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 1  השנה! כל לאורך שלך והנוכחות ההשתתפות פי על נקבע השנתי" הציון” זכור:  עמירם דומוביץ 

 האדם: בריאת בבראשית פרק 
 מבוא

זהו שבחו וחובתו כאחת. נעסוק גם  ,בפרק ב נתמקד בבריאת האדם ובמשמעותה. האדם נברא בצלם אלוקים

 . , ומה מטרתה של בריאה זושהיבבריאת הא

 

 שאלות מכוונות למידה

 (.יח"ל 5לתלמידי )מהם ההבדלים בין תיאור הבריאה בפרק א לתיאור בפרק ב? א. 

 ם?מדוע חוזר פרק ב על בריאת האדב. 

 ה?מה מוסיף פרק ב לגבי ייחודיות הקשר בין האיש לאשג. 

 

 
 יחידות בלבד. 5לתלמידי  ההשוואה בין פרק א לפרק ב היא ,שים לב

 

בכדי שנוכל לענות על שאלה זו  ה?פרק ב מספר שוב את ספור הבריאה. מדוע יש צורך לחזור על ספור הבריא .1

עיין בשני הפרקים ורכז ונראה כי קיימים כמה וכמה הבדלים.  השוואה בין שני סיפורי הבריאהתחילה נערוך 

 ה:טבלה הבאב)בלשונך(  את ההבדלים

  

 השוואה בין פרק א לפרק ב  

 פרק ב' פרק א' מרכיבי ההשוואה 

  בריאה מסודרת לפי ימים העולם בריאת סדר א

 ב
 מה מיקום האדם  

 הבריאה?בסדר 
 אדם, צומח, חי: ל רק התייחס

   

 האדם בריאת תיאור ג

 :כז פסוקע"פ 

 
 
 

 פסוק ז:ע"פ 
 

 

 האדם  תפקיד ד

 כח: פסוקע"פ 

 

 

 טו: פסוקע"פ 
 

 
 
 
 
 
 דיבור  תלאדם יש נשמה ויכול נברא "בצלם אלקים" תכונותיו של האדם ה 

 ?האשה נבראה ומתי כיצד ו

 כז: פסוקע"פ 

 
 כב:, כא, ז פסוקיםע"פ 

 

 מכונה שם באיזה ז
 ?ה"הקב
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 שיטת רש"י לסתירה בין שני הפרקים

 ההסבר ראשון של רש"י לסתירות

 בראשית ב, ח רש"י 

 ראיתי. (כז בראשית א) 'וגו האדם" את אלהים "ויברא כתב כבר הרי תאמר ואם. הגן את נטע עדן של במזרחו - מקדם

 שלאחריו כלל" מהן: אחת וזו, נדרשת שהתורה מדות ושתים משלושים הגלילי יוסי' ר של בנו אליעזר' ר של בברייתא

 ב( ק)בפר ופירש חזר, מעשיו וסתם )נברא( מהיכן בריאתו סתם, כלל זהו האדם את ויברא. ן"ראשו של פרטו הוא מעשה

ים" יֶצר ה' ֱאֹלהִּ ֵחהּו ְבַגן ֵעֶדן,, עדן גן לו ויצמח, "...ַויִּ  אלא ואינו, אחר מעשה שהוא סבור השומע, ַתְרֵדָמהַוַיֵפל עליו  ַוַינִּ

ֶצר וכתב חזר הבהמה אצל וכן. ראשון של פרטו ים' ה "ַויִּ ן ֱאֹלהִּ  אל ויבא - לפרש כדי, (יט ב) ַהָשֶדה" ַחַית ָכל ָהֲאָדָמה מִּ

 ...שם לקרות האדם

 

 לנקודות הבאות:התייחס כיצד מבאר רש"י את השוני הקיים בתיאור בריאת העולם? בתשובתך  .2

  .הסבר את המידה הנזכרת ברש"י "כלל שלאחריו מעשה הוא פרטו של ראשון"א. 

  ?" בסתירה שלפנינומהו "הכלל" ומהו "הפרטב. 

 ג. האם יש סתירה בין הפרקים?
 
