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 1שאלה 

 בראשית פרק ב' -סיפור הבריאה השני

 

 

 שלפניך: 28-26בראשית א' פסוקים קרא 

ֹּאֶמר ֱאֹלִהים ָכלכו ַוי ֵהָמה ּובְּ עֹוף ַהָשַמִים, ּוַבבְּ ַגת ַהָים ּובְּ ּדּו ִבדְּ ִירְּ מּוֵתנּו; וְּ ֵמנּו ִכדְּ ַצלְּ ָכל-, ַנֲעֶשה ָאָדם בְּ -ָהָאֶרץ, ּובְּ

ָרא ֱאֹלִהים ֶאת-ָהֶרֶמש, ָהרֵֹּמש ַעל ֵק -ָהָאֶרץ.  כז ַוִיבְּ ֶצֶלם ֱאֹלִהים ָבָרא אֹּתֹו:  ָזָכר ּונְּ מֹו, בְּ ַצלְּ ָבה, ָבָרא ָהָאָדם בְּ

אּו ֶאת בּו ּוִמלְּ רּו ּורְּ ֹּאֶמר ָלֶהם ֱאֹלִהים פְּ ָבֶרְך אָֹּתם, ֱאֹלִהים, ַוי עֹוף -אָֹּתם.  כח ַויְּ ַגת ַהָים, ּובְּ דּו ִבדְּ ָה; ּורְּ שֻׁ ִכבְּ ָהָאֶרץ, וְּ

ָכל  ָהָאֶרץ.-ַחָיה, ָהרֶֹּמֶשת ַעל-ַהָשַמִים, ּובְּ

 

 שלפניך: 26-4בראשית ב' פסוקים גם קרא 

הָוה ֱאֹלִהים יֹום, ֲעשֹות יְּ ָאם:  בְּ ִהָברְּ ָהָאֶרץ, בְּ דֹות ַהָשַמִים וְּ כֹּל ִשיַח ַהָשֶדה, ֶטֶרם --ד ֵאֶלה תֹולְּ ָשָמִים.  ה וְּ ֶאֶרץ וְּ

ָכל ֶיה ָבָאֶרץ, וְּ הָוה ֱאֹלִהים, ַעל-ִיהְּ ִטיר יְּ ֹּא ִהמְּ ָמח:  ִכי ל ָאָדם -ֵעֶשב ַהָשֶדה, ֶטֶרם ִיצְּ -ַאִין, ַלֲעבֹּד ֶאתָהָאֶרץ, וְּ

ֵאד, ַיֲעֶלה ִמן ָקה, ֶאת-ָהֲאָדָמה.  ו וְּ ִהשְּ הָוה ֱאֹלִהים ֶאת-ָכל-ָהָאֶרץ, וְּ ֵני ָהֲאָדָמה.  ז ַוִייֶצר יְּ -ָהָאָדם, ָעָפר ִמן-פְּ

הָוה ֶנֶפש ַחָיה.  ח ַוִיַטע יְּ ִהי ָהָאָדם, לְּ ַמת ַחִיים; ַויְּ ַאָפיו, ִנשְּ ֵעֶדן-ֱאֹלִהים, ַגן ָהֲאָדָמה, ַוִיַפח בְּ ִמֶקֶדם; ַוָיֶשם --בְּ

הָוה ֱאֹלִהים, ִמן-ָשם, ֶאת ַמח יְּ ַמֲאָכל-ָהֲאָדָמה, ָכל-ָהָאָדם ֲאֶשר ָיָצר.  ט ַוַיצְּ טֹוב לְּ ֶאה, וְּ ַמרְּ ָמד לְּ ֵעץ --ֵעץ ֶנחְּ וְּ

ֵעץ, ַהַּדַעת טֹוב ָוָרע. תֹוְך ַהָגן, וְּ    ַהַחִיים, בְּ

 

 על הכתוב.בסס בריאת האדם בפרק א' לבין בריאתו בפרק ב'.  הבדלים בין שני הצג א.

