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 מבנה הפרק 

 יצירת האדם 

ץ   ד  רֶּ ֲעׂשֹות ה' ֱאלִֹהים אֶּ יֹום  ב ְ ם  ְראָּׁ ִהב ָּׁ ב ְ ץ  רֶּ אָּׁ ְוהָּׁ ַמִים  ָּׁ ַהש   ה תֹוְלדֹות  ֶּ ֵאל 

ִים: מָּׁ ָּׁ ל ה   ְוש  ְוכָּׁ ץ  רֶּ אָּׁ בָּׁ ִיְהיֶּה  ם  רֶּ טֶּ ה  דֶּ ָּׁ ַהׂש  יַח  ׂשִ ם  - ְוכֹל  רֶּ טֶּ ה  דֶּ ָּׁ ַהׂש  ב  ֵעׂשֶּ

ַעל ֱאלִֹהים  ה'  ִהְמִטיר  לֹא  י  כ ִ ח  ת-ִיְצמָּׁ אֶּ ַלֲעֹבד  ַאִין  ם  דָּׁ ְואָּׁ ץ  רֶּ אָּׁ - הָּׁ

ה: מָּׁ ֲאדָּׁ ה ִמן ו   הָּׁ ת- ְוֵאד ַיֲעלֶּ ה אֶּ קָּׁ ץ ְוִהש ְ רֶּ אָּׁ ל-הָּׁ ה:-כ ָּׁ מָּׁ ֲאדָּׁ ֵני הָּׁ ְ ר   ז   פ  יצֶּ ַוי ִ

אֶּ  ֱאלִֹהים  ִמן-תה'  ר  פָּׁ עָּׁ ם  דָּׁ אָּׁ ַוְיִהי  -הָּׁ ים  ַחי ִ ַמת  ִנש ְ יו  ָּׁ ַאפ  ב ְ ח  ַ פ  ַוי ִ ה  מָּׁ ֲאדָּׁ הָּׁ

ש  ַחי ָּׁה:  פֶּ ם ְלנֶּ דָּׁ אָּׁ    הָּׁ

 נטיעת גן עדן

ן ח ג ַ ֱאלִֹהים  ה'  ע  ַ ט  ת- ַוי ִ אֶּ ם  ָּׁ ש  ם  ַוי ָּׁׂשֶּ ם  דֶּ ִמק ֶּ ן  ֵעדֶּ ר  -ב ְ ֶּ ֲאש  ם  דָּׁ אָּׁ הָּׁ

ר: ִמן ט    יָּׁצָּׁ ֱאלִֹהים  ה'  ֲאדָּׁ -ַוי ְַצַמח  להָּׁ כ ָּׁ ה  ְוטֹוב -מָּׁ ה  ְלַמְראֶּ ד  ְחמָּׁ נֶּ ֵעץ 

ע:  רָּׁ וָּׁ טֹוב  ַעת  ַהד ַ ְוֵעץ  ן  ַהג ָּׁ תֹוְך  ב ְ ים  ַהַחי ִ ְוֵעץ  ל  ן   י  ְלַמֲאכָּׁ ֵמֵעדֶּ יֵֹצא  ר  הָּׁ ְונָּׁ

ת אֶּ קֹות  ים:-ְלַהש ְ אש ִ רָּׁ ה  עָּׁ ְלַאְרב ָּׁ יָּׁה  ְוהָּׁ ֵרד  ָּׁ ִיפ  ם  ָּׁ ו ִמש   ן  ד   יא    ַהג ָּׁ חָּׁ אֶּ הָּׁ ם  ֵ ש 

ֹון יש  ִ ל  פ  ֵֹבב ֵאת כ ָּׁ ר-הו א ַהס  ֶּ ה ֲאש  ץ ַהֲחִוילָּׁ רֶּ ב:-אֶּ ם ַהז ָּׁהָּׁ ָּׁ ץ   יב  ש  רֶּ אָּׁ ו זֲַהב הָּׁ

ַֹהם: ַהש   ן  בֶּ ְואֶּ דַֹלח  ַהב ְ ם  ָּׁ ש  טֹוב  ם יג    ַהִהוא  ֵ הו א  -ְוש  יחֹון  ג ִ ִני  ֵ ַהש   ר  הָּׁ ַהנ ָּׁ

ל כ ָּׁ ֵאת  ֹוֵבב  :-ַהס  ו ש  כ  ץ  רֶּ הַ  יד    אֶּ הו א  ל  קֶּ ִחד ֶּ י  ִליש ִ ְ ַהש   ר  הָּׁ ַהנ ָּׁ ם  ֵ הֵֹלְך  ְוש 

ת: ְרִביִעי הו א ְפרָּׁ ר הָּׁ הָּׁ ו ר ְוַהנ ָּׁ   ִקְדַמת ַאש  

 
 

 ציווי ה' לאדם
 

ת טו ח ה' ֱאלִֹהים אֶּ ק ַ ֵחהו  ְבַגן -ַוי ִ ם ַוי ַנ ִ דָּׁ אָּׁ :-הָּׁ ה  ְמרָּׁ ָּׁ ה  ו ְלש  ְבדָּׁ ן ְלעָּׁ ַוְיַצו   טז   ֵעדֶּ

ם ֵלאֹמר-ה' ֱאלִֹהים ַעל דָּׁ אָּׁ ֹל ֵעץ  הָּׁ אֵכל:-ִמכ  ֹ כֹל ת  ן אָּׁ ַעת   יז    ַהג ָּׁ ו ֵמֵעץ ַהד ַ

מו ת: ָּׁ ו  מֹות ת  נ  ֶּ ְלךָּׁ ִממ  יֹום ֲאכָּׁ י ב ְ ו  כ ִ נ  ֶּ ע לֹא ֹתאַכל ִממ  רָּׁ  טֹוב וָּׁ

 

 צורך האדם בחברה 
ר ה' ֱאלִֹהים יח ה-לֹא ַוי ֹאמֶּ ֱעׂשֶּ ֹו אֶּ ם ְלַבד  דָּׁ אָּׁ ֹו: -טֹוב ֱהיֹות הָּׁ ְגד  נֶּ ֹו ֵעזֶּר כ ְ  ל 

 

