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חק לישראל – פרשת בראשית ליל שישי
תורה -

בראשית פרק א'

)כז( וַ ִּי ְב ָרא ֱאל ִֹהים אֶ ת הָ אָ ָדם ְּבצַ ְלמוֹ ְּבצֶ לֶ ם ֱאל ִֹהים ָּב ָרא אֹ תוֹ זָכָ ר וּנְ קֵ בָ ה ָּב ָרא
אֹ ָתם) :ז( וַ ִּי ְב ָרא ֱאל ִֹהים אֶ ת הָ אָ ָדם ְ ּבצַ ְלמוֹ ְ ּבצֶ לֶ ם ֱאל ִֹהים ָּב ָרא אֹ תוֹ ָזכָ ר וּנְ קֵ בָ ה ָּב ָרא
אֹ ָתם:

יה דְּ כַ ר וְ נו ְּקבָ א ְּב ָרא י ְָתהוֹ ן:
ָת ּ
יה ְּבצֵ לַ ם אֱלָ ִהין ְּב ָרא י ֵ
)כז( ו ְּב ָרא יְ ָי יָת אָ ָדם ְּבצַ ְל ֵמ ּ

ֹאמר לָ הֶ ם ֱאל ִֹהים ּ ְפר ּו ו ְּרב ּו ו ִּמ ְלא ּו אֶ ת הָ אָ ֶרץ
)כח( וַ יְ בָ ֶר ְך אֹ ָתם ֱאל ִֹהים וַ יּ ֶ
שת ַעל הָ אָ ֶרץ) :כח(
וְ ִכ ְב ׁ ֻשהָ ו ְּרד ּו ִּב ְדגַ ת הַ יָּם ו ְּבעוֹ ף הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם ו ְּבכָ ל חַ יָּה הָ ר ֶֹמ ֶ ׂ

ֹאמר לָ הֶ ם אֱ ל ִֹהים ּ ְפר ּו ו ְּרב ּו ו ִּמ ְלא ּו אֶ ת ָהאָ ֶרץ וְ ִכ ְב ׁ ֻשהָ ו ְּרד ּו ִּב ְדגַ ת
וַ יְ בָ ֶר ְך אֹ ָתם ֱאל ִֹהים וַ ּי ֶ
שת ַעל הָ אָ ֶרץ) :כח( וּבָ ִר ְ
יך י ְָתהוֹ ן יְ ָי וַ אֲ ַמר ְלהוֹ ן יְ ָי ּפו ּׁש ּו ו ְּסג ּו
הַ יָּם ו ְּבעוֹ ף הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם ו ְּבכָ ל חַ יָּה הָ ר ֶֹמ ֶ ׂ
ו ְּמל ּו יָת אַ ְר ָעא ו ְּתקוּפ ּו עֲ לָ ּה ו ְּׁשלוּט ּו ְּבנ ּונֵי י ּ ַָמא ו ְּבעוֹ פָ א ִד ְׁש ַמ ָ ּיא ו ְּבכָ ל חַ יְ ָתא דְּ ָרחֵ ׁ ָשא ַעל אַ ְר ָעא:

ֲשר ַעל ּ ְפנֵי כָ ל
שב ז ֵֹר ַע ז ֶַרע א ׁ ֶ
ֹאמר ֱאל ִֹהים ִה ּנֵה נ ַָת ִּתי לָ כֶ ם אֶ ת ָּכל ֵע ֶ ׂ
)כט( וַ יּ ֶ
ֹאמר
ֲשר בּ וֹ ְפ ִרי עֵ ץ ז ֵֹר ַע ז ַָרע לָ כֶ ם יִ ְהיֶה ְלאָ ְכלָ ה) :כט( וַ יּ ֶ
הָ אָ ֶרץ וְ אֶ ת ָּכל הָ עֵ ץ א ׁ ֶ
ֲשר
שב ז ֵֹר ַע ז ֶַרע אֲ ׁ ֶשר ַעל ּ ְפנֵי כָ ל הָ אָ ֶרץ וְ אֶ ת ָּכל הָ ֵעץ א ׁ ֶ
ֱאל ִֹהים ִה ּנֵה נ ַָת ִּתי לָ כֶ ם אֶ ת ָּכל ֵע ֶ ׂ
יה
אֲמר יְ ָי הָ א יְ הָ ִבית ְלכוֹ ן יָת ָּכל ִע ְס ָּבא דְּ בַ ר ז ְַר ֵע ּ
בּ וֹ ְפ ִרי עֵ ץ ז ֵֹר ַע זָ ַרע לָ כֶ ם יִ ְהיֶה ְלאָ ְכלָ ה) :כט( וַ ַ
יה ִמזְ דְּ ָרע ְלכוֹ ן יְ הֵ א ְל ֵמיכָ ל:
ירי ִאילָ נָא דְּ בַ ר ְזַר ֵע ּ
יה ּ ֵפ ֵ
ִמזְ דְּ ַרע דִּ י ַעל אַ ּ ֵפי כָ ל אַ ְר ָעא וְ יָת ָּכל ִאילָ נָא דִּ י בֵ ּ

