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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

ב

ג
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בראשיתבראשית א

עבשת ב ב ברתעבת

בראשית

הרחבות  הרחבות

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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הרחבות  הרחבות

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 
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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
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ָ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

ג
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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(.

ח

ט

י

יא
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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

יח

יט

כ

כא
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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 
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