קריאת השמות  
 לחיות 
 

ֱאלִֹהים  יט ה'  ר  צֶּ ל-ִמן  ַוי ִ כ ָּׁ ה  מָּׁ ֲאדָּׁ ל-הָּׁ כ ָּׁ ְוֵאת  ה  דֶּ ָּׁ ַהׂש  ַמִים  -ַחי ַת  ָּׁ ַהש   עֹוף 

ל ם ִלְראֹות ַמה-ַוי ֵָּׁבא אֶּ דָּׁ אָּׁ א-הָּׁ ְקרָּׁ א-י ִ ִיְקרָּׁ ר  ֶּ ְוכֹל ֲאש  ש   -לֹו  פֶּ נֶּ ם  דָּׁ אָּׁ לֹו הָּׁ

מֹו: ל כ   ַחי ָּׁה הו א ש ְ מֹות ְלכָּׁ ֵ ם ש  דָּׁ אָּׁ א הָּׁ ְקרָּׁ ַמִים ו ְלכֹל  -ַוי ִ ָּׁ ה ו ְלעֹוף ַהש   ֵהמָּׁ ַהב ְ

ם לֹאַחי ַת הַ  דָּׁ ה ו ְלאָּׁ דֶּ ָּׁ ֹו: -ׂש  ְגד  נֶּ א ֵעזֶּר כ ְ צָּׁ  מָּׁ

 בריאת האישה 

ה ַעל כא מָּׁ ְרד ֵ ַ ל ה' ֱאלִֹהים ת  ֵ ְסג ֹר  -ַוי ַפ  יוַוי ִ ְלעֹתָּׁ ח ַאַחת ִמצ ַ ק ַ ן ַוי ִ ָּׁ יש  ם ַוי ִ דָּׁ אָּׁ הָּׁ

ה: נ ָּׁ ֶּ ְחת  ַ ת  ר  ׂשָּׁ ֱאלִֹהים כב   ב ָּׁ ה'  ן  בֶּ ת  ַוי ִ ר-אֶּ ֶּ ֲאש  ע  לָּׁ ִמן-ַהצ ֵ ַקח  ם  -לָּׁ דָּׁ אָּׁ הָּׁ

ל אֶּ הָּׁ  ַוְיִבאֶּ ה  ָּׁ ם:-ְלִאש   דָּׁ אָּׁ ַמי   כג   הָּׁ ֵמֲעצָּׁ ם  צֶּ עֶּ ַעם  ַ ַהפ  זֹאת  ם  דָּׁ אָּׁ הָּׁ ר  ַוי ֹאמֶּ

ה י ֵמִאיש  ֻלֳקחָּׁ ה כ ִ ָּׁ ֵרא ִאש   ִרי ְלזֹאת ִיק ָּׁ ׂשָּׁ ר ִמב ְ ׂשָּׁ ן ַיֲעזָּׁב-ַעל כד   ז ֹאת:-ו בָּׁ ֵ - כ 

ת אֶּ ת-ִאיש   ְואֶּ ִביו  ַבק-אָּׁ ְודָּׁ ֹו  ד:  ִאמ  חָּׁ אֶּ ר  ׂשָּׁ ְלבָּׁ יו   ְוהָּׁ ֹו  ת  ִאש ְ ְהיו    כה    ב ְ ַוי ִ

ו : ש  ָּׁ ש  ֹו ְולֹא ִיְתב  ת  ם ְוִאש ְ דָּׁ אָּׁ ים הָּׁ ם ֲערו מ ִ ֵניהֶּ   ש ְ
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 -העשרה- השוואה בין פרק א לפרק ב

 פרק ב מספר שוב את ספור הבריאה. מדוע יש צורך לחזור על ספור הבריאה? 

נרכז את ההבדלים    בהשוואת פרקים א, ב אנו מוצאים מספר סתירות לכאורה בתיאור הבריאה.

 בין הפרקים בעזרת הטבלה הבאה: 

 פרק ב פרק א 

 אין סדר לפי ימים  מבנה מסודר לפי ימים  סדר הבריאה בפרק 

מהו מיקום האדם בסדר  

 הבריאה? 
  לאחר בריאת הצמחים והחיות 

  יש תכנון )"נעשה אדם" וגו'(  בריאת האדם  תכנון 

   תיאור בריאת האדם 

   תפקיד האדם ותכונותיו

  כיצד נבראה האישה? 
 

 

 ֹלִהים" -"א   השמות של הקב"ה 

  ֹלִהים" -"ה' א

: רש"י, א, א ד"ה "ברא  להעמקה)

 להים"(-א

 

 איך ניתן להסביר את ההבדלים בין הפרקים? נעיין בהסברו של רש"י:

 רש"י )ב, ח(:

במזרחו של עדן נטע את הגן ואם תאמר הרי כבר  וגו' ראיתי בברייתא של ר' אליעזר בנו של ר' יוסי  

מהן   אחת  וזו  נדרשת  שהתורה  מדות  מל"ב  ראשוןכהגלילי  של  פרטו  הוא  מעשה  שלאחריו   לל 

חזר  זהו כלל. סתם בריאתו מהיכן ]נברא[ וסתם מעשיו ]בפרק א[.  -"ַוִיְבָרא ֶאת ָהָאָדם" וגו' )א, כז( 

ֹלִהים" וגו', ויצמח לו גן עדן  ַוַיִנֵחהּו ְבַגן ֵעֶדן,ו ופירש   ַיֵפל עליו ַתְרֵדָמה. השומע    ]בפרק ב[ "ַוִייֶצר ה' א  ַ

 פרטו של ראשון. בור שהוא מעשה אחר, ואינו אלא ס

 מהו היחס בין פרק א לפרק ב בבראשית לפי דברי רש"י: מהו "הכלל" ומהו "הפרט"?     •

 מהי המידה בה התורה נדרשת לפיה הסביר רש"י את החזרה של פרק ב' על פרק א'?     •

  

אדם ואילו בפרק ב האדם  -חיות- מהו הסברו של רש"י לסדר השונה של הנבראים: בפרק א צומח

 קדם אף לצומח ? 