 

 ההסבר השני של רש"י לסתירות

 ה ,ב בראשית י"רש  

 .ששי יום עד עמדו הקרקע פתח על, "הארץ ותוצא" שכתוב שלישי (יום)בו, צמח לא עדיין - יצמח טרם השדה עשב וכל

 אדם וכשבא, גשמים של בטובתם מכיר ואין האדמה את לעבוד אין שאדם לפי, המטיר לא טעם ומה - המטיר לא כי

 .והדשאים האילנות וצמחו, וירדו עליהם התפלל לעולם צורך שהם וידע

 

 עין ברש"י, וענה: .3

 בין שני הפרקים?  השונה של הנבראיםמהו הסברו של רש"י לסדר . א

 ם?יה בעולם לפני בריאת האדימדוע לא נראתה צמח. ב

 ג. האם יש סתירה בין הפרקים?

 

 יין בריאת האישהנהסתירה בע

 זרש"י בראשית א, כ

 .)בראשית ב, כא(ויקח אחת מצלעותיו' וגו' "ולהלן הוא אומר  -זכר ונקבה ברא אותם 

 שבראו שני פרצופין בבריאה ראשונה ואחר כך חלקו. מדרש אגדה

 .ופירש לך במקום אחר כאן הודיעך שנבראו שניהם בששי ולא פירש לך כיצד ברייתן ופשוטו של מקרא,

 

 וענה:פסוקים )משני הפרקים( הסותרים בתיאור בריאת האישה, ובדברי רש"י, עיין ב .4

 את שני התירוצים של רש"י לסתירה שיש בין שני הפרקים. בלשונך הסבר א. 

 ?"פשוטו של מקרא"מדוע הפירוש השני הינו ב. 

ג. לעיל ראינו שני הסברים שונים ברש"י לסתירות בין שני הפרקים, איזה תירוץ כאן מתאים להסבר הראשון, 

 ואיזה תירוץ כאן מתאים להסבר השני?

 כזפסוק א, פרק בראשית 

ְבָרא ים ַויִּ   ָהָאָדם ֶאת ֱאֹלהִּ

ים ְבֶצֶלם ְבַצְלמו   תו   ָבָרא ֱאֹלהִּ   א 

ָתם. ָבָרא ּוְנֵקָבה ָזָכר  א 

 

 ה' ברא את האישה ביחד עם האדם.

 כב:-כא ז , פסוקיםבפרק בראשית 

יֶצר ים' ה ַויִּ ן ָעָפר ָהָאָדם ֶאת ֱאֹלהִּ  ָהֲאָדָמה... מִּ

ים' ה ַוַיֵפל יָשן ָהָאָדם ַעל ַתְרֵדָמה ֱאֹלהִּ ַקח ַויִּ ָתיו ַאַחת ַויִּ ַצְלע  ר מִּ ְסג   ַויִּ

ֶבן :ַתְחֶתָנה ָבָשר ים' ה ַויִּ ן ָלַקח ֲאֶשר ַהֵצָלע ֶאת ֱאֹלהִּ ָשה ָהָאָדם מִּ  ְלאִּ

ֶאהָ   ָהָאָדם". ֶאל ַוְיבִּ

 

 בתחילה נברא האיש,

 ורק אחר כך נוצרה אישה מצלעותיו.
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 יין כינוי של הקב"הנהסתירה בע 

 במידת הדין. הוא כינוי לה' שפועל "אלהים" ."יםהאלו" םבשתמיד ומכונה  פעמים הרבה נזכר 'ה ,בפרק א

 וה" הוא כינו לה' שפועל במידת הרחמים. -. "יהוה אלהים"-"יהבשם ומכונה תמיד נזכר פעמים הרבה ה'  ,בפרק ב

 על ההבדל הזה בין שני הפרקים כותב רש"י את הדברים הבאים:

 

 א א בראשית י"רש  

 העולם שאין ראה, הדין דתיבמ לבראתו במחשבה עלה שבתחילה, וה'-יה 'ברא אמר ולא - , א(א)" אלהים ברא"

 .(ד ,ב)" ושמים ארץ אלהים וה-יה עשות ביום" דכתיב היינו, הדין למדת ושתפה רחמים מדת הקדים, מתקיים

 

 עיין ברש"י וענה: .5

 לבין כינויו בפרק ב? הקב"ה בפרק א כינויו שלכיצד מתרץ רש"י את ההבדל בין א. 

 ב. מדוע ה' לא ברא את העולם רק במידת הדין?

