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  2006 נובמבר 12    ז"א חשון תשס"כ   

  

  בריאת האדם

בדפים הבאים ננסה . באופן טבעי משמשת דמותו של אדם הראשון מודל לחינת מהותו של האדם בעולם

ל את אופיו ומהותו של האדם דרך תיאורם את דמותו של אדם הראשון ותשובותיהם "ללמוד כיצד ראו חז

  . ועוד? למה נברא יחידי? מה היה גודלו?  מתי הוא נברא?כיצד נברא אדם : לשאלות שונות כגון

   

  . קראו את הפסוקים בתורה המתארים את בריאת האדם. א

  ?  מה ייחודו ביחס לשאר הברואים? מה תפקידו ייעודו? מתי? כיצד הוא נברא

   ? האם מהתורה עולה תיאור אחיד או תיאורים שונים וסותרים

 א פרק בראשית. 1

 ַוִּיְבָרא)   כא: (ַהָּׁשָמִים ְרִקיַע ְּפֵני ַעל ָהָאֶרץ ַעל ְיעֹוֵפף ְועֹוף ַחָּיה ֶנֶפׁש ֶׁשֶרץ ַהַּמִים ִיְׁשְרצּו ֱאלִֹהים אֶמרַוּיֹ)   כ(

 ְלִמיֵנהּו ָּכָנף עֹוף לָּכ  ְוֵאת ְלִמיֵנֶהם ַהַּמִים ָׁשְרצּו ֲאֶׁשר ָהרֶֹמֶׂשת ַהַחָּיה ֶנֶפׁש ָּכל ְוֵאת ַהְּגדִֹלים ַהַּתִּניִנם ֶאת ֱאלִֹהים

: ָּבָאֶרץ ִיֶרב ְוָהעֹוף ַּבַּיִּמים ַהַּמִים ֶאת ּוִמְלאּו ּוְרבּו ְּפרּו ֵלאמֹר ֱאלִֹהים אָֹתם ַוְיָבֶרְך)   כב: (טֹוב ִּכי ֱאלִֹהים ַוַּיְרא

 ָוֶרֶמׂש ְּבֵהָמה ְלִמיָנּה ַחָּיה ֶנֶפׁש ָהָאֶרץ אּתֹוֵצ ֱאלִֹהים ַוּיֹאֶמר)   כד  (פ:  ֲחִמיִׁשי יֹום בֶֹקר ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי)   כג(

ה ְוֶאת ְלִמיָנּה ָהָאֶרץ ַחַּית ֶאת ֱאלִֹהים ַוַּיַעׂש)   כה: (ֵכן ַוְיִהי ְלִמיָנּה ֶאֶרץ ְוַחְיתֹו ָ  ֶרֶמׂש ָּכל ְוֵאת ְלִמיָנּה ַהְּבה

 ַהָּים ִבְדַגת ְוִיְרּדּו ִּכְדמּוֵתנּו ְּבַצְלֵמנּו ָאָדם ַנֲעֶׂשה ֱאלִֹהים רַוּיֹאֶמ)   כו: (טֹוב ִּכי ֱאלִֹהים  ַוַּיְרא ְלִמיֵנהּו ָהֲאָדָמה

 ְּבַצְלמֹו ָהָאָדם ֶאת ֱאלִֹהים ַוִּיְבָרא )כז(: ָהָאֶרץ ַעל ָהרֵֹמׂש ָהֶרֶמׂש ּוְבָכל ָהָאֶרץ  ּוְבָכל ּוַבְּבֵהָמה ַהָּׁשַמִים ּוְבעֹוף

 ּוְרבּו ְּפרּו ֱאלִֹהים ָלֶהם ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים אָֹתם ַוְיָבֶרְך)   כח( :אָֹתם ָּבָרא ְנֵקָבהּו ָזָכר אֹתֹו ָּבָרא ֱאלִֹהים ְּבֶצֶלם