 בנוגע למעמדו? המסקנה מהבדלים אלו מהי     

 

 

 שלפניך: 24-17קרא בראשית ב', פסוקים 

ֹּא הָוה ֱאֹלִהים, ל ֹּאֶמר יְּ ַבּדֹו; ֶאֱעֶשה-יח ַוי הָוה -טֹוב ֱהיֹות ָהָאָדם לְּ ּדֹו.  יט ַוִיֶצר יְּ ֶנגְּ -ֱאֹלִהים ִמןלֹו ֵעֶזר, כְּ

ֵאת ָכל-ָהֲאָדָמה, ָכל אֹות ַמה-עֹוף ַהָשַמִים, ַוָיֵבא ֶאל-ַחַית ַהָשֶדה וְּ ָרא-ָהָאָדם, ִלרְּ כֹּל ֲאֶשר -ִיקְּ לֹו; וְּ

ָרא ָכל-ִיקְּ ָרא ָהָאָדם ֵשמֹות, לְּ מֹו.  כ ַוִיקְּ עֹוף ַהָשַמִים, ּו-לֹו ָהָאָדם ֶנֶפש ַחָיה, הּוא שְּ ֵהָמה ּולְּ כֹּל, ַחַית ַהבְּ לְּ

ֹּא ָאָדם, ל ֵּדָמה ַעל-ַהָשֶדה; ּולְּ הָוה ֱאֹלִהים ַתרְּ ּדֹו.  כא ַוַיֵפל יְּ ֶנגְּ ָהָאָדם, ַוִייָשן; ַוִיַקח, ַאַחת -ָמָצא ֵעֶזר כְּ

הָוה ֱאֹלִהים ֶאת ֶתָנה.  כב ַוִיֶבן יְּ גֹּר ָבָשר, ַתחְּ עָֹּתיו, ַוִיסְּ ִבֶאָה, -ןָלַקח ִמ -ַהֵצָלע ֲאֶשר-ִמַצלְּ ִאָשה; ַויְּ ָהָאָדם, לְּ

ֹּאת ִיָקֵרא ִאָשה, ִכי ֵמִאיש -ֶאל ז ָשִרי; לְּ ֹּאת ַהַפַעם ֶעֶצם ֵמֲעָצַמי, ּוָבָשר ִמבְּ ֹּאֶמר, ָהָאָדם, ז ָהָאָדם.  כג ַוי

ָחה ֹּאת.  כד ַעל-לֻׁקְּ ֶאת-ִאיש, ֶאת-ֵכן, ַיֲעָזב-ז תֹו, וְּ -ָאִביו, וְּ ִאשְּ ָדַבק בְּ ָבָשר ֶאָחד.ִאּמֹו; וְּ   ָהיּו לְּ

 

 .24-23את היסוד האטיולוגי המופיע בפסוקים  הצגמהו יסוד אטיולוגי.  הסבר ב.

 

 .23את מדרש השם בפסוק  הצגמהו מדרש שם.  הסבר ג.

 

  



  -2שאלה 

 חטאי דור המבול -, בראשית ו'הרצח הראשון -, בראשית ד'החטא הראשון -בראשית פרק ג'

 

 שלפניך: 16, פסוק קרא בראשית ג'

ֵהרֵֹּנְך-טז ֶאל בֹוֵנְך וְּ ֶבה ִעצְּ ָבה ַארְּ ֶאל--ָהִאָשה ָאַמר, ַהרְּ ִדי ָבִנים; וְּ ֶעֶצב, ֵתלְּ הּוא, -בְּ שּוָקֵתְך, וְּ ִאיֵשְך, תְּ

ָשל  ָבְך.-ִימְּ

 

 קרא בראשית ד', פסוקים שלפניך:

ַעָתה, ָארּור ָאָתה, ִמן ָתה ֶאת-יא וְּ ֵמי ָאִחיָך ִמָיֶדָך.  יב ִכי ַתֲעבֹּד ֶאת-ִפיָה, ָלַקַחת ֶאת-ָהֲאָדָמה ֲאֶשר ָפצְּ -ּדְּ