אֲשר בּ וֹ נֶפֶ ׁש
)ל( ו ְּלכָ ל חַ יַּת הָ אָ ֶרץ ו ְּלכָ ל עוֹ ף הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם ו ְּלכֹל רוֹ ֵמשׂ ַעל הָ אָ ֶרץ ׁ ֶ
שב ְלאָ ְכלָ ה וַ יְ ִהי כֵ ן) :ל( ו ְּלכָ ל חַ יַּת הָ אָ ֶרץ ו ְּלכָ ל עוֹ ף הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם
חַ יָּה אֶ ת ָּכל י ֶֶרק עֵ ֶ ׂ
שב ְלאָ ְכלָ ה וַ יְ ִהי כֵ ן) :ל( ו ְּלכָ ל חֵ וַ ת
ו ְּלכֹל רוֹ ֵמשׂ ַעל הָ אָ ֶרץ אֲ ׁ ֶשר בּ וֹ נֶפֶ ׁש חַ ָּיה אֶ ת ָּכל י ֶֶרק ֵע ֶ ׂ
יה נ ְַפ ׁ ָשא חַ יְ ָתא יָת ָּכל יְ רוֹ ק ִע ְס ָּבא ְל ֵמיכָ ל וַ הֲ וָ ה כֵ ן:
יש ַעל אַ ְר ָעא ִדּ י בֵ ּ
אַ ְר ָעא ו ְּלכָ ל עוֹ פָ א ִד ְׁש ַמ ּיָא ו ְּלכֹל דְּ ָר ִח ׁ

שה וְ ִה ּנֵה טוֹ ב ְמאֹ ד וַ יְ ִהי עֶ ֶרב וַ יְ ִהי ֹבקֶ ר יוֹ ם
ֲשר ָע ָ ׂ
)לא( וַ יּ ְַרא ֱאל ִֹהים אֶ ת ָּכל א ׁ ֶ
שה וְ ִה ּנֵה טוֹ ב ְמאֹ ד וַ יְ ִהי ֶע ֶרב וַ יְ ִהי בֹקֶ ר יוֹ ם
הַ ּ ִׁש ּ ִׁשי) :לא( וַ ַּי ְרא ֱאל ִֹהים אֶ ת ָּכל אֲ ׁ ֶשר ָע ָ ׂ
הַ ּ ִׁש ּ ִׁשי:

ית ִאי:
)לא( וַ ֲחזָא יְ ָי יָת ָּכל דִּ י עֲ בַ ד וְ הָ א ַת ִ ּקין לַ ח ֲָדא וַ הֲ וָ ה ְר ַמ ׁש וַ הֲ וָ ה צְ פַ ר יוֹ ם ְׁש ִת ָ

ש ַמיִ ם וְ הָ אָ ֶרץ וְ כָ ל צְ בָ אָ ם) :א( וַ יְ כֻ לּ ּו הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם וְ הָ אָ ֶרץ וְ כָ ל צְ בָ אָ ם:
ב )א( וַ יְ כֻ לּ ּו הַ ּ ׁ ָ

)א(

וְ ִא ְׁש ּ ַת ְכלָ ל ּו ְׁש ַמ ּיָא וְ אַ ְר ָעא וְ כָ ל חֵ ילֵ יהוֹ ן:

יעי ִמ ָּכל
שה וַ ִּי ְׁשבּ ֹת ַּביּוֹ ם הַ ּ ְׁש ִב ִ
ֲשר ָע ָ ׂ
אכ ּתוֹ א ׁ ֶ
יעי ְמלַ ְ
)ב( וַ יְ כַ ל אֱ ל ִֹהים ַּביּוֹ ם הַ ּ ְׁש ִב ִ
שה וַ ִּי ְׁשבּ ֹת ַּביּוֹ ם
אכ ּתוֹ ֲא ׁ ֶשר ָע ָ ׂ
יעי ְמלַ ְ
שה) :ב( וַ יְ כַ ל ֱאל ִֹהים ַּביּוֹ ם הַ ּ ְׁש ִב ִ
אכ ּתוֹ אֲ ׁ ֶשר ָע ָ ׂ
ְמלַ ְ
ש ה:
ֲשר ָע ָ ׂ
אכ ּתוֹ א ׁ ֶ
יעי ִמ ָּכל ְמלַ ְ
הַ ּ ְׁש ִב ִ

יה דִּ י עֲ בָ ד וְ נַח ְּביוֹ ָמא
יעאָ ה עֲ ִב ְד ּ ֵת ּ
)ב( וְ ׁ ֵשיצֵ י יְ ָי ְּביוֹ ָמא ְׁש ִב ָ

יה דִּ י עֲ בָ ד:
יעאָ ה ִמ ָּכל עֲ ִב ְד ּ ֵת ּ
ְׁש ִב ָ

אכ ּתוֹ
יעי וַ יְ קַ דֵּ ׁש אֹ תוֹ ִּכי בוֹ ׁ ָשבַ ת ִמ ָּכל ְמלַ ְ
)ג( וַ יְ בָ ֶר ְך ֱאל ִֹהים אֶ ת יוֹ ם הַ ּ ְׁש ִב ִ
יעי וַ יְ קַ דֵּ ׁש אֹ תוֹ ִּכי בוֹ ׁ ָשבַ ת
אל ִֹהים לַ עֲ שׂ וֹ ת) :ג( וַ יְ בָ ֶר ְך ֱאל ִֹהים אֶ ת יוֹ ם הַ ּ ְׁש ִב ִ
אֲ ׁ ֶשר ָּב ָרא ֱ
אֲשר ָּב ָרא ֱאל ִֹהים לַ עֲ שׂ וֹ ת:
ֶׁ
אכ ּתוֹ
ִמ ָּכל ְמלַ ְ