 ֱאלִֹהים ַוּיֹאֶמר)   כט:  (ָהָאֶרץ ַעל ָהרֶֹמֶׂשת ַחָּיה ּוְבָכל ַהָּׁשַמִים ּוְבעֹוף  ַהָּים ִּבְדַגת ּוְרדּו ְוִכְבֻׁשָה ָהָאֶרץ ֶאת ּוִמְלאּו

 ָלֶכם ָזַרע זֵֹרַע ֵעץ ְפִרי ּבֹו  ֲאֶׁשר ָהֵעץ ָּכל ְוֶאת ָהָאֶרץ ָכל ְּפֵני ַעל ֲאֶׁשר ֶזַרע זֵֹרַע ֵעֶׂשב ָּכל ֶאת ָלֶכם יָנַתִּת ִהֵּנה

 ֶיֶרק ָּכל תֶא ַחָּיה ֶנֶפׁש ּבֹו ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ַעל רֹוֵמׂש ּוְלכֹל ַהָּׁשַמִים עֹוף ּוְלָכל ָהָאֶרץ ַחַּית ּוְלָכל)   ל:  (ְלָאְכָלה ִיְהֶיה

:       ַהִּׁשִּׁשי יֹום בֶֹקר ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ְמאֹד טֹוב ְוִהֵּנה ָעָׂשה ֲאֶׁשר ָּכל ֶאת ֱאלִֹהים ַוַּיְרא)   לא:  (ֵכן ַוְיִהי ְלָאְכָלה  ֵעֶׂשב

מ ֵ

 ב פרק בראשית

 ַהָּׂשֶדה ִׂשיַח ְוכֹל)   ה: (ְוָׁשָמִים ֶאֶרץ ֱאלִֹהים ְידָֹוד ֲעׂשֹות ְּביֹום ְּבִהָּבְרָאם ְוָהָאֶרץ ַהָּׁשַמִים תֹוְלדֹות ֵאֶּלה)   ד (

 ֶאת ַלֲעבֹד ַאִין ְוָאָדם ָהָאֶרץ  ַעל ֱאלִֹהים ְידָֹוד ִהְמִטיר לֹא ִּכי ִיְצָמח ֶטֶרם ַהָּׂשֶדה ֵעֶׂשב ְוָכל ָבָאֶרץ ִיְהֶיה ֶטֶרם

 ִמן ָעָפר ָהָאָדם ֶאת ֱאלִֹהים ְידָֹוד ַוִּייֶצר)   ז: (ָהֲאָדָמה ְּפֵני לָּכ ֶאת ְוִהְׁשָקה ָהָאֶרץ ִמן ַיֲעֶלה ְוֵאד)   ו: (ָהֲאָדָמה

 ָׁשם ַוָּיֶׂשם ִמֶּקֶדם ְּבֵעֶדן ַּגן ֱאלִֹהים ְידָֹוד ַוִּיַּטע)   ח:  (ַחָּיה ְלֶנֶפׁש ָהָאָדם ַוְיִהי ַחִּיים ִנְׁשַמת ְּבַאָּפיו ַוִּיַּפח ָהֲאָדָמה

 ַהַחִּיים ְוֵעץ ְלַמֲאָכל ְוטֹוב ְלַמְרֶאה ֶנְחָמד ֵעץ ָּכל ָהֲאָדָמה ִמן ֱאלִֹהים ְידָֹוד ַוַּיְצַמח)   ט(: ָיָצר ֲאֶׁשר ָהָאָדם ֶאת

: ָראִׁשים ְלַאְרָּבָעה ְוָהָיה ִיָּפֵרד ּוִמָּׁשם ַהָּגן ֶאת ְלַהְׁשקֹות ֵמֵעֶדן יֵֹצא ְוָנָהר)   י: (ָוָרע טֹוב ַהַּדַעת  ְוֵעץ ַהָּגן ְּבתֹוְך

 ָׁשם טֹוב ַהִהוא ָהָאֶרץ ּוֲזַהב)   יב: (ַהָּזָהב ָׁשם ֲאֶׁשר ַהֲחִויָלה ֶאֶרץ ָּכל ֵאת ַהּסֵֹבב הּוא ִּפיׁשֹון ָהֶאָחד ֵׁשם)   יא(

