיֶרק ֵעׂשֶ הּוא ַחי ְוגֹו׳ ּכְ
י ָלֶכם ֶאת ּכֹל" )להלן ט, ג(:  ָהִראׁשֹון "ָנַתּתִ

ְגַמר  י ּבִ ִ ּשׁ ִ ּשׁ י. הֹוִסיף ֵה״א ּבַ ִ ּשׁ ִ לא ׀ יֹום ַהּשׁ

ֶהם  ִהְתָנה ִעּמָ ית, לֹוַמר ׁשֶ ֵראׁשִ ה ּבְ ַמֲעׂשֵ
ה  ָ ָרֵאל ֲחִמּשׁ לּו ֲעֵליֶהם ִיׂשְ ְּיַקּבְ ַעל ְמָנת ׁשֶ
ם  ּלָ י", ּכֻ ִ ּשׁ ִ ָבר ַאֵחר, "יֹום ַהּשׁ י ּתֹוָרה. ּדָ ֻחְמׁשֵ
י  ִ ּשׁ י, הּוא ׁשִ ִ ּשׁ ִ לּוִיים ְועֹוְמִדים ַעד יֹום ַהּשׁ ּתְ

ן ּתֹוָרה: ִסיָון ַהּמּוָכן ְלַמּתַ ּבְ

פרק ב

י  ַרּבִ ִביִעי.  ְ ַהּשׁ ּיֹום  ּבַ ֱאלִֹהים  ב ׀ ַוְיַכל 

יו  ֵאינֹו יֹוֵדַע ִעּתָ ר ָוָדם ׁשֶ ׂשָ ְמעֹון אֹוֵמר: ּבָ ׁשִ
ּוְרָגָעיו ָצִריְך ְלהֹוִסיף ֵמחֹול ַעל ַהּקֶֹדׁש, 
יו ּוְרָגָעיו,  ּיֹוֵדַע ִעּתָ רּוְך הּוא ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ִאּלּו  ֲעָרה, ְוִנְרָאה ּכְ חּוט ַהּשַׂ ִנְכַנס ּבֹו ּכְ
ָבר ַאֵחר: ֶמה ָהָיה ָהעֹוָלם  ּיֹום. ּדָ ה ּבֹו ּבַ ּלָ ּכִ
את ְמנּוָחה,  ת ּבָ ּבָ את ׁשַ ָחֵסר? ְמנּוָחה, ּבָ

ָלאָכה:  ְלָתה ְוִנְגְמָרה ַהּמְ ּכָ

ל ְימֹות  ּכָ ן, ׁשֶ ּמָ ְרכֹו ּבַ ׁש. ּבֵ ג ׀ ַוְיָבֶרְך ַוְיַקּדֵ

י  ִ ּשׁ ִ ְלּגֶֹלת, ּוַבּשׁ בּוַע יֹוֵרד ָלֶהם עֶֹמר ַלּגֻ ָ ַהּשׁ

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

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

ר  ֣ ל־ֲאׁשֶ א ֱאלִֹהי֙ם ֶאת־ּכָָ רְְְ ַוַּי֤ ִהי־ֵכֽן׃  ַוֽיְְְ ָל֑ה  כְְְ אָָ ב לְְ ֵעׂ֖שֶ

֥יֹום  ִהי־־־֖בֶֹקר  יְְְ ַוֽ ֶרב  ִהי־־־ֶע֥ יְְְ ַוֽ ֑אֹד  מְְ ה־־־֖טֹוב  ִהּנֵ וְְ ה  ָעׂשָ֔

י׃ ֽ ִ ׁשּ ִ ַהׁשּ

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

י  ִביִע֔ ְְ ּ֣יֹום ַהׁשּ ּבֹ֙ת ּבַ ה ַוִּיׁשְְְ ֑ ר ָעׂשָ ֣ ֹו ֲאׁשֶ ּת֖ ַלאכְְְ י מְְ ִביִע֔ ְְ ַהׁשּ

ֶרךְְְ ֱאלִֹהי֙ם ֶאת־־֣יֹום  ָב֤ ַויְְְ ה׃  ֽ ר ָעׂשָ ֥ ֹו ֲאׁשֶ ּת֖ ַלאכְְְ ל־מְְ ִמּכָָ

ֹו  ּת֔ ַלאכְְְ ל־־־מְְ ַב֙ת ִמּכָָ ׁשָ ֤בֹו  י  ֣ ּכִ ׁש אֹ֑תֹו  ֖ ַקּדֵ ַויְְְ י  ִביִע֔ ְְ ַהׁשּ

ֹות׃ ֲעׂשֽ ים ַלֽ א ֱאלִֹה֖ ָר֥ ר־ּבָ ֲאׁשֶ

ב

ל

לא

א
ב
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תיאור הבריאה השני 
פרק ב פס' ד — פרק ג

פרשה זו היא מן העלומות והמאתגרות בתורה. חלק מן המסופר בה ניתן להבין באופן 
קלוש בלבד. זהו אחד העניינים הדרמטיים והמסתוריים ביותר בכתבי הקודש.

לאחר התיאור הכוללני, העוסק בהיקפיה הרחבים של המציאות ושל מכלול הזמנים 
וחלוקתם שבעניין הראשון, מגיע תיאור מפורט של תהליכי השתלשלות של ברואים 
יותר מאשר התיאור  ומדורג  מוחשי  הזה  הבריאה  תיאור  היש.  אל  האין  מן  היוצאים 
המופשט והמושגי שבעניין הראשון. גם השם הקדוש שונה בעניין זה. בעניין הקודם 
חוזר ונשנה שם 'אלוקים', המבטא, מצד אחד, את שלטונו ואת יכולתו של הקדוש ברוך 
בעניין  זאת,  לעומת  אישית.  והבלתי  הכוללת  מגלם את מהותו  הוא  שני,  ומצד  הוא, 
הזה מופיע הצירוף 'ה' אלוקים'. 'ה'' הוא שמו הפרטי. כאן האלוהות אינה רק הוויה 
פילוסופית-תיאולוגית מופשטת, שהלמה את העניין שבו דובר בתכנית הגדולה, אלא 

מהות המתייחסת אל פרטי תהליך יצירת העולם. 

ֱאלִֹהים  ה'  ֲעׂשֹות  יֹום  ּבְ ְרָאם,  ִהּבָ ּבְ ְוָהָאֶרץ  ַמִים  ָ ַהּשׁ תֹוְלדֹות  ה  ד ֵאּלֶ

יַח  ׂשִ ְוכֹל   — שלם  איננו  עדיין  העולם  זה  ָמִים.  ה בשלב  ְוׁשָ ֶאֶרץ 
י לֹא ִהְמִטיר  ֶדה ֶטֶרם ִיְצָמח, ּכִ ב ַהּשָׂ ֶדה ֶטֶרם ִיְהֶיה ָבָאֶרץ ְוָכל ֵעׂשֶ ַהּשָׂ
ה' ֱאלִֹהים ַעל ָהָאֶרץ. הגשם הוא חלק מסדר העולם וממערכת הים 
הוזכרה  לא  בריאה חדשה שעדיין  גם משום  בו  יש  אך  והיבשה, 
בעניין הקודם, עם יצירת הימים, היבשה והצמחים. מכיוון שהוא 
לא הגיע, הצמחים עדיין לא צמחו בשלמות.18 ְוָאָדם ַאִין ַלֲעבֹד ֶאת 
ָהֲאָדָמה. בני אדם עובדים את האדמה גם כשאין גשם, באמצעות 
הטיית המים ממקום למקום, אבל כאן אין עדיין אדם, ולכן האדמה 
ֵני ָהֲאָדָמה.  ל ּפְ ָקה ֶאת ּכָ אינה מעובדת.   ו ְוֵאד ַיֲעֶלה ִמן ָהָאֶרץ, ְוִהׁשְ
תמצית הגשם כבר קיימת, אבל עדיין לא קיים מחזור גשמים שלם. 
כאן מדובר בטרום-גשם, במה שקדם לסדר הגשמים הקבוע, אך 
גם במערכת המוכרת לנו. ראשיתו של הגשם היא באד העולה מן 

הארץ, שלאחר מכן הוא מתעבה ומשקה את פני האדמה. 

תהליך יצירתם של הצמחים, שהתרחש ביום השלישי, זוכה כאן 
תוארה  שבריאתה  יותר,  הרבה  חשובה  ברייה  מפורט.  לתיאור 
היא  פירוט,  לידי  עתה  יבואו  ומעשיה  ושיצירתה  לעיל  בכללות 
בניגוד  ָהֲאָדָמה.  ִמן  ָעָפר  ָהָאָדם  ֶאת  ֱאלִֹהים  ה'  —  ז ַוִּייֶצר  האדם 
לבעלי החיים האחרים, שנוצרו בבת אחת, את האדם יצר הקדוש 
ובלשון  עפר,  גוש  היה  הוא  הראשון  בשלב  בשלבים:  הוא  ברוך 

ּלֹא ָיַרד ּבֹו ָמן  ן ׁשֶ ּמָ ׁשֹו ּבַ ֶנה. ְוִקּדְ ֶלֶחם ִמׁשְ
ר  תּוב ַעל ֶהָעִתיד: ֲאׁשֶ ְקָרא ּכָ ָלל, ְוַהּמִ ּכְ
ָהְיָתה  ָלאָכה ׁשֶ ָרא ֱאלִֹהים ַלֲעׂשֹות. ַהּמְ ּבָ

י,  ִ ּשׁ ִ ּשׁ ָאה ּבַ ַפל ַוֲעׂשָ ת ּכָ ּבָ ַ ּשׁ ְראּוָיה ֵלָעׂשֹות ּבַ
ה )יא, ט(:  ית ַרּבָ ְבֵראׁשִ פָֹרׁש ּבִ ּמְ מֹו ׁשֶ ּכְ

ה. ָהֲאמּוִרים ְלַמְעָלה "ּתֹוְלדֹות  ד ׀ ֵאּלֶ

יֹום ֲעׂשֹות  ְרָאם ּבְ ִהּבָ ַמִים ְוָהָאֶרץ": ּבְ ָ ַהּשׁ
ִראׁשֹון.  ּבָ ִנְבְראּו  ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ְדָך  ְלַלּמֶ ה׳. 

ָרָאם,  ּבְ ֵה״י  ּבְ ְרָאם",  ִהּבָ "ּבְ ַאֵחר,  ָבר  ּדָ
ָיּה ה׳ צּור עֹוָלִמים" )ישעיה כו,  ֱאַמר: "ּבְ ּנֶ ׁשֶ
ם ָיַצר  ֵ ל ַהּשׁ לּו ׁשֶ י אֹוִתּיֹות ַהּלָ ּתֵ ׁשְ ּבִ ד(, 
ָהעֹוָלם ַהֶּזה  אן ׁשֶ ְדָך ּכָ ֵני עֹוָלִמים, ְוִלּמֶ ׁשְ
ה  ִעים ְלַמּטָ ֵּיְרדּו ָהְרׁשָ ֵה״י, ֶרֶמז ׁשֶ ִנְבָרא ּבְ
ל  תּוָמה ִמּכָ ּסְ ֵה״י זֹאת ׁשֶ ַחת, ּכְ ִלְראֹות ׁשַ
ֶרְך  ּדֶ ה ָלֶרֶדת  ָדִדים ּוְפתּוָחה ְלַמּטָ  ַהּצְ

ם:  ׁשָ

ְקָרא  ּמִ ּבַ ל 'ֶטֶרם' ׁשֶ ָאֶרץ. ּכָ ה ׀ ֶטֶרם ִיְהֶיה ּבָ

ְלׁשֹון 'ַעד לֹא' הּוא, ְוֵאינֹו ְלׁשֹון קֶֹדם, ְוֵאינֹו 
ֵיָאֵמר:  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ִהְטִרים,  לֹוַמר:  ִנְפָעל 
י ֶטֶרם  ים, ְוֶזה מֹוִכיַח, ְועֹוד ַאֵחר: "ּכִ ִהְקּדִ
יְראּון. ְוַאף  יְראּון" )שמות ט, ל(, ֲעַדִין לֹא ּתִ ּתִ

ְגְמָרה  ּנִ ׁשֶ ָאֶרץ ּכְ ָפֵרׁש: ֲעַדִין לֹא ָהָיה ּבָ ֶזה ּתְ
ְבָרא ָאָדם,  ּנִ י קֶֹדם ׁשֶ ִ ּשׁ ִ ּשׁ ִריַאת ָהעֹוָלם ּבַ ּבְ
י  ִליׁשִ ְ ֶדה ֲעַדִין לֹא ָצַמח. ּוַבּשׁ ב ַהּשָׂ ְוָכל ֵעׂשֶ
תּוב: "ַוּתֹוֵצא ָהָאֶרץ" )לעיל א, יב(, ַעל  ּכָ ׁשֶ
י לֹא  י: ּכִ ִ ּשׁ ַתח ַקְרַקע ָעְמדּו ַעד יֹום ׁשִ ּפֶ
ַעם לֹא ִהְמִטיר? ְלִפי  ִהְמִטיר. ּוַמה ּטַ
יר  ָאָדם ַאִין ַלֲעבֹד ֶאת ָהֲאָדָמה ְוֵאין ַמּכִ ׁשֶ
א ָאָדם ְוָיַדע  ּבָ ִמים. ּוְכׁשֶ ׁשָ ל ּגְ טֹוָבָתם ׁשֶ ּבְ
ל ֲעֵליֶהם ְוָיְרדּו,  ּלֵ ֵהם צֶֹרְך ָלעֹוָלם ִהְתּפַ ׁשֶ
ִאים: ה׳ ֱאלִֹהים. ה׳  ׁשָ ְוָצְמחּו ָהִאיָלנֹות ְוַהּדְ
יט ְוׁשֹוֵפט  ּלִ הּוא ׁשַ מֹו, ֱאלִֹהים — ׁשֶ הּוא ׁשְ
ָכל ָמקֹום ְלִפי  רּוׁש ֶזה ּבְ ַעל ּכֹל, ְוֵכן ּפֵ

הּוא ֱאלִֹהים:  ׁשּוטֹו: ה׳ ׁשֶ ּפְ

ל ָאָדם,  ׁשֶ ִרָּיתֹו  ּבְ ו ׀ ְוֵאד ַיֲעֶלה. ְלִעְנַין 

רֹות  ָקה ֲעָנִנים ִלׁשְ הֹום ְוִהׁשְ ֶהֱעָלה ַהּתְ
ּנֹוֵתן  ׁשֶ ֶזה  ל  ַגּבָ ּכְ ָאָדם,  ְוִנְבָרא  ֶהָעָפר 
אן  ה, ַאף ּכָ ְך ָלׁש ֶאת ָהִעּסָ ַמִים ְוַאַחר ּכָ

ְך "ַוִּייֶצר":  ָקה" ְוַאַחר ּכָ "ְוִהׁשְ

י ְיִצירֹות, ְיִציָרה ָלעֹוָלם ַהֶּזה  ּתֵ ז ׀ ַוִּייֶצר. ׁשְ

ֵהָמה  ּבְ ּבַ ִתים, ֲאָבל  ִויִציָרה ִלְתִחַּית ַהּמֵ
יִציָרָתּה  ב ּבִ ין, לֹא ִנְכּתַ ֵאיָנּה עֹוֶמֶדת ַלּדִ ׁשֶ

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

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

֩י ֨לֹא  ּכִ ח  ָמ֑ ִיצְְְ ֶרם  ֶט֣ ה  ֶד֖ ָ ַהׂשּ ב  ׂשֶ ל־ֵע֥ כָָ וְְ ֶרץ  ָבָא֔ ֶי֣ה  ִיהְְְ

ֲע֖בֹד  ַלֽ ִין  ַא֔ ם  ָאָד֣ וְְ ֶרץ  יר יה֤וה ֱאלִֹהי֙ם ַעל־־־ָהָא֔ ִט֜ ִהמְְְ

ה ֶאת־ ָק֖ ִהׁשְְְ וְְ ֶרץ  ַיֲֽעֶל֣ה ִמן־ָהָא֑ ד  ֵא֖ וְְ ה׃  ֲאָדָמֽ ֶאת־ָהֽ

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

ב דשני

ה

ו

ז
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  הרחבות

ח  חכמים — 'גולם',19 המציאות החומרית כשלעצמה. אחר כך — ַוִּיּפַ
ַמת ַחִּיים, ואז הפך יצור דומם זה לאדם. ַוְיִהי ָהָאָדם ְלֶנֶפׁש  יו ִנׁשְ ַאּפָ ּבְ
ַחָּיה. נפש האדם חיה לא רק במובן זה שאין היא מתה, אלא שיש 
בה חיות וחיוניות מיוחדת — נפש מדברת.20 נשמת החיים שבאדם 
גם  היא  בלבד;  בתוכו  החבויה  קדושה  או  מופשטת  הוויה  אינה 

מקרינה מתוכו החוצה. 

ֵעֶדן. עדן הוא שם  ן ּבְ ע ה' ֱאלִֹהים ּגַ כחלק מתהליך הבריאה,  ח ַוִּיּטַ
מקום.21 אולם משמעותו הפנימית של שם זה היא עונג. אל סתימותו 
בצד  ֶדם,  ִמּקֶ שהוא  העובדה  גם  מצטרפת  הזה  המקום  שם  של 
מזרח — בלא שהכתוב מפרש מזרחית ְלמה, לתוספת מסתורין. מקום 
זה אינו חלק מהעולם המוכר, אלא הוא כעין מרכיב זר למציאות. 
ָהֲאָדָמה  ִמן  ֱאלִֹהים  ה'  ָיָצר.  ט ַוַּיְצַמח  ר  ֲאׁשֶ ָהָאָדם  ֶאת  ם  ׁשָ ם  ַוָּיׂשֶ
ְוֵעץ ַהַחִּיים, שיסופר  ֶנְחָמד ְלַמְרֶאה ְוטֹוב ְלַמֲאָכל.  ל ֵעץ  שבגן עדן ּכָ
ַעת טֹוב ָוָרע.  י ְוָנָהר יֵֹצא  ן, ְוֵעץ ַהּדַ תֹוְך, במרכז22 ַהּגָ עליו בהמשך, ּבְ
ים.  ָעה ָראׁשִ ֵרד הנהר ְוָהָיה ְלַאְרּבָ ִיּפָ ם  ָ ן, ּוִמּשׁ קֹות ֶאת ַהּגָ ֵמֵעֶדן, ְלַהׁשְ
יׁשֹון, הּוא ַהּסֵֹבב  ם ָהֶאָחד ּפִ נוצרו ממנו ארבעה נהרות גדולים:  יא ׁשֵ
הפישון  את  לזהות  מקובל  ַהָּזָהב.  ם  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ַהֲחִויָלה  ֶאֶרץ  ל  ּכָ ֵאת 

ֵני יּוִדי״ן: ָעָפר ִמן ָהֲאָדָמה. ָצַבר ֲעָפרֹו  ׁשְ
ל  ּכָ ׁשֶ רּוחֹות,  ע  ֵמַאְרּבַ ָהֲאָדָמה  ל  ִמּכָ
ֵהא קֹוַלְטּתֹו ִלְקבּוָרה.  ם ּתְ ָּימּות ׁשָ ָמקֹום ׁשֶ
ֱאַמר  ּנֶ קֹום ׁשֶ ָבר ַאֵחר, ָנַטל ֲעָפרֹו ִמּמָ ּדָ
י" )שמות כ, כא(,  ה ּלִ ֲעׂשֶ ח ֲאָדָמה ּתַ ּבֹו: "ִמְזּבַ
ַלֲעֹמד:  ְויּוַכל  ָרה  ּפָ ּכַ לֹו  ֵהא  ּתְ ַהְלַואי 
ְחּתֹוִנים ּוִמן  אֹו ִמן ַהּתַ יו. ֲעׂשָ ַאּפָ ח ּבְ ַוִּיּפַ

ָמה  ּוְנׁשָ ְחּתֹוִנים  ָהֶעְליֹוִנים, ּגּוף ִמן ַהּתַ
יֹום ִראׁשֹון ִנְבְראּו  ּבְ ִמן ָהֶעְליֹוִנים. ְלִפי ׁשֶ
ָרא ָרִקיַע ָלֶעְליֹוִנים,  ִני ּבָ ֵ ּשׁ ַמִים ָוָאֶרץ, ּבַ ׁשָ
ְחּתֹוִנים,  ַלּתַ ה"  ׁשָ ַהַּיּבָ ָרֶאה  "ּתֵ י  ִליׁשִ ְ ּשׁ ּבַ
י  ֲחִמיׁשִ ָרא ְמאֹורֹות ָלֶעְליֹוִנים, ּבַ ְרִביִעי ּבָ ּבָ
י  ִ ּשׁ ִ ְחּתֹוִנים, ֻהְזַקק ַהּשׁ ִים" ַלּתַ ְרצּו ַהּמַ "ִיׁשְ
ְחּתֹוִנים, ְוִאם  ֶעְליֹוִנים ּוַבּתַ ְברֹאות ּבֹו ּבָ ִלִ
ִּיְהיּו  ית, ׁשֶ ֵראׁשִ ה ּבְ ַמֲעׂשֵ ָלאו ֵיׁש ִקְנָאה ּבְ
ְבִריַאת יֹום ֶאָחד:  ֵאּלּו ָרִבים ַעל ֵאּלּו ּבִ
ִנְקְראּו  ְוַחָּיה  ֵהָמה  ּבְ ַאף  ַחָּיה.  ְלֶנֶפׁש 

ן,  ֻכּלָ ּבְ ל ָאָדם ַחָּיה ׁשֶ ׳ֶנֶפׁש ַחָּיה', ַאְך זֹו ׁשֶ
ָעה ְוִדּבּור:  ּתֹוֵסף ּבֹו ּדֵ ּנִ ׁשֶ

ן.  ל ֵעֶדן ָנַטע ֶאת ַהּגָ ִמְזָרחֹו ׁשֶ ֶדם. ּבְ ח ׀ ִמּקֶ

ַתב: ״ַוִּיְבָרא... ֶאת  ָבר ָכּ ְוִאם ּתֹאַמר, ֲהֵרי ּכְ
ל  ַרְיָתא ׁשֶ ּבָ ָהָאָדם״ ְוגֹו׳ )לעיל א, כז(? ָרִאיִתי ּבַ
ִליִלי  י יֹוֵסי ַהּגְ ל ַרּבִ נֹו ׁשֶ י ֱאִליֶעֶזר ּבְ ַרּבִ

ת,  ִים ִמּדֹות ָהַאָגָּדה ִנְדֶרׁשֶ ּתַ ים ּוׁשְ לֹׁשִ ְ ִמּשׁ
ה, הּוא  ַאֲחָריו ַמֲעׂשֶ ּלְ ָלל ׁשֶ ְוזֹו ַאַחת ֵמֶהן: ּכְ
ל ִראׁשֹון. ״ַוִּיְבָרא... ֶאת ָהָאָדם״ —  ָרטֹו ׁשֶ ּפְ
ְוָסַתם  ֵמֵהיָכן  ִרָּיתֹו  ּבְ ָסַתם  ָלל,  ּכְ ֶזהּו 
יו. ָחַזר ּוֵפַרׁש: "ַוִּייֶצר ה׳ ֱאלִֹהים״  ַמֲעׂשָ
ַגן ֵעֶדן  יֵחהּו ּבְ ן ֵעֶדן ַוַּיּנִ ְוגֹו׳, ַוַּיְצַמח לֹו ּגַ
הּוא  ֹוֵמַע ָסבּור ׁשֶ ָמה, ַהּשׁ ְרּדֵ ל ָעָליו ּתַ ַוַּיּפֵ
ל ִראׁשֹון.  ָרטֹו ׁשֶ א ּפְ ה ַאֵחר ְוֵאינֹו ֶאּלָ ַמֲעׂשֶ
ֵהָמה ָחַזר ְוָכַתב: "ַוִּיֶצר ה׳  ְוֵכן ֵאֶצל ַהּבְ
ֶדה" )להלן פסוק  ל ַחַּית ַהּשָׂ ְוגֹו׳ ִמן ָהֲאָדָמה ּכָ
ֵדי ְלָפֵרׁש: "ַוָּיֵבא ֶאל ָהָאָדם" ִלְקרֹות  יט(, ּכְ

ְבְראּו ִמן  ּנִ ׁשֶ ד ַעל ָהעֹופֹות  ּוְלַלּמֵ ם,   ׁשֵ
ָהְרָקק: 

ר:  ְמַדּבֵ תּוב  ַהּכָ ן  ַהּגָ ְלִעְנַין  ט ׀ ַוַּיְצַמח. 

ן:  ֶאְמַצע ַהָגּ ן. ּבְ תֹוְך ַהּגָ ּבְ

יׁשֹון. הּוא ִנילּוס ְנַהר ִמְצַרִים, ְוַעל  יא ׀ ּפִ

ִקין  ְרִכין ְועֹוִלין ּוַמׁשְ יָמיו ִמְתּבָ ּמֵ ם ׁשֶ ׁשֵ
מֹו: "ּוָפׁשּו  יׁשֹון", ּכְ ֶאת ָהָאֶרץ ִנְקָרא "ּפִ
יׁשֹון",  ָבר ַאֵחר, "ּפִ יו" )חבקוק א, ח(. ּדָ ָרׁשָ ּפָ
ְעָיה  יַשׁ ֱאַמר ִבּ ּנֶ ן, הּוא ׁשֶ ּתָ ׁשְ ל ּפִ הּוא ְמַגּדֵ ׁשֶ
ים" )ישעיה  ּתִ  ֵאֶצל ִמְצַרִים: "ּוֹבׁשּו עְֹבֵדי ִפׁשְ

יט, ט(: 

י  ִה֥ ַויְְְ ַחִּי֑ים  ת  ַמ֣ ִנׁשְְְ ֖יו  ַאּפָ ּבְְ ח  ֥ ַוִּיּפַ ה  ֲאָדָמ֔ ִמן־־־ָה֣ ָעָפ֙ר 

ֶדן  ֵע֖ ֥ן־־־ּבְְ ּגַ ים  ֱאלִֹה֛ יה֧וה  ע  ַוִּיּטַ֞ ַחָּיֽה׃  ֶנֶ֥פׁש  לְְ ם  ָאָד֖ ָהֽ

ח  ַמ֞ ַוַּיצְְְ ָיָצֽר׃  ר  ֥ ֲאׁשֶ ם  ָאָד֖ ֶאת־ָהֽ ם  ׁשָ֔ ם  ַוָּיׂ֣שֶ ֶדם  ֑ ִמּקֶ

ה  ֶא֖ ַמרְְְ ד לְְ ָמ֥ ל־ֵע֛ץ ֶנחְְְ ּכָָ ה  ֲאָדָמ֔ יה֤וה ֱאלִֹהי֙ם ִמן־ָה֣

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

֙ם  ָ ֑ן ּוִמׁשּ ֖קֹות ֶאת־ַהּגָ ַהׁשְְְ ֶדן לְְ ָנָה֙ר יֵֹצ֣א ֵמֵע֔ ע׃ וְְ ֥טֹוב ָוָרֽ

ֹון  יׁש֑ ּפִ ד  ֶאָח֖ ָהֽ ם  ֥ ׁשֵ ים׃  ֽ ָע֥ה ָראׁשִ ּבָ ַארְְְ ָהָי֖ה לְְ וְְ ד  ֵר֔ ִיּפָ

ב׃  ם ַהָּזָהֽ ֖ ר־ׁשָ ה ֲאׁשֶ ֲחִויָל֔ ֶרץ ַהֽ ל־ֶא֣ ת ּכָָ ב ֵא֚ ֣הּוא ַהּסֵֹב֗

לראות  חיים' אפשר  נשמת  באפיו  'ויפח 
האדם  של  שנשמתו  לכך  דק  רמז   כאן 
היא חלק שנותן אלוקים מעצמו, כביכול 
)על פי ספר הקנה: "מי שנופח — משלו 
 הוא נופח"(. מכאן דמותה הייחודית של 
של  כדמותו  בצלמו  האדם,   הוויית 

הבורא. 

הדעת' מקומו  ועץ  הגן  בתוך  החיים  'ועץ 
של עץ הדעת טוב ורע אינו מוזכר כאן, 
ורק בהמשך האשה ממקמת אותו ְּבתֹוְך 
ַהָּגן )להלן ג,ג(. אפשר שלא היו אלה שני 
העצים נבדלים, אלא שני צדדים של אותו 
היוצאים  גזעים  שני  או  ענפים  שני  עץ, 

מתוך עץ אחד. )ראו רמב"ן(.
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יׁשֹון וִגיחֹון לפי אזכור כוש וארץ החוילה, השולם ּפִ
נראה  והגיחון,  הפישון  סובבים  שאותם 
שהנהרות זורמים בארצות בני חם, כמוזכר 
ברשימת העמים להלן )י,ו–ז(. על כן רבים 
מזהים אותם עם יובלים שונים של הנילוס. 
אולם כיוון שמוצא אחד לכל הנהרות, היו 

באסיה  גדולים  נהרות  עם  אותם  שזיהו 
הסמוכים לפרת והחידקל. 

אכן  הוא  פישון  נהר  והגן אם  הנהרות 
אפריקה  של  מדרומה  הזורם  הנילוס, 
נקודה משותפת  לו כל  לצפונה, הרי אין 

ָהָיה הֹוֵלְך ְוהֹוֶמה ְוֶהְמָיתֹו  יחֹון. ׁשֶ יג–יד ׀ ּגִ

ח" )שמות כא, כח(,  מֹו: "ְוִכי ִיּגַ דֹוָלה ְמֹאד, ּכְ ּגְ
יָמיו  ּמֵ ֶקל. ׁשֶ ַח ְוהֹוֵלְך ְוהֹוֶמה: ִחּדֶ ַנּגֵ ּמְ ׁשֶ
ִרין ְוָרִבין  יָמיו ּפָ ּמֵ ָרת. ׁשֶ ין: ּפְ ין ְוַקּלִ ַחּדִ
ּור — ֲעַדִין  ּוַמְבִרין ֶאת ָהָאָדם: ּכּוׁש ְוַאּשׁ
ֶהָעִתיד:  ַעל  ִמְקָרא  ב  ְוִנְכּתַ ָהיּו,  לֹא 

ּור: הּוא  ל ַאּשׁ ּור. ְלִמְזָרָחּה ׁשֶ ִקְדַמת ַאּשׁ

ם  ר ַעל ׁשֵ ְזּכָ ם, ַהּנִ ּלָ ְפָרת. ֶהָחׁשּוב ַעל ּכֻ

ָרֵאל:  ֶאֶרץ ִיׂשְ

הּו  ְדָבִרים ָנִאים ּוִפּתָ ח. ְלָקחֹו ּבִ טו ׀ ַוִּיּקַ

ֵנס:  ִלּכָ

ַֹהם׃  ֽ ֶבן ַהׁשּ ֶא֥ ֖דַֹלח וְְ ם ַהּבְְ ֥ וא ֑טֹוב ׁשָ ֶרץ ַהִה֖ ב ָהָא֥ ֲזַה֛ ּוֽ

ֶרץ  ל־ֶא֥ ּכָָ ת  ב ֵא֖ י֑חֹון ֣הּוא ַהּסֹוֵב֔ ּגִ ִנ֖י  ֵ ר ַהׁשּ ָה֥ ם־ַהּנָ ׁשֵ וְְ

ת  ַמ֣ הֵֹל֖ךְְְ ִקדְְְ ֶקל ֥הּוא ַהֽ ֔ ֙י ִחּדֶ ִליׁשִ ְְ ָה֤ר ַהׁשּ ם ַהּנָ ׁשֵ֨ ּוׁש׃ וְְ ּכֽ

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

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

֖ן ָא֥כֹל  ֹל ֵעץ־ַהּגָ ם ֵלא֑מֹר ִמּכ֥ ָאָד֖ ים ַעל־ָהֽ יה֣וה ֱאלִֹה֔

י  ּכִ֗ ּנּו  ֑ ע ֥לֹא ֹתאַכ֖ל ִמּמֶ ָוָר֔ ַע֙ת ֣טֹוב  ֙ ץ ַהּדַ ּוֵמֵע֗ ּתֹאֵכֽל׃ 

עם הנילוס.23  יב ּוֲזַהב ָהָאֶרץ ַהִהיא טֹוב. איכותו של הזהב המצוי 
ָהר  ַהּנָ ם  יג ְוׁשֵ ַֹהם.  ַהּשׁ ְוֶאֶבן  דַֹלח  ַהּבְ גם  ם  ׁשָ גבוהה.  אלו  במרבצים 
ל ֶאֶרץ ּכּוׁש. ייתכן שהיא אתיופיה של  יחֹון, הּוא ַהּסֹוֵבב ֵאת ּכָ ִני ּגִ ֵ ַהּשׁ
ימינו. והיו שזיהו את ארץ כוש עם המחוז ההררי ההודי המכונה 
ֶקל, הּוא ַההֵֹלְך ִקְדַמת  י ִחּדֶ ִליׁשִ ְ ָהר ַהּשׁ ם ַהּנָ כעת 'הינדו-כוש'.24 יד ְוׁשֵ
ּור, ממזרח לאשור. החידקל הוא נהר עצום מימדים במסופוטמיה  ַאּשׁ
ָהר ָהְרִביִעי הּוא ְפָרת. על מיקומו של  ומוכר בשם זה גם בימינו, ְוַהּנָ
נהר פרת אין צורך לציין דבר, משום שכמעט בכל המקרא, כשנזכר 
'הנהר' סתם — מדובר בנהר פרת.25 נהר זה הוא הגבול שבין ארצות 

המזרח הקרוב לארצות הסובבות אותן.26 

ְמָרה. בניגוד  ֵחהּו ְבַגן ֵעֶדן ְלָעְבָדּה ּוְלׁשָ ח ה' ֱאלִֹהים ֶאת ָהָאָדם, ַוַּיּנִ טו ַוִּיּקַ

לשאר צמחי הגן והיצורים שפוזרו בגן עדן, האדם הונח בו לשם 
תכלית מסוימת — לעבוד את האדמה ולשמרה. כשם שבעניין הקודם 
הוטל על האדם לשלוט בעולם כולו, כך מוטלת עליו כאן האחריות 
כלפי פיסה מסוימת של עולם-לא-עולם. העולם עדיין אינו פועל 
כסדרו. ייתכן שבגן עדן לעולם אין גשם, את כל חיותו הוא שואב 
מנהרותיו, והוא תלוי בטיפולו של האדם בו. מכאן חשיבותה הרבה 

של עבודת האדם לדאוג לצמיחת עצי הגן ולשמירתם מכל נזק. 