 רש"י )ב, ה(:

)יום ה(שלישי שכתוב "ותוצא הארץ" )א, יב(, על עדיין לא צמח, וב  –  וכל עשב השדה טרם יצמח

 .פתח הקרקע עמדו עד יום ששי

ומה טעם לא המטיר, לפי שאדם אין לעבוד את האדמה ואין מכיר בטובתם של    –  כי לא המטיר 

 . גשמים, וכשבא אדם וידע שהם צורך לעולם התפלל עליהם וירדו, וצמחו האילנות והדשאים
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 ולם לפני בריאת האדם? מדוע לא נראתה צמחיה בע     •

 איך יישב רש"י את ההבדל בסדר הנבראים?      •

 נתבונן בהבדל הנוגע לבריאת האשה: 

ָבָרא    בראשית פרק א: ּוְנֵקָבה  ָזָכר  ֹאתֹו  ָבָרא  ֹלִהים  א  ְבֶצֶלם  ְבַצְלמֹו  ָהָאָדם  ֶאת  ֹלִהים  א  ַוִיְבָרא  )כז( 

 ֹאָתם:

א    בראשית פרק ב: ה'  ַוַיֵפל  ָבָשר  ֹלִה - )כא(  ַוִיְסֹגר  ִמַצְלֹעָתיו  ַאַחת  ַוִיַקח  ַוִייָשן  ָהָאָדם  ַעל  ַתְרֵדָמה  ים 

 ֹלִהים ֶאת ַהֵצָלע ֲאֶשר ָלַקח ִמן ָהָאָדם ְלִאָשה ַוְיִבֶאָה ֶאל ָהָאָדם:- ַתְחֶתָנה: )כב( ַוִיֶבן ה' א  

 

 שב בין שני התיאורים?מהו ההבדל בין שני התיאורים של בריאת האישה? איך רש"י יי

 רש"י בראשית )א, כז(: 

ולהלן הוא אומר 'ויקח אחת מצלעותיו' וגו' )בראשית ב, כא(. מדרש אגדה    – זכר ונקבה ברא אותם

שבראו שני פרצופין בבריאה ראשונה ואחר כך חלקו. ופשוטו של מקרא, כאן הודיעך שנבראו שניהם  

 . ום אחרופירש לך במקבששי ולא פירש לך כיצד ברייתן 

 הסתירות מבטאות היבטים שונים של העולם האנושי  העמקה:

בספרו איש האמונה הסביר את ההבדלים בין פרק א לפרק ב בבראשית בדרך    הרב י"ד  סולובייצ'יק

 שונה מרש"י. ההבדלים בין הפרקים משקפים היבטים שונים. נצטט מספר שורות: 

שני התיאורים עוסקים בשני 'אדם', שני אנשים, שני אבות האנושות, שני טיפוסים, שני נציגים של  

בכל אדם מצויים שני אישים, האדם הראשון, היוצר ובעל    האנושות, ואין פלא שהם אינם זהים...

 ההדר, והאדם השני, הנכנע והעניו. )מתוך איש האמונה, מומלץ לעיין במאמר השלם(. 
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 בריאת האדם 

בפרקים א, ב, חזרה התורה פעמיים על בריאת האדם. הדרך בה התורה תארה את בריאת האדם  

ייחודית ומלמדת על מעלתו. נעיין מחדש בתיאור היום השישי בפרק א ונראה מה ניתן ללמוד ממנו  

 ? ייחודובריאת האדם ו על 

ר אֱ )כד(   ה  ב ְ לִֹהים - ַוי ֹאמֶּ ש  ַחי ָּׁה ְלִמינָּׁ ץ נֶּפֶּ רֶּ אָּׁ ֹוֵצא הָּׁ ה  ַוְיִהי ֵכן:ת  ץ ְלִמינָּׁ רֶּ ׂש ְוַחְיתֹו אֶּ מֶּ רֶּ ה וָּׁ   ֵהמָּׁ

ה ְלִמיֵנהו  ַוי ְַרא  לִֹהים  - ַוי ַַעׂש אֱ )כה(   מָּׁ ֲאדָּׁ ׂש הָּׁ מֶּ ל רֶּ ה  ְוֵאת כ ָּׁ ה ְלִמינָּׁ ֵהמָּׁ ת ַהב ְ ה  ְואֶּ ץ ְלִמינָּׁ רֶּ אָּׁ ת ַחי ַת הָּׁ אֶּ

י טֹוב:    ֱאלִֹהים כ ִ

אֱ )כו(   ר  ַצְלֵמנו    לִֹהים-ַוי ֹאמֶּ ב ְ ם  דָּׁ אָּׁ ה  ל  ַנֲעׂשֶּ ו ְבכָּׁ ה  ֵהמָּׁ ו ַבב ְ ַמִים  ָּׁ ַהש   ו ְבעֹוף  ַהי ָּׁם  ִבְדַגת  ו   ְוִיְרד  ְדמו ֵתנו   כ ִ  

ץ: רֶּ אָּׁ רֵֹמׂש ַעל הָּׁ ׂש הָּׁ מֶּ רֶּ ל הָּׁ ץ ו ְבכָּׁ רֶּ אָּׁ    הָּׁ

א אֱ )כז(  ְברָּׁ ם: לִֹהים- ַוי ִ א ֹאתָּׁ רָּׁ ה ב ָּׁ ר ו ְנֵקבָּׁ כָּׁ א ֹאתֹו זָּׁ רָּׁ ם ֱאלִֹהים ב ָּׁ לֶּ צֶּ ַצְלמֹו ב ְ ם ב ְ דָּׁ אָּׁ ת הָּׁ    אֶּ

רֶּ  ַוְיבָּׁ ם אֱ )כח(  ְדַגת ַהי ָּׁם  -ְך ֹאתָּׁ הָּׁ ו ְרדו  ב ִ ֻ ץ ְוִכְבש  רֶּ אָּׁ ת הָּׁ רו  ו ְרבו  ו ִמְלאו  אֶּ ְ ם ֱאלִֹהים פ  הֶּ ר לָּׁ ַוי ֹאמֶּ לִֹהים 

ץ: רֶּ אָּׁ ת ַעל הָּׁ ׂשֶּ רֹמֶּ ל ַחי ָּׁה הָּׁ ַמִים ו ְבכָּׁ ָּׁ    ו ְבעֹוף ַהש  