 ַהְּׁשִליִׁשי ָהרַהָּנ ְוֵׁשם)   יד: (ּכּוׁש ֶאֶרץ ָּכל ֵאת ַהּסֹוֵבב הּוא ִּגיחֹון ַהֵּׁשִני ַהָּנָהר ְוֵׁשם)   יג: (ַהּׁשַֹהם ְוֶאֶבן ַהְּבדַֹלח

 ֵעֶדן ְבַגן ַוַּיִּנֵחהּו ָהָאָדם ֶאת ֱאלִֹהים ְידָֹוד ַוִּיַּקח)   טו: (ְפָרת הּוא ָהְרִביִעי ְוַהָּנָהר ַאּׁשּור ִקְדַמת ַההֵֹלְך הּוא ִחֶּדֶקל

 טֹוב ַהַּדַעת ּוֵמֵעץ)   יז: (ּתֹאֵכל ָאכֹל ָּגןַה ֵעץ ִמּכֹל ֵלאמֹר ָהָאָדם ַעל ֱאלִֹהים ְידָֹוד ַוְיַצו)   טז: (ּוְלָׁשְמָרּה ְלָעְבָדּה

 ְלַבּדֹו ָהָאָדם ֱהיֹות טֹוב לֹא ֱאלִֹהים ְידָֹוד ַוּיֹאֶמר)   יח: (ָּתמּות מֹות ִמֶּמּנּו ֲאָכְלָך ְּביֹום ִּכי ִמֶּמּנּו תֹאַכל לֹא ָוָרע

 ָהָאָדם ֶאל ַוָּיֵבא ַהָּׁשַמִים עֹוף ָּכל ְוֵאת ַהָּׂשֶדה ַחַּית ָּכל ָהֲאָדָמה ןִמ ֱאלִֹהים ְידָֹוד ַוִּיֶצר)   יט: (ְּכֶנְגּדֹו ֵעֶזר ּלֹו ֶאֱעֶׂשה

 ַהְּבֵהָמה ְלָכל ֵׁשמֹות ָהָאָדם ַוִּיְקָרא)   כ(:ְׁשמֹו הּוא ַחָּיה נֶׁש ָהָאָדם לֹו ִיְקָרא ֲאֶׁשר ְוכֹל לֹו ִּיְקָרא  ַמה ִלְראֹות

 ָהָאָדם ַעל ַּתְרֵּדָמה ֱאלִֹהים ְידָֹוד ַוַּיֵּפל)   כא: (ְּכֶנְגּדֹו ֵעֶזר ָמָצא לֹא ּוְלָאָדם ַהָּׂשֶדה ַחַּית ּוְלכֹל ַהָּׁשַמִים ּוְלעֹוף

 ָהָאָדם ִמן ָלַקח ֲאֶׁשר ַהֵּצָלע ֶאת ֱאלִֹהים ְידָֹוד ַוִּיֶבן)   כב: (ַּתְחֶּתָּנה ָּבָׂשר ַוִּיְסּגֹר ִמַּצְלעָֹתיו ַאַחת ַוִּיַּקח ַוִּייָׁשן

 ִּכי ִאָּׁשה ִיָּקֵרא ְלזֹאת ִמְּבָׂשִרי ּוָבָׂשר ֵמֲעָצַמי ֶעֶצם ַהַּפַעם זֹאת ָהָאָדם ַוּיֹאֶמר)   כג: (ָהָאָדם ֶאל ַוְיִבֶאָה ָּׁשהְלִא

 ַוִּיְהיּו)   כה: (ֶאָחד ְלָבָׂשר ְוָהיּו ְּבִאְׁשּתֹו ְוָדַבק ִאּמֹו ְוֶאת ָאִביו ֶאת ִאיׁש ַיֲעָזב ֵּכן ַעל)   כד: (ּזֹאת ֻלֳקָחה ֵמִאיׁש