כל  ּתֹאֵכל.  ָאכֹל  ן  ַהּגָ ֵעץ  ִמּכֹל  ֵלאמֹר:  ָהָאָדם  ַעל  ֱאלִֹהים  ה'  טז ַוְיַצו 

ַעת טֹוב ָוָרע לֹא תֹאַכל  עצי הגן מותרים לך; מהם תיזון. יז ּוֵמֵעץ ַהּדַ
מּות. אם תאכל מן העץ הזה — הרי  ּנּו מֹות ּתָ יֹום ֲאָכְלָך ִמּמֶ י ּבְ ּנּו, ּכִ ִמּמֶ

אתה מת.27 

עם הפרת והחידקל שבאסיה. דווקא זיהוי 
ארבעת הנהרות מרמז שגן עדן אינו מקום 
נסתר  במחוז  המצוי  גיאוגרפי,  ממשי, 
בגן  תבל.  פני  על  אחריו  לחפש  שאפשר 
ממנו  שיצאו  נהר  לזרום  יכול  הפלאי 

ראשים במקומות רחוקים זה מזה. 

ֶקל מקור השם באכדית אדגלת. בספר  ִחּדֶ

דניאל )י,ד( הוא מכונה ַהָּנָהר ַהָּגדֹול, שכן 
משני  אחד  והוא  ק"מ,  כ־1950  אורכו 
במסופוטמיה  החשובים  הנהרות 
הנהרות(.  בין  משמעה   — )מסופוטמיה 
החזקה,  בזרימתו  המאופיין  החידקל, 
יוצא מהרי ארמניה בצפון־מערב, ממשיך 
במקביל להרי הזגרוס ונשפך אל המפרץ 

הפרסי בדרום־מזרח.

  השולם
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הרחבות  הרחבות

החיים  בעלי  כל  ְלַבּדֹו.  ָהָאָדם  ֱהיֹות  טֹוב  לֹא  ֱאלִֹהים:  ה'  יח ַוּיֹאֶמר 

נברא  רק האדם  ולרבות.  לפרות  עשויים  והם  ונקבה,  זכר  נבראו 
יחידי, ללא בן זוג.28 שמא האדם לא נברא מראש לפרות ולרבות?! 
שמא ברא ה' בתוך העולם את בן דמותו — בעל הדעת והבחירה 
החופשית — כמציאות מקבילה לו — הקדוש ברוך הוא מצוי למעלה, 
ודי בשניהם?!  והשומר,  והאדם מצוי למטה, בתור העובד  כבורא, 
יחידי  כיצור  כי מציאותו של האדם  כאן  נאמר  זו  כנגד אפשרות 
ה ּלֹו  אינה טובה, בין אם עבורו ובין אם עבור העולם.29 לפיכך ֶאֱעׂשֶ
ֶנְגּדֹו. האדם זקוק לשותפות עם זולתו, ובשותפות זו  ֵעֶזר, השָלמה ּכְ

ראשיתה של האנושות. 

ל עֹוף  ֶדה ְוֵאת ּכָ ל ַחַּית ַהּשָׂ יט  בתוך כך — ַוִּיֶצר ה' ֱאלִֹהים ִמן ָהֲאָדָמה ּכָ

ַמִים, ַוָּיֵבא ֶאל ָהָאָדם ִלְראֹות ַמה ִּיְקָרא לֹו. הקדוש ברוך הוא הראה  ָ ַהּשׁ
יצורי העולם, כדי שיקרא  לאדם, אדון הבריאה של מטה, את כל 
מֹו. האדם  ר ִיְקָרא לֹו ָהָאָדם ֶנֶפׁש ַחָּיה — הּוא ׁשְ להם שמות. ְוכֹל ֲאׁשֶ
ֵהָמה ּוְלעֹוף  מֹות ְלָכל ַהּבְ נתן שמות לכל היצורים.  כ ַוִּיְקָרא ָהָאָדם ׁשֵ
ֶדה. וכיוון שכל בעלי החיים שעברו לפני אדם  ַמִים ּוְלכֹל ַחַּית ַהּשָׂ ָ ַהּשׁ
אין אדם נוסף.  ֶנְגּדֹו.  ּכְ כונו בשמות, התברר — ּוְלָאָדם לֹא ָמָצא ֵעֶזר 
הבריאה הראשונה, הטרום-סמלית, רואה כל פרט בפני עצמו — עץ 
מסוים, חיה מסוימת. יכולת ההסמלה וההמשגה הלשונית כרוכה 
בהיווצרותן של קטגוריות. קודם היות הקטגוריות ייתכן שהאדם לא 
ידע כלל שהוא יחידי, מפני שבעולם נטול קטגוריות כל פרט הוא 
יחידי ואינו נערך עם זולתו. כאשר החל האדם לחשוב בקטגוריות 
ונקבה  זכר  ושל  חיים  בעלי  ומשפחות  חיות  מיני  זני צמחים,  של 
בבעלי החיים, הוא הגיע לתודעת בדידותו, שכן נוכח לדעת כי דבר 

מכל הפרטים שסקר אינו מתאים לו. 

ְלעָֹתיו,  ִמּצַ ַאַחת  ח  ַוִּיּקַ ן.  ַוִּייׁשָ ָהָאָדם,  ַעל  ָמה  ְרּדֵ ּתַ ֱאלִֹהים  ל ה'  כא ַוַּיּפֵ

נברא  המגדרית מתחילתו  החלוקה  קודם 
האדם כיצור אחד בעל שני צדדים, שעדיין 
לא התחלק לזכר ולנקבה, כמו שמתואר 
בהמשך — ָזָכר ּוְנֵקָבה ְּבָרָאם... ַוִּיְקָרא ֶאת 
ה,ב(.  )להלן  ִהָּבְרָאם  ְּביֹום  ָאָדם  ְׁשָמם 
היו  לא  דו־פרצופי  אדם  הוויית  באותה 
סימני זכרות ונקבות מובהקים, אלא מעין 

והנקבה שבאדם  הזכר  צדדי  פנים.  שתי 
הראשון היו קרובים זה לזה יותר מתאומים 
במוחם  היו מחוברים  הם  סיאמיים, שכן 
ולא רק בגופם. יצור מושלם זה חשב בראש 
אחד. )ראו ברכות סא ע"א(. ושמא אותו 
אנדרוגינוס קדום מגלם את הרעיון שבכל 

גבר יש צד נשי, ולהיפך. 

השמות  שמות' נתינת  האדם  'ויקרא 
מתוארת בדברי המדרשים כמבחן לחכמתו 
של האדם אל מול המלאכים. האנושיות 
מגולמת ביכולת הלשונית. הדעה והדיבור 
של האדם אינם נבחנים במיומנות הטכנית 
להשמיע קולות, אלא ביכולתו לייצג את 
המציאות בסמלים. כשהאדם עבר על כל 

יצורי העולם וקרא לכל אחד בשמו, הוא 
יצר מאות אלפי סמלים. המלאכים לא יכלו 
לעשות זאת; בין השאר, מפני שאין בכוחם 
ליצור יצירות מן הדמיון. מעלתו המיוחדת 
של האדם נעוצה ביכולתו לחדש מושגים. 
)ראו בראשית רבה יז,יט; אבות דרבי נתן 

ח(. 

י  ּתֵ ּלֹא יֹאְמרּו ׁשְ יח ׀ לֹא טֹוב ֱהיֹות ְוגֹו׳. ׁשֶ

ֶעְליֹוִנים  רּוְך הּוא ּבָ דֹוׁש ּבָ ָרׁשּויֹות ֵהן, ַהּקָ
ְחּתֹוִנים ֵאין לֹו  ּתַ ָיִחיד ְוֵאין לֹו זּוג ְוֶזה ּבַ
ֶנְגּדֹו. ָזָכה — 'ֵעֶזר', לֹא ָזָכה —  זּוג: ֵעֶזר ּכְ

ֵחם:  ֶנְגּדֹו' ְלִהּלָ 'ּכְ

יט ׀ ַוִּיֶצר... ִמן ָהֲאָדָמה. ִהיא ְיִציָרה ִהיא 

ָּיה ָהֲאמּוָרה ְלַמְעָלה: "ַוַּיַעׂש ֱאלִֹהים  ֲעׂשִ
א  א ּבָ ֶאת ַחַּית ָהָאֶרץ״ ְוגֹו׳ )לעיל א, כה(, ֶאּלָ
ָהעֹופֹות ִנְבְראּו ִמן ָהְרָקק, ְלִפי  ּוֵפַרׁש ׁשֶ
ִים ִנְבְראּו,  ָאַמר ְלַמְעָלה )לעיל א, כ( ִמן ַהּמַ ׁשֶ
ְדָך  ְוָכאן ָאַמר ִמן ָהָאֶרץ ִנְבְראּו. ְועֹוד ִלּמֶ
ּיֹום ֱהִביָאם  ַעת ְיִציָרָתן ִמָּיד ּבֹו ּבַ ׁשְ ּבִ אן, ׁשֶ ּכָ
ּוְבִדְבֵרי  ם.  ׁשֵ ֶאל ָהָאָדם ִלְקרֹות ָלֶהם 
מֹו:  ָדה ְיִציָרה זֹו ְלׁשֹון ִרּדּוי ְוִכּבּוׁש, ּכְ ַאּגָ

ן  ָבׁשָ ּכְ י ָתצּור ֶאל ִעיר" )דברים כ, יט(, ׁשֶ "ּכִ
ר ִיְקָרא לֹו  ל ָאָדם: ְוכֹל ֲאׁשֶ ַחת ָידֹו ׁשֶ ּתַ
הּו:  ָהָאָדם ֶנֶפׁש ַחָּיה ְוגֹו׳. ָסְרֵסהּו ּוָפְרׁשֵ

ם,  ר ִיְקָרא לֹו ָהָאָדם ׁשֵ ל ֶנֶפׁש ַחָּיה ֲאׁשֶ ּכָ
מֹו ְלעֹוָלם:  הּוא ׁשְ

ה׳  ל  ַוַּיּפֵ ֵעֶזר.  ָמָצא  לֹא  כ–כא ׀ ּוְלָאָדם 

ֱהִביָאן  ֱהִביָאן,  ׁשֶ ּכְ ָמה.  ְרּדֵ ּתַ ֱאלִֹהים 

ל ִמין ָוִמין ָזָכר ּוְנֵקָבה, ָאַמר:  ְלָפָניו ּכָ
ן זּוג, ִמָּיד  ן זּוג ְוִלי ֵאין ּבֶ ם ֵיׁש ּבֶ ְלֻכּלָ
מֹו: "ּוְלֶצַלע  ָטָריו, ּכְ ְלעָֹתיו. ִמּסְ ל": ִמּצַ "ַוַּיּפֵ
ָאַמְרנּו )ברכות סא  ן" )שמות כו, כ(, ֶזהּו ׁשֶ ּכָ ׁשְ ַהּמִ
ְרצּוִפין ִנְבְראּו: ַוִּיְסּגֹר. ְמקֹום  ֵני ּפַ ע״א(: ׁשְ

ּלֹא ִיְרֶאה ֲחִתיַכת  ח. ׁשֶ ן ַוִּיּקַ ַהֲחָתְך: ַוִּייׁשָ
ֶּזה ָעָליו:  ּנּו ִנְבֵראת ְוִתְתּבַ ּמֶ ּמִ ר ׁשֶ ׂשָ ַהּבָ

ים  ֽמּות׃ ַוּ֙יֹאֶמ֙ר יה֣וה ֱאלִֹה֔ ּנּו ֥מֹות ּתָ ֖ ָך֥ ִמּמֶ לְְְ ֛יֹום ֲאכָָ ּבְְ

ֹו׃  ּדֽ ֶנגְְְ ּכְְ ֶזר  ֵע֖ ֹו  ה־ּל֥ ֱעׂשֶ ֹו ֶאֽ ַבּד֑ ם לְְ ָאָד֖ לֹא־֛טֹוב ֱה֥יֹות ָהֽ

ֶד֙ה  ָ ַהׂשּ ל־־־ַחַּי֤ת  ּכָָ ה  ֲאָדָמ֗ ִמן־־־ָהֽ ים  ֱאלִֹה֜ יה֨וה  ֶצ֩ר  ַוִּי֩

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

ם ֶנֶ֥פׁש ַחָּי֖ה ֥הּוא  ָאָד֛ ָרא־֧לֹו ָהֽ ר ִיקְְְ ֲאׁשֶ֨ כֹל֩  ָרא־־֑לֹו וְְ ִּיקְְְ

֣עֹוף  ּולְְְ ֵהָמ֙ה  ל־ַהּבְְ כָָ ֗מֹות לְְ ׁשֵ ם  ָאָד֜ ָהֽ א  ָר֨ ַוִּיקְְְ ֽמֹו׃  ׁשְְ

ֶזר  ֵע֖ ם ֽלֹא־־־ָמָצ֥א  ָאָד֕ ּולְְְ ה  ֶד֑ ָ ַהׂשּ ַחַּי֣ת  ֖כֹל  ּולְְְ ִים  ַמ֔ ָ ַהׁשּ

ן  ֑ ם ַוִּייׁשָ ָאָד֖ ה ַעל־ָהֽ ָמ֛ ּדֵ רְְְ ים ׀ ּתַ ל֩ יה֨וה ֱאלִֹה֧ ֹו׃ ַוַּיּפֵ ּדֽ ֶנגְְְ ּכְְ

שלישי
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תבתור הברבתה העיב

אחד' כאן  לבשר  והיו  באשתו  'ודבק 
מוסברת לראשונה מהותם של הנישואין. 
קשר הנישואין אינו מבוסס על תשוקה 
בלבד, ואף לא על אינסטינקט ההולדה 

כלול  הנישואין  בתמצית  כשלעצמו. 
פרטית  במינו: התקשרות  יחיד  מאפיין 
בין איש מסוים לאשה מסוימת. מתוך 
תפיסת עומק זו משתלשלות ההנחיות 

ה, את מקום הצלע. כב ַוִּיֶבן ה'  ּנָ ְחּתֶ ר ּתַ ׂשָ בּבָ אחד מצדדיו.30 ַוִּיְסּגֹר 
ה, הצורה שבנה היתה  ָ ר ָלַקח ִמן ָהָאָדם, ְלִאּשׁ ָלע ֲאׁשֶ ֱאלִֹהים ֶאת ַהּצֵ

שונה מצורת הזכר, ַוְיִבֶאָה ֶאל ָהָאָדם, לאחר שהתעורר. 

קודם שהופלה התרדמה על האדם היתה האשה חלק ממנו. כג  רק 
היא  הזאת,  ההוויה המסוימת  ַעם,  ַהּפַ זֹאת  ָהָאָדם:  ַוּיֹאֶמר   — עתה 
ִרי. מצד אחד, הוא ידע שהיא חלק מתבניתו  ׂשָ ר ִמּבְ ֶעֶצם ֵמֲעָצַמי ּוָבׂשָ
הראשונית, ומצד שני, ידע כי היא זרה לו. מה שהיה קודם הוויה 
זו  להתייחס  שונות המסוגלות  הוויות  אחת, התפצל עתה לשתי 
י ֵמִאיׁש ֻלֳקָחה ּזֹאת. שתי הצורות הדומות  ה, ּכִ ָ ֵרא ִאּשׁ לזו. ְלזֹאת ִיּקָ
דקדוקית זו לזו — ִאָּׁשה וִאיׁש — מעידות על הדמיון בין שני היצורים 

המסומנים על ידיהן. 

מאחר שהאיש והאשה לא נבראו כשני יצורים נבדלים, אף הקשר 
ולנקבות בעולם החי, שהם הוויות  ביניהם מיוחד. בניגוד לזכרים 
ישויות  נבדלות המתפתחות בנפרד, האיש והאשה הם, אף שהיו 
נפרדות, היו חלקים מדמות ראשונית אחת. ייחודיות זו יוצרת את 
ן ַיֲעָזב ִאיׁש  קשר האהבה ביניהם ואת משמעות הנישואין:31 כד ַעל ּכֵ
הקשר ההדוק  ֶאָחד.  ר  ְלָבׂשָ ְוָהיּו  ּתֹו  ִאׁשְ ּבְ ְוָדַבק  ִאּמֹו,  ְוֶאת  ָאִביו  ֶאת 
והראשוני ביותר בין אנשים הגדלים בתוך משפחה הוא הקשר עם 
הוריהם. אף על פי כן, הקשר שבין איש ואשה חזק ממנו, ואף גובר 
על הקשר שבין אדם לבין משפחת המוצא שלו. הקשר עם ההורים 

בוודאי נשאר, אך כוחו נחלש. 

כאן מופיעה מעין הקדמה להתרחשויות שיתוארו בהמשך: כה ַוִּיְהיּו 
החיים,  בעלי  כשאר  ׁשּו.  ִיְתּבׁשָ ְולֹא  ּתֹו  ְוִאׁשְ ָהָאָדם  ים  ֲערּוּמִ ֵניֶהם  ׁשְ
אף האדם ואשתו לא היו זקוקים לכיסוי והסתרה בגן עדן. כחלק 
מעולם הטבע כולו, אף האנושות הראשונית היתה חשופה וגלויה, 

כפי שנבראה. 

ָחׁש ָהָיה ָערּום, חכם מאוד, בעל חכמה פעילה,32 ִמּכֹל  פרק ג  א ְוַהּנָ
ה, ייתכן שהנחש  ָ ה ה' ֱאלִֹהים. ַוּיֹאֶמר ֶאל ָהִאּשׁ ר ָעׂשָ ֶדה ֲאׁשֶ ַחַּית ַהּשָׂ

לגבי משמעות הנישואין ולגבי הזכויות, 
החובות ושאר היסודות הכלולים בהם, 
המולידה  המשפחה  בין  היחס  כגון 
רק  מופיעה  כאן  המתהווה.  למשפחה 

מהות  את  המסבירה  הכללית  הקביעה 
ינבעו  ובהמשך  ואשה,  איש  בין  הקשר 
והמשפטים על  ממנה החוקים, הדינים 

פרטיהם. 

ה ּוְקָצָרה  ַמּטָ ִבְנָין, ְרָחָבה ִמּלְ כב ׀ ַוִּיֶבן. ּכְ

ים  ל ִחּטִ אֹוָצר ׁשֶ ל ַהָּוָלד, ּכְ ַמְעָלה ְלַקּבֵ ִמְלּ
ַמְעָלה  ִמּלְ ְוָקָצר  ה  ַמּטָ ִמּלְ ָרָחב  הּוא  ׁשֶ
אֹו ַעל ִקירֹוָתיו: ַוִּיֶבן...  יד ַמּשָׂ ּלֹא ַיְכּבִ ׁשֶ
מֹו:  ה, ּכְ ָ ה. ִלְהיֹות ִאּשׁ ָ ָלע... ְלִאּשׁ ֶאת ַהּצֵ

"ַוַּיַעׂש אֹותֹו ִגְדעֹון ְלֵאפֹוד" )שופטים ח, כז(, 
ִלְהיֹות ֵאפֹוד: 

ל  א ָאָדם ַעל ּכָ ּבָ ד ׁשֶ ַעם. ְמַלּמֵ כג ׀ זֹאת ַהּפַ

ֶהם:  ְעּתֹו ּבָ ֵהָמה ְוַחָּיה ְולֹא ִנְתָקְרָרה ּדַ ּבְ
י ֵמִאיׁש ְוגֹו׳. ָלׁשֹון  ה ּכִ ָ ֵרא ִאּשׁ ְלזֹאת ִיּקָ

ְבָרא ָהעֹוָלם  ּנִ אן ׁשֶ נֹוֵפל ַעל ָלׁשֹון, ִמּכָ
ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש:  ּבִ

ן ַיֲעָזב ִאיׁש. רּוַח ַהּקֶֹדׁש אֹוֶמֶרת  כד ׀ ַעל ּכֵ

ר ֶאָחד.  ֵני נַֹח ֲעָריֹות: ְלָבׂשָ ן, ֶלֱאֹסר ַעל ּבְ ּכֵ
ה  ם ַנֲעׂשֶ ֵניֶהם, ְוׁשָ ַהָּוָלד נֹוָצר ַעל ְיֵדי ׁשְ

ָרם ֶאָחד:  ׂשָ ּבְ

ֶרְך  ּלֹא ָהיּו יֹוְדִעים ּדֶ ׁשּו. ׁשֶ כה ׀ ְולֹא ִיְתּבֹׁשָ

ין טֹוב ָלָרע, ְוַאף ַעל  ְצִניעּות ְלַהְבִחין ּבֵ
ן  מֹות, לֹא ִנּתַ ָעה ִלְקרֹא ׁשֵ ָנה ּבֹו ּדֵ ּתְ ּנִ י ׁשֶ ּפִ
ּבֹו ֵיֶצר ָהָרע ַעד ָאְכלֹו ִמן ָהֵעץ, ְוִנְכַנס ּבֹו 

ין טֹוב ָלָרע: ֵיֶצר ָהָרע ְוָיַדע ַמה ּבֵ

פרק ג

ָחׁש ָהָיה ָערּום. ַמה ִעְנָין ֶזה ְלָכאן?  א ׀ ְוַהּנָ

ּתֹו  ָהָיה לֹו ִלְסֹמְך: "ַוַּיַעׂש... ְלָאָדם ּוְלִאׁשְ
א  ם" )להלן פסוק כא(! ֶאּלָ ׁשֵ ְתנֹות עֹור ַוַּיְלּבִ ּכָ
ָחׁש ֲעֵליֶהם,  ְדָך ֵמֵאיזֹו ֵעָצה ָקַפץ ַהּנָ ִלּמֶ

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

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

ֶצם  ַעם ֶע֚ ָאָד֒ם ֣זֹאת ַהּפַ֗ ַוּ֘יֹאֶמ֮ר ָהֽ ם׃  ָאָדֽ ָה ֶאל־ָהֽ ִבֶא֖ ַויְְְ

יׁש  י ֵמִא֖ ֥ ה ּכִ ָ֔ א ִאׁשּ ֵר֣ זֹא֙ת ִיּקָ י לְְ ִר֑ ׂשָ ר ִמּבְְ ֖ י ּוָבׂשָ ֲעָצַמ֔ ֵמֽ

ֶאת־־־ וְְ יו  יׁש ֶאת־־־ָאִב֖ ב־ִא֔ ַיֲֽעזָָ ֙ן  ָחה־־־ּֽזֹאת׃ ַעל־ּכֵ קֳֳ ֻלֽ

ֵניֶה֙ם  ֤יּו ׁשְְ ַוִּיֽהְְְ ד׃  ר ֶאָחֽ ֥ ָבׂשָ ָה֖יּו לְְ ֹו וְְ ּת֔ ִאׁשְְְ ק ּבְְ ָדַב֣ ֹו וְְ ִאּמ֑

ָחׁש֙ ָהָי֣ה  ַהּנָ ׁשּו׃ וְְ ֽ ּבֹׁשָ ֖לֹא ִיתְְְ ֹו וְְ ּת֑ ִאׁשְְְ ם וְְ ָאָד֖ ים ָהֽ ֲערּוּמִ֔

ים  ה יה֣וה ֱאלִֹה֑ ֖ ָעׂשָ ר  ֥ ה ֲאׁשֶ ֶד֔ ָ ַהׂשּ ַחַּי֣ת  ָע֔רּום ִמּכֹל֙ 

ג

הרחבות  הרחבות
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תבתור הברבתה העיב בחר לפנות דווקא אל האשה, משום שה' לא דיבר אליה במישרין. 
הציווי ניתן לאדם, ולמרות שכנראה היא היתה אז חלק ממנו, מסתבר 
קל  ישיר.  באופן  הציווי  הוא ששמע את  לבדו  הזכרי שבו  שהצד 
יותר להסית ולהטות את מי ששמע את האיסור דרך מתווך. טעם 
עמוק יותר קשור לכך שהנחש המפתה מנסה לעורר בה סקרנות. 
ייתכן שתכונה זו מאפיינת יותר את האשה. אולי היא קלה יותר 
להתפתות בגלל שרצונה להתנסות ולהבין כיצד מתרחשים הדברים 
זה  לכך שפיתוי  דווקא  אל האשה קשורה  הפנייה  ואולי  בעולם; 
איננו אינטלקטואלי בלבד, אלא יש בו צדדים רגשיים וחווייתיים, 
כפי שמשתמע בהמשך המקראות, וצדדים אלו היו מפותחים יותר 
י ָאַמר  באשה מבאדם. וכך פותח הנחש בפנייתו המתוחכמת: ַאף ּכִ
מזימה  הנחש  רקם  בערמתו  ן".  ַהּגָ ֵעץ  ִמּכֹל  תֹאְכלּו  "לֹא  ֱאלִֹהים: 
מורכבת. הוא ידע שדבריו לאשה: "האמנם אלוקים אסר עליכם 
לאכול מכל ֵּפרות הגן", אינם נכונים, אך הם דורשים תגובה כלשהי, 

ותגובה זו היא שתאפשר את המשך השיחה אתו. 

אלוקים לא אסר  ן נֹאֵכל,  ַהּגָ ִרי ֵעץ  ִמּפְ ָחׁש:  ַהּנָ ה ֶאל  ָ ב ַוּתֹאֶמר ָהִאּשׁ

תֹוְך, במרכז  ר ּבְ ִרי ָהֵעץ ֲאׁשֶ עלינו את אכילת ֵּפרות עצי הגן, אך  ג ּוִמּפְ
ֻמתּון". זהו עץ  ן ּתְ עּו ּבֹו ּפֶ ּנּו ְולֹא ִתּגְ ן, ָאַמר ֱאלִֹהים "לֹא תֹאְכלּו ִמּמֶ ַהּגָ
מסוכן. ממנו אסור לנו לאכול, ובו אסור לנו לנגוע, כי שרוי בו מוות. 

ֻמתּון. אינכם צריכים לחשוש  ה: לֹא מֹות ּתְ ָ ָחׁש ֶאל ָהִאּשׁ ד ַוּיֹאֶמר ַהּנָ

למות. עץ הדעת טוב ורע אינו ממית. כאמור, האדם היה אחרון 
הברואים, ועל כן ניסיון חייהם של היצורים כולם היה עשיר משלו. 
כך יכול היה הנחש להתבטא בביטחון ולפנות אל האשה כבר-סמכא. 
י יֵֹדַע ֱאלִֹהים  הנחש חשף, כביכול, את מניעי האיסור האלוקי:  ה ּכִ
אלִֹהים יְֹדֵעי טֹוב ָוָרע.  ּנּו ְוִנְפְקחּו ֵעיֵניֶכם, ִוְהִייֶתם ּכֵ יֹום ֲאָכְלֶכם ִמּמֶ י ּבְ ּכִ

וחוה  אדם  שרק  מאחר  בכבלים.  אסור 
משוחררים מכבלים אלו, הוא פנה אליהם. 
מפני  ערום,  היה  הנחש  אולי  לחלופין, 
שפגש בעץ הדעת טוב ורע במקרה ואכל 
)ראו  עליו.  הוזהר  לא  הוא  שהרי   ממנו, 

חזקוני(.

מהותיות  שאלות  ורע כמה  טוב  דעת 
עומדות בשורשו של סיפור זה: האם העץ 
אכן גורם לדעת טוב ורע? ואם אמנם כך 

על  אוסר  הוא  ברוך  הקדוש  מדוע  הוא, 
האדם לטעום מפרי העץ המשפיע דעת? 
האדם  מן  דעת  למנוע  רוצה  הוא  האם 

ולבלום את התפתחותו? 
רבים פירשו שהדעת שמביאה האכילה מן 
העץ, אינה אינטליגנציה או חכמה אלא 
דעת הרע. ראוי להזכיר, שהעץ אינו מכונה 
שאין  משום  סתם,  ַהַּדַעת  ֵעץ  בסיפור 
דוגמת  ניטרלית,  בדעת  כאן  מדובר 
עקבי  באופן  קרוי  הוא  אלא  מתמטיקה, 

מניעיו של הנחש התורה אינה מספרת מה 
ייתכן שהנחש  להסית.  הנחש  את  הניע 
יותר  גבוהה  לדרגה  להגיע  מעוניין  היה 
בהיררכיה של גן העדן, ולהפוך לראשון בין 
כ,ה(.  רבה  בראשית  )ראו  הגן.  יצורי 
אפשרות אחרת — מאחורי הסתת הנחש 
היה  הנחש  כלשהי;  תכלית  עמדה  לא 
התגלמות הרע כשלעצמו. המדרש מצייר 
במלותיו את השטן כרוכב על גבי הנחש, 
בידי  שרת  ככלי  מתואר  הנחש  כלומר 

כוחות של רוע מוחלט )פרקי דרבי אליעזר 
יב(. אכן, גם אם תולים רוע זה בשטן, עדיין 
הרוע  של  קיומו  פשר  את  להלום  קשה 
המוחלט הזה בעולם. שאלת מניעיו של 
)ראו  גמורה.  הכרעה  ללא  נותרת  הנחש 

זוהר ח"א לה,ב(. 
של  בהפרתם  כלומר  ברוע,  רצה  הנחש 
עצמו  הוא  כנראה  אך  המציאות,  חוקי 
הדעת  עץ  מפרי  לאכול  מסוגל  היה  לא 
הוא  היצורים,  כשאר  שכן  ורע,  טוב 

ִמיׁש  ַתׁשְ ים ְועֹוְסִקים ּבְ ָרָאה אֹוָתם ֲעֻרּמִ
ְלֵעין ּכֹל ְוִנְתַאָּוה ָלּה: ָערּום ִמּכֹל. ְלִפי 
ָערּום  ְלּתֹו,  ַמּפַ ָהְיָתה  תֹו  ּוְגֻדּלָ ָעְרָמתֹו 
י ָאַמר  ִמּכֹל, ָארּור ִמּכֹל )להלן פסוק יד(: ַאף ּכִ
א ָאַמר ָלֶכם: "לֹא תֹאְכלּו ִמּכֹל״  ּמָ ְוגֹו׳. ׁשֶ

ָרָאה אֹוָתם אֹוְכִלים  י ׁשֶ ְוגֹו׳, ְוַאף ַעל ּפִ
ֵדי  ָבִרים ּכְ ה ָעֶליָה ּדְ רֹות, ִהְרּבָ ָאר ּפֵ ְ ִמּשׁ

אֹותֹו ָהֵעץ:  ר ּבְ יֶבּנּו ְוָיבֹא ְלַדּבֵ ׁשִ ּתְ ׁשֶ

ּוּוי ְלִפיָכְך  עּו ּבֹו. הֹוִסיָפה ַעל ַהּצִ ג ׀ ְולֹא ִתּגְ

ֱאַמר: "ַאל ּתֹוְסּףְ  ּנֶ ָרעֹון, הּוא ׁשֶ ָאה ִליֵדי ּגֵ ּבָ
ָבָריו" )משלי ל, ו(:  ַעל ּדְ

ְגָעה ּבֹו.  ּנָ ָחָפּה ַעד ׁשֶ ֻמתּון. ּדְ ד ׀ לֹא מֹות ּתְ

ְך  ִגיָעה, ּכָ ּנְ ֵאין ִמיָתה ּבַ ם ׁשֶ ׁשֵ ָאַמר ָלּה: ּכְ
ֲאִכיָלה:  ֵאין ִמיָתה ּבָ

נּותֹו,  ֵני ֻאּמָ ן ׂשֹוֵנא ֶאת ּבְ ל ֻאּמָ י יֵֹדַע. ּכָ ה ׀ ּכִ

ִמן ָהֵעץ ָאַכל ּוָבָרא ֶאת ָהעֹוָלם: ִוְהִייֶתם 
אלִֹהים. יֹוְצֵרי עֹוָלמֹות:  ּכֵ

ל ָנָחׁש  ָבָריו ׁשֶ ה. ָרֲאָתה ּדְ ָ ֶרא ָהִאּשׁ ו ׀ ַוּתֵ

י טֹוב ָהֵעץ. ִלְהיֹות  ְוִהְנאּו ָלּה ְוֶהֱאִמיַנּתּו: ּכִ
אלִֹהים: ְוִכי ַתֲאָוה הּוא ָלֵעיַנִים. "ְוִנְפְקחּו  ּכֵ
יל.  ּכִ ֵעיֵניֶכם" )לעיל פסוק ה(: ְוֶנְחָמד... ְלַהׂשְ

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

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

ר  ֒ן ָאַמ֣ ־ַהּגָ תֹוךְְְ ר ּבְְ ֣ י ָהֵע֮ץ ֲאׁשֶ ִר֣ ּוִמּפְְ ֖ן ֹנאֵכֽל׃  ֵעץ־ַהּגָ

ֻמֽתּון׃  ֖ן ּתְְ ּפֶ ֹו  ּב֑ ֖עּו  ֥לֹא ִתּגְְ ּנּו וְְ לּו֙ ִמּמֶ֔ ים ֤לֹא ֽתֹאכְְ ֱאלִֹה֗

י  ּכִ֚ ֻמֽתּון׃  ּתְְ לֹא־֖מֹות  ה  ֑ ָ ִאׁשּ ֶאל־ָהֽ ׁש  ָח֖ ַהּנָ ַוּ֥יֹאֶמר 

יֵניֶכ֑ם  ֵעֽ ֖חּו  קְְ ִנפְְְ וְְ ּנּו  ֶכ֣ם ִמּמֶ֔ לְְְ יֹו֙ם ֲאכָָ ּבְְ י  ּכִ֗ ים  ַע ֱאלִֹה֔ יֵֹד֣

י  ֣ ּכִ ה  ָ֡ ִאׁשּ ָהֽ ֶרא  ֣ ַוּתֵ ע׃  ָוָרֽ ֵע֖י ֥טֹוב  ֽיֹדְְ ים  ֽאלִֹה֔ ּכֵ ִייֶת֙ם  הְְְ ִוֽ
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תבתור הברבתה העיב

  הרחבותהרחבות

אלוקים אינו רוצה שתאכלו, לא מפני הסכנה הטמונה בעץ, אלא 
משום שאכילת פריו תעלה אתכם למעלה גבוהה יותר. הוא רוצה 

למנוע מכם לדעת טוב ורע כמותו. 