ר אֱ  ַוי ֹאמֶּ ב זֵֹרַע זֶַּרע אֲ - )כט(  ל ֵעׂשֶּ ת כ ָּׁ ם אֶּ כֶּ י לָּׁ ַתת ִ ֵעץ  לִֹהים ִהנ ֵה נָּׁ ל הָּׁ ת כ ָּׁ ץ ְואֶּ רֶּ אָּׁ ל הָּׁ ֵני כָּׁ ְ ר ַעל פ  ֶּ ש 

ה: ְכלָּׁ ם ִיְהיֶּה ְלאָּׁ כֶּ ַרע לָּׁ ֹו ְפִרי ֵעץ זֵֹרַע זָּׁ ר ב  ֶּ   ֲאש 

ק ֵעׂשֶּ  ל יֶּרֶּ ת כ ָּׁ ש  ַחי ָּׁה אֶּ פֶּ ֹו נֶּ ר ב  ֶּ ץ ֲאש  רֶּ אָּׁ ַמִים ו ְלכֹל רֹוֵמׂש ַעל הָּׁ ָּׁ ל עֹוף ַהש   ץ ו ְלכָּׁ רֶּ אָּׁ ל ַחי ַת הָּׁ ב  )ל( ו ְלכָּׁ

ה   ְכלָּׁ    ַוְיִהי ֵכן:ְלאָּׁ

י:  -)לא( ַוי ְַרא אֱ  ִ ש   ִ ר יֹום ַהש   ב ַוְיִהי ֹבקֶּ רֶּ ה ְוִהנ ֵה טֹוב ְמֹאד ַוְיִהי עֶּ ׂשָּׁ ר עָּׁ ֶּ ל ֲאש  ת כ ָּׁ  לִֹהים אֶּ

במה שונה הדרך בה התורה תארה את בריאת החיות ביום השישי לבין הדרך בה מתוארת בריאת  

 האדם?

 בריאת התנינים, התורה נמנעת מלהשתמש בה.  ", שלמעטויבראנשים לב לשימוש בלשון הנדירה " 

 מה אנחנו יכולים ללמוד מכך על האדם? 

 רמב"ן )א, כו(: 

האדם   בעשיית  מעלתו  מאמרנתייחד  גודל  ברא  בעבור  אשר  והבהמה  החיה  כטבע  טבעו  אין  כי   ,

 במאמר הקודם לו. 

 מהו "המאמר" ממנו למד רמב"ן על גודל מעלתו של האדם? •

 

 להים": -האדם נברא "בצלם א  –ן ללמוד על מעלת האדם גם מתוכן דברי ה' נית

ר אֱ  ְדמו ֵתנו  - ַוי ֹאמֶּ ַצְלֵמנו  כ ִ ם ב ְ דָּׁ ה אָּׁ  לִֹהים ַנֲעׂשֶּ
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ד " בס  

 אל מי פונה ה'? מדוע הוא משתמש בלשון רבים? 

 רש"י )א, כו(:

ענוותנותו של הקב"ה למדנו מכאן , לפי שהאדם בדמות המלאכים ויתקנאו בו לפיכך    - נעשה אדם 

 נמלך בהם, וכשהוא דן את המלכים הוא נמלך בפמליא שלו. 

דומה האדם לפי הסברו של רש"י? איך מיישב רש"י את הקושי הרעיוני בביטוי "נעשה    למי •
 אדם"?

 יח"ל: 5לתלמידי  - המשך רש"י

פי שלא סייעוהו ביצירתו ויש מקום למינים לרדות, לא נמנע הכתוב מללמד    אף על  –  נעשה אדם

דרך ארץ ומדת ענוה שיהא הגדול נמלך ונוטל רשות מן הקטן. ואם כתב אעשה אדם לא למדנו שיהא  

מדבר עם בית דינו אלא עם עצמו, ותשובת המינים כתב בצדו ויברא אלוהים את האדם, ולא כתב  

 ויבראו: 

 ה אנו לומדים מהניסוח בלשון רבים? איזו מידה טוב •

 ים" הל-העמקה: הסבר למושג "צלם א

 מורה נבוכים לרמב"ם פרק א'ראו בתוך:  הרמב"ם. הסבר 1

 )א, כו(: . רמב"ן2

כדמותנו   בצלמנו  ולא  –ואמר  )לארץ  לשניהם  ידמה  לוקח  לוקי- כי  לארץ אשר  גופו  ם(, במתכונת 

לוהים ברא אותו'  -ואמר בכתוב השני 'בצלם א  ממנה, וידמה ברוח לעליונים, שאינה גוף ולא תמות.

 )א, כז(, לספר הפלא אשר נפלא בו משאר הנבראים.

 ים" שבו?ה לו-באיזה חלק של האדם בא לידי ביטוי "צלם הא •

 אדם"? איך רמב"ן הסביר את לשון הרבים: "נעשה  •

 מה לומדים מתיאור בריאת האדם בפרק ב? 

ר ה  יצֶּ ש  ַחי ָּׁה:-אֱ  ' )ז( ַוי ִ פֶּ ם ְלנֶּ דָּׁ אָּׁ ים ַוְיִהי הָּׁ ַמת ַחי ִ יו ִנש ְ ָּׁ ַאפ  ח ב ְ ַ פ  ה ַוי ִ מָּׁ ֲאדָּׁ ר ִמן הָּׁ פָּׁ ם עָּׁ דָּׁ אָּׁ ת הָּׁ  לִֹהים אֶּ

 נעיין בתרגום אונקלוס: 

ֹלִהים ָית ָאָדם, ַעְפָרא ִמן ַאְרָעא, ּוְנפַ   ְלרּוַח ְמַמְלָלא: ח ְבַאפֹוִהי, ִנְשְמָתא ְדַחֵיי; ַוֲהָות ְבָאָדם,  )ז( ּוְבָרא ה' א 

 רש"י: 

 .שנתווסף בו דעה ודבוראף בהמה וחיה נקראו נפש חיה, אך זו של אדם חיה שבכולן,   –  לנפש חיה

ואמנם  יכולת הדיבור.    –מן התיאור בפרק ב אנו מתוודעים לאחת התכונות הייחודיות של האדם  

 בהמשך הפרק באה לידי ביטוי יכולת זו בקריאת השמות לחיות, ובהמשך לאשה. 