: ִיְתּבָֹׁשׁשּו ְולֹא ְוִאְׁשּתֹו ָהָאָדם ֲערּוִּמים ְׁשֵניֶהם

ֶפ

 
.סביב השאלה מתי נברא האדם, המדרש הבא דן במעמדו של האדם ביחס לשאר הבריאה. ב

 ויאמר) כו (א ה"ד ח פרשה) אלבק-תיאודור (רבה בראשית. 2

  

 ש בלשנר"הקתדרה לערכי היהדות ע
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מא ו ר ם– ד טי דנ לסטו מדרש  ת  בי    

     , ...)ה קלט תהלים('  וגו צרתני וקדם וראח פתח יוחנן' ר. 'וגו אדם נעשה אלהים ויאמר

' כלומר דברי ר (לעזר' דר דעתיה היא, אחרון יום למעשה וקדם אחרון  יום   למעשה   אחור  לעזר' ר אמר

 רוחו זו)   כד א' בראש('  וגו נפש הארץ  תוצא לעזר' ר דאמר :)תואמים את דבריו הבאים, לעזר הללו

  , הראשון שלאדם

 בן שמעון' דר דעתיה היא, ראשון יום למעשה  וקדם אחרון יום למעשה אחור אמר לקיש בן שמעון' ר

 היך הראשון שלאדם רוחו זו)   ב  א/ בראשית /שם  (מרחפת אלהים ורוח לקיש בן שמעון' ר דאמר לקיש

  , )  ב יא ישעיה('  וגו י"י רוח עליו ונחה ) זהו שכתוב (אמר דאת

  , לעונשין וקדם  המעשים לכל אחור נחמן רב אמר

 עניינא  כל השמים מן י"י את הללו הללויה ה"ה באחרונה אלא אינו קילוסו אף תנחום' בר שמואל' ר אמר

  , )  יא - א קמח תהלים('  וגו ארץ מלכי כך ואחר' וגו הארץ מן י"י את הללו כך ואחר יעבור ולא נתן חוק עד

, ועוף חיה בהמה אחר אלא אינו ברייתו כך ועוף החי בהמה אחר אלא אינו שקילוסו כשם שמליי' ר  אמר

. 'וגו אדם נעשה כולם ואחר' וגו המים ישרצו אלהים  ויאמר בתחילה

   ב פסוק א פרק בראשית

:  ַהָּמִים ְּפֵני ַעל ְמַרֶחֶפת ֱאלִֹהים ְורּוַח ְתהֹום ְּפֵני ַעל ְוחֶֹׁשְך ָובֹהּו תֹהּו ָהְיָתה ְוָהָאֶרץ 

 יא פרק ישעיהו

 ַּדַעת רּוַח ּוְגבּוָרה ֵעָצה רּוַח ּוִביָנה ָחְכָמה רּוַח ְידָֹוד רּוַח ָעָליו ְוָנָחה)   ב:  (ִיְפֶרה ִמָּׁשָרָׁשיו ְוֵנֶצר ִיָׁשי ִמֵּגַזע חֶֹטר ְוָיָצא)   א (

: יֹוִכיַח ָאְזָניו ְלִמְׁשַמע ְולֹא ִיְׁשּפֹוט ֵעיָניו ְלַמְרֵאה ְולֹא ְידָֹוד ְּבִיְרַאת ַוֲהִריחֹו)   ג: (ְידָֹוד ְוִיְרַאת

 קמח פרק תהלים

)   ג : (ְצָבָאיו>  צבאו <ָּכל ַהְללּוהּו ַמְלָאָכיו ָכל ַהְללּוהּו)   ב: (ַּבְּמרֹוִמים ַהְללּוהּו ַהָּׁשַמִים ִמן ְידָֹוד ֶאת ַהְללּו ָיּה ַהְללּו)   א(

 ֵׁשם ֶאת ְיַהְללּו)   ה: (ַהָּׁשָמִים ֵמַעל ֲאֶׁשר ְוַהַּמִים ַהָּׁשָמִים ְׁשֵמי ַהְללּוהּו)   ד: (ֹורא ּכֹוְכֵבי ָּכל ַהְללּוהּו ְוָיֵרַח ֶׁשֶמׁש ַהְללּוהּו