ה, בכך התחילה האשה להיכנע לפיתוי, וכאן נעוצה  ָ ֶרא ָהִאּשׁ ו ַוּתֵ

היה  הוא  הצו.  להמריית  ראשיתו של החטא. שורש החטא קדם 
טמון בעצם הנכונות להביא בחשבון את האפשרות שלא לציית 
לצו. נכונות זו לא צצה באשה מאליה, והיא התעוררה בעקבות דברי 
הנחש, שהציג בפניה את האפשרות לעשות דבר בניגוד לדברי ה'. 
ייתכן שעוד לפני ששמעה את דברי הנחש, העץ הטיל עליה אימה, 
ושמא נמנעה מלהביט בו או להתבונן על טיב פריו ועל השפעתו. 
י טֹוב ָהֵעץ ְלַמֲאָכל, העץ טוב כשאר העצים, ְוִכי ַתֲאָוה  ועתה ראתה ּכִ
יל. דבר  ּכִ הּוא ָלֵעיַנִים, הוא נראה גם יפה וגם טעים, ְוֶנְחָמד ָהֵעץ ְלַהׂשְ
מה בעץ הזה מעניין, מפתה, ומושך את הלב להתקרב אליו ולהבין 
ּה. כאשה טובה,  ּה ִעּמָ ם ְלִאיׁשָ ן ּגַ ּתֵ ְריֹו ַוּתֹאַכל, ַוּתִ ח ִמּפִ ּקַ אותו. ואז — ַוּתִ
האוהבת את בעלה, חלקה אתו מיד את התגלית הגדולה שנחשפה 

אליה — ַוּיֹאַכל.

ם ֵהם. במובן העובדתי הפשוט,  י ֵעיֻרּמִ ֵניֶהם ַוֵּיְדעּו ּכִ ַקְחָנה ֵעיֵני ׁשְ ּפָ ז ַוּתִ

הדבר  בגדים.  נטולי  ואשתו שהם  ידעו האדם  כן  לפני  ברור שגם 
נזכר — כתיאור עובדתי — בסוף הפרק הקודם. בראשונה לא התביישו 
להראות את אפם  אינם מתביישים  במערומיהם, כשם שאנשים 

דרבנו הקדוש, בבא דשלושה טז(. אמנם 
אינם  הם  אך  הסתה,  הם  הנחש  דברי 
שקר. הנחש פיתה את האשה בהיוודעות 
שלילי  שאינו  ידיעה,  של  שלם  למרחב 
בלבד. ה' לא רצה להעמיד את בני האדם 
לא  לפחות  זה,  מרחב  של  בניסיונותיו 
הוא  באשר  האנושי  החינוך  זה.  בשלב 
לדברים  חשיפה  הילד  מן  למנוע  מבקש 
מסוגל  אינו  עדיין  הוא  כאשר  אמתיים, 
להכילם ולהתייחס אליהם. אין בכך משום 
רמאות כלפיו. המחנך ממתין לשלב שבו 
הילד יהיה מסוגל לדעת את הרע, בלא 
שייגרר אחריו ויושפע ממנו. הוא יחשוף 
יבשיל  הילד  כאשר  רק  הרע,  את  בפניו 
דומה  רעיון  אתו.  הראויה  להתמודדות 
לכך עולה מדבריהם של חכמינו, שייתכן 
שבסוף היום השישי היה ה' מרשה לאדם 
ורע  ולחוה לאכול מפרי עץ הדעת טוב 

)בראשית רבה כא,ז(. ואולם כיוון שהם 
אחת,  שעה  אפילו  בציווים  עמדו  לא 
השינוי  הראוי,  הזמן  קודם  ממנו  ואכלו 

שחוללה בהם אכילת הפרי, הזיק להם.

'טוב העץ למאכל' מי שנמשך אל הרע מניח 
כי קיימים גם דברים שאינם נענים להגדרה 
הם  שאף  המוסרי,  הטוב  של  הנוקשה 
שהוא  טוב  ערב,  טוב  יפה,  טוב  טובים: 
כשהאשה  אחרת.  לתכלית  יעיל  מכשיר 
ְלַמֲאָכל, היא מנתקת  ָהֵעץ  ִּכי טֹוב  מגלה 
בין ערכי הטוב השונים. קודם לכן היו ערכי 
מאוחדים,  והראוי  הערב  המועיל,  הנֶאה, 
ועתה מופיע לפתע דבר, שאולי אינו טוב 
מוסרי, מפני שהבחירה בו כרוכה בהמריית 
פי ה', אך הוא מכיל את כל שאר יסודות 
הטוב — וביתר שאת. )ראו ספורנו בראשית 

ב,ט; מנחה בלולה על אתר(. 

זה  בסיפור  ואכן,  ָוָרע.  טֹוב  ַהַּדַעת  ֵעץ 
הרע  הרע.  שאלת  של  תמציתה  טמונה 
אפשרי, אך אינו הכרחי. עשייתו מושתתת, 
בין היתר, על חופש הבחירה ועל יכולת 
ההכרעה האנושית. ברע כרוך עיוות, אך 
של  מהותה  מעצם  רחוק  אינו  זה  עיוות 
היצירה  שכן  האנושית,  היצירתיות 
האנושית נובעת מתפיסת הדברים שלא 
כפי שהם. החירות להתבונן מחדש יכולה 
להוליד פתיחות למגוון אפשרויות, ליצירה 
ולהרכבים חדשים. במובן זה, ידיעת הטוב 
תהומות  של  הכרתן  בהכרח  אינה  והרע 
אינם  שדברים  בכך  ההכרה  אלא  הרע, 
הישרה  הנכונה,  בצורה  להתנהל  חייבים 
והראויה, ושאפשר להוליכם באופן אחר. 
מדוע? דווקא; מפני שכך מתחשק לי; מפני 
שזה מעניין; מפני שזה יפה — כל אלה הם 

ביטויי הרע. 

 האכילה מפרי עץ הדעת טוב ורע נאסרה, 
ורע  יכול לדעת טוב   משום שהאדם אינו 
 מבלי להיבדל מן הרע. הידיעה האנושית — 
בשונה מזו של המלאכים — אינה מסוגלת 
מעצם  לחלוטין.  אובייקטיבית  להיות 
ומעורבות  הטיה  מכילה  היא  טבעה 
רגשית. )הפועל 'לדעת' יכול לכלול מוטיב 
ָיַדע  ְוָהָאָדם  ד,א:  להלן  ראו  אמוציונלי. 
ֶאת ַחָּוה ִאְׁשּתֹו ַוַּתַהר ַוֵּתֶלד. ראו עוד רבנו 
ב,כה(.  על אתר; שמות  ואברבנאל  בחיי 
ייתכן שהאדם היודע טוב ורע הופך להיות 
גם  יהיה  זה הוא  ואולם במצב  כאלוקים. 
שעצם  משום  מאלוקים,  בתכלית  שונה 
ידיעתו כרוכה במעורבותו במושאי הידיעה. 
בניגוד לאלוקים, האדם אינו יכול להביט 

עליהם ממש מן החוץ. 
חכמים אמרו שהנחש הוא אחד משלושה 
שנזכרו בתורה, שאמרו רק אמת )פירקא 

ּה.  ם ְלִאיׁשָ ן ּגַ ּתֵ "ֹיְדֵעי טֹוב ָוָרע" )שם(: ַוּתִ
א ַאֶחֶרת:  מּות ִהיא ְוִיְחֶיה הּוא ְוִיּשָׂ ּלֹא ּתָ ׁשֶ

ֵהָמה ְוַחָיּה:  ם. ְלַרּבֹות ּבְ ּגַ

ר  ּבֶ ַקְחָנה ְוגֹו׳. ְלִעְנַין ַהָחְכָמה ּדִ ּפָ ז ׀ ַוּתִ

ְוסֹוף  ׁש,  ַמּמָ ְרִאָּיה  ְלִעְנַין  ְולֹא  תּוב  ַהּכָ
ם ֵהם" —  י ֵעיֻרּמִ ְקָרא מֹוִכיַח: "ַוֵּיְדעּו ּכִ ַהּמִ

ָמ֤ד  ֶנחְְְ וְְ ִים  ֵעיַנ֗ ָלֽ ֲאָוה־֣הּוא  ַתֽ י  ִכ֧ וְְ ל  ֲאָכ֜ ַמֽ ץ לְְ טֹו֩ב ָהֵע֨

ם־־־ ּגַ ן  ֧ ּתֵ ַוּתִ אַכ֑ל  ַוּתֹ ֖יֹו  רְְְ ִמּפִ ח  ֥ ּקַ ַוּתִ יל  ּכִ֔ ַהׂשְְְ לְְ ָהֵע֙ץ 

֔עּו  ַוֵּי֣דְְ ם  ֵניֶה֔ ָנ֙ה ֵעיֵנ֣י ׁשְְ חְְְ ַק֙ ּפָ ַוּתִ ַוּיֹאַכֽל׃  ּה  ֖ ּה ִעּמָ ֛ ִאיׁשָ זלְְ
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תבתור הברבתה העיב שווים  היו  הגוף  כל חלקי  החיים,  לבעלי  בדומה  עיניהם.  או את 
גורם חדש  הכניסה  ורע  טוב  הדעת  עץ  מפרי  בעיניהם. האכילה 
טֹוב:  במושג  הכלולים  בין הערכים השונים  הפיצול   — לתודעתם 
המיני  עצם המעשה  לא  והשימושי.  המהנה, האסתטי  המוסרי, 
התחדש להם עתה, שכן כפי הנראה הם הכירו תחום זה גם קודם 
לכן. אלא שקודם לכן עסקו בו כבעלי החיים, בתמימות מוחלטת 
וללא פיצול. לאחר שאכלו מפרי עץ הדעת טוב ורע, חדרה לעולמם 
המודעות למאפיין ייחודי של המיניות האנושית — היצר שאין לו 
גבולות פנימיים, שאינו מוגדר על ידי ערכים אובייקטיבים. בניגוד 
ליצרם של רוב היצורים, המשמש כחלק מכורח ביולוגי, והמוגבל על 
ידי צורך ושובע אובייקטיביים, הם פגשו ביצר התלוי ברצייה. הם 
יכולתם לעשות או להימנע, ותהום נפערה בפניהם.  התוודעו אל 
רּו ֲעֵלה ְתֵאָנה ַוַּיֲעׂשּו ָלֶהם ֲחגֹרֹת. כיוון שאין עירומם ניטרלי,  לכן — ַוִּיְתּפְ

אלא הוא מגרה ומפתה, אין להציגו ברבים, והם הזדרזו לכסותו. 

קשה להעריך את חומרת חטאו של אדם הראשון, שהפר את המצווה 
היחידה שהוטלה עליו. מכאן ואילך יתפתח החטא האנושי ויורד 
אל תהומות, שאדם הראשון אולי הציץ בהן ונרתע. ייתכן שאדם 
עץ הדעת  מֵּפרות  ושיכורים  מבולבלים  אולי  נבוכים,  הפכו  וחוה 
ְך  ְמעּו ֶאת קֹול ה' ֱאלִֹהים, כאילו היה הקול ִמְתַהּלֵ טוב ורע.33  ח ַוִּיׁשְ
ן ְלרּוַח ַהּיֹום. הם חשו בנוכחותו של הקדוש ברוך הוא באופן גלוי  ּגָ ּבַ
ן. קודם  תֹוְך ֵעץ ַהּגָ ֵני ה' ֱאלִֹהים ּבְ ּתֹו ִמּפְ א ָהָאָדם ְוִאׁשְ בגן עדן. ַוִּיְתַחּבֵ
ואינו  החטא דמו לילד קטן, העושה רק מה שהוא אמור לעשות 
נכון.  הרגישו שעשו מעשה שאינו  לראשונה,  כאן,  במעשיו.  בוש 
לראשונה התוודעו אל הבושה והסתתרו.  ט ַוִּיְקָרא ה' ֱאלִֹהים ֶאל 
ה? שאלה זו לא נועדה לגלות מידע, כמובן. זוהי  ָהָאָדם ַוּיֹאֶמר לֹו: ַאֶּיּכָ

קריאה: "היכן אתה נמצא? התייצב!"

י ֵעירֹם ָאנִֹכי,  ן ָוִאיָרא, ּכִ ּגָ י ּבַ ַמְעּתִ י והאדם התנצל ַוּיֹאֶמר: ֶאת קְֹלָך ׁשָ

ָוֵאָחֵבא. אינני עומד בגלוי, מפני שאני נבוך ומבויש. התחבאתי כדי 
שלא להיראות במערומי.

ה, שיש במערומיך פגם כלשהו?  י ֵעירֹם ָאּתָ יד ְלָך ּכִ יא ַוּיֹאֶמר: ִמי ִהּגִ

הלוא היית עירום אף קודם, ולא התביישת. ברור שאלוקים אינו 

הּוא ָערֹם!: ַוֵּיְדעּו  ׁשֶ ַאף ַהּסּוָמא יֹוֵדַע ּכְ
ָיָדם  ם ֵהם. ִמְצָוה ַאַחת ָהְיָתה ּבְ י ֵעיֻרּמִ ּכִ

ֲעֵלה ְתֵאָנה. הּוא  ה:  ֵהיֶמּנָ ְוִנְתַעְרְטלּו 
ְתַקְלְקלּו ּבֹו  ּנִ ָבר ׁשֶ ּדָ ּנּו, ּבַ ָאְכלּו ִמּמֶ ָהֵעץ ׁשֶ
ּטֹל  ָאר ָהֵעִצים ְמָנעּום ִמּלִ ִנְתְקנּו, ֲאָבל ׁשְ
ְרֵסם ָהֵעץ?  ֵני ָמה לֹא ִנְתּפַ ֲעֵליֶהם. ּוִמּפְ
רּוְך הּוא ָחֵפץ ְלהֹונֹות  דֹוׁש ּבָ ֵאין ַהּקָ ׁשֶ
ָקה  ּלָ ּלֹא ַיְכִלימּוהּו ְויֹאְמרּו: ֶזהּו ׁשֶ ִרָּיה, ׁשֶ ּבְ
ְנחּוָמא )וירא  י ּתַ ָהעֹוָלם ַעל ָידֹו. ִמְדַרׁש ַרּבִ

יד(: 

ים, ּוְכָבר  ָדה ַרּבִ י ַאּגָ ְמעּו. ֵיׁש ִמְדְרׁשֵ ח ׀ ַוִּיׁשְ

ית  ְבֵראׁשִ רּום ַרּבֹוֵתינּו ַעל ְמכֹוָנם ּבִ ִסּדְ
אִתי  ָאר ִמְדָרׁשֹות, ַוֲאִני לֹא ָבּ ה ּוִבׁשְ ַרּבָ
ָדה  ְוָלַאּגָ ִמְקָרא  ל  ׁשֶ ִלְפׁשּוטֹו  א  ֶאּלָ
בּור ַעל  ָבר ּדָ ְקָרא ּדָ ְבֵרי ַהּמִ ֶבת ּדִ ֶ ַהְמַיּשׁ

דֹוׁש  ְמעּו ֶאת קֹול ַהּקָ ָמעֹו, ׁשָ ָאְפָניו. ּוַמׁשְ
ן: ְלרּוַח  ּגָ ּבַ ְך  ָהָיה ִמְתַהּלֵ ׁשֶ רּוְך הּוא  ּבָ
ם,  ָ ָאה ִמּשׁ ֶמׁש ּבָ ֶ ַהּשׁ ַהּיֹום. ְלאֹותֹו רּוַח ׁשֶ

ה  ְפנֹות ֶעֶרב ַחּמָ ּלִ ְוזֹו ִהיא ַמֲעָרִבית, ׁשֶ
יִרית:  ֲעׂשִ ֲעָרב, ְוֵהם ָסְרחּו ּבָ ּמַ ּבַ

א  ה. יֹוֵדַע ָהָיה ֵהיָכן הּוא, ֶאּלָ  ט ׀ ַאֶּיּכָ

ִנְבָהל  ְיֵהא  ּלֹא  ׁשֶ ְדָבִרים,  ּבִ ִעּמֹו  ֵנס  ִלּכָ
ַקִין  ְתאֹום. ְוֵכן ּבְ הּו ּפִ יב ִאם ַיֲעִניׁשֵ ְלָהׁשִ
ָאַמר לֹו: "ֵאי ֶהֶבל ָאִחיָך" )להלן ד, ט(, ְוֵכן 
ְך" )במדבר  ה ִעּמָ ים ָהֵאּלֶ ִבְלָעם: "ִמי ָהֲאָנׁשִ ּבְ
ִחְזִקָּיהּו  ְדָבִרים, ְוֵכן ּבְ ֶהם ּבִ ֵנס ִעּמָ כב, ט(, ִלּכָ

לּוֵחי ֱאִויל ְמרֹוַדְך:  ׁשְ ּבִ

ת  יד ְלָך. ֵמַאִין ְלָך ָלַדַעת ַמה ּבֹׁשֶ יא ׀ ִמי ִהּגִ

ְתִמָּיה:  עֹוֵמד ָערֹם?: ֲהִמן ָהֵעץ. ּבִ ֵיׁש ּבָ

ם ֲחֹגֽרֹת׃  ּו ָלֶה֖ ה ַוַּיֲֽעׂש֥ ֵאָנ֔ רּו֙ ֲעֵל֣ה תְְ ּפְְ ם ֵה֑ם ַוִּֽיתְְְ ֖ י ֵעֽיֻרּמִ ֥ ּכִ

֣רּוַח  ֖ן לְְ ּגָ ּבַ ךְְְ  ֥ ַהּלֵ ים ִמתְְְ ֞עּו ֶאת־֨קֹול יה֧וה ֱאלִֹה֛ מְְ ַוִּֽיׁשְְְ

֖תֹוךְְְ  ים ּבְְ ֵנ֙י יה֣וה ֱאלִֹה֔ ֹו ִמּפְְ ּת֗ ִאׁשְְְ ם וְְ ָאָד֜ א ָהֽ ַחּבֵ֨ ַהּ֑יֹום ַוִּיתְְְ

ם ַוּ֥יֹאֶמר ֖לֹו  ָאָד֑ ים ֶאל־ָהֽ א יה֥וה ֱאלִֹה֖ ָר֛ ַוִּיקְְְ ֽן׃  ֵע֥ץ ַהּגָ

י־ֵעי֥רֹם  ֽ א ּכִ ֑ן ָוִֽאיָר֛ ּגָ י ּבַ ּתִ עְְְ ַמ֖ ָך֥ ׁשָ ה׃ ַוּ֕יֹאֶמר ֶאת־ֽקֹלְְ ַאֶּיּֽכָ

ה  ּתָ ָא֑ ֵעי֖רֹם  י  ֥ ּכִ ָך֔  ֣יד לְְ ִהּגִ י  ִמ֚ ַוּ֕יֹאֶמר  א׃  ָחֵבֽ ָוֵאֽ ִכי  ָא֖נֹ

ח

ט

י

יא
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ּטֹוָבה:  ַפר ּבַ אן ּכָ ִדי. ּכָ ה ִעּמָ ר ָנַתּתָ יב ׀ ֲאׁשֶ

יא  ִ ַיּשׁ "ַאל  מֹו:  ּכְ ִהְטַעִני,  יַאִני.  ִ יג ׀ ִהּשׁ

ֶאְתֶכם ִחְזִקָּיהּו" )דברי הימים ב' לב, טו(: 

ִכים  ֵאין ְמַהּפְ אן ׁשֶ יָת ֹּזאת. ִמּכָ י ָעׂשִ יד ׀ ּכִ

יָת  ה ָעׂשִ ָאלֹו: ָלּמָ ִאּלּו ׁשְ ל ֵמִסית, ׁשֶ ְזכּותֹו ׁשֶ ּבִ
ְבֵרי ָהַרב ְוִדְבֵרי  יב: ּדִ ֹּזאת? ָהָיה לֹו ְלָהׁשִ
ֵהָמה  ל ַהּבְ ְבֵרי ִמי ׁשֹוְמִעין?: ִמּכָ ְלִמיד, ּדִ ַהּתַ
ל,  ֵהָמה ִנְתַקּלֵ ֶדה. ִאם ִמּבְ ּוִמּכֹל ַחַּית ַהּשָׂ

ן?! ֶהֱעִמידּו ַרּבֹוֵתינּו  ּכֵ ל ׁשֶ ֵמַחָּיה לֹא ּכָ
ד  כֹורֹות )דף ח ע״א( ְלַלּמֵ ֶכת ּבְ ַמּסֶ ִמְדָרׁש ֶזה ּבְ
חְֹנָך  ִנים: ַעל ּגְ ַבע ׁשָ ל ָנָחׁש ׁשֶ ְּיֵמי ִעּבּורֹו ׁשֶ ׁשֶ

ֵתֵלְך. ַרְגַלִים ָהיּו לֹו ְוִנְקְצצּו: 

ַּוְנּתָ  ִנְתּכַ לֹא  ה  ַאּתָ ית.  ָאׁשִ  טו ׀ ְוֵאיָבה 

ה  ִחּלָ ּיֹאַכל הּוא ּתְ ָּימּות ָאָדם, ׁשֶ א ׁשֶ ֶאּלָ
ר ֶאל  ְלַדּבֵ אָת  ּבָ ְולֹא  ַחָּוה,  א ֶאת  ְוִתּשָׂ
ים ַקּלֹות  ׁשִ ַהּנָ א ְלִפי ׁשֶ ה ֶאּלָ ִחּלָ ַחָּוה ּתְ
ְעֵליֶהן,  ּבַ ְלַפּתֹות  ְויֹוְדעֹות  ּתֹות  ְלִהְתּפַ
ְתָך,  ית": ְיׁשּוְפָך. ְיַכּתֶ ְלִפיָכְך "ְוֵאיָבה ָאׁשִ
מֹו: "ָוֶאּכֹת אֹתֹו" )דברים ט, כא(, ְוַתְרּגּומֹו:  ּכְ
ָעֵקב.  ׁשּוֶפּנּו  ּתְ ה  ְוַאּתָ ָיֵתיּה":  ִפית  "ְוׁשַ
ֲעֵקבֹו ְוַאף  ֶכּנּו ּבַ ְ לֹא ְיֵהא ְלָך קֹוָמה, ְוִתּשׁ
ף  מֹו: "ָנׁשַ ׁשּוֶפּנּו' ּכְ ִמיֶתּנּו. ּוְלׁשֹון 'ּתְ ם ּתְ ָ ִמּשׁ
ִלְנׁשְֹך  א  ּבָ ָחׁש  ַהּנָ ׁשֶ ּכְ )ישעיה מ, כד(,  ֶהם"  ּבָ
ׁשֹון  ַהּלָ ִריָקה, ּוְלִפי ׁשֶ ִמין ׁשְ ף ּכְ הּוא נֹוׁשֵ
יָפה  ְנׁשִ ְלׁשֹון  ַתב  ּכָ ׁשֹון  ַהּלָ ַעל   נֹוֵפל 

ֵניֶהם:  ׁשְ ּבִ

׃  ּתָ ּנּו ָאָכֽלְְְ ֖ ל־ִמּמֶ י ֲאכָָ ֥ ּתִ ִבלְְְ יָך לְְ יִת֛ ר ִצּוִ ֧ ץ ֲאׁשֶ ֲהִמן־ָהֵע֗

ָנה־ וא ָנֽתְְ י ִה֛ ִד֔ ה ִעּמָ ּתָ ר ָנַת֣ ֣ ֙ה ֲאׁשֶ ָ ִאׁשּ ם ָהֽ ָאָד֑ ַוּ֖יֹאֶמר ָהֽ

ה  ֖ ָ ִאׁשּ ָלֽ ים  ֱאלִֹה֛ יה֧וה  ַוּ֨יֹאֶמר  ָוֽאֵֹכֽל׃  ִמן־־־ָהֵע֖ץ  י  ֥ ּלִ

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

יָת  ֣ י ָעׂשִ ֣ ּכִ ָחׁש֮  ים ׀ ֶאל־־־ַהּנָ ַוּ֩יֹאֶמ֩ר יה֨וה ֱאלִֹה֥ ָוֽאֵֹכֽל׃ 

ה  ֶד֑ ָ ֹל ַחַּי֣ת ַהׂשּ ּוִמּכ֖ ה  ֵהָמ֔ ל־־־ַהּבְְ ֙ה ִמּכָָ ֹּזא֒ת ָא֤רּור ַאּתָ

ֵאיָב֣ה ׀  י ַחֶּיֽיָך׃ וְְ ֵמ֥ ל־־־יְְ ָעָפ֥ר ּתֹאַכ֖ל ּכָָ ךְְְ וְְ ָך֣ ֵתֵל֔ ֽחֹנְְ ַעל־־־ּגְְ

ָעּ֑ה ֚הּוא  ין ַזרְְְ ּוֵב֣ ֲעָך֖  רְְְ ין זַֽ ּוֵב֥ ה  ָ֔ ִאׁשּ ין ָהֽ ּוֵב֣ ָך֙  ינְְ ֽ ּבֵ ית  ָאׁשִ֗

ב׃    ֶאל־ ּנּו ָעקֵֽ ׁשּוֶפ֥ ּתְְ ה  ֖ ַאּתָ וְְ ֔רֹאׁש  ָך֣  ּופְְ ׁשֽ יְְ

מתייחס כאן לעירום הפיסי, שהרי בכך אפילו חיה קטנה יכולה 
?! אף זו שאלה  ּנּו ָאָכְלּתָ י ֲאָכל ִמּמֶ יִתיָך ְלִבְלּתִ ר ִצּוִ להבחין. ֲהִמן ָהֵעץ ֲאׁשֶ

רטורית, הבוחנת כיצד האדם ישיב.

יב ַוּיֹאֶמר ָהָאָדם. חרף כל מה שלמד על טוב ורע, האדם עדיין לא 

למד לשקר. לכן אין בתשובתו סילוף של המציאות. עם זאת, הוא 
אינו עונה תשובה ישירה. כיוון שכבר הפנים את תחכומו של הנחש, 
זאת", אלא:  עשיתי  "חטאתי,  או  "כן",  בפשטות:  עונה  הוא  אין 
י ִמן ָהֵעץ ָואֵֹכל. אתה בראת  ִדי, ִהיא ָנְתָנה ּלִ ה ִעּמָ ר ָנַתּתָ ה ֲאׁשֶ ָ ָהִאּשׁ
לי אשה, והיא נתנה לי. כשהאדם מכנה את אשתו: ָהִאָּׁשה ֲאֶׁשר 
להטיל את האשמה  ומנסה  הוא מתנער מאחריות  ִעָּמִדי,  ָנַתָּתה 

עליה, מצד אחד, ועל ה', מצד שני.34 

ומדוע  אכלת,  מדוע  ית?!  ָעׂשִ ּזֹאת  ַמה  ה:  ָ ָלִאּשׁ ֱאלִֹהים  ה'  יג ַוּיֹאֶמר 

יַאִני, פיתה והסית אותי,  ִ ָחׁש ִהּשׁ ה: ַהּנָ ָ נתת לו לאכול? ַוּתֹאֶמר ָהִאּשׁ
ָואֵֹכל. גם היא התנצלה, והתנצלותה קרובה לאמת. היא אומרת: 
)ואין היא  לא היה עולה בדעתי לעשות את הדבר; מישהו אחר 
אותי  הוא ששכנע   — הנחש   — הוא(  ברוך  הקדוש  את  מאשימה 

בדרכיו המתוחכמות לאכול מן הפרי. 

ָחׁש. ה' לא שאל את הנחש מדוע עשה את  יד ַוּיֹאֶמר ה' ֱאלִֹהים ֶאל ַהּנָ

שעשה, משום שלנחש, בניגוד לאדם ולאשתו, לא היתה הצדקה. 
לבקוע את תהומות  רשעות עמוקה שמגמתה  פעל מתוך  הנחש 
הרע, או מתוך שעשוע. גם אם הוא לא זמם להביא לאותה תמורה 
עצומה שחוללו לבסוף דבריו בסדרי העולם, וליציאה מהוויית גן 
הזדונית המציעה:  מן המחשבה  לפחות  נבעו  הנחש  דברי  העדן, 
ּזֹאת,  יָת  כיוון שָעׂשִ י,  ּכִ ולכן התקלל:  דווקא ההיפך".  "אולי נעשה 
חְֹנָך  ּגְ ַעל  ֶדה.  ּוִמּכֹל ַחַּית ַהּשָׂ ֵהָמה  ל ַהּבְ ה ִמּכָ ָארּור, מחוָּסר טובה ַאּתָ
ל ְיֵמי  ֵתֵלְך, מכאן שקודם לכן הלך הנחש על רגליים, ְוָעָפר ּתֹאַכל ּכָ
ה, ּוֵבין ַזְרֲעָך ּוֵבין  ָ יְנָך ּוֵבין ָהִאּשׁ ית ּבֵ ַחֶּייָך.  טו ועונש נוסף — ְוֵאיָבה ָאׁשִ
ַזְרָעּה. אם רצית בקשר עם האשה — מאיזו סיבה שתהיה — לא תצליח 
בכך. מעתה תשרור שנאה בלתי רציונלית בינך ובין האשה — בין 
ה  זרע האדם לזרע הנחש, והיא תתבטא בכך שהּוא ְיׁשּוְפָך רֹאׁש, ְוַאּתָ
ׁשּוֶפּנּו ָעֵקב. האדם ידרוס אותך בראשך, ואילו אתה תתקיפו בעקבו.  ּתְ
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ההיוודעות אל המוות האם היתה אפשרות 
ביצירתו  כבר  לנצח?  יחיה  שהאדם 
מעין  הראשון  האדם  מהווה  הראשונה 
של  הצירוף  המציאות.  של   אנומליה 
עפר עם נשמת חיים שהפיח ה' אינו קיים 
בשאר יצורי עולם. ייתכן אפוא שהיצור 
ושרק  למות,  היה אמור  לא  הזה  החריג 
סדר  אל  האדם  נכנס  החטא  לאחר 
החיים  שכל  ומכיוון  הרגיל;  העולמות 
בעולם נוצרים ומתכלים, מכאן ואילך גם 

הידיעה  תמותה.  בן  יהיה   האדם 
שבמוקדם או במאוחר יגיעו החיים אל 
ָאִני  ָחֵדל  ֶמה  ֵאְדָעה  שכתוב:  כפי  קצם, 
מכוננת  ידיעה  היא  לט,ה(,  )תהלים 
האנושית  בתודעה  ביותר  ומשמעותית 
ואין בכוח התודעה האנושית להתעלם 
ממנה לחלוטין. אילו חי אדם לנצח, לא 
של  להשלכותיו  שלמה  משמעות  היתה 
שבהן  וליגיעה  ולעמל  בכלל,  החטא 

נתקלל בפרט. )ראו שו"ת רדב"ז,רנז(.