)ג( וּבָ ִר ְ
יה נַח
אֲרי בֵ ּ
יה ֵ
ָת ּ
יש י ֵ
יעאָ ה וְ קַ דִּ ׁ
יך יְ ָי יָת יוֹ ָמא ְׁש ִב ָ

יה דִּ י ְב ָרא יְ ָי ְל ֶמ ְע ָּבד:
ִמ ָּכל עֲ ִב ְד ּ ֵת ּ

)ד( אֵ ֶּלה תוֹ ְלדוֹ ת הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם וְ הָ אָ ֶרץ ְּב ִה ָּב ְראָ ם ְּביוֹ ם עֲ שׂ וֹ ת יְ הֹוָ ה ֱאל ִֹהים אֶ ֶרץ
ש ָמיִ ם) :ד( אֵ ּ ֶלה תוֹ ְלדוֹ ת הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם וְ הָ אָ ֶרץ ְ ּב ִה ָּב ְראָ ם ְּביוֹ ם עֲ שׂ וֹ ת יְ הֹוָ ה אֱ ל ִֹהים אֶ ֶרץ וְ ׁ ָש ָמיִ ם:
וְ ׁ ָ
אל ִֹהים אַ ְר ָעא ו ְּׁש ַמ ּיָא:
)ד( ִא ּ ֵלין ּתו ְּל ַדת ְׁש ַמ ּיָא וְ אַ ְר ָעא ַּכד ִא ְת ְּב ִריא ּו ְּביוֹ ָמא דִּ י עֲ בַ ד יְ ָי ֱ

שב הַ שּׂ ָ ֶדה טֶ ֶרם יִ צְ ָמח ִּכי לֹא
)ה( וְ כֹל שִׂ יחַ הַ שּׂ ָ ֶדה טֶ ֶרם יִ ְהיֶה בָ אָ ֶרץ וְ כָ ל ֵע ֶ ׂ
ִה ְמ ִטיר יְ הֹוָ ה אֱ ל ִֹהים ַעל הָ אָ ֶרץ וְ אָ ָדם אַ יִ ן לַ עֲ בֹד אֶ ת הָ א ֲָד ָמה) :ה( וְ כֹל שִׂ יחַ
הַ שּׂ ָ ֶדה טֶ ֶרם יִ ְהיֶה בָ אָ ֶרץ וְ כָ ל עֵ ֶׂשב הַ שּׂ ָ ֶדה טֶ ֶרם יִ צְ ָמח ִּכי לֹא ִה ְמ ִטיר יְ הֹוָ ה ֱאל ִֹהים ַעל
הָ אָ ֶרץ וְ אָ ָדם אַ יִ ן לַ עֲ בֹד אֶ ת הָ אֲ ָד ָמה) :ה( וְ כֹל ִאילָ נֵי חַ ְקלָ א ַעד לָ א הֲ ו ּו ְבאַ ְר ָעא וְ כָ ל ִע ְס ָּבא ְדחַ ְקלָ א ַעד
אֲרי לָ א אָ ִחית ִמ ְט ָרא יְ ָי ֱאל ִֹהים ַעל אַ ְר ָעא וְ אֶ ּנ ַׁש לַ יִ ת ְל ִמ ְפלַ ח יָת אַ ְד ְמ ָתא:
לָ א צְ ָמח ֵ
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)ו( וְ אֵ ד יַעֲ לֶ ה ִמן הָ אָ ֶרץ וְ ִה ְׁשקָ ה אֶ ת ּ ָכל ּ ְפנֵי הָ א ֲָד ָמה) :ו( וְ אֵ ד יַעֲ לֶ ה ִמן הָ אָ ֶרץ
וְ ִה ְׁשקָ ה אֶ ת ָּכל ּ ְפנֵי הָ אֲ ָד ָמה) :ו( וַ עֲ ָננָא הֲ וָ ה סָ לֵ יק ִמן אַ ְר ָעא וְ אַ ְׁשקֵ י יָת ָּכל אַ ּ ֵפי אַ ְד ְמ ָתא:

)ז( וַ ִּייצֶ ר יְ הֹוָ ה ֱאל ִֹהים אֶ ת הָ אָ ָדם ָעפָ ר ִמן הָ א ֲָד ָמה וַ ִּי ּ ַפח ְּבאַ ּ ָפיו נִ ְׁש ַמת חַ ִּיים
וַ יְ ִהי הָ אָ ָדם ְלנֶפֶ ׁש חַ יָּה) :ז( וַ ִּייצֶ ר יְ הֹוָ ה ֱאל ִֹהים אֶ ת הָ אָ ָדם ָעפָ ר ִמן הָ אֲ ָד ָמה וַ ִּי ּ ַפח ְ ּבאַ ּ ָפיו
נִ ְׁש ַמת חַ ִּיים וַ יְ ִהי הָ אָ ָדם ְלנֶפֶ ׁש חַ ָיּה:

)ז( ו ְּב ָרא יְ ָי ֱאל ִֹהים יָת אָ ָדם ַע ְפ ָרא ִמן אַ ְד ְמ ָתא וּנְ פַ ח ְּבאַ נְ ּפוֹ ִהי