 לְוָכ ַּתִּניִנים ָהָאֶרץ ִמן ְידָֹוד ֶאת ַהְללּו)   ז: (ַיֲעבֹור ְולֹא ָנַתן ָחק ְלעֹוָלם ָלַעד ַוַּיֲעִמיֵדם)   ו: (ְוִנְבָראּו ִצָּוה הּוא ִּכי ְידָֹוד

 ְוָכל ַהַחָּיה)   י: (ֲאָרִזים ְוָכל ְּפִרי ֵעץ ְּגָבעֹות ְוָכל ֶהָהִרים)   ט: (ְדָברֹו עָֹׂשה ְסָעָרה רּוַח ְוִקיטֹור ֶׁשֶלג ּוָבָרד ֵאׁש)   ח: (ְּתהֹמֹות

 ִעם ְזֵקִנים ְּבתּולֹות ְוַגם ַּבחּוִרים)   יב: (ץָאֶר ׁשְֹפֵטי ְוָכל ָׂשִרים ְלֻאִּמים ְוָכל ֶאֶרץ ַמְלֵכי)   יא: (ָּכָנף ְוִצּפֹור ֶרֶמׂש ְּבֵהָמה

 ֲחִסיָדיו ְלָכל ְּתִהָּלה ְלַעּמֹו ֶקֶרן ַוָּיֶרם)   יד: (ְוָׁשָמִים ֶאֶרץ ַעל הֹודֹו ְלַבּדֹו ְׁשמֹו ִנְׂשָּגב ִּכי ְידָֹוד ֵׁשם ֶאת ְיַהְללּו)   יג: (ְנָעִרים

   :ָיּה ַהְללּו ְקרֹבֹו ַעם ִיְׂשָרֵאל ִלְבֵני

? מי מהם מעריך יותר את האדם?  במה–שמעון בן לקיש חולקים זה על זה ' אלעזר ור' ר - 

:בילקוט שמעוני מבוא נוסח אחר לדברי ריש לקיש - 

 ד רמז בראשית פרשת תורה שמעוני ילקוט

'   ה רוח עליו ונחה  דכתיב  משיח   של   רוחו  זה מרחפת אלהים ורוח   

? י יותראיזה נוסח ניראה לכם הגיונ  

 ?את בוראו לפני שאר העולם או אחריו) מהלל ומשבח(אלה האם האדם מקלס שמה משמעות ה -
  

  ? אחרוןאוהאם האדם נברא ראשון . ג

  ? מה עולה מהמקרא -

:מדוע נברא האדם בסוף לפי הדעות השונות - 

 א עמוד לח דף סנהדרין מסכת בבלי תלמוד. 3

 הוא ברוך להקדוש לו היה  שותף אומרים מינים יהו שלא - מה ומפני, שבת בערב נברא אדם: רבנן תנו

  . בראשית במעשה

  . בראשית  במעשה קדמך יתוש: לו אומר עליו דעתו תזוח שאם: אחר דבר

  . מיד למצוה שיכנס כדי: אחר דבר

 כך ואחר, סעודה והתקין, ושיכללן  פלטרין שבנה ודם בשר למלך משל. מיד לסעודה שיכנס כדי: אחר דבר

 אף יינה מסכה טבחה טבחה. שבעה עמודיה חצבה ביתה בנתה חכמות   )'ט משלי(  שנאמר, אורחין הכניס

  . קרת מרמי גפי על תקרא נערתיה שלחה .שלחנה ערכה

 עמודיה חצבה. בחכמה כולו העולם כל את שברא, הוא ברוך הקדוש של מידתו זו - ביתה בנתה  חכמות

 צורכי וכל ונהרות ימים אלו - שלחנה ערכה אף יינה מסכה חהטב טבחה, בראשית ימי  שבעת אלו - שבעה

.   וחוה אדם זה  - תקרא נערתיה שלחה. עולם

  