בעניין ץ כאן ותירלאיזה הסבר מתאים הלעיל ראינו שני הסברים שונים ברש"י לסתירות בין שני הפרקים,  ב

 ?שמו של הקב"ה

 
 

  לסתירה בין שני הפרקים הרב יוסף דב סולוביצ'יקשיטת 
  דעות והוגה רב: יק'סולובייצהרב 

 1903-1993, ב"ארה יהדות ממנהיגי, יוניברסיטי-הישיבה את הקים

 

  מתוך: איש האמונה הבודד 

 אלא, מהדורות שתי של המדומה הסתירה לא(. פנים שני, דואליות) האדם שניות את מבטאים הסיפורים שני

 שני, האנושות אבות שני, אנשים שני', אדם' בשני עוסקים התיאורים שני. האדם בטבע האמיתית הסתירה

 -הראשון  אישים: האדם שני מצויים אדם בכל... זהים אינם שהם פלא ואין, האנושות של נציגים שני, טיפוסים

  .והעניו הנכנע -השני  והאדם, ההדר ובעל היוצר
 

 פרק א( -)האדם הראשון 

 ... הטבע מן נפרד בלתי חלק... והצמחים החיות לצד שמקומו, טבעי יצור האדם ְלֱהיו ת מודע ך"התנ

 ... הבורא של יכולתו וכול נצחיותו מול אל מוצבת והחולפת הארעית ומהותו, האלוהים אל מונגד הטבעי האדם

 ... נברא שבו אלוהים צלם... ייחודו את לו המקנה יסוד באדם יש, זאת עם

 .היוצר האדם של... כשרונו אל מתייחס בתורה הראשון שבתיאור' אלוהים צלם' המושג

 ...יוצר להיות האדם של וביכולתו בשאיפתו מתבטא לאלוהים האדם של דמיונו

 ...עצמו לרשות ולהעמידם בהם לשלוט, היסודיים הטבעיים הכוחות להשלטת - אחת שאיפה שולטת הראשון באדם
 
 פרק ב( - השני האדם)

 מן שאלות לעבר התעניינותו את מפנה הוא... היקום ידי על מתעוררת סקרנותו, הראשון לאדם בדומההאדם השני, 

 : לדעת רוצה הוא(... פילוסופיות שאלות) המיטאפיסי הסוג

 ? ואדישים כבירים ומאורעות עצמים של מערכת מול האדם עומד מדוע? העולם נברא מדוע -? מדוע

 ?...אלה כל של תכליתם מה -? מהו

 ...? בהתמדה אחרי העוקב הוא מי -? מיהו

 ?...וחרדה פחד מתוך בורח הוא ממנו ואשר ונלהבת רבה באהבה בו שהאדם מיהו

... ובהערצה במורא, בתמימות להכירו ולומד, ... הוטל שבתוכו' הנתון, 'החי העולם את להבין רוצה הוא כך לשם

 הדוק יחס מקיים הוא שבו, המקסים האיכותי העולם את אם כי, המדעי המופשט היקום את חוקר אינו השני האדם

 .אלוהים עם בדביקות חי השני האדם... אלוהים עם

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.shturem.net/images/news/48104_news_09022011_89411.jpg&imgrefurl=http://www.shturem.net/index.php?section%3Dnews%26id%3D48104&usg=__zHJVQJF0fM6UxDN24mOlUx416Yw=&h=998&w=800&sz=115&hl=en&start=1&sig2=NcrNHPNFWfm3Xp4DdHLUiQ&zoom=1&tbnid=9iwNKDcie6-2iM:&tbnh=149&tbnw=119&ei=a4NQUKWkCKq40QWEg4FA&prev=/search?q%3D%D7%94%D7%A8%D7%91%2B%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A7%26um%3D1%26hl%3Den%26safe%3Dactive%26sa%3DN%26ie%3DUTF-8%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1
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 יק, וענה:'עיין בדבר הרב סולבצ .6

 ר הרב סולוביצ'יק את הסתירה בין שני התיאורים של הבריאה? ותכיצד פא. 

 .'א מפרק אלה למאפיינים ראיות הבא ?יק'סולובייצ של התיאור לפי, הראשון האדם של המאפיינים מהםב. 

 ? הבא ראיות למאפיינים אלו מפרק ב'. השני האדם של המאפיינים מהםג. 