נִ ְׁש ְמ ָתא ְדחַ ּיֵי וַ הֲוַ ת ְּבאָ ָדם ְלרוּחַ ְמ ַמ ְללָ א:

ָשם ׁ ָשם אֶ ת הָ אָ ָדם א ׁ ֶ
)ח( וַ ִּי ּ ַטע יְ הֹוָ ה ֱאל ִֹהים ַּגן ְּב ֵע ֶדן ִמ ּ ֶק ֶדם וַ יּ ֶׂ
ֲשר יָצָ ר) :ח( וַ ִּי ּ ַטע
שר יָ צָ ר) :ח( וּנְ צִ יב יְ ָי ֱאל ִֹהים ִּגינְ ָתא ְב ֵע ֶדן
שם ׁ ָשם אֶ ת הָ אָ ָדם אֲ ׁ ֶ
יְ הֹוָ ה ֱאל ִֹהים ּ ַגן ְ ּב ֵע ֶדן ִמ ּ ֶק ֶדם וַ ָּי ֶ ׂ
ִמ ְ ּלקַ ְד ִמין וְ אַ ְׁשוֵי ַת ּ ָמן יָת אָ ָדם דִּ י ְב ָרא:

)ט( וַ יַּצְ ַמח יְ הֹוָ ה ֱאל ִֹהים ִמן הָ ֲא ָד ָמה ָּכל ֵעץ נ ְֶח ָמד ְל ַמ ְראֶ ה וְ טוֹ ב ְל ַמאֲ כָ ל וְ ֵעץ
הַ חַ ִּיים ְ ּבתוֹ ְך הַ ּ ָגן וְ ֵעץ הַ דַּ ַעת טוֹ ב וָ ָרע) :ט( וַ יַּצְ ַמח יְ הֹוָ ה ֱאל ִֹהים ִמן הָ אֲ ָד ָמה ָּכל ֵעץ

אכָ ל וְ ֵעץ הַ חַ ִּיים ְ ּבתוֹ ְך הַ ּ ָגן וְ ֵעץ הַ דַּ ַעת טוֹ ב וָ ָרע) :ט( וְ אַ צְ ַמח יְ ָי ֱאל ִֹהים
נ ְֶח ָמד ְל ַמ ְראֶ ה וְ טוֹ ב ְל ַמ ֲ
ימין
ִמן אַ ְר ָעא ָּכל ִאילָ ן דִּ ְמ ַר ּגֵג ְל ֶמ ֱחזֵי וְ ַטב ְל ֵמיכַ ל וְ ִאילַ ן חַ ּיָיא ִּב ְמצִ יעוּת ִּגינְ ָתא וְ ִאילָ ן דְּ אָ ְכ ִלין ּ ֵפירוֹ ִהי חַ ִּכ ִ
יש:
ּ ֵבין ַטב ְל ִב ׁ

אשים:
וְ נָהָ ר יֹצֵ א ֵמ ֵע ֶדן ְלהַ ְׁשקוֹ ת אֶ ת הַ ָּגן ו ִּמ ּ ׁ ָשם יִ ּ ָפ ֵרד וְ הָ יָה ְלאַ ְר ָּב ָעה ָר ִׁ

) י(

אשים:
וְ נָהָ ר יֹצֵ א ֵמ ֵע ֶדן ְלהַ ְׁשקוֹ ת אֶ ת הַ ּ ָגן ו ִּמ ּ ׁ ָשם יִ ּ ָפ ֵרד וְ הָ יָ ה ְלאַ ְר ָּב ָעה ָר ִׁ

)י(

)י( וְ ַנה ֲָרא הֲ וָ ה נ ִָפיק

ַהֲרין:
ישי נ ִ
ֵמ ֵע ֶדן ְלאַ ְׁשקָ אָ ה יָת ִּגינְ ָתא ו ִּמ ּ ַת ּ ָמן יִ ְת ּ ָפ ֵר ׁש וַ הֲ וֵי ְלאַ ְר ְּב ָעה ֵר ׁ ֵ

אֲשר ׁ ָ
ישוֹ ן הוּא הַ ּסֹבֵ ב אֵ ת ָּכל אֶ ֶרץ הַ חֲוִ ילָ ה ׁ ֶ
)יא( ׁ ֵשם הָ אֶ חָ ד ּ ִפ ׁ
שם הַ ז ָּהָ ב) :יא( ׁ ֵשם
ֲשר ׁ ָשם הַ ָּזהָ ב:
ישוֹ ן הוּא הַ ּסֹבֵ ב אֵ ת ָּכל אֶ ֶרץ הַ חֲוִ ילָ ה א ׁ ֶ
הָ אֶ חָ ד ּ ִפ ׁ