 ש בלשנר"הקתדרה לערכי היהדות ע
- 2 -



מא ו ר ם– ד טי דנ לסטו מדרש  ת  בי    

 ט פרק משלי

 ֶתיָהַנֲערֹ ָׁשְלָחה)   ג:  (ֻׁשְלָחָנּה ָעְרָכה ַאף ֵייָנּה ָמְסָכה ִטְבָחּה ָטְבָחה)   ב: (ִׁשְבָעה ַעּמּוֶדיָה ָחְצָבה ֵביָתּה ָּבְנָתה ָחְכמֹות)   א(

 :ָקֶרת ְמרֵֹמי ַּגֵּפי ַעל ִתְקָרא

  

  מעמדו של אדם הראשון. ד

? מה משמעות המימדים הענקיים שמעניקים חכמים לאדם הראשון - 

? מהו המסר שמנסה המדרש להעביר על מהותו ועוצמתו של האדם - 

 א עמוד לח דף סנהדרין מסכת בבלי תלמוד. 4

 גלמי+   ט"קל תהלים   +שנאמר, עפרו הוצבר כולו העולם כלמ הראשון אדם: אומר מאיר רבי היה, תניא 

 משמיה  אושעיא רב אמר). הארץ בכל משטטות עיניו' ה כי+   ז"ט' ב הימים דברי  +וכתיב(, עיניך ראו

     .... ארצות משאר ואבריו, ישראל מארץ וראשו מבבל גופו הראשון אדם: דרב

 ב עמוד שם

+   ט"מ תהלים  +שנאמר, כבהמה לו נדמה כן  אם אלא באדם שולטת הרע חיה אין: חמא בר רמי אמר 

  . נדמו כבהמות נמשל

 מלאכי של אחת כת ברא, האדם את לבראות הוא ברוך הקדוש שבקש בשעה: רב  אמר יהודה רב אמר

 כך: להן אמר? מעשיו מה, עולם של רבונו: לפניו אמרו? בצלמנו אדם  נעשה, רצונכם: להם אמר, השרת

 הושיט, תפקדנו כי אדם ובן תזכרנו כי אנוש מה+   'ח תהלים   +עולם של רבונו: לפניו אמרו, מעשיו וכך

 שאמרו ראשונים, עולם של רבונו: לפניו אמרו  שלישית כת. שניה כת וכן. ושרפם ביניהן קטנה אצבעו

 שהגיע כיון. שהע - בעולמך לעשות  רוצה שאתה מה כל, הוא שלך כולו העולם כל? הועילו מה - לפניך

 אמרו יפה לא, עולם  של רבונו: לפניו אמרו, מקולקלין שמעשיהן הפלגה דור ואנשי המבול דור לאנשי

  . 'וגו אסבל אני שיבה ועד הוא אני זקנה ועד+   ו"מ ישעיהו:  +להן אמר? לפניך ראשונים

 אשר היום למן+   'ד יםדבר  +שנאמר, היה סופו ועד העולם מסוף הראשון אדם: רב אמר יהודה  רב אמר

  שנאמר, ומיעטו עליו ידו הוא ברוך הקדוש הניח - שסרח כיון, השמים ולמקצה הארץ  על אדם אלהים ברא

  . כפכה עלי ותשת צרתני וקדם אחור+   ט"קל  תהלים+

 על אדם אלהים ברא אשר היום  למן, שנאמר, היה לרקיע עד הארץ מן הראשון אדם: אלעזר רבי אמר

 שנאמר, ומיעטו  עליו ידו הוא ברוך הקדוש הניח - שסרח כיון, השמים קצה עד השמים מקצהול הארץ

  . 'וגו צרתני וקדם אחור

המרחק , כלומר(. היא מידה חדא ואידי אידי - )סותר את עצמו' הפסוק בדברים ד (!?אהדדי קראי קשו