ֹּא ֶיה ָבָאֶרץ-תֵֹּסף ֵתת-ָהֲאָדָמה, ל  כָֹּחּה ָלְך; ָנע ָוָנד, ִתהְּ

 

 :13-9קרא גם בראשית ו', פסוקים 

א ֱאֹלִהים ֶאתיא ַוִתָשֵחת ָהָאֶרץ, לִ  ֵני ָהֱאֹלִהים; ַוִתָּמֵלא ָהָאֶרץ, ָחָמס.  יב ַוַירְּ ָחָתה:  -פְּ ִהֵנה ִנשְּ ָהָאֶרץ, וְּ

ִחית ָכל-ִכי כֹו, ַעל-ֶאתָבָשר -ִהשְּ נַֹּח, ֵקץ ָכל  ָהָאֶרץ.-ַּדרְּ ֹּאֶמר ֱאֹלִהים לְּ ָפַני-יג ַוי ָאה -ִכי--ָבָשר ָבא לְּ ָמלְּ

נֵ  ִחיָתם, ֶאתָהָאֶרץ ָחָמס, ִמפְּ ִני ַמשְּ ִהנְּ  ָהָאֶרץ.-יֶהם; וְּ

 

 את עקרון גמול )ענישה/ שכר( אשר עולה בקטעים הללו? הצג .1 א.

 ובסס הסבר ?בעונשי דור המבול ובעונשה של האישה בשנייםהעיקרון בא לידי ביטוי  כיצד .2    

 דבריך על הכתוב.         

 

 שלפניך: 7פסוק  ,קרא בראשית ג' ב.

ֵאָנה, ַוַיֲעשּו ָלֶהם ֲחגֹּרֹּת. רּו ֲעֵלה תְּ פְּ ִּמם ֵהם; ַוִיתְּ עּו, ִכי ֵעירֻׁ ֵניֶהם, ַוֵידְּ ָנה, ֵעיֵני שְּ  ז ַוִתָפַקחְּ

 

 !צטט והסבר? 7מהמשמעויות של האכילה מעץ הדעת בא לידי ביטוי בפסוק  איזה

 

 שלפניך: 7-6ים קרא בראשית ד', פסוק .ג

הָוה, ֶאל ֹּאֶמר יְּ לּו ָפֶניָך.  ז ֲהלֹוא ִאם-ו ַוי ָלָּמה ָנפְּ ֹּא ֵתיִטיב, -ָקִין:  ָלָּמה ָחָרה ָלְך, וְּ ִאם ל ֵאת, וְּ ֵתיִטיב, שְּ

ָשל ַאָתה, ִתמְּ שּוָקתֹו, וְּ ֵאֶליָך, תְּ  בֹו.-ַלֶפַתח ַחָטאת רֵֹּבץ; וְּ

 

 . 7את דברי האזהרה של ה' לקין בפס'  הסבר .1

 .הסבר עקרון מקראי עולה מן הפסוק? איזה .2

  



 שלפניך: 9קרא בראשית ו', פסוק  ד.

דֹּת נֹּחַ  דֹּרָֹּתיו:  ֶאת--ט ֵאֶלה, תֹולְּ ַהֶלְך-נַֹּח ִאיש ַצִּדיק ָתִמים ָהָיה, בְּ  נֹּחַ -ָהֱאֹלִהים, ִהתְּ

  

 את פירוש רש"י ביחס למילה בדורותיו שלפניך:גם קרא     

דורשים אותו לשבח, כל שכן שאילו היה בדור של צדיקים היה  "יש מרבותינו - "בדורותיו"

צדיק יותר, ויש שדורשים אותו לגנאי, לפי דורו היה צדיק, ואילו בדורו של אברהם אבינו לא 

 היה נחשב לכלום"

  

 בו דן רש"י.מהו הקושי ש הסבירו .1

 )שני פתרונות( כיצד ניתן ליישב את הקושי על פי רשי?. 2

 

 

 :שאלת בונוס

 לפחות.  שני נימוקיםעמדתך על  בססלדעתך יש צדק בהחלטה האלוקית בפרק ו'?  האם 

 

 

 