ה ָאַמר. הקללות המוטלות על האשה הן קללות המבחינות  ָ טז ֶאל ָהִאּשׁ

בֹוֵנְך. חייך  ה ִעּצְ ה ַאְרּבֶ את הנקבה האנושית מכלל עולם החי: ַהְרּבָ
יהיו חיי צער רב. יש המפרשים את המלה ִעְּצבֹוֵנְך כמחזור הווסת,35 
שאינו קיים אצל רוב בעלי החיים. הוא אינו נעים ולעתים גם מכאיב. 
ְוֵהרֵֹנְך, גם ההיריון האנושי לא יהיה פשוט וטבעי כמו זה של יצורים 
מן   — וחלקו  האנושית,  התודעה  מן  נובע  אחרים. חלק מהקושי 
ְלִדי ָבִנים. כך גם הלידה האנושית.  ֶעֶצב ּתֵ הפיסיולוגיה האנושית. ּבְ
ׁשּוָקֵתְך, כיוון שאת יזמת, פיתית וביקשת  ְך ּתְ יתר על-כן, ְוֶאל ִאיׁשֵ
זה  ליצור מציאות חדשה, מעתה את תשתוקקי אל אישך. מצב 
ְך. נראה  ל ּבָ כשלעצמו אינו שלילי, אבל יש בו פסיביות. ְוהּוא ִיְמׁשָ
כי אין מדובר כאן במבנה החברתי, אלא במבנה המיני.36 האשה 
התקללה בכך שמכאן ואילך חדלים האיש והאשה להיות בני זוג 
שווים. האשה שרצתה לדעת מהו רע — נענשת שתחוש ברע; האשה 
שרצתה להוליך ולהוביל — נענשת שמכאן ואילך תובל ותישלט. 

ר  ֲאׁשֶ ָהֵעץ  ִמן  ַוּתֹאַכל  ָך,  ּתֶ ִאׁשְ ְלקֹול  ַמְעּתָ  ׁשָ י  ּכִ ָאַמר:  יז ּוְלָאָדם 

ּנּו", עבורך האיסור חמור יותר, מכיוון  יִתיָך ֵלאמֹר "לֹא תֹאַכל ִמּמֶ ִצּוִ
במפורש  האיסור  פי ששמעת את  על  אף  בקול אשתך  ששמעת 
ֲעבּוֶרָך. לא עוד אדמה כאדמתו הפורייה  ממני — ֲארּוָרה ָהֲאָדָמה ּבַ
של גן עדן, שנתנה ֵּפרותיה ללא עמל, שעליה היית צריך רק לתת 
דעתך ולהשגיח שלא תתקלקל. מעתה והלאה ישתנו היחסים בינך 
ה, תאכל ממנה, או:  בֹון, בסבל ובעמל ּתֹאֲכֶלּנָ ִעּצָ לבין האדמה — ּבְ
תאכל את תבואתה ּכֹל ְיֵמי ַחֶּייָך, כל חייה של האנושות.  יח ְוקֹוץ 
ְצִמיַח ָלְך, בניגוד להוויית גן עדן, אם תחכה למה שהאדמה  ר ּתַ ְוַדְרּדַ
תצמיח באופן ספונטני — לא יהיו אלה צמחים הראויים לאכילה. 
יותקנו  כדי שהעשבים  דבר  של  בסופו  ֶדה.  ַהּשָׂ ב  ֵעׂשֶ ֶאת  ְוָאַכְלּתָ 
למאכלך, תצטרך לעמול על גידולם. מכאן ולהבא לא תוכל לאכול 
תידרש  לאכלם  מנת  על  כפי שהם.37  יט   האדמה  ֵּפרות  כל  את 
יָך ּתֹאַכל ֶלֶחם. עד כה חיית בעולם שבו הכול  ֵזַעת ַאּפֶ לטרוח — ּבְ
היה מוכן לפניך. מכאן ואילך עליך להפיק את מזונותיך במאמץ. 
י  , בסופו של דבר גם תמות, ּכִ ְחּתָ ה ֻלּקָ ּנָ י ִמּמֶ ַעד ׁשּוְבָך ֶאל ָהֲאָדָמה ּכִ

ׁשּוב.  ה, ְוֶאל ָעָפר ּתָ ָעָפר ַאּתָ

ִנים: ְוֵהרֵֹנְך.  ּדּול ּבָ בֹוֵנְך. ֶזה ַצַער ּגִ טז ׀ ִעּצְ

ָבִנים.  ְלִדי  ּתֵ ֶעֶצב  ּבְ ָהִעּבּור:  ַצַער  ֶזה 
ׁשּוָקֵתְך.  ְך ּתְ ָדה: ְוֶאל ִאיׁשֵ ֶזה ַצַער ַהּלֵ
י ֵכן ֵאין ָלְך ֵמַצח  ִמיׁש, ְוַאף ַעל ּפִ ְלַתׁשְ
ְך", ַהּכֹל  ל ּבָ א "הּוא ִיְמׁשָ ה ֶאּלָ ּפֶ ְלָתְבעֹו ּבַ
מֹו:  ֲאָוֵתְך, ּכְ ׁשּוָקֵתְך. ּתַ ְך: ּתְ ּנּו ְולֹא ִמּמֵ ִמּמֶ

"ְוַנְפׁשֹו ׁשֹוֵקָקה" )ישעיה כט, ח(: 

ֲעבּוֶרָך. ַמֲעָלה ְלָך  יז ׀ ֲארּוָרה ָהֲאָדָמה ּבַ

ים  גֹון ְזבּוִבים ּוַפְרעֹוׁשִ ָבִרים ֲארּוִרים, ּכְ ּדְ
ָרָעה  ְלַתְרּבּות  ְליֹוֵצא  ל  ָמׁשָ ּוְנָמִלים. 

ָּיַנק ֵמֶהם:  ַדִים ׁשֶ לֹות ׁשָ ִרּיֹות ְמַקּלְ ְוַהּבְ

ָהָאֶרץ,  ָלְך.  ְצִמיַח  ּתַ ר  ְוַדְרּדַ יח ׀ ְוקֹוץ 

קֹוץ  ְצִמיַח  ּתַ ְזָרִעים  ִמיֵני  ה  ְזָרֶעּנָ ּתִ ׁשֶ ּכְ
ִבּיֹות, ְוֵהן ֶנֱאָכִלין ַעל  ר, קּוְנָדס ְוַעּכָ ְוַדְרּדַ
ֶדה. ּוַמה  ב ַהּשָׂ ּקּון: ְוָאַכְלּתָ ֶאת ֵעׂשֶ ְיֵדי ּתִ
ָרָכה ֶנֱאַמר לֹו:  ּבְ ָלָלה ִהיא זֹו? ַוֲהלֹא ּבַ ּקְ
ב ֹזֵרַע ֶזַרע״  ל ֵעׂשֶ י ָלֶכם ֶאת ּכָ ה ָנַתּתִ "ִהּנֵ
רֹאׁש  אן ּבְ א ָמה ָאמּור ּכָ ְוגֹו׳ )לעיל א, כט(? ֶאּלָ
בֹון  ִעּצָ ֲעבּוֶרָך ּבְ ָהִעְנָין: "ֲארּוָרה ָהֲאָדָמה ּבַ
ר  בֹון: "ְוקֹוץ ְוַדְרּדַ ה", ְוַאַחר ָהִעּצָ ּתֹאֲכֶלּנָ
ה ִקְטִנית אֹו ַיְרקֹות  ְזָרֶעּנָ ּתִ ׁשֶ ְצִמיַח ָלְך", ּכְ ּתַ
ִרים  ְצִמיַח ְלָך קֹוִצים ְוַדְרּדָ ה, ִהיא ּתַ ּנָ ּגִ

ְרֲחָך ּתֹאְכֵלם:  ֶדה, ְוַעל ּכָ ֵבי ׂשָ ָאר ִעׂשְ ּוׁשְ

ּבֹו  ְטַרח  ּתִ ׁשֶ ְלַאַחר  יָך.  ַאּפֶ ֵזַעת  יט ׀ ּבְ

ה:  ַהְרּבֵ

ֶעֶ֖צב  ּבְְ ךְְְ  רֵֹנ֔ ֵהֽ וְְ בֹוֵנ֣ךְְְ  ֙ה ִעּצְְ ּבֶ ֤ה ַארְְְ ּבָ ר ַהרְְְ ה ָאַמ֗ ֣ ָ ִאׁשּ ָהֽ

ל־־־ ׁשָָ ִימְְְ ֖הּוא  וְְ ךְְְ  ּוָקֵת֔ ׁש֣ ּתְְ  ֙ ךְְְ ֶאל־־־ִאיׁשֵ וְְ ָבִנ֑ים  י  ִד֣ לְְ ֽ ּתֵ

ָך֒  ּתֶ֒ ֣קֹול ִאׁשְְְ ּתָ֮ לְְ עְְְ ַמ֘ י ׁשָ ֣ ר ּכִ ם ָאַמ֗ ָאָד֣ ׃    ּולְְְ ךְְְ ֽ ּבָ

֥לֹא ֹתאַכ֖ל  יָך֙ ֵלא֔מֹר  יִת֙ ִצּוִ ֤ר  ֲאׁשֶ ץ  ִמן־ָהֵע֔ ֹאַכל֙  ַוּת֙

ֹל  ה ּכ֖ ּנָ ֹאֲכֶל֔ בֹו֙ן ּתֽ ִעּצָ ָך ּבְְ ֲעבּוֶר֔ ֽ ֲאָדָמ֙ה ּבַ ה ָהֽ ּנּו ֲארּוָר֤ ֑ ִמּמֶ

ב  ֖ ֶאת־ֵעׂ֥שֶ ּתָ ַכלְְְ ָאֽ ךְְְ וְְ יַח ָל֑ ִמ֣ צְְְ ר ּתַ ֖ ּדַ ַדרְְְ ֥קֹוץ וְְ י ַחֶּיֽיָך׃ וְְ ֵמ֥ יְְ

ָך֙ ֶאל־ ּובְְ ׁשֽ ַע֤ד  ֶחם  ֶל֔ ֹאַכל  ּת֣ יָך֙  ַאּפֶ֙ ֵזַע֤ת  ּבְְ ה׃  ֶדֽ ָ ַהׂשּ

ֶאל־ָעָפ֖ר  ה וְְ ּתָ ַא֔ י־ָעָפ֣ר  ֽ ּכִ ּתָ  חְְְ ֑ ה ֻלּקָ ּנָ ֖ י ִמּמֶ ֥ ּכִ ה  ֲאָדָמ֔ ָה֣

טז

יז

יח

יט



'כתנות עור' באחת מדרשות חז"ל נאמר 
הנחש  מעור  נעשו  הללו   שהכותנות 
תהלים  מדרש  כ,  אליעזר  דרבי  )פרקי 
צב,ו(. לפי המדרש נענש הנחש, בין היתר, 

בהשלת עורו )פרקי דרבי אליעזר יד(. מן 
העור שנפשט מהמחטיא הכין ה' בגדים 
אדם  של  חטאם  בושת  על   שיכסו 

ואשתו.
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תבתור הברבתה העיב ה, לפני שהאדם העלה בדעתו שיהיו על  ּתֹו ַחּוָ ם ִאׁשְ כ ַוִּיְקָרא ָהָאָדם ׁשֵ

פני האדמה אנשים נוספים, לא היה לו צורך לכנותה בשם. הוא היה 
איש, והיא היתה אשה, ודי היה להם בזאת. עכשיו, לאחר ששמע 
כי הם בני תמותה, והאשה תלד אנשים אחרים במקומם, הוא קרא 
ל ָחי. חיבה ואהבה רבות משוקעות  י ִהיא ָהְיָתה ֵאם ּכָ לה שם פרטי. ּכִ
בבחירתו בשם זה. אדם יכול היה להעניק לה שמות שונים — ואולי 
לערב בהם גם תרעומת. למרות הכול, הוא קורא לה חוה, כלומר 
יסוד החיים; הוא אומר לה, כביכול: "ממך יבואו החיים לעולם". 

ם. ה' התחשב  ׁשֵ ְתנֹות עֹור ַוַּיְלּבִ ּתֹו ּכָ כא ַוַּיַעׂש ה' ֱאלִֹהים ְלָאָדם ּוְלִאׁשְ

בבושה ובתחושת האיום שחשו אדם וחוה בעקבות חטאם. הוא 
ביקש לסייע להם במסלול חייהם החדש, והלביש אותם. 

ּנּו, כאחד מיצורי מרום,  ַאַחד ִמּמֶ כב ַוּיֹאֶמר ה' ֱאלִֹהים: ֵהן ָהָאָדם ָהָיה ּכְ

משום שהוא מסוגל ָלַדַעת טֹוב ָוָרע. עתה האדם התחיל לפעול לא רק 
מתוך כורח טבעי או מתוך מה שראוי לעשות. הבחירה החופשית 
של האדם שוב איננה תיאורטית בלבד, אלא בנויה גם על חישובים 
ם ֵמֵעץ ַהַחִּיים ְוָאַכל, ָוַחי ְלעָֹלם.  ַלח ָידֹו ְוָלַקח ּגַ ן ִיׁשְ ה, ּפֶ ועל תכניות. ְוַעּתָ
עץ החיים הרי היה בתוך הגן זה מכבר, אלא שכנראה הוא לא משך 
את תשומת לבם של אדם הראשון ושל חוה. שמא בניגוד לעץ הדעת 
טוב ורע — שפריו היה מפואר וריחו נדף סביבו — עץ החיים היה 
עץ פשוט, וֵפרותיו לא היו מרהיבים. אלא שעכשיו, עם ההיוודעות 
הדרמטית של האדם אל המוות, האדם עלול לחפש דרכים להינצל 
ממנו, ויש לחשוש ששום איסור שיוטל עליו ושום איום לא ימנעו 

ממנו מלהשתמש באמצעי שיאפשר לו לחיות לעולם.38 

ם.  ָ ח ִמּשׁ ר ֻלּקַ ן ֵעֶדן ַלֲעבֹד ֶאת ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ ֵחהּו ה' ֱאלִֹהים ִמּגַ ּלְ כג ַוְיׁשַ

האדם חזר אל האדמה הפשוטה, שמחוץ לגן עדן.  כד ואולם לא 
החוצה.  הושלך  האדם  ָהָאָדם,  ֶאת  ַוְיָגֶרׁש   — אדיב  שילוח  זה  היה 
בחזיתו,  בקדמתו,  או:  הגן,  של  מזרח  מצד  ֵעֶדן,  ְלַגן  ֶדם  ִמּקֶ ן  ּכֵ ַוַּיׁשְ
ושמא הכניסה לגן עדן היתה בצד מזרח, כבמקדש. בפתח הגן הושיב 
ֶכת, חרב  ְתַהּפֶ ַהּמִ ְוֵאת ַלַהט ַהֶחֶרב  ֻרִבים, סוג מלאכים,39  ַהּכְ ֶאת  ה' 
ֶרְך  ּדֶ מֹר ֶאת  שאינה חדלה לנוע לעולם, החוסמת את הדרך — ִלׁשְ
ֵעץ ַהַחִּיים לפחות לפי שעה, עד אשר יחליט ה' להחזיר את האדם 

תּוב ְלִעְנָינֹו  כ ׀ ַוִּיְקָרא ָהָאָדם. ָחַזר ַהּכָ

)לעיל  מֹות"  ׁשֵ ָהָאָדם  "ַוִּיְקָרא  ָהִראׁשֹון: 
ַעל  ׁשֶ ְדָך  ְלַלּמֶ א  ֶאּלָ ְולֹא ִהְפִסיק  ב, כ(, 

מֹו  ְּוָגה לֹו ַחָּוה, ּכְ מֹות ִנְזּדַ ְיֵדי ְקִריַאת ׁשֵ
ֶנְגּדֹו"  תּוב: "ּוְלָאָדם לֹא ָמָצא ֵעֶזר ּכְ ּכָ ׁשֶ
)שם, כא(,  ָמה"  ְרּדֵ ּתַ ל...  "ַוַּיּפֵ ְלִפיָכְך  )שם(, 

ים"  ֵניֶהם ֲערּוּמִ ַתב: "ַוִּיְהיּו ׁשְ ּכָ ְוַעל ְיֵדי ׁשֶ
ָחׁש, ְלהֹוִדיֲעָך  ת ַהּנָ ָרׁשַ )שם, כה( ָסַמְך לֹו ּפָ

אֹוָתם  ְוָרָאה  ֶעְרָוָתּה  ָרָאה  ׁשֶ ּתֹוְך  ּמִ ׁשֶ
ּוָבא  ָלּה,  ִנְתַאָּוה  ִמיׁש  ַתׁשְ ּבְ ֲעסּוִקים 
ה. נֹוֵפל  ָבה ּוְבִמְרָמה: ַחּוָ ַמֲחׁשָ ֲעֵליֶהם ּבְ
ַחָּיה ֶאת ַוְלדֹוֶתיָה,  ּמְ ַעל ְלׁשֹון 'ַחָּיה' ׁשֶ
ר ּתֹאַמר: "ֶמה ֹהֶוה ָלָאָדם" )קהלת ב,  ֲאׁשֶ ּכַ

ְלׁשֹון 'ָהָיה':  כב( ּבִ

ָדה אֹוְמִרים:  ְבֵרי ַאּגָ ְתנֹות עֹור. ֵיׁש ּדִ כא ׀ ּכָ

ְוֵיׁש  ִקין ַעל עֹוָרן.  ִצּפֶֹרן ְמֻדּבָ ֲחָלִקים ּכְ
גֹון ֶצֶמר  א ִמן ָהעֹור, ּכְ ָבר ַהּבָ אֹוְמִרים: ּדָ

ָלֶהם  ה  ְוָעׂשָ ְוַחם,  ַרְך  הּוא  ׁשֶ ַאְרָנִבים 
ּנּו:  נֹות ִמּמֶ ּתֳ ּכֻ

ָיִחיד  ֲהֵרי הּוא  ּנּו.  ַאַחד ִמּמֶ כב ׀ ָהָיה ּכְ

ֶעְליֹוִנים, ּוַמה  ֲאִני ָיִחיד ּבָ מֹו ׁשֶ ְחּתֹוִנים ּכְ ּתַ ּבַ
ֵאין  ֶ ִהיא ְיִחידּותֹו? "ָלַדַעת טֹוב ָוָרע", ַמה ּשׁ
ַלח ָידֹו ְוגֹו׳.  ן ִיׁשְ ה ּפֶ ֵהָמה ּוַבַחָּיה: ְוַעּתָ ְבּ ן ּבַ ּכֵ
ִּיְחֶיה ְלעֹוָלם ֲהֵרי הּוא ָקרֹוב ְלַהְטעֹות  ֶ ּוִמּשׁ
. ְוֵיׁש  ִרּיֹות ַאֲחָריו ְולֹוַמר ַאף הּוא ֱאלֹוּהַ ַהּבְ
ׁשּוטֹו:  ִבין ַעל ּפְ ָ ָדה, ֲאָבל ֵאין ְמֻיּשׁ י ַאּגָ ִמְדְרׁשֵ

ן ֵעֶדן  ל ּגַ ִמְזָרחֹו ׁשֶ ֶדם ְלַגן ֵעֶדן. ּבְ כד ׀ ִמּקֶ

ָלה,  ֻרִבים. ַמְלֲאֵכי ַחּבָ ן: ֶאת ַהּכְ חּוץ ַלּגָ
ֶכת ְוָלּה ַלַהט, ְלַאֵּים ָעָליו  ְוֶחֶרב ִמְתַהּפֶ
ַנן״,  ְרּגּום 'ַלַהט' — ״ׁשְ ן. ּתַ ֵנס עֹוד ַלּגָ ּכָ ִמּלִ
ַסְנֶהְדִרין )פב ע״א(  ָנָנא" ְבּ ַלף ׁשְ מֹו "ׁשְ והּוא ּכְ
ָדה ֵיׁש, ַוֲאִני  י ַאּגָ ּוִבְלׁשֹון ַלַעז למ״א. ּוִמְדְרׁשֵ

א ִלְפׁשּוטֹו:  א ֶאּלָ ֵאיִני ּבָ

ה  ָת֖ יְְ וא ָהֽ י ִה֥ ֛ ֑ה ּכִ ֹו ַחּוָ ּת֖ ם ִאׁשְְְ ֥ ם ׁשֵ ָאָד֛ א ָהֽ ָר֧ ּוב׃ ַוִּיקְְְ ׁשֽ ּתָ

ֹו  ּת֛ ִאׁשְְְ ּולְְְ ם  ָאָד֧ לְְ ים  ֱאלִֹה֜ יה֨וה  ַעׂש֩  ַוַּי֩ י׃  ל־־־ָחֽ ּכָָ ם  ֵא֥

ם׃ ֽ ׁשֵ ּבִ ֥נֹות ֖עֹור ַוַּילְְְ תְְְ ּכָָ

ּנּו  ד ִמּמֶ֔ ַאַח֣ ּכְְ ָאָד֙ם ָהָי֙ה  ָהֽ ֵה֤ן  ים  ַוּ֣יֹאֶמר ׀ יה֣וה ֱאלִֹה֗

ם ֵמֵע֣ץ  ָלַק֙ח ּגַ֚ ַל֣ח ָי֗דֹו וְְ ן־ִיׁשְְְ ה ׀ ּפֶ ֣ ַעּתָ ע וְְ ַעת ֣טֹוב ָוָר֑ ָלַד֖

ן־ ים ִמּגַ הּו יה֥וה ֱאלִֹה֖ ֵח֛ ּלְְ ׁשַ עָֹלֽם׃ ַוֽיְְְ י לְְ ָאַכ֖ל ָוַח֥ ים וְְ ַחִּי֔ ַהֽ

ֶרׁש  ָג֖ ַויְְְ ם׃  ֽ ָ ח ִמׁשּ ֖ ֻלּקַ ר  ֥ ה ֲאׁשֶ ֲאָדָמ֔ ֶדן ַלֲֽעבֹ֙ד ֶאת־ָה֣ ֵע֑

ים  ֻרִב֗ ֶאת־ַהּכְְ ֶדן  ַגן־ֵע֜ לְְ ֶדם  ֨ ִמּקֶ ֩ן  ּכֵ ַוַּיׁשְְְ ם  ָאָד֑ ֶאת־ָהֽ

ֶרךְְְ ֵע֥ץ  ֖ ֕מֹר ֶאת־־־ּדֶ ֶכת ִלׁשְְְ ַהּפֶ֔ תְְְ ֶר֙ב ַהּמִ ת ַלַ֤הט ַהֶח֙ ֵא֨ וְְ

ג רביעי
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רועי צאן ועובדי אדמה קין והבל שונים זה 
עיסוקיהם.  ובתחומי  באופיים  מזה 
החלוקה בין רועה צאן לבין חקלאי עובד 
דורות  במשך  משמעותית  היתה  אדמה 
המקצועות  שני  בין  בהיסטוריה.  רבים 

הללו מצויה לפעמים יריבות, משום שבעלי 
הצאן, שבדרך כלל הם אנשי מדבר, נוטים 
זו  יריבות  יד בשדות המעובדים.  לשלוח 
שבטים  של  למלחמות  אף  התפתחה 
ועמים על הארץ המיושבת ועל המרעה. 

פרק ד

ל  ָבר קֶֹדם ִעְנָין ׁשֶ א–ב ׀ ְוָהָאָדם ָיַדע. ּכְ

ן ֵעֶדן, ְוֵכן  ָחָטא ְוִנְטַרד ִמּגַ ַמְעָלה, קֶֹדם ׁשֶ
ַתב 'ַוֵּיַדע ָאָדם'  ִאם ּכָ ָדה, ׁשֶ ַהֵהָריֹון ְוַהּלֵ
ִנים:  ּבָ ָהיּו לֹו  ְטַרד  ּנִ ׁשֶ ַאַחר  ּלְ ׁשֶ ָמע  ִנׁשְ
ם "ָקִניִתי": ֶאת ה׳. ִעם ה׳,  ַקִין. ַעל ׁשֵ

ָרָאנּו,  י ְלַבּדֹו ּבְ ָרא אֹוִתי ְוֶאת ִאיׁשִ ּבָ ׁשֶ ּכְ
ִפים ָאנּו ִעּמֹו: ֶאת ַקִין, ֶאת  ּתָ ֶזה ׁשֻ ֲאָבל ּבָ

ה 'ֶאִתים' ִרּבּוִיים  לֹׁשָ ָאִחיו ֶאת ָהֶבל. ׁשְ

אֹוָמה נֹוְלָדה ִעם ַקִין, ְוִעם  ּתְ ד ׁשֶ ֵהם, ְמַלּמֵ
ִים, ְלָכְך ֶנֱאַמר: "ַוּתֶֹסף":  ּתַ ֶהֶבל נֹוְלדּו ׁשְ
ַרׁש  ָלה ָהֲאָדָמה, ּפֵ ְתַקּלְ ּנִ רֵֹעה צֹאן. ְלִפי ׁשֶ

לֹו ֵמֲעבֹוָדָתּה: 

ָדה  רּוַע, ְוֵיׁש ַאּגָ ִרי ָהֲאָדָמה. ִמן ַהּגָ ג ׀ ִמּפְ

ן ָהָיה:  ּתָ ׁשְ אֹוֶמֶרת ֶזַרע ּפִ ׁשֶ

ֹו  ּת֑ ִאׁשְְְ ֣ה  ֶאת־־־־־ַחּוָ ע  ָיַד֖ ם  ָאָד֔ ָה֣ ַחִּיֽים׃    וְְ ַהֽ

יׁש ֶאת־־־יהֽוה׃  ֹאֶמר ָקִנ֥יִתי ִא֖ ִין ַוּת֕ ֶלד ֶאת־־ַק֔ ֣ ַה֙ר ַוּתֵ ַוּתַ֙

֣רֵֹעה  ֶבל֙  ִהי־ֶה֙ ַוֽיְְְ ֶבל  יו ֶאת־ָה֑ ֶדת ֶאת־ָאִח֖ ָלֶל֔ ֶֹסף  ַוּת֣

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

יא ַגם־־־־־ ֶבל ֵהִב֥ ֶה֨ ה ַלֽיהֽוה׃ וְְ ָח֖ ה ִמנְְְ ֲאָדָמ֛ י ָהֽ ִר֧ ִמּפְְ ִין  ַק֜

לגן עדן. מלאכים וכוחות הרתעה מפקיעים את הנצח מתחומו של ד
האדם. האדם ידע כי לא יוכל לשוב עוד אל הגן, ולכן עליו לחפש 

את ייעודו במקום אחר.  

קורות משפחת אדם וחוה 
פרק ד

כאן מתחיל סיפור האדם ומשפחתו מחוץ לגן עדן. לאחר שגורשו פותחים אדם וחוה 
של  היסוד  מבעיות  אחדות  עם  מתמודדת  משפחתם  מורכבותם.  על  חדשים,  בחיים 
האנושות, שאחת מהן היא יחסי אחים. הסיפור נפתח בשני אחים שהיו שונים זה מזה. 
ייתכן שהיה ביניהם חיכוך כלשהו, אבל כל אחד מהם חי בדרכו ובעולמו. כאן ייפגשו 

העולמות, ופגישה זו תוליד תחרות ביניהם.

ּתֹו כבר בגן עדן. אולם מכיוון  ִאׁשְ ה  ַחּוָ ֶאת  ָיַדע  ד  א ְוָהָאָדם  פרק 
ַהר  שהלידה התרחשה לאחר הגירוש, מובא כאן הסיפור כולו.40 ַוּתַ
ֶלד ֶאת ַקִין, ַוּתֹאֶמר: ָקִניִתי, קיבלתי, יש לי ִאיׁש ֶאת, עם ה'. נוכח  ַוּתֵ
הלידה האנושית הראשונה התפעלה חוה: "ראו! אני יצרתי איש, 
ברייה חדשה שלא היתה בעולם, עם ה'. לבדי אינני יכולה ליצור 
אותו, אך לה' ולי יש קניין משותף בדמות החדשה". מאז ועד היום 
משתאות נשים שיולדות, ולא רק הן, מול פלא יצירת האדם כחוה. 

ב ַוּתֶֹסף ָלֶלֶדת ֶאת ָאִחיו, ֶאת זה שנקרא ָהֶבל. בניגוד לקין — שנקרא 

על שם הקניין, לשמו של הבל לא ניתן הסבר מראש. רבים פירשו 
שהבל נקרא על שם סופו — שלא נשאר ממנו דבר, כהבל.41 אפשר 
כלומר,  ורוח,  הבל  של  יותר,  חיובית  גם משמעות  בשמו  לראות 
בילד שנולד עתה התגלה דבר מה רוחני. כך נוגע הסיפור ביסודות 
הקיום האנושי: הילד הראשון גורר התפעלות מעצם הלידה, ואילו 
השני — שאף הוא ילד, אך איננו זהה לאחיו — מגלה את פלא השונּות 
להתכהות  נוטה  זה  פלא  גם  האנושית.  ברוח  הטבועה  והִמגוון, 
ואם  אב  העובדה שמאותם  וחוה,  אדם  עבור  אך  השנים,  ברבות 
יצאו ילדים שונים בתכלית — מפליאה. אין אנו יודעים במה היו 
שונים בלידתם. ההבדל ביניהם יבוא בהמשך לידי ביטוי מוחשי: 
ַוְיִהי ֶהֶבל רֵֹעה צֹאן, הבל רעה את הצאן, חלב אותן וגזז את צמרן, 

אך את בשרן לא אכל. ְוַקִין ָהָיה עֵֹבד ֲאָדָמה. 