ישוֹ ן הוּא ַמ ִ ּקיף יָת
)יא( ׁשוּם חָ ד ּ ִפ ׁ

אֲרע דַּ חֲוִ ילָ ה דִּ י ַת ּ ָמן דַּ הֲ בָ א:
ָּכל ַ

שם הַ ְ ּבדֹלַ ח וְ אֶ בֶ ן הַ ּ ׁש ֹהַ ם) :יב( ּוזֲהַ ב הָ אָ ֶרץ הַ ִהוא טוֹ ב
)יב( ּוזֲהַ ב הָ אָ ֶרץ הַ ִהוא טוֹ ב ׁ ָ
שם הַ ְ ּבדֹלַ ח וְ אֶ בֶ ן הַ ּ ׁשֹהַ ם) :יב( וְ ַדהֲ בָ א דְּ אַ ְר ָעא הַ ִהיא ָטב ּ ַת ּ ָמן ְּב ָד ְלחָ א וְ אַ ְבנֵי בו ְּרלָ א:
ָׁ
שנִ י ִּגיחוֹ ן הוּא הַ ּסוֹ בֵ ב אֵ ת ּ ָכל אֶ ֶרץ כּ ו ּׁש) :יג( וְ ׁ ֵשם הַ ּנָהָ ר הַ ּ ׁ ֵשנִ י
)יג( וְ ׁ ֵשם הַ ּנָהָ ר הַ ּ ׁ ֵ
ּש) :יג( וְ ׁשוּם נַהֲ ָרא ִתנְ ָינָא ִּגיחוֹ ן הוּא ַמ ִּקיף יָת ָּכל אַ ְר ָעא ִדכו ּׁש:
ִּגיחוֹ ן הוּא הַ ּסוֹ בֵ ב אֵ ת ָּכל אֶ ֶרץ כּ ו ׁ

יעי הוּא
ישי ִחדֶּ קֶ ל הוּא הַ הֹלֵ ְך ִק ְד ַמת אַ ּ ׁשוּר וְ הַ ּנָהָ ר הָ ְר ִב ִ
)יד( וְ ׁ ֵשם הַ ּנָהָ ר הַ ּ ְׁש ִל ִׁ
ְ
יעי הוּא ְפ ָרת:
ישי ִחדֶּ קֶ ל הוּא הַ הֹלֵ ך ִק ְד ַמת אַ ּ ׁשוּר וְ ַה ּנָהָ ר הָ ְר ִב ִ
ְפ ָרת) :יד( וְ ׁ ֵשם הַ ּנָהָ ר הַ ּ ְׁש ִל ִׁ
יעאָ ה הוּא ְפ ָרת:
ַהֲרא ְר ִב ָ
יתאָ ה ִדּ יגְ לַ ת הוּא ְמהַ ּ ֵל ְך ְל ַמדִּ נְ חָ א ְדאַ ּתוּר וְ נ ָ
)יד( וְ ׁשוּם נַהֲ ָרא ְּת ִל ָ

ש ְמ ָר ּה) :טו( וַ ִּי ַּקח
)טו( וַ ִּי ַּקח יְ הֹוָ ה ֱאל ִֹהים אֶ ת הָ אָ ָדם וַ יּ ִַּנחֵ ה ּו ְבגַ ן ֵע ֶדן ְל ָע ְב ָד ּה ו ְּל ׁ ָ
יה
ש ְמ ָר ּה) :טו( ו ְּדבַ ר יְ ָי ֱאל ִֹהים יָת אָ ָדם וְ אַ ְׁש ֵר ּ
יְ הֹוָ ה ֱאל ִֹהים אֶ ת הָ אָ ָדם וַ ַ ּי ִּנחֵ ה ּו ְבגַ ן עֵ ֶדן ְל ָע ְב ָד ּה ו ְּל ׁ ָ
ְּבגִ ינְ ָתא ְד ֵע ֶדן ְל ִמ ְפ ְלחַ ּה ו ְּל ִמ ְּט ַר ּה:

אל ִֹהים ַעל הָ אָ ָדם לֵ אמֹר ִמכּ ֹל ֵעץ הַ ּ ָגן אָ כֹל ּתֹאכֵ ל) :טז( וַ יְ צַ ו
)טז( וַ יְ צַ ו יְ הֹוָ ה ֱ
יְ הֹוָ ה ֱאל ִֹהים ַעל הָ אָ ָדם לֵ אמֹר ִמ ּכֹל עֵ ץ הַ ָּגן אָ כֹל ּתֹאכֵ ל:

ימר
)טז( וּפַ ִ ּקיד יְ ָי ֱאל ִֹהים ַעל אָ ָדם ְל ֵמ ָ

ִמכּ ֹל ִאילַ ן ִּגינְ ָתא ֵמיכַ ל ּ ֵתיכוּל:
)יז(

ו ֵּמ ֵעץ הַ דַּ ַעת טוֹ ב וָ ָרע לֹא תֹ אכַ ל ִמ ּ ֶמנּ ּו ִּכי ְּביוֹ ם אֲ כָ ְל ָך ִמ ּ ֶמנּ ּו מוֹ ת ּ ָתמוּת:

)יז( ו ֵּמ ֵעץ הַ דַּ ַעת טוֹ ב וָ ָרע לֹא תֹ אכַ ל ִמ ּ ֶמנּ ּו ִּכי ְ ּביוֹ ם ֲאכָ ְל ָך ִמ ּ ֶמנּ ּו מוֹ ת ּ ָתמוּת:

)יז( ו ֵּמ ִאילָ ן

ימת ְּתמוּת:
ֵיה ֵמ ַ
אֲרי ְּביוֹ ָמא דְּ ֵתיכוּל ִמ ּנ ּ
ֵיה ֵ
ימין ּ ֵבין ַטב ְל ִבי ׁש לָ א ֵתיכוּל ִמ ּנ ּ
דְּ אָ ְכ ִלין ּ ֵפירוֹ ִהי חַ ִּכ ִ
)יח(