 

 סיכום 

 ?יק'של הרב סולבצלבין ההסבר שני ההסברים של רש"י  מה ההבדל העקרוני בין .7
 
 
 

 ח פרק תהלים  

ית ַעל ַלְמַנֵצחַ ( א) תִּ ר ַהגִּ ְזמו  ד מִּ  :ְלָדוִּ

ֵנינּו' ה( ב) יר ָמה ֲאד  ְמָך ַאדִּ ְדָך ְתָנה ֲאֶשר ָהָאֶרץ ְבָכל שִּ ם ַעל הו   :ַהָשָמיִּ

י( ג) פִּ ים מִּ ְללִּ ים עו  ְנקִּ ַסְדָת  ְוי  ז יִּ ְרֶריָך ְלַמַען ע  ית צו  ֵיב ְלַהְשבִּ ְתַנֵקם או   :ּומִּ

י( ד) ֶתיָך ַמֲעֵשי ָשֶמיָך ֶאְרֶאה כִּ ים ָיֵרחַ  ֶאְצְבע  ָכבִּ ָנְנָתה ֲאֶשר ְוכו   :כו 

י ֱאנו ש ָמה( ה) ְזכְ  כִּ י ָאָדם ּוֶבן ֶרנּותִּ ְפְקֶדנּו כִּ  :תִּ

ים ְמַעט ַוְתַחְסֵרהּו( ו) ד ֵמֱאֹלהִּ  :ְתַעְטֵרהּו ְוָהָדר ְוָכבו 

יֵלהּו( ז)  :ַרְגָליו ַתַחת ַשָתה כ ל ָיֶדיָך ְבַמֲעֵשי ַתְמשִּ

ֶנה( ח) ים צ   :ָשָדי ַבֲהמו ת ְוַגם כָֻּלם ַוֲאָלפִּ

ר( ט) פו  ם צִּ ֵבר ַהָים ּוְדֵגי ָשַמיִּ ים ָאְרחו ת ע   :ַימִּ

ֵנינּו' ה( י) יר ָמה ֲאד  ְמָך ַאדִּ  :ָהָאֶרץ ְבָכל שִּ

 

א או פרק ב( מתאים התיאור פרק )לאיזה מתיאורי הבריאה  ,עיין בתהילים מזמור ח הבנה ויישום:שאלת  .8

 .נמק תשובתך במזמור זה?

 

 

 א?ה לומדים מתיאור בריאת האדם בפרק מ

 בראשית א

ים ַוי אֶמר( כד) ֵצא ֱאֹלהִּ יָנּה ַחָיה ֶנֶפש ָהָאֶרץ תו  יָנּה ֶאֶרץ ְוַחְיתו   ָוֶרֶמש ְבֵהָמה ְלמִּ י ְלמִּ  : ֵכן ַוְיהִּ

ים ַוַיַעש( כה) יָנּה ָהָאֶרץ ַחַית ֶאת ֱאֹלהִּ יָנּה ַהְבֵהָמה ְוֶאת ְלמִּ יֵנהּו ָהֲאָדָמה ֶרֶמש ָכל ְוֵאת ְלמִּ ים ַוַיְרא ְלמִּ י ֱאֹלהִּ ב כִּ  : טו 

ים ַוי אֶמר( כו) ְרדּו ְבַצְלֵמנּו ָאָדם ַנֲעֶשה ֱאֹלהִּ ְדמּוֵתנּו ְויִּ ְדַגת כִּ ף ַהָים בִּ ם ּוְבעו   ָהָאֶרץ... ּוְבָכל ּוַבְבֵהָמה ַהָשַמיִּ

ְבָרא( כז) ים ַויִּ ים ְבֶצֶלם ְבַצְלמו   ָהָאָדם ֶאת ֱאֹלהִּ תו   ָבָרא ֱאֹלהִּ ָתם ָבָרא ּוְנֵקָבה ָזָכר א   : א 

ָתם ַוְיָבֶרְך( כח) ים א    ֱאֹלהִּ

ים ָלֶהם ַוי אֶמר  ְלאּו ּוְרבּו ְפרּו ֱאֹלהִּ הָ  ָהָאֶרץ ֶאת ּומִּ ְבשֻּ ְדַגת ּוְרדּו ְוכִּ ף ַהָים בִּ ם ּוְבעו   : ָהָאֶרץ ַעל ָהר ֶמֶשת ַחָיה ּוְבָכל ַהָשַמיִּ

ים ַוי אֶמר( כט) ֵנה ֱאֹלהִּ י הִּ ֵרעַ  ֵעֶשב ָכל ֶאת ָלֶכם ָנַתתִּ   ָהָאֶרץ ָכל ְפֵני ַעל ֲאֶשר ֶזַרע ז 

י בו   ֲאֶשר ָהֵעץ ָכל ְוֶאת   ֵרעַ  ֵעץ ְפרִּ ְהֶיה ָלֶכם ָזַרע ז   : ְלָאְכָלה יִּ