ָהֲאָדָמה  ִרי  ִמּפְ ַקִין  ַוָּיֵבא  אולי שנים לאחר מכן,42  ָיִמים,  ץ  ִמּקֵ ג ַוְיִהי 

א

ב
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םורות  עמחת תום

ֵעה ֵמָעָליו" )איוב יד,  ע. ַוִּיֶפן, ְוֵכן: "ׁשְ ד ׀ ַוִּיׁשַ

ע. ָיְרָדה ֵאׁש ְוִלֲחָכה  ֵנה ֵמָעָליו: ַוִּיׁשַ ו( ּפְ
ִמְנָחתֹו:

עּו" )שמות  ָנה, ְוֵכן: "ַאל ִיׁשְ ָעה. לֹא ּפָ  ה ׀ לֹא ׁשָ

ה, ט( ַאל ִיְפנּו:

רּוׁשֹו:  ּפֵ ַתְרּגּומֹו  ּכְ יִטיב.  ּתֵ ז ׀ ֲהלֹא ִאם 

את רֵֹבץ. ְלֶפַתח ִקְבְרָך ֶחְטֲאָך  ַתח ַחּטָ ַלּפֶ

את,  ַחּטָ ל  ׁשֶ ׁשּוָקתֹו.  ּתְ ְוֵאֶליָך  מּור:  ׁשָ
ִמיד ׁשֹוֵקק ּוִמְתַאֶּוה  הּוא ֵיֶצר ָהָרע, ּתָ
ְרֶצה  ל ּבֹו. ִאם ּתִ ְמׁשָ ה ּתִ יְלָך: ְוַאּתָ ְלַהְכׁשִ

ר ָעָליו:  ּבֵ ְתּגַ ּתִ

ִדְבֵרי  ח ׀ ַוּיֹאֶמר ַקִין ֶאל ֶהֶבל. ִנְכַנס ִעּמֹו ּבְ

ה ְלִהְתּגֹוֵלל ָעָליו ּוְלָהְרגֹו. ְוֵיׁש  ִריב ּוַמּצָ
ל  ׁשֶ ּובֹו  ִיּשׁ ֶזה  ַאְך  ָדה,  ַאּגָ י  ִמְדְרׁשֵ ֶזה   ּבָ

ִמְקָרא: 

ֶבל  ע יה֔וה ֶאל־־־ֶה֖ ן ַוִּיׁ֣שַ ֵבֶה֑ ֶחלְְְ כֹ֥רֹות צֹא֖נֹו ּוֵמֽ ֛הּוא ִמּבְְ

ַוִּיַ֤חר  ָע֑ה  ָח֖תֹו ֣לֹא ׁשָ ֶאל־ִמנְְְ ִין וְְ ֶאל־ַק֥ ָחֽתֹו׃ וְְ ֶאל־־ִמנְְְ וְְ

ה  ּמָ ָל֚ ִין  ַוּ֥יֹאֶמר יה֖וה ֶאל־־־ָק֑ ָנֽיו׃  ּפָ ֖לּו  ִּיּפְְ ַוֽ ֔אֹד  ִי֙ן מְְ ַק֙ לְְ

ת  ֵא֔ יִטי֙ב ׂשְְ ֥לּו ָפֶנֽיָך׃ ֲה֤לֹוא ִאם־ּתֵ ָנֽפְְ ה  ָלּ֖מָ וְְ ךְְְ  ָרה ָל֔ ָח֣

ּוָק֔תֹו  ׁש֣ יָך֙ ּתְְ ֵאֶל֙ את רֵֹב֑ץ וְְ ֣ ַ֖תח ַחּטָ יב ַלּפֶ ִא֙ם ֣לֹא ֵתיִט֔ וְְ

ִה֙י  ַוֽיְְְ יו  ֶבל ָאִח֑ ִין ֶאל־ֶה֣ ַק֖ ַוּ֥יֹאֶמר  ֹו׃  ל־ּבֽ ׁשָָ מְְְ ה ּתִ ֖ ַאּתָ וְְ

ִמְנָחה ַלה'. בניגוד לתיאוריות שונות, עולה מכאן שהקרבת קרבנות 
היא מעשה ראשוני ובסיסי, ואין מקורה בתרבות זרה. כבר בראשית 
האנושות חשו בני האדם בצורך להביא לה' מתנה. מאוחר יותר 
כינו את מנחתם 'קרבן עולה' — כלומר שריפת הקרבן לכבודו של 
זקוק  אינו  כלל  חובה. מקבל המתנה  לא  ואפילו  מס,  זה  אין  ה'. 
כלפי  רגשותיו  ואת  יחסו  את  הנותן  מביע  באמצעותה  אבל  לה, 
כֹרֹות צֹאנֹו ּוֵמֶחְלֵבֶהן,  המקבל.  ד ְוֶהֶבל ֵהִביא ַגם הּוא קרבן לה' ִמּבְ
ִמְנָחתֹו,  ְוֶאל  ֶהֶבל  ֶאל  ה'  ע  ַוִּיׁשַ והמשובח שבצאנו,  הטוב  מהחלק 
ה' פנה אל הבל ואל מנחתו, אך אין הכתוב מפרש כיצד התבטא 
הדבר. ייתכן שהתגלה אל הבל באמצעות אש היורדת מן השמים, 
בדומה להתגלויות אחרות, ואולי ניכר שמנחתו של הבל התקבלה 
ַקִין  מתוך שרוחו התרוממה או שחווה חוויה אקסטטית.  ה ְוֶאל 
שני האחים היו, מן הסתם,  ַוִּיַחר ְלַקִין ְמאֹד.  ָעה,  ְוֶאל ִמְנָחתֹו לֹא ׁשָ
קרובים זה לזה בגיל ובתכונות אחרות, ועל כן העדפת האח האחד 
ָניו. ביטוי זה עבר בתרגום שאילה גם לשפות  לּו ּפָ חורה לאחיו. ַוִּיּפְ
אחרות, שכן הוא תיאור מובהק ופשוט להתנהגותו של אדם מבויש, 

מבוזה וכועס — משפיל פרצופו לארץ. 

ה ָנְפלּו ָפֶניָך? אכן, בחרתי בהבל,  ה ָחָרה ָלְך ְוָלּמָ ו ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל ָקִין: ָלּמָ

אבל מדוע אתה כועס? אמנם לא זכית לעדיפות, אך לא פגעתי בך, 
ומדוע אתה בזוי ומבויש. ה' מוכיח את קין על הקנאה המביאה את 
ֵאת,  יִטיב — ׂשְ ּתֵ האדם לא פעם לרוגז שאינו מוצדק.  ז ֲהלֹוא ִאם 
ייתכן  ותתנשא.43  תתרומם   — כראוי  ותנהג  מעשיך  תיטיב  אם 
שמלים אלו רומזות שמנחתו של קין לא הובאה בלב שלם, או שלא 
עליך   — ֵתיִטיב  לֹא  ְוִאם  חכמים.44  כמו שדרשו  המובחר,  מן  באה 
קיים  הרע,  של  קיומו  לעצם  מעבר  רֵֹבץ.  את  ַחּטָ ַתח  ַלּפֶ כי  לזכור 
גם החטא — שהוא כניסת הרע לעולם באמצעות האדם. בביטוי 
הציורי הזה החטא לובש צורה של יצור חי האורב ליד הפתח ומנסה 
להיכנס; מאחורי פסוק זה מונחת התפיסה שכאשר האדם מיטיב 
והולך — הוא מונע מן החטאת למשול בו. כאשר אין הוא מיטיב — גם 
ׁשּוָקתֹו, בניגוד  אם אינו מרע בפועל — החטא רובץ לפתחו. ְוֵאֶליָך ּתְ
לתפיסה הרווחת, שהאדם משתוקק לחטא, כאן החטא, )המואנש(, 
ל ּבֹו. ביטוי זה פורש  ְמׁשָ ה ּתִ הוא המשתוקק לחבור אל האדם. ְוַאּתָ

בו' לקביעה  תמשל  ואתה  תשוקתו  'אליך 
למשול  תמיד  מסוגל  שהאדם 
בחטא — משמעות רבה מצד עקרון הבחירה 
כוח  אין  והרע.  ותפיסת הטוב  החופשית 
המכריח אותו לחטוא. החטא מתרחש רק 

כאשר האדם מחליט להיכנע לו. 
מדברי ה' לקין עולה שהחטאת — הרבה 

יותר מהנחש הקדמוני — היא מין הוויה 
שאינה שלימה, חסרת קיום לעצמה. היא 
באדם,  בהידבקה  רק  לממשות  הופכת 
החטאת  אליו.  משתוקקת  היא  ולכן 
היא מעין חלל ריק, מסגרת ללא תוכן, 
לה  יבואו  שממנו  לאדם,  נזקקת   והיא 

תכניה.
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ִדְבֵרי  ֵנס ִעּמֹו ּבְ ט ׀ ֵאי ֶהֶבל ָאִחיָך. ְלִהּכָ

יו ְוָחָטאִתי  יב: ֲאִני ֲהַרְגּתִ  ַנַחת, אּוַלי ָיׁשִ
ַעת  ּדַ גֹוֵנב  ּכְ ה  ַנֲעׂשָ י.  ָיַדְעּתִ לֹא  ְלָך: 

ַמּה  ּתֵ ְלׁשֹון  ָאִחי.  ֲהׁשֵֹמר  ָהֶעְליֹוָנה: 
ֲחַטף  ּבַ קּוָדה  ַהּנְ ֵה״א  ל  ּכָ ְוֵכן   הּוא, 

ח:  ּתָ ּפַ

ֵגֽהּו׃  ַוַּיַֽהרְְְ יו  ֶבל ָאִח֖ ִין ֶאל־ֶה֥ ַק֛ ם  ַוָּי֥קָָ ה  ֶד֔ ָ ׂשּ ּבַ ם  יֹוָת֣ הְְְ ֽ ּבִ

֣לֹא  ַוּ֙יֹאֶמ֙ר  יָך  ָאִח֑ ֶבל  ֶה֣ י  ֵא֖ ִין  ֶאל־־־ַק֔ יהו֙ה  ַוּ֤יֹאֶמר 

יָת ֚קֹול  ֑ ָעׂשִ ה  ֶמ֣ ַוּ֖יֹאֶמר  ִכי׃  ָאֽנֹ י  ָאִח֖ ר  ֲהׁשֵֹמ֥ י  ּתִ עְְְ ָיַד֔

האנושי.45  לפוטנציאל  המתייחס  חיווי  כמשפט  אלא  כציווי,  לא 
כלומר, אינך כפוף לחטא, שכן אתה מסוגל למשול בו. עליו לזכור 
כי החטא נוכח תמיד, והוא משתוקק להיבנות ולהתעצם לא רק 
מכוחו אלא באמצעות חיבור עמך. כל עוד אתה הוא המושל בו, 

ואינך מניח לו לכבוש אותך או להתאחד עמך — קיומך נשמר. 

אף על פי שקין שמע את דברי ה', הוא לא הפנים אותם כלל, ונצמד 
לקנאתו.  ח ַוּיֹאֶמר ַקִין ֶאל ֶהֶבל ָאִחיו. הכתוב אינו מפרש מה אמר 
דברים קשים,  בו  לטייל; אולי הטיח  לו  ייתכן שהציע  קין להבל. 
ושמא סיפר לו את דבריו של ה'. מכל מקום, היה ביניהם משא ומתן 
ֶדה,  ּשָׂ ְהיֹוָתם ּבַ כלשהו, שכנראה מתוכו הוחרף ההבדל ביניהם. ַוְיִהי ּבִ
ַוַּיַהְרֵגהּו.  ָאִחיו  ַקִין ֶאל ֶהֶבל  ַוָּיָקם  כאשר הזדמן להם להיות לבדם, 

מתוך כעסו הגובר של קין, התנפל על הבל והרג אותו. 

היו מסוגלים  עדיין  בני האדם  בימי ראשיתו של הקיום האנושי, 
לשמוע את דבר ה', הפונה אליהם ישירות —  ט ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל ַקִין: 
ֵאי, היכן ֶהֶבל ָאִחיָך? בדומה לשאלה שנשאל אדם, ַאֶּיָּכה, אף כאן 
פנה ה' אל החוטא בשאלה בעקבות חטאו. גם לשאלה זו אפשר 
היה לענות תשובות שונות. קין היה יכול להישבר ולבכות ולהודות 
י. מניין  שעשה מעשה נורא, אך הוא ניסה להיתמם — ַוּיֹאֶמר: לֹא ָיַדְעּתִ
לי לדעת היכן נמצא הבל. איננו יודעים מה עשה קין להבל לאחר 
הריגתו. האם השליך אותו? האם קבר אותו? האם נמנע מלגעת בו? 
ושמא דבריו אלו כנים, שכן זהו המוות האנושי הראשון. תשובתו של 
קין, שאין הוא יודע היכן אחיו המת, רלבנטית לשאלה המעסיקה 
את בני האדם בכל עת — מה קורה למתים? עם זאת, המשך דבריו 

מעיד על הכחשה ועל ניסיון התחמקות: ֲהׁשֵֹמר ָאִחי ָאנִֹכי?! 

יָת?! חשֹוב, נסה להיזכר במעשיך. אל תצטדק.  י ַוּיֹאֶמר ה' לקין: ֶמה ָעׂשִ

אל תתחמק, כאותם אנשים — וביניהם גם פושעים — המתרצים 
מעשיהם: "קרה מקרה, אירע דבר, התפרצתי, אבדו עשתונותי". קֹול 

הן  מן המעשה;  רק התנערות  מבטאות 
הפשע.  של  תשתיתו  את   חושפות 
התנכרות  של  יסוד  מאותו  נובע  הפשע 
יאמר  שמתוכו  קין,  של  נפשו  שבתוך 
ָאֹנִכי.  ָאִחי  ֲהׁשֵֹמר  מעושה:  באדישות 

תחזור  ובמצוותיה  התורה  בסיפורי 
שמוטל  העקרונית  ההנחה   ותופיע 
על האדם לשמור את אחיו. תפיסת האח 
השנאה  הקנאה,  שורש  היא   כזר 

והרצח.

בהיסטוריה  הראשון  'ויהרגהו' הפשע 
שהמשפחה  פי  על  אף  אח.  רצח  הוא 
ומצומצמת,  קטנה  כך  כל   האנושית 
התעורר  המעשה  רצח.  לידי  קין  הגיע 
יכולה  קנאה  אבל  פשוטה,  קנאה  מתוך 

להביא  יכולה  ושנאה  שנאה,   לעורר 
 — ביותר  החמור  לפשע  עד  פשע,   לידי 

רציחה. 

אינן  אלה  אנכי' מלים  אחי  'הׁשֹמר 

  הרחבותהרחבות

ט

י



6061

בראשיתבראשית ד

םורות  עמחת תום

ָבר  מֹו ְוַדם ַזְרִעּיֹוָתיו. ּדָ ֵמי ָאִחיָך. ּדָ י ׀ ּדְ

ּלֹא ָהָיה  ה, ׁשֶ ָצִעים ַהְרּבֵ ה ּבֹו ּפְ ָעׂשָ ַאֵחר, ׁשֶ
יֹוֵדַע ֵמֵהיָכן ַנְפׁשֹו יֹוְצָאה: 

ָלה  ְתַקּלְ ּנִ ֶ ה ּשׁ יא–יב ׀ ִמן ָהֲאָדָמה. יֹוֵתר ִמּמַ

זֹו הֹוִסיָפה ַלֲחטֹוא  ֲעוָֹנּה, ְוַגם ּבָ ָבר ּבַ ִהיא ּכְ
ֵמי  יָה ָלַקַחת ֶאת ּדְ ְצָתה ֶאת ּפִ ר ּפָ "ֲאׁשֶ

ָאִחיָך" ְוגֹו׳, ְוִהְנִני מֹוִסיף ָלּה ְקָלָלה ֶאְצְלָך: 
ת ּכָֹחּה": ָנע ָוָנד. ֵאין ְלָך  "לֹא ֹתֵסף ּתֵ

ָמקֹום ֶאָחד:  ְרׁשּות ָלדּור ּבְ

ה  ַאּתָ ְתִמָּיה,  ּבִ ׂשֹוא.  ִמּנְ ֲעוִֹני  דֹול  יג ׀ ּגָ

ר  טֹוֵען ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים ַוֲעוִֹני ִאי ֶאְפׁשָ
ִלְטֹען?!: 

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

ַחת ֶאת־־־־־ יָה ָלַק֛ ה ֶאת־־־־־ּפִ֔ ָת֣ ֽצְְ ר ּפָ ֣ ֲאָדָמ֙ה ֲאׁשֶ ה ִמן־־־־־ָהֽ ּתָ ָא֑

ף  ה ֽלֹא־־־ֹתֵס֥ ֲאָדָמ֔ ֲעבֹ֙ד ֶאת־־־ָה֣ ֤י ַתֽ ָך׃ ּכִ יָך ִמָּיֶדֽ י ָאִח֖ ֵמ֥ ּדְְ

ִין ֶאל־ ֶרץ׃ ַוּ֥יֹאֶמר ַק֖ ֶי֥ה ָבָאֽ הְְְ ךְְְ ָנ֥ע ָוָנ֖ד ּתִ ּה ָל֑ ת־ּכָֹח֖ ּתֵ

י ַהּ֗יֹום ֵמַעל֙  ּתָ אִֹת֜ ׁשְְְ ַר֨ ּגֵ ֹוא׃ ֵה֩ן  ׂשֽ ֥דֹול ֲעוִֹנ֖י ִמּנְְ ּגָ יה֑וה 

ֶרץ  ָא֔ ּבָ ָוָנ֙ד  ָנ֤ע  יִתי  ָהִי֜ וְְ ר  ֵת֑ ֶאּסָ ֶנ֖יָך  ּוִמּפָ ה  ֲאָדָמ֔ ָהֽ ֵנ֣י  ּפְְ

ֵמי ָאִחיָך צֲֹעִקים ֵאַלי ִמן ָהֲאָדָמה. הרצח כשלעצמו זועק את זעקת  ּדְ
החיים שלא התממשו. הדם שנשפך צועק לא רק על הכאב או על 
ה, קללתך  ה ָארּור ָאּתָ העוול, אלא גם על עצם חסרון החיים. יא ְוַעּתָ
ֵמי ָאִחיָך ִמָּיֶדָך.  יָה ָלַקַחת ֶאת ּדְ ְצָתה ֶאת ּפִ ר ּפָ תבוא ִמן ָהֲאָדָמה, ֲאׁשֶ
בניגוד למסופר במדרשים שונים על דמם של נרצחים שאינו נבלע 
וממשיך לתסוס,46 כאן האדמה בולעת את הדם, ומקבלת אותו, 
ַתֲעבֹד  י  יב ּכִ קין:  נכרכת בקללתו של  היא  כך אף  כביכול. משום 
ת ּכָֹחּה ָלְך. האדמה מקוללת בגללך; היא  ֶאת ָהֲאָדָמה — לֹא תֵֹסף ּתֵ
תחדל מלהיות מקור של חיים עבורך, אלא ָנע, חסר שקט, חרד ָוָנד, 
ְהֶיה ָבָאֶרץ. נגזר עליך לנדוד בעולם ולהסתפק במה שתמצא  נודד ּתִ
באשר תלך. אינך מגורש מן האדמה עצמה, אלא מתנובתה, מפריה. 

בחיים האצורים בה אין לך עוד חלק. 

ׂשֹא. ייתכן שקין הבין את חטאו, אבל  דֹול ֲעוִֹני ִמּנְ יג ַוּיֹאֶמר ַקִין ֶאל ה': ּגָ

לא יכול היה לשאת אותו, מפני שלעוונו אין כפרה והוא מקולל. 
ואולם נראה שהמלה ֲעוִֹני, המתפרשת לרוב כחטאי — משמעה כאן 
שונה. כמו במקומות רבים אחרים,47 מציינות המלים 'עוון', 'חטא' או 
'פשע' גם את העונש. לפי פירוש זה אומר קין: "האחריות והעונש 
שהטלת עלי כבדים מנשוא". פירוש זה משתלב עם ההמשך — יד ֵהן 
ֵני ָהֲאָדָמה. האדמה אינה רוצה בי עוד, ואני  ּתָ אִֹתי ַהּיֹום ֵמַעל ּפְ ַרׁשְ ּגֵ
יכול להתיישב  אינני  כן  רגלי. על  בוערת תחת  חש כאילו הארץ 
ֵתר, איך אוכל לשאת פני אליך?! קין הוזהר  ֶניָך ֶאּסָ במקום אחד. ּוִמּפָ
על כך שהחטא רובץ לפתחו, וכעת, לאחר שִאפשר לחטא למשול 
בו, עד כדי כך שהרג את אחיו, התבייש ולא היה מסוגל לשאת את 
ַיַהְרֵגִני.  ָאֶרץ, ְוָהָיה ָכל מְֹצִאי  פניו ולפנות לאלוקים. ְוָהִייִתי ָנע ָוָנד ּבָ

'קול דמי אחיך צֹעקים אלי מן האדמה' צעקה 
בתורה,  רבות  פעמים  חוזרת   זו 
המהדהד  הערופה,  העגלה  בדין  למשל 
לפי  כא,א–ט(.  )דברים   לסיפורנו 
ולא  הרוג  כשנמצא  פרשה,   אותה 
הקהילה  צריכה  אותו,  רצח  מי  ידוע 
טקס  ולבצע  לכך  להתייחס  הקרובה 
באחריות  לשאת  ובכך   מסוים, 
במעין  צורך  יש  המוות.  כלפי  ציבורית 

פיצוי ובטקס שיכפר על דמו הזועק של 
ההרוג. 

'ארור אתה מן האדמה... נע ונד תהיה בארץ' 
וגם  אדמה,  כעובד  קין  תואר  מתחילתו 
בהמשך ניכר רצונו להתחבר אל האדמה. 
ונענש  רוצה למצוא לעצמו מקום,  הוא 
בכך שלא יהיה לו מקום על פני האדמה. 
בחיים  להיקבע  בן האדם שרצה  דווקא 

ולהתמקם על פני האדמה, נעשה נע, נד 
וחסר אחיזה. 

הרוצח  של  דינו  מופיע  התורה  בהמשך 
האדמה  מן  מגורש  הוא  שאף  בשגגה, 
החכמים  לה,ט–לד(.  )במדבר  וגולה 
לבין  זה  דין  בין  הקשר  את   שדרשו 
רצח  שקין  פי  על  שאף  הסבירו   קין, 
לרצח  במשהו  דומים  מעשיו   בזדון, 
הרוצח  היה  שקין  מכיוון  שכן  בשוגג, 

בדיוק  ידע  שלא  מסתבר  הראשון, 
היתה  לא  זמן  באותו  עושה.  הוא  מה 
וייתכן  יצור בעולם,  רשות לפגוע בשום 
 בהחלט שקין לא ידע כיצד הורגים. שמא 
הבל  כאשר  גם  הבל  את  והכה  המשיך 
 נפח נשמתו.בשל צד השגגה שהיה ברצח 
)ראו  הגלות.  בהגנת  קין  זכה  הזה, 
אז  ד"ה  ואתחנן,  ליברמן,  רבה,   דברים 

יבדיל(. 
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םורות  עמחת תום פני  על  ביטחון  מוצא  אינני  העולם;  פגעי  לכל  אני חשוף  מעתה 
האדמה, אינני יכול לחסות גם בך, ואינני מוגן מפני יצורים חיים 
אחרים. קין מבטא את בדידותו של הרוצח, החש שהעולם כולו 

מנוכר לו ושונא אותו. 

טו ַוּיֹאֶמר לֹו ה': ָלֵכן, אמנם חטאת והרשעת, אבל אינך נענש במוות 

ל  מידי. כדי שתוכל להמשיך חיים כלשהם, תזכה בהגנה מסוימת — ּכָ
ם  ם, תהיה הנקמה ממנו. ַוָּיׂשֶ ְבָעַתִים, פי שבע או יותר ֻיּקָ הֵֹרג ַקִין — ׁשִ
ל מְֹצאֹו. קין  י ַהּכֹות אֹתֹו ּכָ ה' ְלַקִין אֹות, סימן,48 שמשמעו הגנה ְלִבְלּתִ

קיבל חסות אשר תאפשר לו לסבול את עונשו. 

ֶאֶרץ נֹוד. קין ניסה להתיישב בארצות  ב ּבְ ְפֵני ה', ַוֵּיׁשֶ טז ַוֵּיֵצא ַקִין ִמּלִ

שונות, וכל ארץ הקיאה אותו אל נדודיו,49 או שזהו שם ארץ השוכנת 
למצבו  נוספת  הדגשה  זוהי  הראשונה  לפי ההבנה  ֵעֶדן.50  בִקְדַמת 
לגירוש,  שני  דור  הוא  קין  עדן.  לגן  מחוץ  המצוי  קין,  של  הרעוע 

והוא מגורש בעצמו. 

בשלב זה התפתחו משפחות אנושיות כתוצאה מנישואי אחים עם 
גם  מולידים  וחוה  בכך שאדם  אחיותיהם. הקיום האנושי התחיל 
ֶלד  ַהר ַוּתֵ ּתֹו ַוּתַ בנות, והן נעשו נשים של אחיהן.51 יז ַוֵּיַדע ַקִין ֶאת ִאׁשְ
ילד שנקרא ֲחנֹוְך. ַוְיִהי קין ּבֶֹנה ִעיר. קין לא היה רק הבן המקולל, אלא 
ם  ׁשֵ ם ָהִעיר ּכְ גם הבן היצירתי, והדבר בולט אף אצל צאצאיו. ַוִּיְקָרא ׁשֵ
כך,  נקראה  זה מורה על החניכה, ההתחלה. העיר  שם  ֲחנֹוְך.  נֹו,  ּבְ
משום שבה החלה הבנייה. שם זה יכול לרמז גם על כך שקין למד 
והתחנך. קין בנה עיר משום שרצה להתקשר אל מקום ולהיקבע 
נבצר  ידי קללת התנועה המתמדת,  רדוף על  בו. אולם בהיותו 
ממנו לחיות בעיר. על כן המבנה הלשוני הוא ּבֶֹנה ִעיר, כלומר, 
לעיר,  מגיע  קין  עיר בעבר, כמלאכה שהסתיימה;  בנה  לא  הוא 
מניח בה אבן או שתיים — ושוב בורח. וכך, במשך הזמן, תוך כדי 

נדודיו מארץ נוד ובחזרה, נבנית אט אט העיר.52 

כאן מגיע תיאור צאצאיו של קין. ההשוואה לעניין הבא מלמדת 

ְקָראֹות  ל הֵֹרג ַקִין. ֶזה ֶאָחד ִמן ַהּמִ טו ׀ ָלֵכן ּכָ

ל  ְרׁשּו: "ָלֵכן ּכָ ְבֵריֶהם ְוָרְמזּו ְולֹא ּפֵ רּו ּדִ ּצְ ּקִ ׁשֶ
ְך  ה לֹו, ּכָ ָעָרה, ּכֹה ֵיָעׂשֶ הֵֹרג ַקִין" ְלׁשֹון ּגְ
ם.  ְבָעַתִים ֻיּקָ ַרׁש ָעְנׁשֹו: ׁשִ ְוָכְך ָעְנׁשֹו, ְולֹא ּפֵ
ְבָעה  יו, ְלסֹוף ׁשִ ִין ַעְכׁשָ ֵקם ִמּקַ ֵאיִני רֹוֶצה ְלִהּנָ
ַּיֲעמֹד ֶלֶמְך  ּנּו, ׁשֶ דֹורֹות ֲאִני נֹוֵקם ִנְקָמִתי ִמּמֶ
ָאַמר:  ְקָרא ׁשֶ ָניו ְוַיַהְרֵגהּו. ְוסֹוף ַהּמִ ֵני ּבָ ִמּבְ
ִין,  ם", ְוִהיא ִנְקַמת ֶהֶבל ִמּקַ ְבָעַתִים ֻיּקָ "ׁשִ
ָעָרה  ת ִמְקָרא ְלׁשֹון ּגְ ִחּלַ ּתְ ָדנּו ׁשֶ הּוא ִלְמּ
ִרָּיה ַמִּזיַקּתּו. ְוַכּיֹוֵצא ּבֹו:  ֵהא ּבְ ּלֹא ּתְ ִהיא ׁשֶ
ּנֹור"  ּצִ ע ּבַ ה ְיֻבִסי ְוִיּגַ ל ַמּכֵ ִוד... ּכָ "ַוּיֹאֶמר ּדָ
ה לֹו, ֲאָבל  ַרׁש ַמה ֵּיָעׂשֶ )שמואל ב' ה, ח( ְולֹא ּפֵ

ע  ה ְיבּוִסי ְוִיּגַ ל ַמּכֵ ֶרֶמז: ּכָ תּוב ּבְ ר ַהּכָ ּבֵ ּדִ
ּנּו, "ְוֶאת  ׁשֶ ַער ְוִיְכּבְ ַ ּנֹור ְוִיְקַרב ֶאל ַהּשׁ ּצִ ּבַ
ר  ה ַעל ֲאׁשֶ ַהִעְוִרים״ ְוגֹו׳, ְוַגם אֹוָתם ַיּכֶ
ִוד ֶאל ּתֹוְך  ַח: לֹא ָיבֹא ּדָ ּסֵ ָאְמרּו ַהִעֵּור ְוַהּפִ
ּנּו רֹאׁש  ה ֶאת ֵאּלּו ֲאִני ֶאֱעׂשֶ ּכֶ ִית; ַהּמַ ַהּבָ
ָבָריו, ּוְבִדְבֵרי ַהָּיִמים )א' יא,  ר ּדְ אן ִקּצֵ ר. ּכָ ְוׂשָ

ם ה׳ ְלַקִין  ר": ַוָּיׂשֶ ַרׁש: "ִיְהֶיה ְלרֹאׁש ּוְלׂשָ ו( ּפֵ
ִמְצחֹו:  מֹו ּבְ ְ אֹות. ָחַקק לֹו אֹות ִמּשׁ

ַעת  גֹוֵנב ּדַ ַהְכָנָעה ּכְ טז ׀ ַוֵּיֵצא ַקִין. ָיָצא ּבְ

ל ַהּגֹוִלים  ּכָ ֶאֶרץ ׁשֶ ֶאֶרץ נֹוד. ּבְ ָהֶעְליֹוָנה: ּבְ
ָלה ָאִביו  ּגָ ם  ם: ִקְדַמת ֵעֶדן. ׁשָ ָנִדים ׁשָ
ן  ּכֵ ֱאַמר )לעיל ג, כד(: "ַוַּיׁשְ ּנֶ ן ֵעֶדן, ׁשֶ ּגַֹרׁש ִמּגַ ׁשֶ ּכְ
ֶרְך ְמבֹוא  ִמיַרת ּדֶ ֶדם ְלַגן ֵעֶדן" ֶאת ׁשְ ִמּקֶ
ם.  ָהָיה ָאָדם ׁשָ ן — ֵיׁש ְלָך ִלְלמֹוד ׁשֶ ַהּגָ
ָכל ָמקֹום  ּוָמִצינּו רּוַח ִמְזָרִחית קֹוֶלֶטת ּבְ
ה ְוגֹו׳ ִמְזְרָחה  יל מֹׁשֶ ֶאת ָהרֹוְצִחים: "ָאז ַיְבּדִ
ֶאֶרץ נֹוד",  ָבר ַאֵחר, "ּבְ ֶמׁש" )דברים ד, מא(. ּדָ ׁשָ
ְעַזַעת  הֹוֵלְך ָהְיָתה ָהָאֶרץ ִמְזּדַ ל ָמקֹום ׁשֶ ּכָ
ִרּיֹות אֹוְמרֹות: סּורּו ֵמָעָליו,  יו, ְוַהּבְ ְחּתָ ִמּתַ

ָהַרג ֶאת ָאִחיו:  ֶזהּו ׁשֶ

ם ָהִעיר  יז ׀ ַוְיִהי. ַקִין ּבֶֹנה ִעיר, ַוִּיְקָרא ׁשֵ

נֹו ֲחנֹוְך:  ְלֵזֶכר ּבְ

ל־ ּכָָ ָלֵכ֙ן  ֣לֹו יה֗וה  ַוּ֧יֹאֶמר  ֵגִֽני׃  ַיַֽהרְְְ י  ִא֖ ל־ֽמֹצְְ ָהָי֥ה כָָ וְְ

י  ֥ ּתִ ִבלְְְ ִי֙ן ֔אֹות לְְ ַק֙ ם יה֤וה לְְ ׂשֶ ם ַוָּי֨ ֑ ִים ֻיּקָ ָעַת֖ בְְְ ִין ׁשִ ג ַק֔ הֵֹר֣

ב  ַוֵּיׁ֥שֶ ֵנ֣י יה֑וה  פְְְ ִין ִמּלִ ַק֖ ַוֵּיֵ֥צא  ֽאֹו׃  ל־ֽמֹצְְ ַהּכֹות־־אֹ֖תֹו ּכָָ

ַהר  ֖ ֹו ַוּתַ ּת֔ ִי֙ן ֶאת־־־ִאׁשְְְ ֶדן׃ ַוֵּיַ֤דע ַק֙ ַמת־־ֵעֽ ֶרץ־־־֖נֹוד ִקדְְְ ֶאֽ ּבְְ

ם  ֖ ׁשֵ יר ּכְְ ם ָהִע֔ ֣ ָר֙א ׁשֵ יר ַוִּיקְְְ ֶֹנה ִע֔ ִה֙י ּב֣ ֶלד ֶאת־ֲח֑נֹוךְְְ ַוֽיְְְ ֣ ַוּתֵ

הוא   הרחבות קין  עיר' העובדה שדווקא  ּבֹנה  'ויהי 
בונה העיר הראשון, עשויה לרמז שבניית 
עיר אינה מעשה רצוי. ניתן לראות מגמה 

כזו במקרא, כפי שעולה מן העיר והמגדל 
שבנו אנשי דור הפלגה בבבל )להלן יא(. 
יתר על כן, במקרא מופיעים מפעם לפעם 

טו

טז
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םורות  עמחת תום שבאותם הימים נקראו הילדים של בני דור אחד בשמות קרובים 
זה לזה. כך ניתן לראות הקבלה בין שמותיהם של בני קין לאלה 
ֵלד ַלֲחנֹוְך ֶאת הילד שנקרא ִעיָרד, ְוִעיָרד ָיַלד ֶאת  של בני שת. יח ַוִּיּוָ

ֵאל ָיַלד ֶאת ָלֶמְך.  ֵאל, ּוְמתּוׁשָ ְמחּוָיֵאל, ּוְמִחָּייֵאל ָיַלד ֶאת ְמתּוׁשָ