 גם הקשר של האדם לאדמה נלמד מפרק ב, והוא מסביר את שמו. 

http://press.tau.ac.il/perplexed/chapters/chap_1_01.htm
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 במה משלים התיאור בפרק ב את התיאור בפרק א?  •

 רש"י )ב, ז(: 

 יונים.עשאו מן התחתונים ומן העליונים, גוף מן התחתונים ונשמה מן העל – ויפח באפיו

ֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ְבַצְלמֹו ְבֶצֶלם  -"ַוִיְבָרא א    –בפרק א האדם הדגש הוא על בריאת האדם מן העליונים  

ֹלִהים ָבָרא ֹאתו" )א', כז(, לעומת זאת בפרק ב' יש התייחסות לבריאת האדם גם מן התחתונים   א 

 ַחִיים" )ב', ז(.  ִנְשַמתר ִמן ָהֲאָדָמה ַוִיַפח ְבַאָפיו ֹלִהים ֶאת־ָהָאָדם ָעפָ -"ַוִייֶצר ה' א   –וגם מן העליונים 

 מה ניתן להסיק מכך בנוגע למעמדו הייחודי של האדם בבריאה?  •

 העמקה: מדוע לא נאמר על בריאת האדם "וירא אלוקים כי טוב"?

 משך חכמה: 

לא כתוב 'וירא אלוקים' על האדם בפרט כמו בכל הנבראים, רק כללו ב'כל אשר עשה'. בזה רמז סוד  

הבחירה, שאין הידיעה מכרחת הבחירה. לכן בכל הנבראים כתוב 'וירא אלוקים' , כי המה טבעיים,  

ובחירתו   בבחירתו,  רק  בטבעו,  אינו  האדם  אבל  לעולם.  יהיה  וכן  שהוא,  מה  כפי  היא  והראיה 

 חלפת, והראיה לא תכריחנו. מת

'וירא' על הכל אחר בריאת האדם מתעלין כולן, שכשעושה רצונו של המקום   והגם כי כבר כתוב 

יתברכו כולם בגללו, עד שאמרו שמוסיפים כוח בפמליא של מעלה, והכוונה, בכל הנבראים כולם.  

 נבראים. ואז על ידי האדם המה 'טוב מאוד', שנתווסף בהן מעלה וזוהר יתר מכפי ה

 דעת מקרא: 

בעל בחירה...   יחידאי,  ליצור  נעשה האדם  לו,  ותבונה  'בצלם', כלומר במתן דעת  בבריאת האדם 

לאחר מעשה    -בחירה זו מעמידה את האדם בניסיון בלתי פוסק... ואולי משום כך לא כתב באדם  

 טוב' -במפורש 'כי -בריאתו

 תפקידיו של האדם 

 ם: ב ישנם מספר תפקידים לאד-בפרקים א

 נפתח בפרק א:  

ם אֱ  ְך ֹאתָּׁ רֶּ ם אֱ -)כח( ַוְיבָּׁ הֶּ ר לָּׁ ְדַגת ַהי ָּׁם -לִֹהים ַוי ֹאמֶּ הָּׁ ו ְרדו  ב ִ ֻ ץ ְוִכְבש  רֶּ אָּׁ ת הָּׁ רו  ו ְרבו  ו ִמְלאו  אֶּ ְ לִֹהים פ 

ץ:  רֶּ אָּׁ ת ַעל הָּׁ ׂשֶּ רֹמֶּ ל ַחי ָּׁה הָּׁ ַמִים ו ְבכָּׁ ָּׁ  ו ְבעֹוף ַהש  

 הוא נזר הבריאה.  ל הטבע.לפרות ולרבות ולשלוט עעל פי פרק א תפקיד האדם הוא 

 העמקה: רמב"ן )א, כח(: 

ברכה שימלא העולם לרובם. ולפי דעתי יברך אותם שימלאו כל הארץ ויפרדו    –  ומלאו את הארץ 

 בקצוי תבל לרובם, ולא יהיו במקום אחד כמחשבת אנשי דור הפלגה: הגוים למשפחותם

כרצונם בבהמות ובשרצים וכל זוחלי עפר, ולבנות,  -נתן להם כח וממשלה בארץ לעשות    –  וכבשוה

ולעקור נטוע, ומהרריה לחצוב נחשת, וכיוצא בזה. וזה יכלול מה שאמר "ובכל הארץ" )לעיל פסוק  

 כו(:
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הים בדגת  ש  –  ורדו  עמהם  אמר  שאינם  השמים  ובעוף  מהם,  הנכסים  הים  בדגי  גם  רודים  יהיו 

באדמה, גם בכל חיה רעה. וסדר אותם כבריאתם, הדגים והעוף תחלה, והחיה אחר כן, וכך אמר  

ט( "תמשילהו במעשה ידך כל שתה תחת רגליו צונה ואלפים כלם וגם בהמות    - הכתוב )תהלים ח, ז  

 רבותינו שמו הפרש בין כבישה ורדייה שדי צפור שמים ודגי הים" וגו'. ו

 ובפרק ב:  

ח ה  ק ַ :- אֱ  ' )טו( ַוי ִ ה  ְמרָּׁ ָּׁ ה  ו ְלש  ְבדָּׁ ן ְלעָּׁ ֵחהו  ְבַגן ֵעדֶּ ם ַוי ַנ ִ דָּׁ אָּׁ ת הָּׁ  לִֹהים אֶּ

 עדן?- מה צריך האדם לעשות בגן

 אבן עזרא )ב, טו(:  

 מכל החיות שלא יכנסו שם ויטנפוהו.  -ולשמרהלהשקות הגן.  -לעבדה

 פרקי דר' אליעזר  – יח"ל   5לתלמידי 

גם את דברי פרקי דרבי אליעזר והבחנה עקרונית בינם לפירושו של  יח"ל צריכים לדעת    5תלמידי  

 ראב"ע. 