  )מסוף העולם ועד סופו ומהארץ ועד הרקיע הוא אותו גודל

 יג פסוק מט פרק תהלים

:  ִנְדמּו ַּכְּבֵהמֹות ִנְמַׁשל ָיִלין ַּבל ִּביָקר ְוָאָדם 

 ד פסוק מו פרק ישעיהו

:    ַוֲאַמֵּלט ֶאְסּבֹל ַוֲאִני ֶאָּׂשא ַוֲאִני ָעִׂשיִתי ֲאִני ֶאְסּבֹל ֲאִני ֵׂשיָבה ְוַעד הּוא ֲאִני ִזְקָנה ְוַעד  

 לב פסוק ד פרק דברים

 ְקֵצה ְוַעד ַהָּׁשַמִים  ּוְלִמְקֵצה ָהָאֶרץ ַעל ָאָדם ֱאלִֹהים ָּבָרא ֲאֶׁשר ַהּיֹום ְלִמן ְלָפֶניָך ָהיּו ֲאֶׁשר ִראׁשִֹנים ְלָיִמים ָנא ְׁשַאל ִּכי 

ע אֹו ַהֶּזה ַהָּגדֹול ַּכָּדָבר ֲהִנְהָיה ַהָּׁשָמִים ַ :  ָּכמֹהּו ֲהנ ְׁשמ ִ

 ה פסוק קלט פרק תהלים

 : ַּכֶּפָכה ָעַלי ַוָּתֶׁשת ִניַצְרָּת ָוֶקֶדם ָאחֹור 

  

 כהחכם מי א"ד ה"ד ד פרשה) מנדלבוים (כהנא דרב פסיקתא. 5

 יחזקאל  (יופי וכליל חכמה מלא תכנית חותם אתה' דכת, הראשון אדם זה, )  א: ח קהלת  (כהחכם מי א"ד 

: ב בראשית('  וג שמות האדם ויקרא, לכל שמות שפרש, /)  'ח /שם קהלת  (דבר פשר יודע  ומי)  . יב: כח

   תפוח/  מנסיה בן שמעון/' מנס בן' שמע' ר בשם לוי' ר, /)  'ח /שם קהלת   (פניו תאיר אדם חכמת)  . כ

, דיסקרין שני לו עושה אדם שבעולם בנוהג, תתמה ואל. חמה  גלגל מכהה היה הראשון אדם של  עקיבו

 וגלגל, ה"הקב של לתשמישו נברא הראשון אדם כך ,שלו  לא נאה עושה הוא שלמי, ביתו לבן ואחד לו אחד

 אם ומה. חמה גלגל מכהה הראשון אדם של עקיבו  תפוח יהי שכן כל לא, בריות של לתשמישן נברא חמה
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 ?מה ההסבר לכך? מהי דמות אדם הראשון המוצגת במדרש -
 
  ? כנגד אילו תפיסות ביחס לאדם מהותו ומעמדו יוצאים המדרשים:סכמו

  

  יחס לגוף. ה

 א פרק בראשית. 6

 ָהָאֶרץ  ּוְבָכל ּוַבְּבֵהָמה ַהָּׁשַמִים ּוְבעֹוף ַהָּים ִבְדַגת ְוִיְרּדּו ִּכְדמּוֵתנּו ְּבַצְלֵמנּו ָאָדם ַנֲעֶׂשה ֱאלִֹהים ַוּיֹאֶמר)   כו   (

: ָהָאֶרץ ַעל ָהרֵֹמׂש ׂשָהֶרֶמ ּוְבָכל

: אָֹתם ָּבָרא ּוְנֵקָבה ָזָכר אֹתֹו ָּבָרא ֱאלִֹהים ְּבֶצֶלם ְּבַצְלמֹו ָהָאָדם ֶאת ֱאלִֹהים ַוִּיְבָרא)   כז  (

  

     ?מהו צלם לתפיסתו של הלל

 מעשיך וכל ה"ד ל פרק ב נוסחא נתן דרבי אבות מסכת קטנות מסכתות. 7

 לעשות. הולך אתה להיכן לו אומרים היו למקום יוצא הלל כשהיה. כהלל יםשמ לשם יהיו מעשיך וכל 

 שלא בשביל. הן להן אמר. זו היא מצוה וכי. הולך  אני   הכסא   לבית.  הלל מצוה מה.  הולך אני מצוה