י  ּתֵ ׁשְ ֶלֶמְך  ח לֹו  למך זוכה להשתהות מיוחדת בשל ייחודו — יט ַוִּיּקַ
פוליגמיה. מסתבר  של  הראשון  המקרה  היה  שזה  ייתכן  ים.  ָנׁשִ
שבתחילה לכל איש היתה אשה אחת בלבד. אולי הדבר לא נבע 
מצו מוחלט, אלא מאינטואיציה בסיסית. מכל מקום, בלקיחת שתי 
נשים פרץ למך את הגבולות הקיימים. ניתן לראות גם בכך את הרצון 
של משפחת קין לגדול וליצור, אך אפשר לייחס את נישואיו של למך 
לשתי נשים לתשוקתו ליותר מאשה אחת או לכך שנשא את האשה 
ם  ם ָהַאַחת ָעָדה, ְוׁשֵ השנייה לאחר שהראשונה לא ילדה לו בנים. ׁשֵ
ב אֶֹהל ּוִמְקֶנה. גם  ֶלד ָעָדה ֶאת ָיָבל, הּוא ָהָיה ֲאִבי יֹׁשֵ ה.  כ ַוּתֵ ִנית ִצּלָ ֵ ַהּשׁ
יבל מתחיל סיפור חדש. ייתכן שהוא מנסה להשלים את סיפורו של 
הבל. אפילו שמותיהם דומים זה לזה. הבל היה אמנם רועה צאן, 
אך לא השאיר אחריו צאצאים; הבל — כשמו — התפוגג מן העולם. 
משום כך לא נוצרה תרבות של מרעה צאן. קין, לעומת זאת, ניסה 
לבנות חקלאות יציבה, ומן הסתם בניו אחריו היו חקלאים. קין ניסה 
לבנות עיר — מקום מושב קבוע. והנה מתוך בניו של קין קם מי שחזר 
אל רעיית הצאן, ויצר ממנה תרבות — ֲאִבי יֵֹׁשב ֹאֶהל ּוִמְקֶנה.53 יבל 
עיצב את אורח החיים של הנוודים, יושבי האוהל שהם גם בעלי 
ם ָאִחיו יּוָבל, ואף הוא היה איש יצירתי, כפי שמצוי  המקנה. כא ְוׁשֵ
ּנֹור ְועּוָגב, המוסיקאי הראשון,  ל ּתֵֹפׂש ּכִ אצל בני קין — הּוא ָהָיה ֲאִבי ּכָ
ה ַגם ִהיא ָיְלָדה ֶאת ּתּוַבל  היוצר את כלי הנגינה הראשונים. כב ְוִצּלָ
ַקִין, אם השמות יבל ויובל מזכירים את הבל, הרי ששמו של תובל 
ל  קין מערב את שמו של הבל עם שם אחיו, אבי המשפחה. לֵֹטׁש ּכָ
ת ּוַבְרֶזל. הוא הראשון שהחל להשתמש במתכת בעולם.  חֵֹרׁש ְנחֹׁשֶ

הּוא אֹוֵמר  יח ׀ ְוִעיָרד ָיַלד. ֵיׁש ָמקֹום ׁשֶ

הּוא אֹוֵמר  ׁשֶ ְוֵיׁש ָמקֹום  ָזָכר 'הֹוִליד'  ּבְ
ְלׁשֹונֹות,  י  ּתֵ ׁשְ ת  ׁשֶ ּמֶ ְמׁשַ ָדה  ַהּלֵ ׁשֶ 'ָיַלד', 
ּוְזִריַעת  ַלַעז,  ּבְ ה ניישטר״א  ָ ָהִאּשׁ ֵלַדת 
הּוא  ׁשֶ ַלַעז; ּכְ ּתֹוְלדֹות ָהִאיׁש איניינדרי״ר ּבְ
ֵלַדת  ר ּבְ ְלׁשֹון ִהְפִעיל, ְמַדּבֵ אֹוֵמר 'הֹוִליד' ּבִ
ת,  ן אֹו ּבַ ּתֹו ּבֵ לֹוִני הֹוִליד ֶאת ִאׁשְ ה, ּפְ ָ ָהִאּשׁ
ְזִריַעת ָהִאיׁש:  ר ּבִ הּוא אֹוֵמר 'ָיַלד' ְמַדּבֵ ׁשֶ ּכְ

ל  ח לֹו ֶלֶמְך. לֹא ָהָיה לֹו ְלָפֵרׁש ּכָ יט ׀ ַוִּיּקַ

ֵּים  ּקִ ׁשֶ ָהִעְנָין  ִמּסֹוף  ֵדנּו  ְלַלּמְ א  ֶאּלָ ֶזה, 
ָאַמר:  ׁשֶ ַהְבָטָחתֹו  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
ם ָקִין", ָעַמד ֶלֶמְך ְלַאַחר  ְבָעַתִים ֻיּקַ "ׁשִ
ִביִעי ְוָהַרג ֶאת  ה ּדֹור ׁשְ ִנים ְוָעׂשָ הֹוִליד ּבָ ׁשֶ
י ְלִפְצִעי״  י ִאיׁש ָהַרְגּתִ ָאַמר: "ּכִ ַקִין. ֶזהּו ׁשֶ
ל ּדֹור  ן ׁשֶ ְרּכָ ְך ָהָיה ּדַ ים. ּכָ י ָנׁשִ ּתֵ ְוגֹו׳: ׁשְ
ְוַאַחת  ּוְרִבָּיה  ִלְפִרָּיה  ַאַחת  ּבּול,  ַהּמַ
ָקּה ּכֹוס  ִמיׁש ַמׁשְ ִהיא ְלַתׁשְ ִמיׁש. זֹו ׁשֶ ְלַתׁשְ
ה  ַכּלָ ָטּה ּכְ ְ ָעֵקר, ּוְמַקּשׁ ּתֵ ֵדי ׁשֶ ִרין ּכְ ל ִעּקָ ׁשֶ
ּה ְנזּוָפה ַוֲאֵבָלה  ים, ַוֲחֶבְרּתָ ּוַמֲאִכיָלּה ַמֲעַדּנִ
ַרׁש ִאּיֹוב )כד, כא(: "רֶֹעה  ּפֵ ַאְלָמָנה, ְוֶזהּו ׁשֶ ּכְ

מֹו  ֲעָקָרה לֹא ֵתֵלד ְוַאְלָמָנה לֹא ְיֵיִטיב", ּכְ
ל  ַדת 'ֵחֶלק'. ָעָדה. ִהיא ׁשֶ ַאּגָ פָֹרׁש ּבְ ּמְ ׁשֶ
ה ָעָליו ּומּוֶסֶרת  ֻגּנָ ּמְ ם ׁשֶ ִרָּיה ּוְרִבָּיה, ַעל ׁשֵ ּפְ
ה.  ל סּוָרה: ִצּלָ ְרּגּום ׁשֶ ֵמֶאְצלֹו, "ָעָדה" ּתַ
ִמיד  ֶבת ּתָ ּיֹוׁשֶ ם ׁשֶ ִמיׁש, ַעל ׁשֵ ׁשְ ל ּתַ ִהיא ׁשֶ
ה )כג, ב(:  ית ַרּבָ ְבֵראׁשִ ָדה ֵהם ּבִ ְבֵרי ַאּגָ ִצּלֹו. ּדִ ּבְ

ָהָיה  הּוא  ּוִמְקֶנה.  אֶֹהל  ב  יֹׁשֵ כ ׀ ֲאִבי 

ב  רֹות, ְויֹוׁשֵ ְדּבָ ּמִ ֵהמֹות ּבַ ָהִראׁשֹון ְלרֹוֵעי ּבְ
ֶלה  ּכָ ׁשֶ ּכְ אן;  ְוֹחֶדׁש ּכָ אן  ֹאָהִלים ֹחֶדׁש ּכָ
ָמקֹום ֶזה הֹוֵלְך ְותֹוֵקַע  ְרֶעה ְלצֹאנֹו ּבְ ַהּמִ
ָדה: ּבֹוֶנה  ָמקֹום ַאֵחר. ּוִמְדַרׁש ַאּגָ ָאֳהלֹו ּבְ
ַאּתְ ָאַמר:  ָמה ּדְ ים ַלֲעבֹוָדה ָזָרה, ּכְ ּתִ ּבָ
ְקֶנה" )יחזקאל ח, ג(, ְוֵכן  ְנָאה ַהּמַ "ֵסֶמל ַהּקִ
ר ַלֲעבֹוָדה  ּנֹור ְועּוָגב" ְלַזּמֵ ָאִחיו "ּתֵֹפׂש ּכִ

ָזָרה: 

ל ְוִהְתִקין  ּבֵ ָבִלין, ּתִ כב ׀ ּתּוַבל ַקִין. ְלׁשֹון ּתְ

ֵלי ַזִין ָלרֹוְצִחים:  ל ַקִין ַלֲעׂשֹות ּכְ נּותֹו ׁשֶ ֻאּמָ
ד  ְמַחּדֵ ּוַבְרֶזל.  ת  ְנחֹׁשֶ חֵֹרׁש  ל  ּכָ לֵֹטׁש 

מֹו: "ִיְלטֹוׁש ֵעיָניו  ת ּוַבְרֶזל, ּכְ נּות ְנחֹׁשֶ ֻאּמָ

ָיַל֖ד ֶאת־־־ ד  ִעיָר֕ ד וְְ ֙ ֶאת־־־ִעיָר֔ ֵל֤ד ַלֲֽחנֹוךְְְ ַוִּיּוָ ׃  ֥נֹו ֲחֽנֹוךְְְ ּבְְ

ל  ֵא֖ ֽתּוׁשָ ּומְְְ ל  ֵא֔ ֣תּוׁשָ ָיַל֙ד ֶאת־־־מְְ ל  ִחָּייֵא֗ ּומְְְ ל  ֽחּוָיֵא֑ מְְ

ַאַח֙ת  ֤ם ָהֽ ים ׁשֵ ֑ י ָנׁשִ ֣ ּתֵ ח־־֥לֹו ֶלֶ֖מךְְְ ׁשְְ ׃ ַוִּיּֽקַ ָיַל֥ד ֶאת־־־ָלֶֽמךְְְ

ה ֶאת־ָיָב֑ל ֣הּוא  ֶלד ָעָד֖ ֥ ַוּתֵ ֽה׃  ִצּלָ ִנ֖ית  ֵ ם ַהׁשּ ֥ ׁשֵ וְְ ה  ָעָד֔

יּוָב֑ל ֣הּוא  יו  ָאִח֖ ם  ֥ ׁשֵ וְְ ֶנֽה׃  ב ֖אֶֹהל ּוִמקְְְ ֥ יֹׁשֵ י  ה ֲאִב֕ ָהָי֔

וא  ַגם־־־ִה֗ ה  ֣ ִצּלָ וְְ עּוָגֽב׃  וְְ ֹור  ּנ֖ ּכִ ׂש  ֵפ֥ ל־־־ּתֹ ּכָָ י  ֲאִב֕ ה  ָהָי֔

ֶז֑ל  ת ּוַברְְְ ֖חֹׁשֶ ׁש נְְ ל־־־חֵֹר֥ ׁש ּכָָ ִין לֵֹט֕ ּוַבל ַק֔ ָד֙ה ֶאת־־־ּת֣ ָיֽלְְ

חמישי

אם  כג,ג(.  רבה  )בראשית  נח  אשתו של 
 — קין  למשפחת  השייכת   — נעמה   אכן 
של  השלישי  בנו  )מצאצאי  לנח  נישאה 
אדם הראשון — ֵשת(, הרי שזרע קין לא 
במבול.  כלה  ולא  העולם  מן  נכחד 
האנושות הקיימת עד היום מכילה יסוד 
על  שהסיפור  למרות  בתוכה.  קין   של 

קין והבל נראה חד משמעי, אין לראות 
כשלילי  בקין  המגולם  היסוד   את 
אין  והאדם,  בהכרח. שלא כצמד הנחש 
קין והבל מגלמים מושגים קיצוניים של 
טוב ורע. דמותו של הבל היא המופשטת 
יותר,  הטהורה  ואולי  יותר  הרכה  יותר, 
ויצירתית  יצרית  קין  של  דמותו  ואילו 

ביטויי געגועים אל תקופת נדודי ישראל   הרחבות
ולא  רועי צאן  ימיו כעם של  במדבר, אל 
של  יתרונותיה  כל  עם  ערים.  יושבי  של 
גם בעייתיות, הנובעת  העיר, מתגלה בה 
מעצם טיבו של הטבע האנושי. )ראו עוד 

בביאור בישעיהו כג,יז(. 

המקרא  אין  נעמה  ונעמה על  הבל  קין, 
דברים  מספרים  חכמים  אך  דבר,  מספר 
שונים על זהותה ומעשיה. לפי דעה אחת, 
גם נעמה חידשה והמציאה, אלא שהיא 
הכניסה לעולם את הזנות — ולכן לא רצו 
בראשית  שמעוני  )ילקוט  בה  להאריך 
היתה  נעמה  אחר,  מדרש  לפי  קסא(. 

הרחבות

יח

יט

כ

כא

כב
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א  ִלי" )איוב טז, ט(. 'ֹחֵרׁש' ֵאינֹו ְלׁשֹון ּפֶֹעל, ֶאּלָ
ֲהֵרי ָנקּוד ָקַמץ )צירי( ְוַטְעמֹו  ְלׁשֹון ּפֹוֵעל, ׁשֶ
ֵלי  ל ּכְ ד ּוְמַצְחֵצַח ּכָ לֹוַמר ְמַחּדֵ ה, ּכְ ְלַמּטָ
ּתֹו  ת ּוַבְרֶזל: ַנֲעָמה. ִהיא ִאׁשְ נּות ְנחֹׁשֶ ֻאּמָ

ה )כג, ג(:  ית ַרּבָ ְבֵראׁשִ ל נַֹח. ּבִ ׁשֶ

יו ּפֹוְרׁשֹות  ָהיּו ָנׁשָ ַמַען קֹוִלי. ׁשֶ כג–כד ׀ ׁשְ

ָהַרג ֶאת ַקִין ְוֶאת  ִמיׁש ְלִפי ׁשֶ ׁשְ ּנּו ִמּתַ ִמּמֶ
ָהָיה ֶלֶמְך סּוָמא ְותּוַבל  נֹו, ׁשֶ ּתּוַבל ַקִין ּבְ
ְוִנְדָמה לֹו  כֹו, ְוָרָאה ֶאת ַקִין  ַקִין מֹוׁשְ
ת, ַוֲהָרגֹו.  ׁשֶ ּקֶ ַחָּיה, ְוָאַמר ְלָאִביו ִלְמׁשְֹך ּבַ ּכְ
ף ֶאל  ה ּכַ הּוא ַקִין ְזֵקנֹו ִהּכָ ָּיַדע ׁשֶ ְוֵכיָון ׁשֶ
יו  יֵניֶהן ַוֲהָרגֹו. ְוָהיּו ָנׁשָ נֹו ּבֵ ף ְוָסַפק ֶאת ּבְ ּכַ
ַמַען קֹוִלי"  ּנּו ְוהּוא ְמַפְּיָסן: "ׁשְ ּפֹוְרׁשֹות ִמּמֶ
י,  ר "ָהַרְגּתִ ַמע ִלי; ְוִכי "ִאיׁש" ֲאׁשֶ ָ ְלִהּשׁ
יו  ַצְעּתִ ּפְ ֲאִני  ְוִכי  ֶנֱהַרג?  ְלִפְצִעי" הּוא 
ִמי? "ְוֶיֶלד"  ַצע ָקרּוי ַעל ׁשְ ְּיֵהא ַהּפֶ ֵמִזיד ׁשֶ
לֹוַמר ַעל  ָרִתי" ֶנֱהַרג? ּכְ י, "ְלַחּבֻ ר ָהַרְגּתִ ֲאׁשֶ
ְתִמָּיה; ַוֲהלֹא ׁשֹוֵגג ֲאִני,  ְיֵדי ַחּבּוָרִתי? ּבִ
ַצע —  ְצִעי ְולֹא ֶזהּו ַחּבּוָרִתי. ֶפּ לֹא ֶזהּו ּפִ
י  ַלַעז: ּכִ ת ֶחֶרב אֹו ֵחץ, נברידור״א ּבְ ַמּכַ
ָהַרג ֵמִזיד ִנְתָלה  ם ָקִין. ַקִין ׁשֶ ְבָעַתִים ֻיּקַ ׁשִ

י ׁשֹוֵגג  ָהַרְגּתִ ְבָעה ּדֹורֹות, ֲאִני ׁשֶ לֹו ַעד ׁשִ
ה:  ַהְרּבֵ ִביִעּיֹות  ׁשְ ִלי  ֶלה  ִּיּתָ ׁשֶ ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ּכָ
ִביִעּיֹות ָאַחז  ְבָעה. ְלׁשֹון ִרּבּוי ׁשְ ְבִעים ְוׁשִ ׁשִ

ְנחּוָמא )יא(. ּוִמְדַרׁש  י ּתַ ַרׁש ַרּבִ ְך ּדָ לֹו, ּכָ
יו  לּום, ְוָנׁשָ ה: לֹא ָהַרג ֶלֶמְך ּכְ ית ַרּבָ ֵראׁשִ ּבְ

ִרָּיה ּוְרִבָּיה,  ִקְּימּו ּפְ ֶ ּנּו ִמּשׁ ּפֹוְרׁשֹות ִמּמֶ
ל ַקִין  ֵזָרה ְלַכּלֹות ַזְרעֹו ׁשֶ ְגְזָרה ּגְ ּנִ ְלִפי ׁשֶ
ְבָעה ּדֹורֹות, ָאְמרּו: ָמה ָאנּו יֹוְלדֹות  ְלׁשִ
א ְוׁשֹוֵטף ֶאת  ּבּול ּבָ ָהָלה? ְלָמָחר ַהּמַ ַלּבֶ
י  ַהּכֹל. ְוהּוא אֹוֵמר ָלֶהן: "ְוִכי ִאיׁש ָהַרְגּתִ
הּוא  י ֶאת ֶהֶבל ׁשֶ ְלִפְצִעי"? ְוִכי ֲאִני ָהַרְגּתִ
ֶלה  ְּיֵהא ַזְרִעי ּכָ ִנים ׁשֶ ׁשָ קֹוָמה ְוֶיֶלד ּבְ ִאיׁש ּבְ
ָהַרג, ִנְתלּו לֹו  ִין ׁשֶ אֹותֹו ָעוֹן? ּוַמה ּקַ ּבְ
ל  י לֹא ּכָ ּלֹא ָהַרְגּתִ ְבָעה דֹורֹות, ֲאִני ׁשֶ ׁשִ
ה? ְוֶזהּו ַקל  ִביִעּיֹות ַהְרּבֵ לּו ִלי ׁשְ ִּיּתָ ן ׁשֶ ּכֵ ׁשֶ
דֹוׁש  ן ֵאין ַהּקָ טּות, ִאם ּכֵ ל ׁשְ ָוֹחֶמר ׁשֶ
רּוְך הּוא ּגֹוֶבה ֶאת חֹובֹו ּוְמַקֵּים ֶאת   ּבָ

ָברֹו:  ּדְ

א לֹו ֶלֶמְך ֵאֶצל ָאָדם  כה ׀ ַוֵּיַדע ָאָדם ְוגֹו׳. ּבָ

יו. ָאַמר ָלֶהם: ְוִכי  ָהִראׁשֹון ְוָקַבל ַעל ָנׁשָ
ל ָמקֹום?  ֵזָרתֹו ׁשֶ ק ַעל ּגְ ֲעֵליֶכם ְלַדְקּדֵ
ּלֹו!  ה ֶאת ׁשֶ ם ֲעׂשּו ִמְצַוְתֶכם ְוהּוא ַיֲעׂשֶ ַאּתֶ
ַוֲהלֹא  ה,  ִחּלָ ּתְ ָאְמרּו לֹו: ְקׁשֹוט ַעְצְמָך 
ָנה  ים ׁשָ לֹׁשִ ָך ֶזה ֵמָאה ּוׁשְ ּתְ ּתָ ֵמִאׁשְ ַרׁשְ ּפָ
ְקְנָסה ִמיָתה ַעל ָיְדָך! ִמָּיד — "ַוֵּיַדע  ּנִ ֶ ִמּשׁ
ּתֹוְסָפה  ּנִ ד ׁשֶ ָאָדם״ ְוגֹו׳, ּוַמהּו "עֹוד"? ְמַלּמֵ
ה )כג,  ית ַרּבָ ְבֵראׁשִ ֲאָותֹו. ּבִ ֲאָוה ַעל ּתַ לֹו ּתַ

ד–ה(: 

מֹות ָהָאָדם  כו ׀ ָאז הּוַחל ִלְקרֹא. ֶאת ׁשְ

דֹוׁש  ל ַהּקָ מֹו ׁשֶ ׁשְ ים ּבִ מֹות ָהֲעַצּבִ ְוֶאת ׁשְ

ה  יו ָעָד֤ ָנׁשָ֗ ֶמךְְְ לְְ ֶל֜ ה׃ ַוּ֨יֹאֶמר  ַנֲֽעָמֽ ִין  ּוַבל־־־־־ַק֖ ּתֽ ַוֲא֥חֹות 

יׁש  י ִא֤ ֣ י ּכִ ָרִת֑ ה ִאמְְְ ֲאֵזּ֖נָ ֶמךְְְ ַהֽ י ֶל֔ ֣ ׁשֵ י נְְ ַען קֹוִל֔ ַמ֣ ֙ה ׁשְְ ִצּלָ וְְ

ִין  ם־־־ָק֑ ִים ֻיּֽקַ ָעַת֖ בְְְ י ׁשִ ֥ י׃ ּכִ ָרִתֽ ֽ ַחּבֻ ֶיֶ֖לד לְְ י וְְ ִע֔ ִפצְְְ ֙י לְְ ּתִ גְְְ ָהַר֙

ֹו  ּת֔ ם עֹו֙ד ֶאת־־־ִאׁשְְְ ַדע ָאָד֥ ַוֵּי֨ ָעֽה׃  בְְְ ׁשִ וְְ ים  ִע֥ בְְְ ֶלֶ֖מךְְְ ׁשִ וְְ

ת־ִל֤י ֱאלִֹהי֙ם  י ׁשָ ֣ ּכִ ת  ֑ ׁשֵ ֖מֹו  א ֶאת־ׁשְְ ָר֥ קְְְ ַוּתִ ן  ּבֵ֔ ֶלד  ֣ ַוּתֵ

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

֖רֹא  ִלקְְְ ל  ז הּוַח֔ ָא֣ ֱא֑נֹוׁש  ֖מֹו  ֶאת־־־ׁשְְ א  ָר֥ ַוִּיקְְְ ן  ד־־־ּבֵ֔ ֻיּֽלַ

עד אז התבססו בני האדם על החומרים הפשוטים ביותר המצויים *
בטבע. המצאתו המהפכנית של תובל קין היתה הפקת נחושת וברזל 
מן האדמה. היו שגינו את תובל קין, מפני שהוא שהביא לעולם גם 
את הנשק,54 אבל פסוקים אלו אינם מזכירים כלל את הנשק, אלא 

את עצם היצירה. ַוֲאחֹות ּתּוַבל ַקִין ַנֲעָמה. 

העשויה  במקרא,  הראשונה  השירה  וזוהי  יו,  ְלָנׁשָ ֶלֶמְך  כג ַוּיֹאֶמר 

בתבנית התקבולת בין שני אברים, הרווחת בשירה המקראית: ָעָדה 
י ְלִפְצִעי ְוֶיֶלד  י ִאיׁש ָהַרְגּתִ ה ִאְמָרִתי, ּכִ י ֶלֶמְך ַהְאֵזּנָ ַמַען קֹוִלי, ְנׁשֵ ה ׁשְ ְוִצּלָ
ָרִתי. המקרא אינו מספר על הרקע לדבריו של למך. מדרש אחד  ְלַחּבֻ
ִאיׁש  וכך הוא מתוודה:  אומר שלמך הוא שהרג בשגגה את קין, 
ָהַרְגִּתי.55 יש מן המפרשים האומרים שלמך אינו מביע חרטה אלא 
מתפאר במעלליו, כאומר: "מי שיפצע אותי או יחבול בי — אהרוג 
אותו".56 ייתכן שלמך מתוודה לפני נשיו שאף הוא נכשל בהריגה 
כלשהי, לאו דווקא בהריגת קין, ואמנם הוא חטא, אך עשה זאת 
ם ָקִין, אם ה' חס על קין ומבטיח  ְבָעַתִים ֻיּקַ י ׁשִ בשגגה.  כד על כן, ִכּ
ְבָעה,  ְוׁשִ ְבִעים  ׁשִ שלא הרג בזדון —  ֶלֶמְך,  לו שיוקם שבעתיים, אז 

מגיעה לו חסות גדולה פי כמה וכמה מזו של קין. 

כאן מסתיים סיפור תולדות קין. אם נשווה סיפור זה לסדר הדורות 
שיופיע בהמשך, נמצא כי סיפור תולדות קין מגיע עד תקופת המבול. 

במשפחת אדם וחוה היו שני בנים, והאחד רצח את האחר. ייתכן 
שבעטיה של הטרגדיה הקשה של הרצח הראשון במשפחה הראשונה 
לא המשיכו אדם וחוה לפרות ולרבות מיד. אולי תהו אם הם רוצים 
להוליד ילדים נוספים. עבר זמן עד ששבו והתאוששו. רק אז, כה ַוֵּיַדע 
ָׂשם,  ת,  ׁשָ י  ּכִ ת  ׁשֵ מֹו  ׁשְ ֶאת  ְקָרא  ַוּתִ ן.  ּבֵ ֶלד  ַוּתֵ ּתֹו,  ִאׁשְ ֶאת  עֹוד  ָאָדם 
מהמשך  ָקִין.  ֲהָרגֹו  י  ּכִ ֶהֶבל,  במקום  ַחת,  ּתַ ַאֵחר  ֶזַרע  ֱאלִֹהים  ִלי  נתן 
ההיסטוריה עולה ששת הוא תשתית העולם. ממנו יצאה האנושות, 
ן, ַוִּיְקָרא ֶאת  ד ּבֵ ם הּוא ֻיּלַ ת ּגַ והוא היה אבי המין האנושי.57 כו ּוְלׁשֵ
ם ה'. מלים  ׁשֵ מֹו ֱאנֹוׁש, שהוא כינוי אחר לאדם, ָאז הּוַחל ִלְקרֹא ּבְ ׁשְ
אנוש התחילו  בזמן   — סותרות: האחת  פרשנויות  זכו לשתי  אלו 
בני האדם ליצור תפילה או פולחן מסודרים. קודם לכן הקריבו קין 
והבל מתוך התעוררות ספונטנית ללא מקדש או תבנית ממוסדת. 

כג

כד

כה

כו
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רק בדורו של אנוש, כשהחברה האנושית גדלה, נוצרו מבנה ובסיס 
מאורגנים לקריאה בשם ה'.58 והשנייה — הּוַחל מלשון חולין, חילול, 
זרה.59  עבודה  והתפתחה  ה'  חיללו את שם  אנוש  כלומר שבזמן 
יש  הוא אחד,  כי אף שאלוקים  עובדי האלילים האמינו בתחילה 
מקום לנשא ולכבד גם גילויים וכוחות חלקיים שלו, שלאחדים מהם 
הדרך  או תכונות מרשימות אחרות. מכאן קצרה  יופי  יש עצמה, 
להאלהתם ככוחות עצמאיים נפרדים. בקריאה לכוחות ולעצמים 
שונים בשם ה', בין שהיא אירעה בשלב אחד ובין שמדובר בתהליך 
ניווני שראשיתו בדור אנוש, נעוצים שורשיה של העבודה הזרה.60 

ספר תולדות אדם
פרק ה

כרוניקה קצרה של עשרת הדורות הראשונים, שהתפתחה דרך שושלת שת, והיא מקיפה 
כאלף ושבע מאות שנה.

פרק ה  א ֶזה ֵסֶפר ּתֹוְלדֹת ָאָדם. על תולדותיו וקורותיו של אדם סופר 
קודם לכן, אבל הן לא היו היסטוריות ולא נקשרו לזמנים סדורים. 
עד כה הוצגו תבניות היסוד: גן עדן, החטא ועונשו, הבחירה הרעה, 
הילדים הראשונים, היריבות, הרצח הראשון, החרטה. כאן מתחילה 
האנושית.  ההיסטוריה  בראשית  רבים  דורות  של  קצרה  סקירה 
ְדמּות ֱאלִֹהים  רֹא ֱאלִֹהים ָאָדם, ּבִ יֹום ּבְ תחילתו של התהליך הוא ּבְ
ה אֹתֹו. ייחודו של האדם הוא בהיותו ברוא בדמותו של אלוקים.  ָעׂשָ
לעיל  ָרָאם.  ּבְ ּוְנֵקָבה  כן הוא ראוי להיסטוריה מיוחדת.  ב ָזָכר  על 
פורט התהליך המורכב של יצירת האדם, כאן מסוכם בקצרה רק 
שהזכר והנקבה נבראו מראש יחד. על כן אירוע בנייתה של האשה 
בשעת שהופלה תרדמה על האדם, לא היה אלא ניתוח ההפרדה 
ְרָאם.  יֹום ִהּבָ ָמם ָאָדם ּבְ בין הזכר והנקבה.61 ַוְיָבֶרְך אָֹתם ַוִּיְקָרא ֶאת ׁשְ
מתוך השמות הנרדפים השונים: אדם, איש, אנוש, גבר, אדם הוא 
השם הראשוני והמהותי של המין האנושי, בין משום שהוא יציר 

האדמה,62 ובין משום שהוא דומה לדמות של מעלה.63 

ַצְלמֹו. הילד שהוליד  ְדמּותֹו ּכְ ָנה, ַוּיֹוֶלד ּבִ ים ּוְמַאת ׁשָ לֹׁשִ ג ַוְיִחי ָאָדם ׁשְ

֗יֹום  ּבְְ ם  ֖דֹת ָאָד֑ ֹולְְ ּתֽ ֶפר  ֵס֔ ם יהֽוה׃    ֶז֣ה  ֥ ׁשֵ ּבְְ

ָזָכ֥ר  ה אֹֽתֹו׃  ֥ ים ָעׂשָ ֥מּות ֱאלִֹה֖ דְְְ ם ּבִ ֤רֹא ֱאלִֹהי֙ם ָאָד֔ ּבְְ

ם  ָמ֙ם ָאָד֔ א ֶאת־ׁשְְ ָר֤ ַוִּיקְְְ ם  ֶרךְְְ אָֹת֗ ָב֣ ַויְְְ ם  ָרָא֑ ּבְְ ֵקָב֖ה  ּונְְְ

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

הדששי

רּוְך הּוא, ַלֲעׂשֹוָתן ֲעבֹוָדה ָזָרה ְוִלְקרֹוָתן  ּבָ
ֱאלֹהֹות: 

פרק ה

א ׀ ֶזה ֵסֶפר ּתֹוְלדֹת ָאָדם. זֹו ִהיא ְסִפיַרת 

ים:  ָדה ֵיׁש ַרּבִ י ַאּגָ ּתֹוְלדֹות ָאָדם. ּוִמְדְרׁשֵ
ְבָרא  ּנִ ׁשֶ ּיֹום  ּבַ ׁשֶ יד  ַמּגִ ְוגֹו׳.  רֹא  ּבְ יֹום  ּבְ

הֹוִליד: 

ַרׁש  אן ּפֵ ָנה. ַעד ּכָ ים ּוְמַאת ׁשָ לֹׁשִ ג ׀ ׁשְ

ה:  ָ ִמן ָהִאּשׁ

א

ב

ג
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םמר תולוות תום י־ ֵמֽ יְְ ֣יּו  ַוִּֽיהְְְ ת׃  ֽ ׁשֵ ֖מֹו  א ֶאת־ׁשְְ ָר֥ ַוִּיקְְְ ֑מֹו  ַצלְְְ ּכְְ מּו֖תֹו  דְְְ ּבִ

ָנ֑ה ַוּ֥יֹוֶלד  מֶֹנ֥ה ֵמ֖אֹת ׁשָ ת ׁשְְ ֲחֵר֙י ֽהֹוִלי֣דֹו ֶאת־ׁשֵ֔ ם ַאֽ ָאָד֗

֤ע ֵמאֹו֙ת  ׁשַ י ּתְְ ר־ַח֔ ֵמ֤י ָאָד֙ם ֲאׁשֶ ל־יְְ ֞יּו ּכָָ ִנ֖ים ּוָבֽנֹות׃ ַוִּיֽהְְְ ּבָ

ׁש  ת ָחֵמ֥ ִחי־ׁשֵ֕ ָנ֑ה ַוָּיֽמֹת׃    ַוֽיְְְ ים ׁשָ ֖ לֹׁשִ ה ּוׁשְְְ ָנ֔ ׁשָ

ֲחֵר֙י  ת ַאֽ ִחי־ׁשֵ֗ ָנ֑ה ַוּ֖יֹוֶלד ֶאת־ֱאֽנֹוׁש׃ ַוֽיְְְ ת ׁשָ ַא֣ ִנ֖ים ּומְְְ ׁשָ

ָנ֑ה  מֶֹנ֥ה ֵמ֖אֹות ׁשָ ּוׁשְְְ ים  ִנ֔ ׁשָ ַבע  ֣ ׁשֶ ֽהֹוִלי֣דֹו ֶאת־ֱא֔נֹוׁש 

ֵר֙ה  ֤ים ֶעׂשְְְ ּתֵ ת ׁשְְ ֵמי־ׁשֵ֔ ל־יְְ יּו֙ ּכָָ ִנ֖ים ּוָבֽנֹות׃ ַוִּיֽהְְְ ַוּ֥יֹוֶלד ּבָ

י ֱא֖נֹוׁש  ִח֥ ָנ֑ה ַוָּיֽמֹת׃    ַויְְְ ע ֵמ֖אֹות ׁשָ ֥ ׁשַ ה ּותְְְ ָנ֔ ׁשָ

ֲחֵר֙י  ַאֽ ֱא֗נֹוׁש  י  ִח֣ ַויְְְ ֶאת־־־ֵקיָנֽן׃  ַוּ֖יֹוֶלד  ָנ֑ה  ׁשָ ים  ִע֣ ׁשְְְ ּתִ

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

ׁש  י ֱא֔נֹוׁש ָחֵמ֣ ֵמ֣ ל־יְְ ּכָָ יּו֙  ַוִּיֽהְְְ ּוָבֽנֹות׃  ִנ֖ים  ּבָ ַוּ֥יֹוֶלד  ָנ֑ה  ׁשָ

י ֵקיָנ֖ן  ִח֥ ָנ֑ה ַוָּיֽמֹת׃    ַויְְְ ע ֵמ֖אֹות ׁשָ ֥ ׁשַ ים ּותְְְ ִנ֔ ׁשָ

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

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

ר  ׂשֶ ֶע֣ ן  ֵקיָנ֔ י  ֵמ֣ ל־־־יְְ ּכָָ יּו֙  ַוִּיֽהְְְ ּוָבֽנֹות׃  ִנ֖ים  ּבָ ַוּ֥יֹוֶלד  ָנ֑ה  ׁשָ

י  ִח֣ ַוָּיֽמֹת׃    ַויְְְ ָנ֑ה  ׁשָ ֵמ֖אֹות  ע  ֥ ׁשַ ּותְְְ ים  ִנ֔ ׁשָ

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

ה  ָנ֔ ים ׁשָ ֣ לֹׁשִ ֶרד ׁשְְ ֲחֵר֙י ֽהֹוִלי֣דֹו ֶאת־ֶי֔ ל ַאֽ ֵא֗ ֲהַללְְְ י ַמֽ ִח֣ ַויְְְ

אדם, כשהיה בן מאה ושלושים שנה היה דומה לו. היו שאמרו שאולי 
קודם לכן נולדו לאדם ילדים פגומים, שלא היו בצלמו ובדמותו של 
אדם,64 אך בפשטות נראה שכוונת הכתוב היא שהילד שנולד לאדם 
ת,  מֹו ׁשֵ היה דומה לו, ולא אירעה כאן ירידה או נפילה. ַוִּיְקָרא ֶאת ׁשְ

מלשון תשתית, עליו הושתתה האנושות. 

