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  ו " ל ה 

    פרשת בראשית–' פרק ב
ַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל .א ׁ ַוְיֻכלו ַהּשָ ּ   .  ְצָבָאם-ּ
ִביִעי ִמָכל  .ב יֹום ַהּשְ ִביִעי ְמַלאְכתֹו ֲאֶשר ָעָשה ַוִיְשּבֹת ּבַ יֹום ַהּשְ ַּוְיַכל ֱאלִֹהים ּבַ ׁ ׁ ׂ ׁ ּׁ ּ ּ ּ-  
ְׂמַלאְכתֹו ֲאֶשר ָעָשה      ׁ ּ  .  

ִביִעי ַוְיַקֵדש ֹאתֹו  ִכי בֹו ָשַבת ִמָכל-תְַוְיָבֶרך ֱאלִֹהים ֶא  .ג ּיֹום ַהּשְ ּׁ ׁ ְׁמַלאְכתֹו ֲאֶשר-ּׁ ָרא - ּ   ּבָ
  }פ{.  ֱׂאלִֹהים ַלֲעשֹות    
יֹום ֲעשֹות ְיהָוה ֱאלִֹהים ֶאֶרץ ְוָשָמִים.ד ְרָאם  ּבְ ִהּבָ ַמִים ְוָהָאֶרץ ּבְ ׁ ֵאֶלה תֹוְלדֹות ַהּשָ ׂ ׁ ּ  .  

ֶדה ֶט.ה ׂ ְוֹכל ִשיַח ַהּשָ ֶדה ֶטֶרם ִיְצָמח  ִכי לֹא ִהְמִטיר -ֶרם ִיְהֶיה ָבָאֶרץ ְוָכלׂ ֵּעֶשב ַהּשָ ׂ ׂ  
  .ָהֲאָדָמה-ָהָאֶרץ ְוָאָדם ַאִין ַלֲעֹבד ֶאת-ְיהָוה ֱאלִֹהים ַעל    

  .  ְּפֵני ָהֲאָדָמה-ָּכל-ָׁהָאֶרץ ְוִהְשָקה ֶאת-ְוֵאד ַיֲעֶלה ִמן  .ו
ַאפיו ִנְשַמת ַחִיים ַוְיִהי ָהָאָדם -ָם ָעפר ִמןָהָאָד-ַּוִייֶצר ְיהָוה ֱאלִֹהים ֶאת  .ז ָּהֲאָדָמה ַוִיפח ּבְ ּׁ ָ ַּ ּ  

ְּלֶנפש ַחָיה     ׁ ֶ  .  
ַּוִיַטע ְיהָוה ֱאלִֹהים ַגן  .ח ּ ֵעֶדן ִמֶקֶדם ַוָיֶשם ָשם ֶאת-ּ ּׁבְ ׂ ּ   .  ָׁהָאָדם ֲאֶשר ָיָצר-ּ
  ּד ְלַמְרֶאה ְוטֹוב ְלַמֲאָכל ְוֵעץ ַהַחִיים ֵעץ ֶנְחָמ-ָּהֲאָדָמה ָכל-ַּוַיְצַמח ְיהָוה ֱאלִֹהים ִמן  .ט

תֹוך ַהָגן ְוֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע     ּּבְ ּ ְ  .  
ָעה ָראִשים-ְׁוָנָהר יֵֹצא ֵמֵעֶדן ְלַהְשקֹות ֶאת  .י ם ִיפֵרד ְוָהָיה ְלַאְרּבָ ַׁהָגן וִמּשָ ָׁ ּ ּ ּ  .        

ּ ֵשם ָהֶאָחד פישֹון הוא ַהּסֵֹבב ֵאת ָכל .יא ּ ׁ ִׁ ָּשם ַהָזָהב- ִׁויָלה ֲאֶשרֶאֶרץ ַהֲח-ּ ׁ .  
ֹדַלח ְוֶאֶבן ַהּשַֹהם  .יב ׁוְזַהב ָהָאֶרץ ַהִהוא טֹוב ָשם ַהּבְ ׁ ּ  .  
ִני ִגיחֹון הוא ַהּסֹוֵבב ֵאת ָכל-ְׁוֵשם  .יג ָהר ַהּשֵ ַּהּנָ ּּ ֶׁאֶרץ כוש- ׁ ּ ּ  .  

ִליִשי ִחֶדֶקל הוא ַהֹהֵלך ִקְדַמת ַאּשור  .יד ָהר ַהּשְ ּ ְוֵשם ַהּנָ ּׁ ׁ ׁ ְׁ ָהר ָהְרִביִעי הוא פָרתּ ְְוַהּנָ ּ  .  
ַּוִיַקח ְיהָוה ֱאלִֹהים ֶאת  .טו ֵחהו ְבַגן-ּ ָּהָאָדם ַוַיּנִ ֵּעֶדן ְלָעְבָדה וְלָשְמָרה- ּ ּׁ ּ  .  
ַּהָגן ָאֹכל ֹתאֵכל- ָּהָאָדם ֵלאֹמר  ִמכֹל ֵעץ-ַוְיַצו ְיהָוה ֱאלִֹהים ַעל  .טז ּ  .  

ּוֵמֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע לֹא ֹת  .יז יֹום ֲאָכְלך ִמֶמּנו מֹות ָתמותּ ּאַכל ִמֶמּנו  ִכי ּבְ ּ ּּ ּ ּ ָּ  .  
ׂטֹוב ֱהיֹות ָהָאָדם ְלַבדֹו ֶאֱעֶשה- ּ ַויֹאֶמר ְיהָוה ֱאלִֹהים לֹא .יח ּלֹו ֵעֶזר ְכֶנְגדֹו-ּ ּ ּ  .  
ֶדה ְוֵאת ָכל-ָּהֲאָדָמה ָכל-ַּוִיֶצר ְיהָוה ֱאלִֹהים ִמן .יט ַּחַית ַהּשָ ׂ ַמִים ַוָיֵבא ֶאל-ּ ּעֹוף ַהּשָ ׁ-  
ׁלֹו ָהָאָדם ֶנפש ַחָיה הוא ְשמֹו-ׁלֹו ְוֹכל ֲאֶשר ִיְקָרא-ִּיְקָרא- ָהָאָדם ִלְראֹות ַמה      ּׁ ּ ֶ  .  

ַׁוִיְקָרא ָהָאָדם ֵשמֹות ְלָכל   .כ ֵהָמה וְל-ּ ֶדה וְלָאָדם לֹאַּהּבְ ַמִים וְלֹכל ַחַית ַהּשָ ּעֹוף ַהּשָ ּׂ ּׁ-  
ָּמָצא ֵעֶזר ְכֶנְגדֹו      ּ  .  

ּ ַוַיפל ְיהָוה ֱאלִֹהים ַתְרֵדָמה ַעל.כא ּ ֵּ ָשר - ּ ָׂהָאָדם ַוִייָשן ַוִיַקח ַאַחת ִמַצְלֹעָתיו ַוִיְסֹגר ּבָ ּ ּׁ ּּ ּ ּ  
ה       ַּתְחֶתּנָ ּ  .  

ַׁהֵצָלע ֲאֶשר-ם ֶאתַּוִיֶבן ְיהָוה ֱאלִֹהי  .כב ה ַוְיִבֶאָה ֶאל- ָלַקח ִמן- ּ   .  ָהָאָדם-ָׁהָאָדם ְלִאּשָ
ה ִכי ֵמִאיש .כג ָשִרי ְלֹזאת ִיָקֵרא ִאּשָ ׁ ַויֹאֶמר ָהָאָדם ֹזאת ַהפַעם ֶעֶצם ֵמֲעָצַמי וָבָשר ִמּבְ ׁ ׂ ּׂ ּ ּ ַ ּ ּ  
  .  ּזֹאת- ֻלְקָחה     

ִאְשתֹו ְוָהיו ְלָבָשר ֶאָחדִא- ָאִביו ְוֶאת-ִׁאיש ֶאת- ַיֲעָזב ֵּכן-ַעל .כד ׂמֹו ְוָדַבק ּבְ ּׁ ּ ּ  .  
ּ ַוִיְהיו ְשֵניֶהם ֲערוִמים ָהָאָדם ְוִאְשתֹו ְולֹא ִיְתּבָֹששו.כה ּ ּׁ ׁ ׁ ּׁ ּּ.  
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  .רבי שלמה יצחקי: י "                               רש            

  ְיךִרָיו צָעָגְריו ּוָּת ִעַעֵד יֹוינֹוֵאם ׁשֶָדר ָוׂשָר ּבֵָמן א אֹועֹוְמי ׁשִּבִַר .ייִעִבְ%# ַה$�י# ַ"ִהלֹל ֱאַכְ�ַו) ב(
 ה גָרֲעׂשַחוט ַהְּ כֹוס ּבָנְכיו ב ִנָעָגְריו ּוָּתִע ַעֵדֹוּיא ׁשֶ הּוְךרּו ּבָׁשדֹוּקָ ַהׁשֶדּקֹל ַהַע לחֹויף ֵמִסהֹוְל   
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 ה   ָחנּואת ְמת ּבָּבָאת ׁשַה ּבָָחנּור ְמֵס ַחםָלעֹוה ָהָיה ָהר ַמֵחר ַאָבָּד .םיֹו ַבֹּוה ּבָּלִּ כּוּלִאְּה כֶאְרִנ ְו  
ָ   כ  :הָאכָלּמְה ַהָרְמְגִנה ְוָתְלִּ

ִׁשִַּבת ּוֶלֹּגְלֻגר ְלֶמם ֹעֶהד ָלֶר ֵיַעבּוּשָׁת ַהמֹול ְיָּכן ׁשֶָמּ ּבַ דכֹוְרֵבּ .(ֵ)ַקִ� ַוְ�ֵרָבְ�ַו) ג(  ה ֶנׁשְם ִמֶחי  ֶלׁשּ
ּד כֶרא ֵיּלֹן ׁשֶּמָ ּבַֹוׁשְּדִקְו     :ידִתָעל ֶהב ַעתּוָּא כָרְקּמִַהת ְוּבָּשַׁל ּבַָלְ

ַת ּבַֹוׂשֲעה ַלָיּואה ְרָתְיָהה ׁשֶָאכָלּמְַהה . ת$,ֲעי# ַלִהלֹא ֱאָרר ָ"ֶ( ֲא     ִה ּבַָאׂשֲָעל ַוֶפֵת כּבָׁשּ ִׁשּ   מֹוְּי כׁשּ
 :הּבָית ַראׁשִֵרְבּבִ ׁשָרפֹוּמְׁשֶ   

 :הָלְעַמים ְלִרמּוֲאָהו . הֶ-ֵא )ד(
  .  'ת ה$,# ֲעי$# ְ"0ְרָ"ִה1 ְ"ֶר0ָה# ְוִיַמָ%ת ַהד$ְל$.     

 

 