ֹאמר יְ הֹוָ ה אֱ ל ִֹהים לֹא טוֹ ב הֱיוֹ ת הָ אָ ָדם ְלבַ דּ וֹ אֶ עֱ ֶ ׂשה לּ וֹ ֵעזֶר ְּכנֶגְ דּ וֹ :
וַ יּ ֶ

שה לּ וֹ ֵעזֶר ְּכנֶגְ דּ וֹ :
ֹאמר יְ הֹוָ ה ֱאל ִֹהים לֹא טוֹ ב הֱיוֹ ת הָ אָ ָדם ְלבַ דּ וֹ אֶ עֱ ֶ ׂ
וַ יּ ֶ
יה:
יה ְס ַמ ְך ְל ִק ְבלֵ ּ
ַת ִ ּקין ְל ֶמ ֱהוֵי אָ ָדם ִּב ְלחוֹ דוֹ ִהי אַ עֲ ּ ֵביד לֵ ּ

)יח(

אֲמר יְ ָי ֱאל ִֹהים לָ א
)יח( וַ ַ

)יט( וַ ִּיצֶ ר יְ הֹוָ ה ֱאל ִֹהים ִמן הָ אֲ ָד ָמה ָּכל חַ ּיַת הַ שּׂ ָ ֶדה וְ אֵ ת ָּכל עוֹ ף הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם וַ יָּבֵ א
אֲשר יִ ְק ָרא לוֹ הָ אָ ָדם נֶפֶ ׁש חַ יָּה הוּא
ֶׁ
אֶ ל הָ אָ ָדם ִל ְראוֹ ת ַמה ִּי ְק ָרא לוֹ וְ כֹל
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חק לישראל – פרשת בראשית ליל שישי
ְׁשמוֹ ) :יט( וַ ִּיצֶ ר יְ הֹוָ ה ֱאל ִֹהים ִמן הָ א ֲָד ָמה ָּכל חַ ַּית הַ שּׂ ָ ֶדה וְ אֵ ת ָּכל עוֹ ף הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם וַ ָיּבֵ א אֶ ל
שר יִ ְק ָרא לוֹ ָהאָ ָדם נֶפֶ ׁש חַ ָ ּיה הוּא ְׁשמוֹ ) :יט( ו ְּב ָרא יְ ָי
הָ אָ ָדם ִל ְראוֹ ת ַמה ִּי ְק ָרא לוֹ וְ כֹל אֲ ׁ ֶ
יה וְ כֹל דִּ י הֲ וָ ה
יה ְלוַ ת אָ ָדם ְל ֶמ ֱחזֵי ַמה יִ ְק ֵרי לֵ ּ
ֱאל ִֹהים ִמן אַ ְר ָעא ָּכל חֵ וַ ת ְּב ָרא וְ יָת ָּכל עוֹ פָ א דִּ ְׁש ַמ ּיָא וְ אַ יְ ֵת ּ
יה:
יה אָ ָדם נ ְַפ ׁ ָשא חַ יְ ָתא הוּא ְׁש ֵמ ּ
קָ ֵרי לֵ ּ

)כ( וַ ִּי ְק ָרא הָ אָ ָדם ׁ ֵשמוֹ ת ְלכָ ל הַ ְּבהֵ ָמה ו ְּלעוֹ ף הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם ו ְּלכֹל חַ יַּת הַ שּׂ ָ ֶדה ו ְּלאָ ָדם
לֹא ָמצָ א ֵעזֶר ְּכנֶגְ דּ וֹ ) :כ( וַ ִּי ְק ָרא הָ אָ ָדם ׁ ֵשמוֹ ת ְלכָ ל הַ ְ ּבהֵ ָמה ו ְּלעוֹ ף הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם ו ְּלכֹל חַ ַּית
הַ שּׂ ָ ֶדה ו ְּלאָ ָדם לֹא ָמצָ א ֵעזֶר ְּכנֶגְ דּ וֹ :
יה:
ו ְּלאָ ָדם לָ א אַ ְׁש ַּכח ְס ַמ ְך ְל ִק ְבלֵ ּ

ירא ו ְּלעוֹ פָ א ִד ְׁש ַמ ָ ּיא ו ְּלכֹל חֵ וַת ָּב ָרא
)כ( ו ְּק ָרא אָ ָדם ְׁש ָמהָ ן ְלכָ ל ְּב ִע ָ

ישן וַ ִּי ַּקח אַ חַ ת ִמ ַ ּצ ְלע ָֹתיו וַ ִּי ְסגּ ֹר
)כא( וַ יּ ּ ֵַפל יְ הֹוָ ה ֱאל ִֹהים ּ ַת ְרדֵּ ָמה ַעל הָ אָ ָדם וַ ִּי ׁ ָ
שר ּ ַת ְח ּ ֶ
ָּב ָ ׂ
ישן וַ ִּי ַּקח אַ חַ ת ִמ ַ ּצ ְלע ָֹתיו
ת ּנָה) :כא( וַ ַּי ּ ֵפל יְ הֹוָ ה ֱאל ִֹהים ּ ַת ְרדֵּ ָמה ַעל הָ אָ ָדם וַ ִּי ׁ ָ
שר ּ ַת ְח ּ ֶת ּנָה:
וַ ִּי ְסגּ ֹר ָּב ָ ׂ