ף ּוְלָכל ָהָאֶרץ ַחַית ּוְלָכל ( ל) ם עו  ל ַהָשַמיִּ ֵמש ּוְלכ  י ְלָאְכָלה ֵעֶשב ֶיֶרק ָכל ֶאת ַחָיה ֶנֶפש בו   ֲאֶשר ָהָאֶרץ ַעל רו   : ֵכן ַוְיהִּ

ים ַוַיְרא( לא) ֵנה ָעָשה ֲאֶשר ָכל ֶאת ֱאֹלהִּ ב ְוהִּ ד טו  י ְמא  י ֶעֶרב ַוְיהִּ ֶקר ַוְיהִּ י יו ם ב  שִּ   פ: ַהשִּ

 

לבין הדרך בה האדם ביום השישי  במה שונה הדרך בה התורה תיארה את בריאתמצא לפחות ארבעה הבדלים,  .9

 ? את שאר הדברים שנבראוהתורה תיארה 

  בריאת האדם



 בריאת האדם: ב בראשית פרק  

 5  השנה! כל לאורך שלך והנוכחות ההשתתפות פי על נקבע השנתי" הציון” זכור:  עמירם דומוביץ 

 

 רמב"ן, בראשית א כו

 ו.אין טבעו כטבע החיה והבהמה אשר ברא במאמר הקודם לכי  ו,בעבור גודל מעלת "מאמר" נתייחד בעשיית האדם

 

 עיין בדבריו וענה: ,דן הרמב"ן הדברים שנבראועל אחד ההבדלים בין בריאת האדם לבין שאר  .10

 א. איזה הבדל מוצא הרמב"ן בין בריאת האדם לבין שאר הדברים שנבראו?

 מדוע קיים הבדל זה? ,הרמב"ן לפיב. 

 

מּוֵתנּו ַויֹּאֶמר ֱאֹלִהים" ֵמנּו ִכדְּ ַצלְּ  ק כו(ו)פס "ַנֲעֶשה ָאָדם בְּ

 ורש"י א, כבראשית 

לפי שהאדם בדמות המלאכים ויתקנאו בו לפיכך נמלך בהם, וכשהוא , למדנו מכאן ענוותנותו של הקב"ה -ם נעשה אד

 ....דן את המלכים הוא נמלך בפמליא שלו

 

 :עיין בפסוק כו ובדברי רש"י, וענה .11

 ם?ה'? מדוע הוא משתמש בלשון רביאל מי פונה  א.

 לכך בפסוק?ומה המקור למי דומה האדם?  ,לפי הסברו של רש"יב. 

 מדוע ה' מתייעץ עם גורמים נוספים בעניין בריאת האדם? -ם" עשה אדג. "ויאמר אלהים נ

 ם?איזו מידה טובה אנו לומדים מהניסוח בלשון רביד. 

 

o  ירש"דברי המשך 

, לא נמנע )יש פתחון פה לכופרים לומר דברי כפירה( ויש מקום למינים לרדות ,אף על פי שלא סייעוהו ביצירתו -נעשה אדם  

לא למדנו  'אעשה אדם'ב וכת)היה( הכתוב מללמד דרך ארץ ומדת ענוה שיהא הגדול נמלך ונוטל רשות מן הקטן. ואם 

 ".וויברא", ולא כתב "ויברא אלוהים את האדם"דו ותשובת המינים כתב בצ. שיהא מדבר עם בית דינו אלא עם עצמו

 

 וענה: ,עיין בדברי רש"י .12

 בביטוי "נעשה אדם"? מה הטענה שיכולים הכופרים לטעון בעקבות ביטוי זה? . מה הבעיה הרעיוניתא

 ?כיצד ניתן לדחות את טענתם. ב

 ?טענה לכופריםשיוצרת באופן כזה  מתנסחתמדוע התורה . ג

 
 ?בה לומדים מתיאור בריאת האדם בפרק מ

  , זבראשית פרק ב

ים ֶאת ָהָאָדם  יֶצר ה' ֱאֹלהִּ ַאָפיו ָעָפר ִמן ָהֲאָדָמהַויִּ ים  ַוִיַפח בְּ ְשַמת ַחיִּ ֶנֶפׁש ַחיָ נִּ ִהי ָהָאָדם לְּ  .הַויְּ

 אונקלוס 

ן ַאְרָעא, ּוְנַפח  ים ָית ָאָדם, ַעְפָרא מִּ ְשְמָתא ְדַחֵיי; ַוֲהָות ְבָאָד ּוְבָרא ה' ֱאֹלהִּ י, נִּ הִּ  א.ְלרּוַח ְמַמְללָ ם, ְבַאפו 