מכאן תיאור התולדות עד המבול בקיצור גדול:  ד ַוִּיְהיּו ְיֵמי ָאָדם 
ִנים  ָנה, ַוּיֹוֶלד במהלך הזמן הזה ּבָ מֶֹנה ֵמאֹת ׁשָ ת ׁשְ ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת ׁשֵ
ּוָבנֹות. התורה אינה משתהה בשמותיהם ובפרטי חייהם, כיוון שאין 
ָנה  ע ֵמאֹות ׁשָ ׁשַ ר ַחי ּתְ ל ְיֵמי ָאָדם ֲאׁשֶ בהם חשיבות עבורנו.  ה ַוִּיְהיּו ּכָ

ָנה, ַוָּימֹת.  ים ׁשָ לֹׁשִ ּוׁשְ

ת  ׁשֵ ֱאנֹוׁש.  ז ַוְיִחי  ֶאת  ַוּיֹוֶלד  ָנה,  ׁשָ ּוְמַאת  ִנים  ׁשָ ָחֵמׁש  ת  ׁשֵ ו ַוְיִחי 

ִנים  ּבָ ַוּיֹוֶלד  ָנה,  ׁשָ ֹמֶנה ֵמאֹות  ּוׁשְ ִנים  ׁשָ ַבע  ׁשֶ ֱאנֹוׁש  ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת 
ָנה,  ׁשָ ֵמאֹות  ע  ּוְתׁשַ ָנה  ׁשָ ֵרה  ֶעׂשְ ים  ּתֵ ׁשְ ת  ׁשֵ ְיֵמי  ל  ּכָ ּוָבנֹות.  ח ַוִּיְהיּו 
כממשיכי  בשמותיהם  הנזכרים  הבנים  אם  יודעים  איננו  ַוָּימֹת. 
הראשון,  הבן  דווקא  נזכר  ייתכן שאכן  הבכורות.  הם  השושלת 
היותו  קודם  לשניים:  אביו  חיי  את  שמחלקת  היא  לידתו  שכן 
אב ואחרי כן. ואולם ייתכן שייחודו של הבן שהוזכר בשמו נעוץ 
בסיבה אחרת. על כל פנים, ממנו נמשכת השושלת המגיעה לבסוף 
ָנה, ַוּיֹוֶלד ֶאת ֵקיָנן, שם נוסף המתקשר  ִעים ׁשָ ׁשְ לנח.  ט ַוְיִחי ֱאנֹוׁש ּתִ
ָנה  ֵרה ׁשָ לבעלות וקניין.  י ַוְיִחי ֱאנֹוׁש ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת ֵקיָנן ֲחֵמׁש ֶעׂשְ
ְיֵמי ֱאנֹוׁש ָחֵמׁש  ל  ּכָ ּוָבנֹות.  יא ַוִּיְהיּו  ִנים  ּבָ ַוּיֹוֶלד  ָנה,  ׁשָ מֶֹנה ֵמאֹות  ּוׁשְ
ָנה, ַוּיֹוֶלד ֶאת  ְבִעים ׁשָ ָנה, ַוָּימֹת.  יב ַוְיִחי ֵקיָנן ׁשִ ע ֵמאֹות ׁשָ ִנים ּוְתׁשַ ׁשָ
ָנה  ׁשָ ִעים  ַאְרּבָ ַמֲהַלְלֵאל  ֶאת  הֹוִלידֹו  ַאֲחֵרי  ֵקיָנן  ַמֲהַלְלֵאל.  יג ַוְיִחי 
ר  ֶעׂשֶ ֵקיָנן  ְיֵמי  ל  ּכָ ּוָבנֹות.  יד ַוִּיְהיּו  ִנים  ּבָ ַוּיֹוֶלד  ָנה,  ׁשָ ֵמאֹות  מֶֹנה  ּוׁשְ
ים  ִ ּשׁ ִנים ְוׁשִ ָנה, ַוָּימֹת.  טו ַוְיִחי ַמֲהַלְלֵאל ָחֵמׁש ׁשָ ע ֵמאֹות ׁשָ ִנים ּוְתׁשַ ׁשָ
ים  לֹׁשִ ָנה, ַוּיֹוֶלד ֶאת ָיֶרד.  טז ַוְיִחי ַמֲהַלְלֵאל ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת ֶיֶרד ׁשְ ׁשָ

)ראו  יותר.  בריאים  אז  היו  אנוש,  יצורי 
הדמות  ושמא  ו,יג(.  בראשית  ספורנו 
האנושית יכולה מעצם טבעה לחיות קרוב 
צעירים  מתים  אנשים  ואם  שנה,  לאלף 
יותר — הרי הדבר נובע מן החיים הפגומים 
מסיבות  האנושות  הידרדרה  שאליהם 
אורח  המזון,  האוויר,  מזג  כגון  שונות, 

פועלים  הפעולות שאנשים  טיב  החיים, 
ועוד. 

ניתן להסביר את משמעותה של אריכות 
הימים המופלגת ההיא גם מזווית נוספת: 
על  מתבסס  ימינו  של  המפותח  העולם 
שנוצרו  ותרבות  ידע  חינוך,  של  מסורת 
התמודדותנו  על  מקלות  ואלו  לפנינו, 

דמויות  מתוארות  קבלה  בספרי  יותר. 
)שער  קין'  מ'שורש  כבאות  מסוימות 
משמעות  לה–לו(.  הקדמה  הגלגולים 
הדבר היא שהן בעלות עצמה רבה יותר, 
לרוב,  טובים  דברים  ליצור   ושבכוחן 
לכלי  להפוך  עלולה  יצירתיותם  אך 

משחית.

השנים  המופלגת מספר  הימים  אריכות 
המופלג של כל בני הדורות ההם מתמיה. 
הרמב"ם שיער שמדובר כאן באנשים יוצאי 
דופן בגדולתם ובמעלתם, אך אפשר לתלות 
בכך  כאן  השנים המתוארת  אריכות  את 
ייתכן שהוא  שהעולם היה שונה משלנו. 
היה שלם יותר; אולי כלל בריותיו, וביניהם 
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םמר תולוות תום ל־ ּכָָ יּו֙  ַוִּיֽהְְְ ּוָבֽנֹות׃  ִנ֖ים  ּבָ ַוּ֥יֹוֶלד  ָנ֑ה  ׁשָ מֶֹנ֥ה ֵמ֖אֹות  ּוׁשְְְ

מֶֹנ֥ה ֵמ֖אֹות  ּוׁשְְְ ה  ָנ֔ ׁשָ ִעי֙ם  ִתׁשְְְ וְְ ל ָחֵמׁ֤ש  ֵא֔ ֲהַללְְְ ַמֽ י  ֵמ֣ יְְ

ָנ֖ה  ים ׁשָ ֛ ִ ׁשּ ׁשִ ִים וְְ ֧ ּתַ ֶרד ׁשְְ ִחי־ֶי֕ ָנ֑ה ַוָּיֽמֹת׃    ַוֽיְְְ ׁשָ

ֲחֵר֙י ֽהֹוִלי֣דֹו  ֶרד ַאֽ ִחי־ֶי֗ ׃ ַוֽיְְְ ָנ֑ה ַוּ֖יֹוֶלד ֶאת־ֲחֽנֹוךְְְ ת ׁשָ ַא֣ ּומְְְ

יּו֙  ִנ֖ים ּוָבֽנֹות׃ ַוִּיֽהְְְ ָנ֑ה ַוּ֥יֹוֶלד ּבָ מֶֹנ֥ה ֵמ֖אֹות ׁשָ ֶאת־־־־־ֲח֔נֹוךְְְ ׁשְְ

ָנ֑ה  ע ֵמ֖אֹות ׁשָ ֥ ׁשַ ה ּותְְְ ָנ֔ י֙ם ׁשָ ִ ׁשּ ׁשִ ִים וְְ ֤ ּתַ ֶרד ׁשְְ ֵמי־־־־־ֶי֔ ל־יְְ ּכָָ

ָנ֑ה ַוּ֖יֹוֶלד  ים ׁשָ ֖ ִ ׁשּ ׁשִ ׁש וְְ י ֲח֔נֹוךְְְ ָחֵמ֥ ִח֣ ַוָּיֽמֹת׃    ַויְְְ

ֲחֵר֙י  ַאֽ ים  ֱאלִֹה֗ ךְְְ ֲח֜נֹוךְְְ ֶאת־־־־־ָהֽ ַהּלֵ֨ ַוִּיתְְְ ַלח׃  ֽ תּוׁשָ ֶאת־־־־־מְְ

ִנ֖ים  ָנ֑ה ַוּ֥יֹוֶלד ּבָ ֥לֹׁש ֵמ֖אֹות ׁשָ ַלח ׁשְְ תּוׁשֶ֔ ֽהֹוִלי֣דֹו ֶאת־מְְ

֥לֹׁש  ה ּוׁשְְְ ָנ֔ י֙ם ׁשָ ִ ׁשּ ׁשִ י ֲח֑נֹוךְְְ ָחֵמׁ֤ש וְְ ֵמ֣ ל־־־יְְ י ּכָָ ִה֖ ּוָבֽנֹות׃ ַויְְְ

ּנּו  ֵאיֶנ֕ וְְ ים  ֱאלִֹה֑ ֲח֖נֹוךְְְ ֶאת־־־ָהֽ ךְְְ  ֥ ַהּלֵ ַוִּיתְְְ ָנֽה׃  ׁשָ ֵמ֖אֹות 

ַלח  תּוׁשֶ֔ מְְ י  ִח֣ ים׃    ַויְְְ ֱאלִֹהֽ אֹ֖תֹו  ח  י־ָלַק֥ ֽ ּכִ

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

מֹוִני֙ם  ּוׁשְְְ ִים  ֤ ּתַ ׁשְְ ֶמךְְְ  ֲחֵר֙י ֽהֹוִלי֣דֹו ֶאת־ֶל֔ ַאֽ ַלח  תּוׁשֶ֗ מְְ

ל־־־־־ יּו֙ ּכָָ ִנ֖ים ּוָבֽנֹות׃ ַוִּיֽהְְְ ָנ֑ה ַוּ֥יֹוֶלד ּבָ ע ֵמ֖אֹות ׁשָ ַב֥ ה ּוׁשְְְ ָנ֔ ׁשָ

ָנ֑ה  ע ֵמ֖אֹות ׁשָ ֥ ׁשַ ה ּותְְְ ָנ֔ י֙ם ׁשָ ִ ׁשּ ׁשִ ע וְְ ׁ֤שַ ַלח ּתֵ תּוׁשֶ֔ י מְְ ֵמ֣ יְְ

ָנ֖ה  ׁשָ מִֹנ֛ים  ּוׁשְְְ ִים  ֧ ּתַ ׁשְְ ֶמךְְְ  ִחי־־־ֶל֕ יְְְ ַוָּיֽמֹת׃    ַוֽ

ַח ֵלא֑מֹר  ֖נֹ ֛מֹו  א ֶאת־־־ׁשְְ ָר֧ ַוִּיקְְְ ן׃  ֽ ּבֵ ַוּ֖יֹוֶלד  ָנ֑ה  ׁשָ ת  ַא֣ ּומְְְ

שביעי

*

ל ְיֵמי ַמֲהַלְלֵאל  ִנים ּוָבנֹות.  יז ַוִּיְהיּו ּכָ ָנה, ַוּיֹוֶלד ּבָ מֶֹנה ֵמאֹות ׁשָ ָנה ּוׁשְ ׁשָ
ִים  ּתַ ׁשְ ֶיֶרד  ַוָּימֹת.  יח ַוְיִחי  ָנה,  ׁשָ ֵמאֹות  מֶֹנה  ּוׁשְ ָנה  ׁשָ ִעים  ְוִתׁשְ ָחֵמׁש 
ָנה, ַוּיֹוֶלד ֶאת ֲחנֹוְך.  יט ַוְיִחי ֶיֶרד ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו  ָנה ּוְמַאת ׁשָ ים ׁשָ ִ ּשׁ ְוׁשִ
ֶיֶרד  ְיֵמי  ל  ּכָ ּוָבנֹות.  כ ַוִּיְהיּו  ִנים  ּבָ ַוּיֹוֶלד  ָנה,  ׁשָ מֶֹנה ֵמאֹות  ׁשְ ֶאת ֲחנֹוְך 
ָחֵמׁש  ֲחנֹוְך  ַוָּימֹת.  כא ַוְיִחי  ָנה,  ׁשָ ֵמאֹות  ע  ּוְתׁשַ ָנה  ׁשָ ים  ִ ּשׁ ְוׁשִ ִים  ּתַ ׁשְ
ָהֱאלִֹהים,  ֶאת  ֲחנֹוְך  ְך  ַלח.  כב ַוִּיְתַהּלֵ ְמתּוׁשָ ֶאת  ַוּיֹוֶלד  ָנה,  ׁשָ ים  ִ ּשׁ ְוׁשִ
ייתכן שהוא נביא  חנוך היה קרוב אל אלוקים ועסק בעבודתו.65 
ִנים  ּבָ ַוּיֹוֶלד  ָנה,  לֹׁש ֵמאֹות ׁשָ ַלח ׁשְ או צדיק. ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת ְמתּוׁשֶ
ָנה.  ׁשָ לֹׁש ֵמאֹות  ּוׁשְ ָנה  ׁשָ ים  ִ ּשׁ ְוׁשִ ְיֵמי ֲחנֹוְך ָחֵמׁש  ל  ּכָ ּוָבנֹות.  כג ַוְיִהי 
ְך ֲחנֹוְך ֶאת ָהֱאלִֹהים,  חנוך חי פחות שנים מאביו ומבנו.  כד ַוִּיְתַהּלֵ
י ָלַקח אֹתֹו ֱאלִֹהים. חנוך היה דמות חריגה ומעורפלת של  ְוֵאיֶנּנּו, ּכִ
צדיק.66 ייתכן שהקדוש ברוך הוא העלה אותו למרום, כשם שלקח 
את אליהו הנביא.67 בכמה ספרים מסופר כי חנוך נשאר במרום עד 
היום כמין מלאך, בדומה לאליהו.68 ושמא האלוקים לקח אותו להיות 
ַבע  ַלח ׁשֶ במחיצתו, כיוון שלא היה שייך לעולם הזה.  כה ַוְיִחי ְמתּוׁשֶ
ַאֲחֵרי  ַלח  ְמתּוׁשֶ ָלֶמְך   כו ַוְיִחי  ֶאת  ַוּיֹוֶלד  ָנה,  ׁשָ ּוְמַאת  ָנה  ׁשָ מִֹנים  ּוׁשְ
ִנים  ָנה, ַוּיֹוֶלד ּבָ ַבע ֵמאֹות ׁשָ ָנה ּוׁשְ מֹוִנים ׁשָ ִים ּוׁשְ ּתַ הֹוִלידֹו ֶאת ֶלֶמְך ׁשְ
ָנה,  ע ֵמאֹות ׁשָ ָנה ּוְתׁשַ ים ׁשָ ִ ּשׁ ע ְוׁשִ ׁשַ ַלח ּתֵ ל ְיֵמי ְמתּוׁשֶ ּוָבנֹות.  כז ַוִּיְהיּו ּכָ
ִים  ּתַ ַוָּימֹת. מתושלח היה זקן בני האדם בכתובים.  כח ַוְיִחי ֶלֶמְך ׁשְ
מֹו נַֹח, ֵלאמֹר: ֶזה  ן.  כט ַוִּיְקָרא ֶאת ׁשְ ָנה, ַוּיֹוֶלד ּבֵ ָנה ּוְמַאת ׁשָ מִֹנים ׁשָ ּוׁשְ
ר ֵאְרָרּה ה'. ייתכן  בֹון ָיֵדינּו, ִמן ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ נּו ּוֵמִעּצְ ֲעׂשֵ ְיַנֲחֵמנּו ִמצער ּמַ
שילד זה זכה בשמו, משום שכבר בלידתו נראה מיוחד במינו.69 נח 
נקרא על שם הנבואה, התקווה או התפילה לנחמה, הבאה מתוך 
חיי עמל ועצב. ואכן חייו הוכיחו שהוא היה תקוות האנושות, אך 
לא היה בכך כדי לנחם את האנושות ממעשיה ומעצבונה, שהרי 
הוא ומשפחתו לבדם ניצלו ולא הביאו לישועת האנושות הקיימת 

ַדְעּתֹו  יק ָהָיה ְוַקל ּבְ ְך ֲחנֹוְך. ַצּדִ כד ׀ ַוִּיְתַהּלֵ

דֹוׁש  ַהּקָ ְלִפיָכְך ִמֵהר  יַע,  ְלַהְרׁשִ ָלׁשּוב 
קֹו ֶוֱהִמיתֹו קֶֹדם ְזַמּנֹו, ְוֶזהּו  רּוְך הּוא ְוִסּלְ ּבָ
ִמיָתתֹו, ִלְכּתֹב: "ְוֵאיֶנּנּו"  תּוב ּבְ ה ַהּכָ ּנָ ִ ּשׁ ׁשֶ
י ָלַקח אֹתֹו.  נֹוָתיו: ּכִ עֹוָלם ְלַמּלֹאות ׁשְ ּבָ
ָך ֶאת  מֹו: "ִהְנִני לֵֹקַח ִמּמְ ִלְפֵני ְזַמּנֹו, ּכְ

ַמְחַמד ֵעיֶניָך" )יחזקאל כד, טז(: 

ּנּו ִנְבָנה ָהעֹוָלם:  ּמֶ ּמִ ן. ׁשֶ כח ׀ ַוּיֹוֶלד ּבֵ

בֹון  ִעּצְ ֶאת  ּנּו  ִמּמֶ ָיַנח  ְיַנֲחֵמנּו.  כט ׀ ֶזה 

ֵלי  א נַֹח לֹא ָהָיה ָלֶהם ּכְ ּלֹא ּבָ ָיֵדינּו. ַעד ׁשֶ
ה ְוהּוא ֵהִכין ָלֶהם, ְוָהְיָתה ָהָאֶרץ  ַמֲחֵרׁשָ
ּזֹוְרִעים  ׁשֶ ּכְ ִרים  ְוַדְרּדָ קֹוִצים  מֹוִציָאה 
ָהִראׁשֹון,  ָאָדם  ל  ׁשֶ ְלָלתֹו  ִמּקִ ים,  ִחּטִ
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ה  ֲאָדָמ֔ ִמן־ָה֣ ינּו  ָיֵד֔ ֣בֹון  ִעּצְְ ּוֵמֽ נּו֙  ֲעׂשֵ֙ ֽ ּמַ ִמֽ ַנֲֽחֵמ֤נּו  יְְ ה  ֞ ֶז֠

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

ַוּ֥יֹוֶלד  ָנ֑ה  ׁשָ ֵמ֖אֹת  ׁש  ַוֲֽחֵמ֥ ה  ָנ֔ ׁשָ ִעי֙ם  ִתׁשְְְ וְְ ָחֵמׁ֤ש  ַח  ֔נֹ

ה  ָנ֔ ִעי֙ם ׁשָ בְְְ ׁשִ ַ֤בע וְְ ֶמךְְְ ׁשֶ ֵמי־ֶל֔ ל־יְְ ִה֙י ּכָָ ַוֽיְְְ ִנ֖ים ּוָבֽנֹות׃  ּבָ

ן־־־ ּבֶ ַח  ִהי־֕נֹ ַוָּיֽמֹת׃    ַוֽיְְְ ָנ֑ה  ׁשָ ע ֵמ֖אֹות  ַב֥ ּוׁשְְְ

ֶאת־ ם וְְ ם ֶאת־ָח֥ ֖ ָנ֑ה ַוּ֣יֹוֶלד ֔נַֹח ֶאת־־־ׁשֵ ׁש ֵמ֖אֹות ׁשָ ֲחֵמ֥

ה  ֲאָדָמ֑ ָהֽ ֵנ֣י  ַעל־ּפְְ ָל֖רֹב  ם  ָאָד֔ ָהֽ ל  י־ֵהֵח֣ ֽ ּכִ ִה֙י  יְְְ ַוֽ ָיֶֽפת׃ 

֣נֹות  ֱאלִֹהי֙ם ֶאת־ּבְְ ֵני־ָהֽ ֤אּו בְְ ַוִּירְְְ ם׃  ָלֶהֽ ֥דּו  ֻיּלְְ ּוָב֖נֹות 

ר  ֥ ֹל ֲאׁשֶ ים ִמּכ֖ ָנׁשִ֔ ֤חּו ָלֶה֙ם  ַוִּיקְְְ ה  ּנָ ֵה֑ י טֹ֖בֹת  ֥ ּכִ ם  ָאָד֔ ָהֽ

ם  עָֹל֔ לְְ ָאָד֙ם  ָבֽ י  רּוִח֤ ֽלֹא־־־ָי֨דֹון  יה֗וה  ַוּ֣יֹאֶמר  רּו׃  ָחֽ ּבָ

ו 

ַוֲחֵמׁש  ָנה  ׁשָ ִעים  ְוִתׁשְ ָחֵמׁש  נַֹח  ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת  ֶלֶמְך  כולה.  ל ַוְיִחי 
ְבִעים  ְוׁשִ ַבע  ׁשֶ ֶלֶמְך  ְיֵמי  ל  ּכָ ּוָבנֹות.  לא ַוְיִהי  ִנים  ּבָ ַוּיֹוֶלד  ָנה,  ׁשָ ֵמאֹת 
ָנה, ַוּיֹוֶלד  ן ֲחֵמׁש ֵמאֹות ׁשָ ָנה, ַוָּימֹת.  לב ַוְיִהי נַֹח ּבֶ ַבע ֵמאֹות ׁשָ ָנה ּוׁשְ ׁשָ
ם ֶאת ָחם ְוֶאת ָיֶפת. מתחילת הספר ועד הנה אין נזכרים  נַֹח ֶאת ׁשֵ
שלושה בנים בשמותיהם. חכמים עסקו בשאלה אם סדר הופעתם 

כאן משקף את סדר הולדתם.70 

כאן נגמר ֵסֶפר ּתֹוְלדֹת ָאָדם, ובו שמותיהם של נציגים מתוך עשרת 
הדורות מאדם ועד נח, כמעט ללא פרטים עליהם. ֵסֶפר זה מסתיים 
בדור שבו מתחולל מפנה. על כן זוכה נח ליתר פירוט ולציון העובדה 
שכבר מלידתו נתלתה בו תקווה או נבואה שיביא לעולם מרפא 

ותקנה. ואכן, בדרך לא צפויה, בו יתחיל העולם החדש. 

האנושות מכזיבה
פרק ו פס' א–ח

אדם וחוה הפכו יודעי טוב ורע באכילתם מפרי עץ הדעת טוב ורע. בחירתם של צאצאיהם 
ברע מביאה לערעור ההצדקה לקיומם ולקיומם של היצורים הנלווים להם. 

ָהֲאָדָמה,  ֵני  ּפְ ַעל  ָלרֹב  האנושי  המין  ָהָאָדם,  ֵהֵחל  י  ּכִ ו  א ַוְיִהי  פרק 
דּו ָלֶהם.  ב ַוִּיְראּו ְבֵני ָהֱאלִֹהים, פירוש ראשון: בני המעמדות  ּוָבנֹות ֻיּלְ
העליונים, שאולי גדלו וטופחו בנפרד;71 כיוון שהאנושות התרבתה, 
הזה  לעולם  שהגיעו  מלאכים,72  שני:  פירוש  מעמדות.  בה  נוצרו 
ונכשלו  ניסיון,  גוף אנושי ותכונות אנושיות אחדות לשם  וקיבלו 
בו.73 אמנם הם חדלו מלהיות מלאכים, אך לצד היצרים האנושיים 
לפי  ָהָאָדם,  נֹות  ּבְ ֶאת  עילאיים.  כוחות  בהם  נותרו  להם,  שנוספו 
הפירוש הראשון, בנות המעמדות התחתונים. לפי הפירוש השני, 
ים  ה, ַוִּיְקחּו ָלֶהם ָנׁשִ י טֹבֹת, יפות ֵהּנָ כפשוטו, נשים מצאצאי אדם. ּכִ
ָחרּו, בין צעירות ובין מבוגרות, בין רווקות ובין נשואות,  ר ּבָ ִמּכֹל ֲאׁשֶ

בלא להתחשב בחוקים כלשהם. 

החברה אפשרה את שבירת הסדר. איש לא התערב ולא מחה כנגד 
פריצת הגדרות.  ג ועל כן - ַוּיֹאֶמר ה': לֹא ָידֹון, לא תישאר קבועה74 

ּנּו.  ּוִביֵמי נַֹח ָנָחה, ְוֶזה 'ְיַנֲחֵמנּו' — ָיַנח ִמֶמּ
ׁשֹון  ְך, ֵאין ַטַעם ַהּלָ הּו ּכָ ָפְרׁשֵ ְוִאם לֹא ּתְ
מֹו  ה ָצִריְך ִלְקרֹות ׁשְ ם, ְוַאּתָ ֵ  נֹוֵפל ַעל ַהּשׁ

ְמַנֵחם: 

י יּוָדן:  ָנה. ָאַמר ַרּבִ ן ֲחֵמׁש ֵמאֹות ׁשָ לב ׀ ּבֶ

ָנה  ל ַהּדֹורֹות הֹוִלידּו ְלֵמָאה ׁשָ ַעם ּכָ ַמה ּטַ
רּוְך  דֹוׁש ּבָ ְוֶזה ַלֲחֵמׁש ֵמאֹות? ָאַמר ַהּקָ
ִים ְוַרע  ּמַ ִעים ֵהם יֹאְבדּו ּבַ הּוא: ִאם ְרׁשָ
יִקים ֵהם ַאְטִריַח ָעָליו  יק ֶזה, ְוִאם ַצּדִ ְלַצּדִ
ַבׁש ֶאת ַמְעָינֹו ְולֹא  ה, ּכָ בֹות ַהְרּבֵ ַלֲעׂשֹות ּתֵ
ּלֹא  ֵדי ׁשֶ ָנה, ּכְ הֹוִליד ַעד ֲחֵמׁש ֵמאֹות ׁשָ
ין  ָבָניו ָראּוי ָלֳעָנׁשִ ּבְ דֹול ׁשֶ ְיֵהא ֶיֶפת ַהּגָ
ן ֵמָאה  ַער ּבֶ י ַהּנַ ְכִתיב: "ּכִ ּבּול, ּדִ ִלְפֵני ַהּמַ
)ישעיה סה, כ( — ָראּוי ְלֹעֶנׁש  ָנה ָימּות"  ׁשָ
ם  ן ּתֹוָרה: ֶאת ׁשֵ ֶלָעִתיד, ְוֵכן ִלְפֵני ַמּתַ
דֹול הּוא!  ֶאת ָחם ְוֶאת ָיֶפת. ַוֲהלֹא ֶיֶפת ַהּגָ

יק,  הּוא ַצּדִ ה ּדֹוֵרׁש ֶאת ׁשֶ ה ַאּתָ ִחּלָ ּתְ א ּבַ ֶאּלָ
ּנּו  ַאְבָרָהם ָיָצא ִמּמֶ הּוא ָמהּול, ְוׁשֶ ׁשֶ ְונֹוַלד ּכְ

ה )כו, ג(:  ית ַרּבָ ְבֵראׁשִ ְוכּו׳. ּבִ

פרק ו

ֹוְפִטים.  ִרים ְוַהּשׁ ֵני ַהּשָׂ ֵני ָהֱאלִֹהים. ּבְ ב ׀ ּבְ

ִרים  ֵני ָהֱאלִֹהים", ֵהם ַהּשָׂ ָבר ַאֵחר, "ּבְ ּדָ
ַאף  ָמקֹום,  ל  ׁשֶ ִליחּותֹו  ׁשְ ּבִ ַההֹוְלִכים 
ל 'ֱאלִֹהים'  ֶהם. ּכָ ֵהם ָהיּו ִמְתָעְרִבים ּבָ
ה  ְקָרא ְלׁשֹון ָמרּות, ְוֶזה יֹוִכיַח: "ְוַאּתָ ּמִ ּבַ ׁשֶ
"ְרֵאה  ד, טז(,  )שמות  ֵלאלִֹהים"  ּלֹו  ְהֶיה  ּתִ
ה.  י טֹבֹת ֵהּנָ יָך ֱאלִֹהים" )שם ז, א(: ּכִ ְנַתּתִ
ָהיּו  ֶ ִמּשׁ ִתיב,  ּכְ יּוָדן: "טבת"  י  ַרּבִ ָאַמר 
ה,  ֵנס ַלֻחּפָ ֶטת ִלּכָ ֶ ְמִטיִבין אֹוָתּה ְמֻקּשׁ
ה: ִמּכֹל  ִחּלָ דֹול ִנְכָנס ּובֹוֲעָלּה ּתְ ּגָ ָהָיה 
ַעל, ַאף ַהָּזָכר  עּוַלת ּבַ ָחרּו. ַאף ּבְ ר ּבָ ֲאׁשֶ

ֵהָמה:  ְוַהּבְ

ִיְתַרֵעם  לֹא  ָבָאָדם.  רּוִחי  ָידֹון  ג ׀ לֹא 

ִביל ָהָאָדם: ְלעָֹלם.  ׁשְ ְוָיִריב רּוִחי ָעַלי ּבִ
י ִאם  ִקְרּבִ ה רּוִחי ִנּדֹון ּבְ ְלֹאֶרְך ָיִמים; ִהּנֵ
ִחית ְוִאם ְלַרֵחם, לֹא ִיְהֶיה ָמדֹון ֶזה  ְלַהׁשְ
ם  ּגַ ׁשַ לֹוַמר ְלֹאֶרְך ָיִמים: ּבְ רּוִחי ְלעָֹלם, ּכְ ּבְ
ִביל  ׁשְ לֹוַמר ּבִ ם', ּכְ ּגַ ׁשֶ מֹו 'ּבְ ר. ּכְ הּוא ָבׂשָ

ל

לא

לב

א

ב
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התיועות  שובבה ר, משום שהאדם  ם הּוא ָבׂשָ ּגַ ׁשַ רּוִחי ָבָאָדם, במין האנושי ְלעָֹלם, ּבְ
שוב אינו מממש את עליונותו על שאר יצורי עולם; אף הוא בשר. 
ָנה. עד שיוכרע דינם, אתן להם ארכה של  ִרים ׁשָ ְוָהיּו ָיָמיו ֵמָאה ְוֶעׂשְ
מאה ועשרים שנה. אם לא ישתנו — ייפסק קיומה של האנושות 

במתכונתה הנוכחית. 