)כא( ו ְּר ָמא יְ ָי ֱאל ִֹהים ִׁשנְ ָתא ַעל אָ ָדם ו ְּד ֵמ ְך וְ נ ִָסיב חָ ָדא ֵמ ִע ְלעוֹ ִהי ו ְּמלֵ י ִבשְׂ ָרא

ְּתחוֹ ַת ּה:

רש"י
)כז( ויברא אלהים את האדם בצלמו -
בדפוס העשוי לו שהכל נברא במאמר והוא
נברא בידים שנאמר )תהלים קלט( ותשת עלי
כפכה נעשה בחותם כמטבע העשויה ע"י
רושם שקורין קוני"ץ )ובכ"י קוי"ן והוא בל"א
שטעמפעל( וכן הוא אומר )איוב לח( תתהפך
כחומר חותם :בצלם אלהים ברא אותו -
פירש לך שאותו צלם המתוקן לו צלם דיוקן
יוצרו הוא :זכר ונקבה ברא אותם  -ולהלן
הוא אומר )בראשית ב( ויקח אחת מצלעותיו
וגו' במדרש אגדה שנבראו שני פרצופים
בריאה ראשונה ואח"כ חלקם .ופשוטו של
מקרא כאן הודיעך שנבראו שניהם בששי ולא
פירש לך כיצד ברייתן ופירש לך במקום אחר:
)כח( וכבשה  -חסר וי"ו ללמדך שהזכר כובש
את הנקבה שלא תהא יצאנית ועוד ללמדך
שהאיש שדרכו לכבוש מצווה על פריה ורביה
ולא האשה:
)כט( לכם יהיה לאכלה ולכל חית הארץ -
השוה להם בהמות וחיות למאכל ולא הרשה
לאדם ולאשתו להמית בריה ולאכול בשר אך
כל ירק עשב יאכלו יחד כלם וכשבאו בני נח
התיר להם בשר שנאמר כל רמש אשר הוא חי
וגו' כירק עשב שהתרתי לאדם הראשון נתתי
לכם את כל:
)לא( יום הששי .הוסיף ה' בששי בגמר מעשה
בראשית לומר שהתנה עמהם על מנת

שיקבלו עליהם ישראל חמשה חומשי תורה.
ד"א יום הששי כלם תלוים ועומדים עד יום
הששי הוא ששי בסיון )ס"א שביום ו' בסיון
שקבלו ישראל התורה נתחזקו כל יצירת
בראשית ונחשב כאילו נברא העולם עתה וזהו
יום הששי בה"א שאותו יום ו' בסיון( המוכן
למתן תורה:
)ב( ויכל אלהים ביום השביעי  -ר' שמעון
אומר בשר ודם שאינו יודע עתיו ורגעיו צריך
להוסיף מחול על הקודש אבל הקב"ה שיודע
עתיו ורגעיו נכנס בו כחוט השערה ונראה
כאלו כלה בו ביום ד"א מה היה העולם חסר
מנוחה באת שבת באת מנוחה כלתה ונגמרה
המלאכה:
)ג( ויברך ויקדש  -ברכו במן שכל ימות
השבוע ירד להם עומר לגלגולת ובששי לחם
משנה .וקדשו במן שלא ירד כלל בשבת.
והמקרא כתב ע"ש העתיד :אשר ברא אלהים
לעשות  -המלאכה שהיתה ראויה לעשות
בשבת כפל ועשאה בששי כמו שמפורש בב"ר:
)ד( אלה  -האמורים למעלה :תולדות השמים
והארץ בהבראם ביום עשות ה'  -למדך
שכלם נבראו בראשון .ד"א בהבראם בה'
בראם שנאמר )ישעי' כו( ביה ה' צור עולמים
בב' אותיות הללו של השם יצר שני עולמים
ולמדך כאן שהעולם הזה נברא בה"א )ס"א
רמז כמו שהה"א פתוחה למטה כך העולם
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פתוח לשבים בתשובה ועוה"ב נברא ביו"ד
לומר שצדיקים שבאותו זמן מועטים כמו י'
שהיא קטנה באותיות( .רמז שירדו הרשעים
למטה לראות שחת כה"א זאת שסתומה מכל
צדדים ופתוחה למטה לרדת דרך שם:
)ה( טרם יהיה בארץ  -כל טרם שבמקרא
לשון עד לא הוא ואינו לשון קודם ואינו נפעל
לומר הטרים כאשר יאמר הקדים וזה מוכיח
ועוד אחר )שמות ט( כי טרם תיראון עדיין
לא תיראון .ואף זה תפרש עדיין לא היה
בארץ כשנגמרה בריאת העולם בששי קודם
שנברא אדם וכל עשב השדה עדיין לא צמח
ובג' שכתוב ותוצא לא יצאו אלא על פתח
הקרקע עמדו עד יום ו' ולמה כי לא המטיר
ומה טעם לא המטיר לפי שאדם אין לעבוד
את האדמה ואין מכיר בטובתן של גשמים
וכשבא אדם וידע שהם צורך לעולם התפלל
עליהם וירדו וצמחו האילנות והדשאים :ה'
אלהים  -ה' הוא שמו אלהים שהוא שליט
ושופט על כל העולם וכן פי' זה בכ"מ לפי
פשוטו ה' שהוא אלהים:
)ו( ואד יעלה  -לענין ברייתו של אדם העלה
התהום והשקה עננים לשרות העפר ונברא
אדם כגבל זה שנותן מים ואח"כ לש את
העיסה אף כאן והשקה ואח"כ וייצר:
)ז( וייצר  -שתי יצירות יצירה לעולם הזה
ויצירה לתחיית המתים אבל בבהמה שאינה
עומדת לדין לא נכתב ביצירתה שני יודי"ן:
עפר מן האדמה  -צבר עפרו מכל האדמה
מארבע רוחות שבכל מקום שימות שם תהא
קולטתו לקבורה .ד"א נטל עפרו ממקום
שנאמר בו )שמות כ( מזבח אדמה תעשה לי
הלואי תהא לו כפרה ויוכל לעמוד :ויפח
באפיו  -עשאו מן התחתונים ומן העליונים
גוף מן התחתונים ונשמה מן העליונים .לפי
שביום ראשון נבראו שמים וארץ .בשני ברא
רקיע לעליונים .בשלישי תראה היבשה
לתחתונים .ברביעי ברא מאורות לעליונים.
בחמישי ישרצו המים לתחתונים .הוזקק בששי
לבראות בו מעליונים ומתחתונים ואם לאו יש
קנאה במעשה בראשית שיהיו אלו רבים על
אלו בבריאת יום אחד )ב"ר פי"ד וע"ש יח(:

לנפש חיה  -אף בהמה וחיה נקראו נפש חיה
אך זו של אדם חיה שבכולן שנתוסף בו דעה
ודבור:
)ח( מקדם  -במזרחו של עדן נטע את הגן.
ואם תאמר הרי כבר נאמר ויברא וגו' את
האדם וגו' ראיתי בברייתא של ר' אליעזר בנו
של ר' יוסי הגלילי מל"ב מדות שהתורה
נדרשת וזו אחת מהן כלל שלאחריו מעשה
הוא פרטו של ראשון ויברא וגו' את האדם
זהו כלל סתם בריאתו מהיכן וסתם מעשיו
חזר ופירש וייצר ה' אלהים וגו' ויצמח לו גן
עדן ויניחהו בג"ע ויפל עליו תרדמה השומע
סבור שהוא מעשה אחר ואינו אלא פרטו של
ראשון וכן אצל הבהמה חזר וכתב ויצר ה' וגו'
מן האדמה כל חית השדה כדי לפרש ויבא אל
האדם לקרות שם וללמד על העופות שנבראו
מן הרקק:
)ט( ויצמח  -לענין הגן הכתוב מדבר :בתוך
הגן  -באמצע הגן:
)יא( פישון  -הוא נילוס נהר מצרים וע"ש
שמימיו מתברכין ועולין ומשקין את הארץ
נקרא פישון כמו ופשו פרשיו .ד"א פישון
שהוא מגדל פשתן שנאמר אצל מצרים )ישעי'
יט( ובושו עובדי פשתים:
)יג( גיחון  -שהיה הולך והומה והמייתו
גדולה מאד כמו )שמות כא( וכי יגח שמנגח
והולך והומה:
)יד( חדקל  -שמימיו חדין וקלין :פרת -
שמימיו פרין ורבין .ומברין את האדם :כוש
ואשור  -עדיין לא היו וכתב המקרא ע"ש
העתיד :קדמת אשור  -למזרחה של אשור:
הוא פרת  -החשוב על כולם הנזכר על שם
א"י:
)טו( ויקח  -לקחו בדברים נאים ופתהו
ליכנס )ב"ר(:
)יח( לא טוב היות וגו' ) -ב"ר( שלא יאמרו
שתי רשויות הן הקב"ה יחיד בעליונים ואין לו
זוג וזה בתחתונים ואין לו זוג :עזר כנגדו -
זכה עזר לא זכה כנגדו להלחם:
)יט( ויצר וגו' מן האדמה ) -חולין כז( היא
יצירה היא עשייה האמורה למעלה ויעש
אלהים את חית הארץ וגו' אלא בא ופי'
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)כ( ולאדם לא מצא עזר:
)כא( ויפל ה' אלהים תרדמה ) -ב"ר(
כשהביאן הביאן לפניו כל מין ומין זכר ונקבה
אמר לכלם יש בן זוג ולי אין בן זוג מיד ויפל:
מצלעותיו  -מסטריו כמו )שמות כו( ולצלע
המשכן זהו שאמרו )עירובין יח( שני פרצופים
נבראו :ויסגר  -מקום החתך :ויישן ויקח -
)שם יז( שלא יראה חתיכת הבשר שממנו
נבראת ותתבזה עליו:

שהעופות נבראו מן הרקק לפי שאמר למעלה
מן המים נבראו וכאן אמר מן האדמה נבראו
ועוד למדך כאן שבשעת יצירתן מיד בו ביום
הביאם אל האדם לקרות להם שם .ובדברי
אגדה )ב"ר( יצירה זו לשון רידוי וכבוש כמו
)דברים כ( כי תצור אל עיר שכבשן תחת ידו
של אדם :וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה
וגו'  -סרסהו ופרשהו כל נפש חיה אשר
יקרא לו האדם שם הוא שמו לעולם:

ð"òì
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