 רש"י 

 ר.שנתווסף בו דעה ודבון, , אך זו של אדם חיה שבכול"נפש חיה"אף בהמה וחיה נקראו  -לנפש חיה 

 ם.עשאו מן התחתונים ומן העליונים, גוף מן התחתונים ונשמה מן העליוני -ויפח באפיו 

 

האדם, פרק ב' משלים נקודות נוספות. עיין בפרק ב פסוק ז ים בבריאתו של ייחודיכמה דברים אינו בפרק א ר .13

 .ובדברי רש"י ואונקלוס, וציין שני דברים ייחודיים נוספים המאפיינים את האדם
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 האדם קשור לאדמה ויש לו יכולת לקרוא שמות

ים ֶאת "מפסוק ז אנו למדים גם על הקשר של האדם לאדמה וזה גם מסביר את שמו, שנאמר:  יֶצר ה' ֱאֹלהִּ  ָהָאָדםַויִּ

ן  )לחיות  א שמותולמדים שהדיבור של האדם מאפשר לו גם את היכולת לקר בהמשך הפרק אנו. "ָהֲאָדָמהָעָפר מִּ

ָראשנאמר: " ולאישה(, ף ְבֵהָמההַ  ְלָכל ֵׁשמוֹּת ָהָאָדם ַוִיקְּ ם ּוְלעו  ל ַהָשַמיִּ את ָהָאָדם ַוי אֶמר... ַהָשֶדה ַחַית ּוְלכ   ֶעֶצם ַהַפַעם ז 

י ּוָבָשר ֵמֲעָצַמי ְבָשרִּ את מִּ ָשה ִיָקֵרא ְלז  י אִּ יש כִּ את לֳֻּקָחה ֵמאִּ  " )ב; כ,כג(ז 

 

 ב"?מדוע לא נאמר על בריאת האדם "וירא אלוקים כי טו 

 א, בראשיתדעת מקר 

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

 ב'.טו-במפורש 'כי - לאחר מעשה בריאתו -ואולי משום כך לא כתב באדם  ק...בניסיון בלתי פוסאת האדם 

 

 

 תפקידו של האדם

ָתם "ַוְיָבֶרְךשנאמר:  .ת ולשלוט על הטבעלפרות ולרבו הוא פרק אתפקידו של האדם בעולם לפי  ים א   ָלֶהם ַוי אֶמר ֱאֹלהִּ

ים רּו ֱאֹלהִּ בּו פְּ ְלאּו ּורְּ הָ  ָהָאֶרץ ֶאת ּומִּ ְבשֻּ ְדַגת ּוְרדּו ְוכִּ ף ַהָים בִּ ם ּוְבעו  ֶמֶשת ַחָיה ּוְבָכל ַהָשַמיִּ האדם  .ָהָאֶרץ" )א, כח( ַעל ָהר 

בגן עדן כפי נעיין בהרחבה בתפקידו של האדם לעומת זאת פרק ב מתגלה תפקיד שונה לאדם.  .הוא נזר הבריאה

 :מפרק בשעולה 
 

 בראשית ב, טו

ַקח ים' ה ַויִּ ֵחהּו ָהָאָדם ֶאת ֱאֹלהִּ ָדּה ֵעֶדן ְבַגן ַוַינִּ ָעבְּ ָרּה לְּ ָׁשמְּ  .ּולְּ

 

 ב, טו"ע בראשית אב

 להשקות הגן.  - לעבדה

 .שם ויטנפוהו יכנסו מכל החיות שלא - ולשמרה

 

 "?ּוְלָשְמָרּה ְלָעְבָדּהלפי האב"ע, מה תפקידו של האדם בגן עדן? כיצד האב"ע מפרש את הביטוי " .14
 
 

o רקי דרבי אליעזר פרק אפ 

או שמא תאמרי  ?ושמא תאמר כי יש מלאכה בגן עדן לפתח ולשדד את האדמה, ולא כל האילנות נצמחין מאליהן

 ?!הגן שנ' "ונהר יוצא מעדן" וכו' הגן? והלא כבר נהר יוצא מעדן להשקות את שמלאכה בגן עדן להשקות את

אלא לעסוק בדברי תורה ולשמור את כל מצותיה,  "לעבדה ולשמרה"לא אמר  ?ומה הלשון הזה "לעבדה ולשמרה"

 ה"."עץ חיים היא למחזיקים ב אמר"לשמור את דרך עץ החיים", ואין עץ חיים אלא תורה, שנ אמרשנ

 

 השווה בין ההסבר של האב"ע להסבר של המדרש בפרקי דרבי אליעזר, וענה:  .15

 במה דומה ההצעה הראשונה שמעלה המדרש כפירוש לביטוי "לעבודה ולשמרה" לפירוש של האב"ע?  א.