 על תפיסת ראב"ע חלוק המדרש בפרקי דרבי אליעזר: 

 פרקי דרבי אליעזר פרקי א:

ן מאליהן, או  ושמא תאמר כי יש מלאכה בגן עדן לפתח ולשדד את האדמה, ולא כל האילנות נצמחי 

שמא תאמרי שמלאכה בגן עדן להשקות את הגן? והלא כבר נהר יוצא מעדן להשקות את הגן שנ'  

"ונהר יוצא מעדן" וכו'. ומה הלשון הזה "לעבדה ולשמרה", לא אמר לעבדה ולשמרה אלא לעסוק  

ורה,  בדברי תורה ולשמור את כל מצותיה, שנ' "לשמור את דרך עץ החיים", ואין עץ חיים אלא ת

 שנ' "עץ חיים היא למחזיקים בה". 
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 בנוסף לכך מצווה האדם לשמוע לציווי ה': 

אֵכל:-אֱ   ' )טז( ַוְיַצו ה ֹ כֹל ת  ן אָּׁ ֹל ֵעץ ַהג ָּׁ ם ֵלאֹמר ִמכ  דָּׁ אָּׁ ע לֹא ֹתאַכל    לִֹהים ַעל הָּׁ רָּׁ ַעת טֹוב וָּׁ )יז( ו ֵמֵעץ ַהד ַ

מו ת:  ָּׁ ו  מֹות ת  נ  ֶּ ְלךָּׁ ִממ  יֹום ֲאכָּׁ י ב ְ ו  כ ִ נ  ֶּ  ִממ 

 ה: אחריות האדם כלפי הבריאה העמק

 קהלת רבה )ז, א, יג(: 

בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו ראה  

תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את  מעשי כמה נאים ומשובחין הן וכל מה שבראתי בשבילך בראתי,  

 עולמי, שאם קלקלת אין מי שיתקן אחריך. 

 חריות המוטלת על האדם כלפי הבריאה על פי דברי המדרש? מהי הא 

בפרק ג נעסוק בהרחבה בציווי הזה, ובמסגרת פרק ב נראה את הציווי כפן נוסף לתפקידו ומעלתו  

 של האדם. מאכליו של האדם אינם רק מעשה קיומי. הם מתעלים לדרגה של קיום מצווה. 

 העמקה: המשמעות ההלכתית של ציווי ה' לאדם

 שבע מצוות בני נח: –חז"ל ראו בציווי הזה תשתית למצוות שהתחייבה בהן האנושות כולה

 תלמוד בבלי סנהדרין נו ע"ב:

אמר רבי יוחנן: דאמר קרא "ויצו ה' אלהים על האדם לאמר מכל עץ הגן אכל תאכל" )בראשית ב,  

בניו" וגו' )בראשית יח, יט(.  , וכן הוא אומר "כי ידעתיו למען אשר יצוה את  הדיניןאלו    -טז(. "ויצו"  

, זרה  עבודהזו    -, וכן הוא אומר "ונקב שם ה' מות יומת" )ויקרא כד, טז(. אלהים  השם  ברכתזו    -ה'  

, וכן הוא  דמים  שפיכותזו    -וכן הוא אומר "לא יהיה לך אלהים אחרים" )שמות כ, ג(. על האדם  

, וכן הוא אומר "לאמר הן ישלח  עריות גילויזו  -אומר "שפך דם האדם" וגו' )בראשית ט, ו(. לאמר 

  - , אכל תאכלגזל  ולא  -איש את אשתו והלכה מאתו והיתה לאיש אחר" )ירמיהו ג, א(. מכל עץ הגן  

 ולא אבר מן החי. 
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 בראשית 

ד " בס  

 בריאת האשה 

 נעיין בפסוקים העוסקים בבריאת האשה.   

 בין פרק א לפרק ב  -האשה   בריאת

 ב את בריאת האישה? -איך מציגים פרקים א

 בראשית פרק א:  

א אֱ  ְברָּׁ ם אֱ - )כז( ַוי ִ לֶּ צֶּ ַצְלמֹו ב ְ ם ב ְ דָּׁ אָּׁ ת הָּׁ ם:-לִֹהים אֶּ א ֹאתָּׁ רָּׁ ה ב ָּׁ ר ו ְנֵקבָּׁ כָּׁ א ֹאתֹו זָּׁ רָּׁ  לִֹהים ב ָּׁ

ם אֱ  ְך ֹאתָּׁ רֶּ ם אֱ -)כח( ַוְיבָּׁ הֶּ ר לָּׁ רו  ו ְר -לִֹהים ַוי ֹאמֶּ ְ ץ... לִֹהים פ  רֶּ אָּׁ ת הָּׁ  בו  ו ִמְלאו  אֶּ

לפרות  בפרק א האיש והאישה נבראים יחד, והם מכונים אדם, זכר ונקבה. וכזכר ונקבה עליהם  

 . ולרבות

 בראשית פרק ב:   

ל ה' אֱ  ֵ ֶּ -)כא( ַוי ַפ  ְחת  ַ ר ת  ׂשָּׁ ְסג ֹר ב ָּׁ יו ַוי ִ ְלעֹתָּׁ ח ַאַחת ִמצ ַ ק ַ ן ַוי ִ ָּׁ יש  ם ַוי ִ דָּׁ אָּׁ ה ַעל הָּׁ מָּׁ ְרד ֵ ַ ה: לִֹהים ת   נ ָּׁ

ן ה' אֱ  בֶּ ם: - )כב( ַוי ִ דָּׁ אָּׁ ל הָּׁ הָּׁ אֶּ ה ַוְיִבאֶּ ָּׁ ם ְלִאש   דָּׁ אָּׁ ַקח ִמן הָּׁ ר לָּׁ ֶּ ע ֲאש  לָּׁ ת ַהצ ֵ  לִֹהים אֶּ

  - בפרק ב נבראת האישה בנפרד, ובני הזוג מכונים איש ואישה. מדוע נבראה האישה לפי פרק ב   

 האם לשם פריה ורבייה כמו בפרק א? נעיין בפסוקים: 

 בראשית פרק ב:  

ר ה' אֱ )יח ֹו:  - ( ַוי ֹאמֶּ ְגד  נֶּ ֹו ֵעזֶּר כ ְ ה ל  ֱעׂשֶּ ֹו אֶּ ם ְלַבד  דָּׁ אָּׁ  לִֹהים לֹא טֹוב ֱהיֹות הָּׁ