 וכי. הולך אני המרחץ לבית. הלל מצוה מה הולך אני מצוה לעשות.  הלל הולך אתה איכן. הגוף יתקלקל

 בפלטיות העומדות אוקיינות אם מה כן שהוא לך תדע. הגוף  את לנקות בשביל. הן להן אמר. זו היא מצוה

 אלא עוד ולא ושנה שנה בכל סלירא לו מעלה  המלכות וממרקן שפן להיות עליהם הממונה מלכים של

  םהאד את עשה אלהים בצלם  כי שנאמר ודמות בצלם שנבראנו אנו. המלכות גדולי עם מתגדל שהוא

:     הזה הגוף  עם חובותינו ]נעשה [יעשה אלא כך אומר היה לא שמאי. וכמה כמה אחת על)   'ו' ט בראשית(

  

  נברא יחידי. ו

  מהם הסברים השונים לכך שאדם נברא יחידי -

?מה הקשר בין הסברים אלו לבין המדרשים שראינו קודם על גודלו של אדם הראשון - 

 א עמוד לח דף סנהדרין מסכת בבלי תלמוד. 8

 דבר. בשמים רשויות הרבה: אומרין מינים יהו שלא - מה ומפני, נברא יחידי אדם: רבנן תנו. 'כו לפיכך 

 בני אנו: אומרים ורשעים, צדיק בני אנו: אומרים הצדיקים יהו שלא. הרשעים ומפני הצדיקים  מפני: אחר

, מתגרות - יחיד שנברא עכשיו ומה. בזו זו מתגרות משפחות יהו שלא, המשפחות  מפני: אחר דבר. רשע

 -  יחידי שנברא עכשו ומה. החמסנין ומפני הגזלנין מפני: אחר דבר.  וכמה כמה אחת על - שנים נבראו

 מלך של גדולתו להגיד: רבנן תנו. 'כו גדולתו ולהגיד.  וכמה כמה אחת על - שנים נבראו, וחומסין גוזלין

 אבל, לזה זה דומין וכולן - אחד בחותם  מטבעות כמה עטוב שאדם; הוא ברוך הקדוש המלכים מלכי

 איוב  +שנאמר, לחבירו דומה  מהן אחד ואין - הראשון אדם של בחותמו אדם כל טובע הוא ברוך הקדוש

 אדם יראה שלא,  לזה זה דומין פרצופיהן אין מה ומפני. לבוש כמו ויתיצבו חותם כחמר תתהפך+   ח"ל

.  תשבר רמה וזרוע אורם מרשעים וימנע+   ח"ל איוב  +שנאמר, היא ליש ויאמר נאה ואשה נאה דירה

 
   ה משנה ד פרק סנהדרין מסכת משנה. 9

 מלא עולם איבד כאילו הכתוב עליו מעלה מישראל אחד נפש  המאבד שכל ללמדך יחידי אדם נברא לפיכך

 שלא הבריות שלום ומפני מלא עולם קיים כאילו  הכתוב עליו מעלה מישראל  אחת   נפש  המקיים וכל

 של גדולתו ולהגיד בשמים רשויות  הרבה אומרים מינין יהו ושלא מאביך גדול אבא לחבירו אדם יאמר

 הקדוש המלכים מלכי ומלך  לזה זה דומין וכולן אחד בחותם מטבעות כמה טובע שאדם הוא ברוך הקדוש

 חייב ואחד אחד  כל לפיכך לחבירו מהדו מהן אחד ואין הראשון אדם של בחותמו אדם כל טבע הוא ברוך

 או  עד והוא)   'ה ויקרא  (נאמר כבר והלא הזאת ולצרה לנו מה תאמרו ושמא העולם נברא בשבילי לומר

)   א"י משלי  (נאמר כבר והלא זה של בדמו לחוב לנו מה תאמרו ושמא וגומר יגיד לא אם ידע או ראה

  :  רנה רשעים  באבוד

  ? איזה נוסח נכון לדעתכם. 'מישראל'א מופיעה המילה בכתבי היד של המשנה ל -
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