ִפִלים, הענקים. ייתכן שכונו כך, משום  וכאן מופיעה הערה:  ד ַהּנְ
שנפלו ִמדרגתם,75 או: משום שנפלאו משאר בני האדם.76 ָהיּו ָבָאֶרץ 
הנפילים נזכרים גם זמן רב לאחר מכן,  ֵכן.  ַאֲחֵרי  ְוַגם  ָּיִמים ָהֵהם  ּבַ
חלקם כיצורים אגדיים וחלקם כיצורים שהיו בפועל, אולי כשרידים 
ר  של אותם ענקים קדמונים, והם תולדת מה שמסופר כאן — ֲאׁשֶ
נֹות ָהָאָדם, ְוָיְלדּו ָלֶהם, את הנפילים. נפילים  ֵני ָהֱאלִֹהים ֶאל ּבְ ָיבֹאּו ּבְ
אלו אמנם אינם בני האלוהים בכל המובנים, אבל הם ענקים וכבירי 
ה  כוח. הנפילים היו מועטים, אך שלטו במקומות רבים בעולם.77 ֵהּמָ
ר ֵמעֹוָלם, אליהם מתכוונים כשמדברים על גיבורי קדם  ּבִֹרים ֲאׁשֶ ַהּגִ
ם, אנשים שעשו להם שם,  ֵ י ַהּשׁ עצומים, בדורות שלאחר מכן. ַאְנׁשֵ

שהמשיכו להזכיר אותם.

להרע,  ִהרבה  ָאֶרץ, המין האנושי  ּבָ ָהָאָדם  ָרַעת  ה  ַרּבָ י  ּכִ ה'  ה ַוַּיְרא 

ל ַהּיֹום. יצר אינו שלילי בהכרח. היצר  בֹת ִלּבֹו ַרק ַרע ּכָ ְוָכל ֵיֶצר ַמְחׁשְ
שונים.  לכיוונים  לפנות  העשוי  באדם,  והיוצר  הפועל  הכוח  הוא 
אצל חז"ל מופיע המושג 'יצר טוב',78 אבל כאן מדובר ביצר שהוא 
ה'  ה',  ֶחם  בלבד.  ו ַוִּיּנָ לרע  ביצריו  בחר להשתמש  רע. האדם  רק 
שנתלתה  התקווה  ָאֶרץ.  ּבָ ָהָאָדם  ֶאת  ה  ָעׂשָ י  ּכִ כביכול,  התחרט, 
הם  אלו  ִלּבֹו.  ֶאל  ב  ַוִּיְתַעּצֵ הכזיבה.  הבחירה,  יכולת  בעל  באדם, 
ביטויים אנתרופומורפיים, ביטויי האנשה כלפי מעלה, שמשמעם 

הוא שיצירת האדם נכשלה.79 

ָנֽה׃  ׁשָ ים  ִר֖ ֶעׂשְְְ וְְ ה  ֵמָא֥ יו  ָיָמ֔ ָה֣יּו  וְְ ר  ֑ ָבׂשָ ֣הּוא  ֖ם  ּגַ ׁשַ ּבְְ

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

ם  ָלֶה֑ ֖דּו  ָיֽלְְ וְְ ם  ָאָד֔ ָהֽ ֣נֹות  ֶאל־־־ּבְְ ֱאלִֹהי֙ם  ָהֽ ֵנ֤י  ָי֜בֹאּוּבְְ

ם׃ ֽ ֵ ַהׁשּ י  ֥ ׁשֵ עֹוָל֖ם ַאנְְְ ר ֵמֽ ֥ ים ֲאׁשֶ ּבִֹר֛ ַהּגִ ה  ֵהּ֧מָ

ֶצ֙ר  ל־־־ֵי֙ כָָ וְְ ֶרץ  ָא֑ ּבָ ם  ָאָד֖ ָהֽ ת  ָרַע֥ ה  ֛ ַרּבָ י  ֥ ּכִ יה֔וה  א  ַוַּי֣רְְְ

י־־־ ֽ ּכִ ֶ֣חם יה֔וה  ַוִּיּנָ ל־־־ַהּֽיֹום׃  ּכָָ ע  ַר֖ ק  ַר֥ ֹו  ִלּב֔ ֣בֹת  ׁשְְ ַמחְְְ

ַוּ֣יֹאֶמר  ֹו׃  ֖ב ֶאל־־־־־ִלּבֽ ַעּצֵ ַוִּיתְְְ ֶרץ  ָא֑ ּבָ ם  ָאָד֖ ה ֶאת־ָהֽ ֥ ָעׂשָ

מפטיר

י ֵכן  ר ְוַאף ַעל ּפִ ׂשָ הּוא ּבָ ם זֹאת ּבֹו ׁשֶ ּגַ ׁשֶ
ֵאינֹו ִנְכָנע ְלָפַני, ּוָמה ִאם ִיְהֶיה ֵאׁש אֹו 
בֹוָרה"  י ּדְ ְמּתִ ּקַ ּיֹוֵצא ּבֹו: "ַעד ׁשַ ה. ּכַ ָבר ָקׁשֶ ּדָ
ה  ַאּתָ י', ְוֵכן: "ׁשָ ְמּתִ ּקַ מֹו 'ׁשֶ )שופטים ה, ז( ּכְ

ה', ַאף  ַאּתָ מֹו 'ׁשֶ י" )שם ו, יז( ּכְ ר ִעּמִ ְמַדּבֵ
ם': ְוָהיּו ָיָמיו ְוגֹו׳. ַעד  ּגַ ׁשֶ מֹו 'ּבְ ם' ּכְ ּגַ ׁשַ 'ּבְ
י,  ָנה ַאֲאִריְך ָלֶהם ַאּפִ ִרים ׁשָ ֵמָאה ְוֶעׂשְ
ְוִאם לֹא ָיׁשּובּו — ָאִביא ֲעֵליֶהם ַמּבּול. 
ּבּול  ּנֹוַלד ֶיֶפת ַעד ַהּמַ ֶ ְוִאם ּתֹאַמר, ִמּשׁ
ם ּוְמֻאָחר  ָנה? ֵאין ֻמְקּדָ א ֵמָאה ׁשָ ֵאינֹו ֶאּלָ
ִרים  זּוָרה ֶעׂשְ ֵזָרה ּגְ ָבר ָהְיָתה ַהּגְ ּתֹוָרה, ּכְ ּבַ
הֹוִליד נַֹח ּתֹוָלדֹות, ְוֵכן ָמִצינּו  ָנה קֶֹדם ׁשֶ ׁשָ
ָדה  י ַאּגָ ֵסֶדר עֹוָלם )סוף פכ״ח(. ֵיׁש ִמְדְרׁשֵ ּבְ
ׁשּוטֹו:  "לֹא ָידֹון", ֲאָבל ֶזה ִצְחצּוַח ּפְ ים ּבְ ַרּבִ

ילּו ֶאת  ְפלּו ְוִהּפִ ּנָ ם ׁשֶ ִפִלים. ַעל ׁשֵ ד ׀ ַהּנְ

ָהעֹוָלם, ּוִבְלׁשֹון ִעְבִרית ְלׁשֹון ֲעָנִקים הּוא: 
יֵמי ּדֹור ֱאנֹוׁש ּוְבֵני ַקִין:  ָּיִמים ָהֵהם. ּבִ ּבַ

ָאְבָדן  ָראּו ּבְ י ׁשֶ ְוַגם ַאֲחֵרי ֵכן. ַאף ַעל ּפִ

ְוֵהִציף  ָעָלה אֹוְקָינֹוס  ׁשֶ ל ּדֹור ֱאנֹוׁש,  ׁשֶ
ּבּול  ַהּמַ ּדֹור  ִנְכַנע  ִליׁש ָהעֹוָלם, לֹא  ׁשְ
יֹוְלדֹות  ָהיּו  ר ָיבֹאּו.  ֲאׁשֶ ֵמֶהם:  ִלְלֹמד 
קֹום:  ּמָ ּבִֹרים. ִלְמרֹד ּבַ מֹוָתם: ַהּגִ ֲעָנִקים ּכְ
מֹות: ִעיָרד  ׁשֵ בּו ּבְ ּקְ ּנִ ם. אֹוָתם ׁשֶ ֵ י ַהּשׁ ַאְנׁשֵ

ם ָאְבָדן,  ְקְראּו ַעל ׁשֵ ּנִ ֵאל, ׁשֶ ְמחּוָיֵאל ְמתּוׁשָ
מֹון,  ּמָ י ׁשִ ָבר ַאֵחר, ַאְנׁשֵ ׁשּו. ּדָ ּמֹוחּו ְוֻהּתְ ּנִ ׁשֶ

מּו ֶאת ָהעֹוָלם:  ּמְ ִ ּשׁ ׁשֶ

ָהְיָתה  ֶנָחָמה  ה.  ָעׂשָ י  ּכִ ה׳  ֶחם  ו ׀ ַוִּיּנָ

ָהָיה  ִאּלּו  ׁשֶ ְחּתֹוִנים,  ּתַ ּבַ ָראֹו  ּבְ ׁשֶ ְלָפָניו 
ית  ְבֵראׁשִ ִמן ָהֶעְליֹוִנים ָהָיה ַמְמִריָדן, ּבִ
ב. ָהָאָדם "ֶאל ִלּבֹו"  ה )כז, ד(: ַוִּיְתַעּצֵ ַרּבָ
ל ָמקֹום  ְבּתֹו ׁשֶ ַמֲחׁשַ ל ָמקֹום, ָעָלה ּבְ ׁשֶ
ָבר  ּדָ אּוְנְקלֹוס.  ְרּגּום  ּתַ ֶזהּו  ְלַהֲעִציבֹו, 
ל  ׁשֶ ְבּתֹו  ַמְחׁשַ ֶנֶהְפָכה  ֶחם",  "ַוִּיּנָ ַאֵחר, 
ין, ָעָלה  ת ַהּדִ ת ַרֲחִמים ְלִמּדַ ּדַ ָמקֹום ִמּמִ
ה  ָעׂשָ ָאָדם ׁשֶ ֲעׂשֹות ּבָ ָבה ְלָפָניו ַמה ּלַ ַמְחׁשָ ּבְ
ְקָרא ְלׁשֹון  ּמִ ּבַ ל ְלׁשֹון ִנחּום ׁשֶ ָאֶרץ, ְוֵכן ּכָ ּבָ
ֲעׂשֹות: "ּוֶבן ָאָדם ְוִיְתֶנָחם"  ִנְמָלְך ַמה ּלַ
)במדבר כג, יט(, "ְוַעל ֲעָבָדיו ִיְתֶנָחם" )דברים 

ֶחם ה׳ ַעל ָהָרָעה" )שמות לב, יד(,  לב, לו(, "ַוִּיּנָ

ם  ּלָ י" )שמואל א' טו, יא(, ּכֻ י ִהְמַלְכּתִ י ּכִ "ִנַחְמּתִ
ב ֶאל  ָבה ַאֶחֶרת ֵהם. "ַוִּיְתַעּצֵ ְלׁשֹון ַמְחׁשָ
ה ָיָדיו,  ל ַעל ָאְבַדן ַמֲעׂשֵ ִלּבֹו" — ִנְתַאּבֵ
נֹו" )שמואל ב' יט,  ֶלְך ַעל ּבְ מֹו: "ֶנֱעַצב ַהּמֶ ּכְ
יִנים: ּגֹוי ֶאָחד  י ִלְתׁשּוַבת ַהּמִ ַתְבּתִ ג(. ְוזֹו ּכָ
ן ָקְרָחה, ָאַמר  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ַאל ֶאת ַרּבִ ׁשָ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ם מֹוִדים ׁשֶ לֹו: ֵאין ַאּתֶ
רֹוֶאה ֶאת ַהּנֹוָלד? ָאַמר לֹו: ֵהן. ָאַמר לֹו: 
ב ֶאל ִלּבֹו"? ָאַמר לֹו:  ִתיב: "ַוִּיְתַעּצֵ ְוָהא ּכְ
ן ָזָכר ִמָּיֶמיָך? ָאַמר לֹו: ֵהן.  נֹוַלד ְלָך ּבֵ
י  ַמְחּתִ יָת? ָאַמר לֹו: ׂשָ ָאַמר לֹו: ּוֶמה ָעׂשִ
י ֶאת ַהּכֹל. ָאַמר לֹו: ְולֹא ָהִייָת  ְחּתִ ּמַ ְוׂשִ
ַעת  ׁשְ ּבִ לֹו:  ָאַמר  ּסֹופֹו ָלמּות?  ׁשֶ יֹוֵדַע 
ֶאְבָלא.  ֶאְבָלא  ַעת  ׁשְ ּבִ ֶחְדָוָתא,  ֶחְדָוָתא 

ד

ה

ו

ז



7879

נחבראשית ו

לנו  המוכרת  האנושות  נח אמנם 
השתלשלה גם מאדם הראשון, אך הקשר 
הישיר שלה הוא דווקא עם נח. ומכאן בא 
הביטוי הרווח בדברי חז"ל )למשל משנה 

נדרים ג,יא; בבא קמא לח ע"א; סנהדרין 
נט( — 'בני נח', בניה של דמות שחיה בדור 
שפל עד מאוד, ובכל זאת החליטה לצעוד 

בנתיב שמוצא חן בעיני ה'. 

ֵנ֣י  ּפְְ ֵמַעל֙  אִת֙י  ָר֙ ר־ּבָ ֲאׁשֶ ם  ָאָד֤ ֶאת־ָהֽ ה  ֶח֨ ֶאמְְְ יה֗וה 

ַעד־־־֣עֹוף  וְְ ֶמׂש  ַעד־־־ֶר֖ ה  ֵהָמ֔ ַעד־־־ּבְְ ָאָד֙ם  ֵמֽ ה  ֲאָדָמ֔ ָהֽ

ֵעיֵנ֥י  ּבְְ ן  ֵח֖ ָצא  ַח ָמ֥ ֕נֹ וְְ ם׃  יִתֽ י ֲעׂשִ ֥ ּכִ י  ּתִ מְְְ ִנַח֖ י  ֥ ּכִ ִים  ָמ֑ ָ ַהׁשּ

יהֽוה׃

יו  ֽדֹרָֹת֑ ים ָהָי֖ה ּבְְ ִמ֥ יק ּתָ ֛ יׁש ַצּדִ ֣דֹת ֔נַֹח ֗נַֹח ִא֥ ֹולְְ ה ּתֽ ּלֶ ֵא֚

ה ָבִנ֑ים  ֣ לֹׁשָ ֖נַֹח ׁשְְ ַוּ֥יֹוֶלד  ־־־ֽנַֹח׃  ךְְְ ַהּלֶ תְְְ ים ִהֽ ֱאלִֹה֖ ֶאת־־־ָהֽ

ֵנ֣י  ֶרץ ִלפְְְ ָהָא֖ ת  ֵח֥ ָ ׁשּ ַוּתִ ֶאת־ָיֶֽפת׃  וְְ ם  ם ֶאת־ָח֥ ֖ ֶאת־ׁשֵ

ים ֶאת־ א ֱאלִֹה֛ רְְְ ַוַּי֧ ס׃  ֶרץ ָחָמֽ ֵל֥א ָהָא֖ ּמָ ַוּתִ ים  ֱאלִֹה֑ ָהֽ

הנח נח

רּוְך  דֹוׁש ּבָ ה ִלְפֵני ַהּקָ ְך ַמֲעׂשֵ ָאַמר לֹו: ּכָ
ּסֹוָפן  ׁשֶ ְלָפָניו  לּוי  ּגָ ׁשֶ י  ּפִ הּוא, ַאף ַעל 
ִביל  ׁשְ ָבְרָאן, ּבִ ָדן לֹא ִנְמַנע ִמּלְ ַלֲחטֹא ּוְלַאּבְ

יִקים ָהֲעִתיִדים ַלֲעמֹד ֵמֶהם:  ּדִ ַהּצַ

הּוא  ָהָאָדם.  ֶאת  ֶאְמֶחה   ז ׀ ַוּיֹאֶמר ה׳ 

ְוֶאְמֶחה אֹותֹו,  ְוָאִביא ָעָליו ַמִים  ָעָפר 
ַעד  ֵמָאָדם  ִמחּוי:  ְלׁשֹון  ֶנֱאַמר  ְלָכְך 
ָבר  ם. ּדָ ְרּכָ ִחיתּו ּדַ ֵהָמה. ַאף ֵהם ִהׁשְ ּבְ

ִביל ָהָאָדם, ְוֵכיָון  ׁשְ ַאֵחר, ַהּכֹל ִנְבָרא ּבִ
י  י ּכִ י ִנַחְמּתִ ֵאּלּו: ּכִ ֶלה ַמה ּצֶֹרְך ּבְ הּוא ּכָ ׁשֶ
ר  ֲעׂשֹות ַעל ֲאׁשֶ י ַמה ּלַ ְבּתִ יִתם. ָחׁשַ  ֲעׂשִ

יִתים: ֲעׂשִ

יק. הֹוִאיל  ה ּתֹוְלדֹת ֹנַח ֹנַח ִאיׁש ַצּדִ ט ׀ ֵאּלֶ

יק  ֱאַמר: "ֵזֶכר ַצּדִ ּנֶ ְבחֹו, ׁשֶ ׁשִ ר ּבְ ירֹו ִסּפֵ ְוִהְזּכִ
ר  ִעּקַ ְדָך ׁשֶ ָבר ַאֵחר, ִלּמֶ ִלְבָרָכה" )משלי י, ז(. ּדָ
ים טֹוִבים:  יִקים ַמֲעׂשִ ל ַצּדִ ּתֹוְלדֹוֵתיֶהם ׁשֶ
אֹותֹו  ים  ּדֹוְרׁשִ ֵמַרּבֹוֵתינּו  ֵיׁש  דֹרָֹתיו.  ּבְ

יִקים  דֹור ַצּדִ ן ִאּלּו ָהָיה ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ ַבח: ּכָ ְלׁשֶ

ים אֹותֹו  ּדֹוְרׁשִ ׁשֶ ְוֵיׁש  יֹוֵתר.  יק  ַצּדִ ָהָיה 
יק, ְוִאּלּו ָהָיה  ִלְגַנאי: ְלִפי ּדֹורֹו ָהָיה ַצּדִ
ב ִלְכלּום:  ל ַאְבָרָהם לֹא ָהָיה ֶנְחׁשָ דֹורֹו ׁשֶ ּבְ
ְך ֹנַח. ּוְבַאְבָרָהם הּוא  ֶאת ָהֱאלִֹהים ִהְתַהּלֶ

י ְלָפָניו" )להלן כד,  ְכּתִ ר ִהְתַהּלַ אֹוֵמר: "ֲאׁשֶ
ֲאָבל  ְלָתְמכֹו,  ַסַעד  ָצִריְך  ָהָיה  נַֹח  מ(, 
ִצְדקֹו  ּבְ ְך  ּוְמַהּלֵ ִמְתַחֵּזק  ָהָיה  ַאְבָרָהם 
ּה  ּמּוׁשָ ְך. ְלׁשֹון ָעָבר. ְוֶזהּו ׁשִ ֵמֵאָליו: ִהְתַהּלֶ
א  ת ְלַהּבָ ׁשֶ ּמֶ ֵבד, ְמׁשַ ָלׁשֹון ּכָ ל ָלֶמ״ד ּבְ ׁשֶ
ְך"  ִהְתַהּלֵ ָלׁשֹון ֶאָחד: "קּום  ּבְ ָעַבר  ּוְלׁשֶ
ָעַבר;  ְך נַֹח" ְלׁשֶ א, "ִהְתַהּלֶ )להלן יג, יז( ְלַהּבָ

א,  ַעד ֲעָבֶדיָך" )שמואל א' יב, יט( ְלַהּבָ ל ּבְ ּלֵ "ִהְתּפַ
ִית ַהֶּזה" )מלכים א'  ל ֶאל ַהּבַ ּלֵ "ּוָבא ְוִהְתּפַ
רֹאׁשֹו  ּבְ ַהָּוי״ו ׁשֶ א ׁשֶ ח, מב( ְלׁשֹון ָעָבר, ֶאּלָ

א:  הֹוְפכֹו ְלַהּבָ

ֵחת. ְלׁשֹון ֶעְרָוה ַוֲעבֹוָדה ָזָרה,  ָ ּשׁ יא ׀ ַוּתִ

ִחית  י ִהׁשְ ִחתּון" )דברים ד, טז(, "ּכִ ׁשְ ן ּתַ מֹו: "ּפֶ ּכְ
ֵלא ָהָאֶרץ  ּמָ ר" )להלן פסוק יב(: ַוּתִ ׂשָ ּבָ ל  ּכָ

ֵזל:  ָחָמס. ּגָ

ֵני ָהֲאָדָמה, ֵמָאָדם  ָראִתי ֵמַעל ּפְ ר ּבָ ז ַוּיֹאֶמר ה': ֶאְמֶחה ֶאת ָהָאָדם ֲאׁשֶ

יִתם. האדם  ֲעׂשִ י  ּכִ י  ִנַחְמּתִ י  ּכִ ָמִים,  ָ ַהּשׁ ְוַעד עֹוף  ֶרֶמׂש  ַעד  ֵהָמה  ּבְ ַעד 
איננו רק אחרון הברואים ונזר הבריאה; הוא תכלית הבריאה. אם 
יימחה מן העולם, לא תהיה משמעות לקיומם של שאר היצורים. 
רק האדם הוא היכול לכוון את העצמים והיצורים הרבים הממלאים 
את העולם, למשמעות. בהיעדרו — כל אותן הוויות מאבדות את 
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ֵעיֵני ה'. נראה שבשל  ח ְורק איש אחד מכלל האנושות — נַֹח ָמָצא ֵחן ּבְ

מעלותיו בחר הקדוש ברוך הוא בנח כאבי האנושות החדשה, לאחר 
שהתאכזב משאר צאצאיו של אדם. 

לקראת המבול 
פרק ו פס' ט — פרק ז פס' ו

על ההפקרות המינית שנזכרה בסוף הפרשה הקודמת, נוסף גם גזל. ועל כך נגזר דינה של 
האנושות, ועמה עולם החי שביבשה, להיספות במבול. רק נציגות מינימלית של העולם 

הקודם תינצל מן הפורענות ותהפוך לגרעינו של העולם החדש.

ִמים ָהָיה  יק, ּתָ ה ּתֹוְלדֹת נַֹח, קיצור תולדות חייו: נַֹח היה ִאיׁש ַצּדִ ט ֵאּלֶ

ְך נַֹח. נח היה מחובר  דֹרָֹתיו, בניגוד לסביבתו. ֶאת ָהֱאלִֹהים ִהְתַהּלֶ ּבְ
לאלוקים, הגה בו וחי עמו. בתקופה זו, קודם שניתנו מצוות לבני 
האדם, הקשר לאלוקים לא התבטא במעשים מוכתבים. על נח, על 
חנוך לפניו ועל אברהם אחריו נאמר שהיו מתהלכים את האלוקים 
או לפניו.1 האלוקים היה נושא חייהם, ולכן הם היו בחיריו.  י ַוּיֹוֶלד 

ם, ֶאת ָחם ְוֶאת ָיֶפת.  ה ָבִנים: ֶאת ׁשֵ לֹׁשָ נַֹח ׁשְ

עד כאן מתואר נח כאדם פרטי, ומכאן יעבור הכתוב לספר על קורות 
ֵחת ָהָאֶרץ ִלְפֵני  ָ ּשׁ העולם, ועל תפקידו החשוב של נח בהם.  יא ַוּתִ
ֵלא ָהָאֶרץ ָחָמס. היעדר החוק והסדר, שתואר לעיל  ּמָ ַוּתִ ָהֱאלִֹהים, 
ביחס ללקיחת הנשים ִמּכֹל ֲאֶׁשר ָּבָחרּו,2 לא נותר רק בתחום המיני. 

  הרחבות

פרשת נח

ח

ט

י

יא

יב
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לםרתת ה בול השחיתות התבטאה גם בכך שהחזקים השתלטו על החלשים, ובכך 
שהאנשים החלו לגזול ולחטוף זה מזה את רכושם. כך התבטלה 
ָחָתה,  ה ִנׁשְ אפשרות הקניין והבעלות.  יב ַוַּיְרא ֱאלִֹהים ֶאת ָהָאֶרץ ְוִהּנֵ
ְרּכֹו ַעל ָהָאֶרץ. נראה שמבחינת הגורמים  ר ֶאת ּדַ ׂשָ ל ּבָ ִחית ּכָ י ִהׁשְ ּכִ
הסביבתיים חיי האנושות היו נוחים ושקטים, בדומה לחייהם של 
מי ששוכנים באזור קו המשווה.3 ואולם במקום להיות מאושרים 
בחלקם, הם ניצלו לרעה את השפע שבהישג ידם, גזלו ולא הכירו 
בחוקי קניין ובסדרי חברה. בעולמם לא התקיימו גבולות ותיחומים.

לפי חשבונותי וסדרי,  ְלָפַני,  א  ּבָ ר  ׂשָ ּבָ ל  ּכָ ְלנַֹח: ֵקץ  יג ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים 

ֵניֶהם,  י ָמְלָאה ָהָאֶרץ ָחָמס ִמּפְ הגיע סופם של כל היצורים החיים, ּכִ
ִחיָתם ֶאת ָהָאֶרץ. אשחית אותם עם הארץ עצמה. אולם  ְוִהְנִני ַמׁשְ
ַבת  ּתֵ ְלָך  ה  נבחרת להמשיך את האנושות,  יד ֲעׂשֵ מכיוון שאתה 
ָבה.  ה ֶאת ַהּתֵ ֲעׂשֶ ים, תאים תאים ּתַ ֲעֵצי גֶֹפר, עצים קלים יחסית, ִקּנִ
זפת  מין   — בסיסי  בִעטרן  ּכֶֹפר,  ּבַ ּוִמחּוץ  ִית  ִמּבַ אָֹתּה  ַזֵּפת   , ְוָכַפְרּתָ

ֵהָמה  ר. ֲאִפּלּו ּבְ ׂשָ ל ּבָ ִחית ּכָ י ִהׁשְ יב ׀ ּכִ

ֵאיָנן ִמיָנן:  ַחָּיה ָועֹוף ִנְזָקִקין ְלׁשֶ

ה מֹוֵצא  ַאּתָ ל ָמקֹום ׁשֶ ר. ּכָ ׂשָ ל ּבָ יג ׀ ֵקץ ּכָ

ָאה ָלעֹוָלם ְוהֹוֶרֶגת  ְרָלמּוְסָיא ּבָ ְזנּות, ַאְנּדַ
י ָמְלָאה ָהָאֶרץ ָחָמס. לֹא  טֹוִבים ְוָרִעים: ּכִ
ֵזל: ֶאת ָהָאֶרץ.  א ַעל ַהּגָ יָנם ֶאּלָ ַזר ּדִ ם ּגְ ֶנְחּתַ
ֵצאִתי ֶאת  מֹו ִמן ָהָאֶרץ, ְודֹוֶמה לֹו: "ּכְ ּכְ
ָהִעיר" )שמות ט, כט( ִמן ָהִעיר. "ָחָלה ֶאת ַרְגָליו" 
ָבר ַאֵחר, "ֶאת  )מלכים א' טו, כג( ִמן ַרְגָליו. ּדָ

ל  ה ְטָפִחים ׁשֶ לֹׁשָ ַאף ׁשְ ָהָאֶרץ", ִעם ָהָאֶרץ, ׁשֶ
ׁשּו:  ּטְ ׁשְ ה ִנּמֹוחּו ְוִנּטַ ֲחֵרׁשָ עֶֹמק ַהּמַ

ָלה  ה ֶרַוח ְוַהּצָ ַבת. ַהְרּבֵ ה ְלָך ּתֵ יד ׀ ֲעׂשֵ

ֵדי  ּכְ ִבְנָין ֶזה?  ּבְ ה ִהְטִריחֹו  ְוָלּמָ ְלָפָניו, 
ּה  ּבּול ָעסּוק ּבָ י ּדֹור ַהּמַ ִּיְראּוהּו ַאְנׁשֵ ׁשֶ
ָנה ְוׁשֹוֲאִלין אֹותֹו: ַמה  ִרים ׁשָ ֵמָאה ְוֶעׂשְ
דֹוׁש  ֹּזאת ְלָך? ְוהּוא אֹוֵמר ָלֶהם: ָעִתיד ַהּקָ
רּוְך הּוא ְלָהִביא ַמּבּול ָלעֹוָלם, אּוַלי  ּבָ
ין  ה ִמּמִ מֹו. ְוָלּמָ ְך ׁשְ ָיׁשּובּו: ֲעֵצי ֹגֶפר. ּכָ
חֹות  ְגַזר ֲעֵליֶהם ִלּמָ ּנִ ְפִרית ׁשֶ ם ּגָ  ֶזה? ַעל ׁשֵ
ֵהָמה  ים. ְמדֹוִרים ְמדֹוִרים ְלָכל ּבְ ּבֹו: ִקּנִ
י. ּוָמִצינּו  ְלׁשֹון ֲאַרּמִ ּכֶֹפר. ֶזֶפת ּבִ ְוַחָּיה: ּבַ
ה, ַעל  ל מֹׁשֶ ֵתָבתֹו ׁשֶ ְפָרא'. ּבְ ְלמּוד 'ּכֻ ּתַ ּבַ
ֹחֶמר  ּבְ ָּיּה  ּדַ ים,  ׁשִ ּתָ ִים  ַהּמַ ָהיּו  ׁשֶ ְיֵדי 
ּלֹא  ֵדי ׁשֶ חּוץ, ְועֹוד ּכְ ְפִנים ְוֶזֶפת ִמּבַ ִמּבִ
ל ֶזֶפת, ֲאָבל  יק ֵריַח ַרע ׁשֶ ָיִריַח אֹותֹו ַצּדִ
ִית ּוִמחּוץ:  ָתּה ִמּבַ ִים ִזּפְ ֵני ֹחֶזק ַהּמַ אן ִמּפְ ּכָ

ר ֶאת־־ ֛ ׂשָ ל־ּבָ ּכָָ ית  ִח֧ י־־ִהׁשְְְ ֽ ּכִ ָתה  ָח֑ ִנׁשְְְ ֣ה  ִהּנֵ וְְ ֶרץ  ָהָא֖

ץ  ֗נַֹח ֵק֤ ים לְְ ֶרץ׃   ַוּ֨יֹאֶמר ֱאלִֹה֜ ֹו ַעל־־ָהָאֽ ּכ֖ רְְְ ּדַ

ם  ֵניֶה֑ ס ִמּפְְ ֶרץ ָחָמ֖ ה ָהָא֛ ָא֥ לְְ י־ָמֽ ּכִ י  ָפַנ֔ א לְְ ֣ ּבָ ֙ר  ׂשָ ל־־ּבָ ּכָָ

ת ֲעֵצי־־ ַב֣ ּתֵ ָך֙  ֤ה לְְ ֶרץ׃ ֲעׂשֵ ם ֶאת־ָהָאֽ ִחיָת֖ ִנ֥י ַמׁשְְְ ִהנְְ וְְ

ִית  ֥ ִמּבַ ּה  ֥ אָֹת֛ ּתָ ָכַֽפרְְְ וְְ ָב֑ה  ה ֶאת־ַהּתֵ ֣ ֲעׂשֶ ֽ ּתַ ֖ים  ִקּנִ ֔גֶֹפר 

השולם

ברוש 
)גופר?(

ארז 
)גופר?(

הברוש  עם  אותם  שזיהו  גֶֹפר היו  ֲעֵצי 
)Cupressus(, שהוא עץ עמיד במים ומתאים 
עם  אותם  שזיהו  והיו  ספינות,  לבניית 

ממיני  Cedar(, אחד  )באנגלית:  הקדרוס 
תרגמו:  השבעים  )אונקלוס(.  הארז 

מרובעים ומהוקצעים.
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