ר ה' אֱ  צֶּ ם ִלְראֹות ַמה  - )יט( ַוי ִ דָּׁ אָּׁ ל הָּׁ ַמִים ַוי ֵָּׁבא אֶּ ָּׁ ל עֹוף ַהש   ה ְוֵאת כ ָּׁ דֶּ ָּׁ ל ַחי ַת ַהׂש  ה כ ָּׁ מָּׁ ֲאדָּׁ לִֹהים ִמן הָּׁ

א לֹו   ְקרָּׁ  י ִ

ֹו: )כ( ...  ְגד  נֶּ א ֵעזֶּר כ ְ צָּׁ ם לֹא מָּׁ דָּׁ  ו ְלאָּׁ

 מהכתובים עולים שני הבדלים:

 האישה נבראה לאחר האדם?   –נבראו ביחד ואילו בפרק ב  אדם וחוה – בפרק א . בסדר הבריאה:1

)"לא    חברתי- קשר נפשי –, בפרק ב  פריה ורבייה–בפרק א    . במשמעות הקשר בין האיש לאשה:2

 טוב היות האדם לבדו"( 

נמצאנו למדים שלקשר הזוגי ישנם שני תפקידים: לשם פרייה ורבייה וכדי להפיג את הבדידות של  

 האדם.

 העמקה: הרב י"ד סולובייצ'יק על תכלית הנישואין

, מצביע  על שלוש מטרות של  78-47הרב י"ד סולובייצ'יק בספרו אדם וביתו, ירושלים, תשס"ב, עמ'  

הפגת הבדידות    –פרייה ורבייה, השנייה בפרק ב בבראשית    -אין. הראשונה בפרק א בבראשית  הנישו 
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 בראשית 

ד " בס  

יצירת חברה מתוקנת, כמו שעלה מנישואיהם של אברהם    – הקיומית של האדם. מטרה שלישית  

 ושרה. 

 נעיין איך רש"י מיישב את סדר הבריאה: 

 רש"י )א, כז(: 

 ר 'ויקח אחת מצלעותיו' )ב, כא( וגו'. זכר ונקבה ברא אותם )א, כז(, ולהלן הוא אומ

 מדרש אגדה: שבראו שני פרצופין בבריאה ראשונה ואחר כך חלקו. 

ופשוטו של מקרא כאן הודיעך שנבראו שניהם בשישי ולא פירש לך כיצד ברייתן ופירש לך במקום  

 .אחר

מורכבות  : רש"י מביא בתחילת פירושו מדרש אגדה. בעיוננו בפרק א הצבענו על ההערה למורה 

 בהבנת מדרשי האגדה ולכן מומלץ לעיין בהעמקה.  

 העמקה: מהי משמעות הפירוש הראשון ברש"י? 

 (:190 -189כותב הרב אלישיב קנוהל בספרו איש אישה )עמ' 

ֹלִהים ֶאת ָהָאָדם  -אדם הראשון בבריאתו היה מכלול של איש ואישה. כך נפרש את הפסוק "ַוִיְבָרא א 

ֹלִהים ָבָרא ֹאתֹו:  ָזָכר ּוְנֵקָבה, ָבָרא ֹאָתם". פירוש, צלם האלוקים הוא הזכר והנקבה  ְבַצְלמֹו, ְבֶצלֶ  ם א 

יחדיו... שניהם ביחד... 'אדם'. זאת אומרת, צלם אלוקים הוא האיש והאישה ביחד. אח"כ, הקב"ה  

י שכל  מנסר את הצלע של האדם, קרי, את צידו האחד ויוצר כאן שתי רשויות נפרדות. אולי, כד

אחת תצליח לבטא דברים שונים בדרך שלמה יותר מאשר אילו היה הכל נתון בתוך ישות אחת....  

 שתי ישויות אלו ביחד נקראת אדם... הם במהותם אחד...

ב כותב: "מצלעותיו   ַהִמְשָכן' זהו שאמרו שני    -ואכן, רש"י לפסוק כ בפרק  'ּוְלֶצַלע  מסטריו, כמו 

 פרצופים נבראו" 

 ללמוד על הקשר הזוגי מפרקנו?   מה ניתן

  – כ(  -בתוך הפסוקים העוסקים בבריאת האשה מובאים פסוקים הסוטים לכאורה מהנושא )פס' יט 

 מהו תפקידם? 

ר ה' אֱ  ַוי ֹאמֶּ ֹו  - )יח(  ה ל  ֱעׂשֶּ ֹו אֶּ ם ְלַבד  דָּׁ אָּׁ ֹו:לִֹהים לֹא טֹוב ֱהיֹות הָּׁ ְגד  נֶּ ר ה' אֱ   ֵעזֶּר כ ְ צֶּ ַוי ִ לִֹהים ִמן -)יט( 

ה מָּׁ ֲאדָּׁ א לֹו   הָּׁ ר ִיְקרָּׁ ֶּ א לֹו ְוכֹל ֲאש  ְקרָּׁ ם ִלְראֹות ַמה י ִ דָּׁ אָּׁ ל הָּׁ ַמִים ַוי ֵָּׁבא אֶּ ָּׁ ל עֹוף ַהש   ה ְוֵאת כ ָּׁ דֶּ ָּׁ ל ַחי ַת ַהׂש  כ ָּׁ

מֹו: ַחי ָּׁה הו א ש ְ ש   פֶּ נֶּ ם  דָּׁ אָּׁ ה  הָּׁ דֶּ ָּׁ ַחי ַת ַהׂש  ו ְלכֹל  ַמִים  ָּׁ ו ְלעֹוף ַהש   ה  ֵהמָּׁ ל ַהב ְ מֹות ְלכָּׁ ֵ ם ש  דָּׁ אָּׁ א הָּׁ ְקרָּׁ ַוי ִ  )כ( 

א  ו לְ  צָּׁ ם לֹא מָּׁ דָּׁ וֹ אָּׁ ְגד  נֶּ ל ה' אֱ   :ֵעזֶּר כ ְ ֵ ְסג ֹר  _)כא( ַוי ַפ  יו ַוי ִ ְלעֹתָּׁ ח ַאַחת ִמצ ַ ק ַ ן ַוי ִ ָּׁ יש  ם ַוי ִ דָּׁ אָּׁ ה ַעל הָּׁ מָּׁ ְרד ֵ ַ לִֹהים ת 

ה: נ ָּׁ ֶּ ְחת  ַ ר ת  ׂשָּׁ  ב ָּׁ

 מדוע נקטעת בריאת האישה ע"י קריאת השמות לבעלי החיים? 