 מדוע המדרש דוחה הצעה זו?ב. 

 ?"כיצד מפרש המדרש את הביטוי "לעבודה ולשמרה ג.

 ?ירושיםבין שני הפהעקרוני . מה ההבדל ד
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ַצו"  "ָהָאָדם ַעל ֱאֹלִהים' ה ַויְּ

ַצוה': "לשמוע לציווי תפקיד נוסף שישי לאדם בגן עדן הוא  ים' ה ַויְּ ר ָהָאָדם ַעל ֱאֹלהִּ כ ל ֵלאמ  ל ַהָגן ֵעץ מִּ אֵכל ָאכ   :ת 

ב ַהַדַעת ּוֵמֵעץ אַכל ֹלא ָוָרע טו  ֶמנּו ת  י מִּ ֶמנּו ֲאָכְלָך ְביו ם כִּ בפרק ג נעסוק בהרחבה בציווי הזה, יז(. -" )ב, טזָתמּות מו ת מִּ

כפן נוסף לתפקידו ומעלתו של האדם. מאכליו של האדם אינם רק הזה ת הציווי אאנו רואים במסגרת פרק ב אך 

 ה.קיום מצוומעשה קיומי. הם מתעלים לדרגה של 

 

 

 

 

 בריאת האישה מתוארת פעמים, פעם בפרק א ופעם בפרק ב. עיין בפסוקים המביאים את שני התיאורים.  .16

 א. כתוב בטבלה שלפניך מה הם שלושת ההבדלים בין שני התיאורים הנ"ל.
 

 פרק ב פרק א ההבדלים

   סדר הבריאה א. 

של משמעות וה המטרה ב. 
 בני הזוגהקשר בין 

  

 ?כיצד בני הזוג מכונים ג. 
 ים הללו?משמעות הכינוימה  

  

 

 .השב. לאור הפירושים שלמדנו עד כה, הצע הסבר לסתירות בין שני תיאורי בריאת האי

 

 

  

 בריאת האישה

 אבראשית פרק 

ְבָרא)כז(  ים ַויִּ  ְבַצְלמו   ָהָאָדם ֶאת ֱאֹלהִּ

ים ְבֶצֶלם תו   ָבָרא ֱאֹלהִּ  ָזָכר א 

ָתם. ָבָרא ּוְנֵקָבה  א 

ָתם ַוְיָבֶרְך( כח) ים א   ָלֶהם ַוי אֶמר ֱאֹלהִּ

ים ְלאּו ּוְרבּו ְפרּו ֱאֹלהִּ  ָהָאֶרץ ֶאת ּומִּ

הָ  ְבשֻּ ְדַגת ּוְרדּו ְוכִּ ף ַהָים בִּ  ּוְבעו 

ם  ַעל ָהר ֶמֶשת ַחָיה ּוְבָכל ַהָשַמיִּ

 :ָהָאֶרץ

 

 

  ב פרק בראשית

ים' ה ַוי אֶמר( יח) ב ֹלא ֱאֹלהִּ ת טו   :ְכֶנְגדו   ֵעֶזר לו   ֶאֱעֶשה ְלַבדו   ָהָאָדם ֱהיו 

ֶצר ( יט) ים' ה ַויִּ ן ֱאֹלהִּ ם עו ף ָכל ְוֵאת ַהָשֶדה ַחַית ָכל ָהֲאָדָמה מִּ ְראו ת ָהָאָדם ֶאל ַוָיֵבא ַהָשַמיִּ  ַמה לִּ

ְקָרא ְקָרא ֲאֶשר ְוכ ל לו   יִּ  :ְשמו   הּוא ַחָיה ֶנֶפש ָהָאָדם לו   יִּ

ְקָרא ( כ) ת ָהָאָדם ַויִּ ף ַהְבֵהָמה ְלָכל ֵשמו  ם ּוְלעו   :ְכֶנְגדו   ֵעֶזר ָמָצא ֹלא ּוְלָאָדם ַהָשֶדה ַחַית ּוְלכ ל ַהָשַמיִּ