 כא(: -רש"י )ב, כ
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 בראשית 

ד " בס  

כשהביאן, הביאן לפניו כל מין ומין זכר ונקבה,    -  לוהים תרדמה-ולאדם לא מצא עזר ויפל ה' א

 אמר: לכולם יש בן זוג ולי אין בן זוג, מיד 'ויפל':

 ממשיך את הכיוון:והרמב"ן 

, עד שידע אדם שאין בנבראים עזר לווהנכון בעיני, כי לא היה החפץ לפניו יתברך לקחת צלעו ממנו  

ושיתאווה שיהיה לו עזר כמותם. ומפני זה היה צריך לקחת ממנו אחת מצלעותיו. וזה טעם "ולאדם  

 לא מצא עזר כנגדו". 

 מה חש האדם בעקבות קריאת השמות?   •

 שמות לבעלי החיים לפני בריאת האישה?  מדוע היה חשוב לקב"ה שהאדם יקרא •

את השמות נועדה לעורר באדם את הצורך ואת הרצון לקשר הזוגי, כך שכשתובא לפניו האישה,  קרי

 יעריך את המתנה ויודה עליה.

ואמנם תגובת האיש )בפסוק כג( למראה האישה הייתה מאד נלהבת ואפשר לראות בדבריו מעין  

 שיר:

 ַויֹאֶמר ָהָאָדם:

 ַהַפַעם  זֹאת

 ֶעֶצם ֵמֲעָצַמי 

 ּוָבָשר ִמְבָשִרי 

 ִיָקֵרא ִאָשה  ְלזֹאת

 : זֹאתִכי ֵמִאיש ֻלֳקָחה  

  

 בפסוק כד מתאר הכתוב את עוצמת הקשר שנוצר בין בני הזוג: 

ד:  חָּׁ ר אֶּ ׂשָּׁ יו  ְלבָּׁ ֹו ְוהָּׁ ת  ִאש ְ ַבק ב ְ ֹו ְודָּׁ ת ִאמ  ִביו ְואֶּ ת אָּׁ ן ַיֲעזָּׁב ִאיש  אֶּ ֵ  ַעל כ 

 מבכר את אשתו ומוכן לעזוב את הוריו אהוביו מבית.האדם 

  

יֹות ָהָאָדם ְלַבדֹו ֶאע ֶשה-: "לֹאהעמקה נחמה לייבוביץ', עיונים בספר בראשית,    -ּלֹו ֵעֶזר ְכֶנְגדֹו"  -טֹוב ה 

 13-8עמ' 

כנגדו",   "עזר  הביטוי  למשמעות  האשה,  לתפקידי  הנוגעת  חשובה  הרחבה  הציגה  לייבוביץ  נחמה 

 הזוגי, ומומלץ למורה שיש לו יותר שעות להקדיש לנושא זמן.  ולקשר
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 הקשר רחב ]רשות[

 מעמדו הייחודי של האדם בעולם   

 במעמדו הייחודי של האדם עוסק מזמור ח בתהילים:

ה:  ָּׁ ְנת  ֹונָּׁ ר כ  ֶּ ִבים ֲאש  יךָּׁ יֵָּׁרַח ְוכֹוכָּׁ עֹתֶּ ְצב ְ י אֶּ יךָּׁ ַמֲעׂשֵ מֶּ ָּׁ ה ש  ְראֶּ י אֶּ  )ד( כ ִ

ה  ו : )ה( מָּׁ נ  י ִתְפְקדֶּ ם כ ִ דָּׁ ן אָּׁ ו  ו בֶּ נ  רֶּ י ִתְזכ ְ  ֱאנֹוש  כ ִ

ַעט ֵמאֱ  ֵרהו  מ ְ ַחס ְ ֵרהו : -)ו( ַות ְ ַעט ְ ר ת ְ דָּׁ בֹוד ְוהָּׁ  לִֹהים ְוכָּׁ

יו:  ה ַתַחת ַרְגלָּׁ ָּׁ ת  ַ ֹל ש  יךָּׁ כ  י יָּׁדֶּ ַמֲעׂשֵ יֵלהו  ב ְ ְמש ִ ַ  )ז( ת 

י:  דָּׁ ֲהמֹות ׂשָּׁ ם ְוַגם ב ַ ל ָּׁ ֻ ִפים כ   )ח( ֹצנֶּה ַוֲאלָּׁ

ים:)ט( צִ  ְרחֹות ַימ ִ ַמִים ו ְדֵגי ַהי ָּׁם עֵֹבר אָּׁ ָּׁ ֹור ש   פ 

ט. ומאידך, מול הוד הבריאה וגודלה,  -מצד אחד האדם הוא נזר הבריאה כפי שמוזכר בפסוקים ו

 ה(. -האדם אינו אלא "אבק כוכבים" )פס' ד 

עליו   האדם  של  הרם  התפקיד  שלצד  ולמדונו  האדם  של  במעמדו  הדואליות  על  עמדו  חז"ל  גם 

 לא ענווה גדולה מול יתר הנבראים:להתמ

 תוספתא סנהדרין פרק ח, הלכה ח: 

 .דבר אחר למה נברא באחרונה שלא תזוח דעתו עליו אומ'  לו יתוש קדמך במעשה בראשית

 .דבר אחר כדי שיכנס למצוה מיד
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 הקשר אישי ]רשות[

 לוקים-האדם כנברא בצלם א 

 ים? ה לו-מה משמעות היותנו נבראים בצלם א

 דבר על עמידתנו מול עולם הטבע. על האחריות שיש לנו על הבריאה ניתן ל

 ים. ה לו-וכן ניתן לדבר על המשמעות המוסרית הנתבעת מאיתנו בתוקף היותנו ברואים בצלם א

 על בריאת האיש והאשה

כפי שנכתב ביחידה, זוהי הזדמנות, לכיתה ולמורה המוצא בכך הזדמנות מתאימה, לדבר על היחס  

 שמורה לנו התורה בבניית הקשר בין האיש לאשה. הנכון 

 

 