ים' ה ַוַיֵפל( כא) יָשן ָהָאָדם ַעל ַתְרֵדָמה ֱאֹלהִּ   ַויִּ

ַקח  ָתיו ַאַחת ַויִּ ַצְלע  ר מִּ ְסג   :ַתְחֶתָנה ָבָשר ַויִּ

ֶבן( כב) ים' ה ַויִּ ן ָלַקח ֲאֶשר ַהֵצָלע ֶאת ֱאֹלהִּ ָשה ָהָאָדם מִּ ֶאהָ  ְלאִּ  :ָהָאָדם ֶאל ַוְיבִּ

את ָהָאָדם ַוי אֶמר( כג) י ּוָבָשר ֵמֲעָצַמי ֶעֶצם ַהַפַעם ז  ְבָשרִּ   מִּ

את  ָקֵרא ְלז  ָשה יִּ י אִּ יש כִּ את לֳֻּקָחה ֵמאִּ  :ז 

יש ַיֲעָזב ֵכן ַעל( כד) יו ֶאת אִּ מו   ְוֶאת ָאבִּ ְשתו   ְוָדַבק אִּ  :ֶאָחד ְלָבָשר ְוָהיּו ְבאִּ
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 ו?מה ניתן ללמוד על הקשר הזוגי מפרקנ

 מקומם בפרק ומטרתן -פסוקי קריאת השמות לבעלי החיים 

המרכזי  פסוקים הסוטים לכאורה מהנושאישנם , בריאת האישההמתארים את כד(-יחפס' בפרק ב' )בתוך הפסוקים 

מדוע נקטעת בריאת האישה ע"י קריאת  .עוסקים בקריאת שמות לבעלי החייםכ -יטשל בריאת האישה. פסוקים 

 על שאלה זו ננסה לענות בעזרת המקורות הבאים: ם?השמות לבעלי החיי

 

 כ ב, יתבראש

ְקָרא ף ַהְבֵהָמה ְלָכל ֵשמו ת ָהָאָדם ַויִּ ם ּוְלעו  ל ַהָשַמיִּ ָאָדם ַהָשֶדה ַחַית ּוְלכ  ּדוֹּ  ֵעֶזר ָמָצא ֹלא ּולְּ ֶנגְּ  :כְּ
 

  י"רש

 זוג בן יש לםולכ אמר, ונקבה זכר ומין מין כל לפניו הביאן ,כשהביאן - תרדמה אלהים' ה ויפל ,עזר מצא לא ולאדם

 ...."ויפל" מיד, זוג בן אין ולי
 

 וון של רש"י(ממשיך את הכי)רמב"ן 

ושיתאווה שיהיה  ,ועד שידע אדם שאין בנבראים עזר ל כי לא היה החפץ לפניו יתברך לקחת צלעו ממנו והנכון בעיני,

 ."ו"ולאדם לא מצא עזר כנגד ומפני זה היה צריך לקחת ממנו אחת מצלעותיו. וזה טעם לו עזר כמותם.
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 ?"תקריאת השמו"מה חש האדם בעקבות ? ותמסמל ימה -פעולת "קריאת השמות" א. 

 ה?מדוע היה חשוב לקב"ה שהאדם יקרא שמות לבעלי החיים לפני בריאת האישב. 

 ם?דוע נקטעת בריאת האישה ע"י קריאת השמות לבעלי החיימג. 

 

 כג( ג" )פסו...ַהַפַעם זֹּאתם ַויֹּאֶמר ָהָאדָ "

ישה היא בת הזוג ארה עד כמה האדם הבין שאכן ה, תגובה זו מו  תגובת האיש למראה האישה הייתה מאד נלהבת

 :מעין שירבפסוק כג, ונפשי. ניתן לראות בדבריו  -המתאימה לו ביותר לקשר חברתי 
 

 םַוי אֶמר ָהָאָד 

 ַהַפַעם זֹּאת
 ֶעֶצם ֵמֲעָצַמי

יּוָבָשר  ְבָשרִּ  מִּ

זֹּאת ָשה לְּ ָקֵרא אִּ  יִּ

יש לֳֻּקָחה י ֵמאִּ  זֹּאת כִּ
  

 )פסוק כד( "...ֵכן ַיֲעָזב ַעל"

 כד ב, בראשית

ְשתו  ְוָהיּו ְלָבָשר ֶאָחד ַעל מו  ְוָדַבק ְבאִּ יו ְוֶאת אִּ יש ֶאת ָאבִּ  :ֵכן ַיֲעָזב אִּ

 

 ?עוצמת הקשר במה בא לידי ביטוי? שנוצר בין בני הזוג הקשר עוצמתתאר את כיצד פסוק כד מ .18


