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 עמ׳והתרבותחינוךמׂשרדע״ימאוׁשרהימיםדבריהתנ״ךעולםבראׁשית1



 

 

ַחיּכָל־ֵאםַהְיָתהִהיאּכִיַחָוהִאׁשְתוׁשֵםָהָאָדםַוְקָרא

ּכָל־ַחיֵאם

ַחיּכָל־ֵאםַהְיָתהִהיאּכִי

ַהְיָתה

אותםבראונקבהזכר

נקבה

                                                 

  בראשית  1

ל  מורותׁשנוכריות במקרא , כל זכויות  יםׁש: תולדות חוה , אמהות ונ מוןׁשֹאהובה א  2

 61עמי עמ׳8002, תל־אביב ,  לׁשּכמ

 22 1בראשית3



 

 

ַוִייׁשָןַעל־ָהָאָדםּתְרֵּאָמהֱאלִֹהיםְיהוהַוַיּפֵלּכְֶנְגּאֹוֵעֶזרָמָצאלֹא־אְלָאָדם

ֶאת־ַהֶצָלעֱאלִֹהיםְיהָוהַוִיֶבןַּתְחֶתָנהֺאָׂשָרַוִיְסֻאֹרִמַצְלעָֹתיוַאַחתַוִיַקח

ֶעֶצםַהּפַַעםזֹאתָהָאָדםַויֹאֶמרֶאל־ָהָאָדםַוְיֵבֶאהְִָאׁשָֻהלְְִמן־ָהָאָדםֲאׁשֶר־ָלַקח

זֹאתֺלֳקָחהֵמִאיׁשּכִיִאׁשָֻהִיָקֵראְלזֹאתִמֺאְׂשִָרי־אָבׂשָרֵמֲעָצַמי

ַוַיּפֵל

ַוִיַקח

ַוִיְסֻאֹר

ַוִיֶבן

                                                 

  23 – 20 2בראשית1

העתעדהעולםבריאתמןישראלאדותכלקובץישראלאגדותכללבורבי

 62עמ׳זפרקשםהחדשה



 

 

ַוְיֵבֶאהְָ

ֶזהוֺאְָראֹוַאְנְּארֹוִנינֹוסָהִראׁשֹוןָאָדםֶאתַהָקדֹוׁש־ֺאָרֹוך־ה־אאׁשֶָבָראֺאְׁשָָעה

ֺאְָרָאם־אְנֵקָבהָזָכרׁשֶֶנֱאַמר

אותםברא

ֺאְָרָאם

ִנְבָראוׁשָָנהֶעׂשְִריםֵניִכבְְוחָוהָאָדםיֹוְחָנןַר׳ָאַמר

ִעָמהׂשָָטןִנְבָראַחָוהׁשְֶנְבָראתּכַָוןַאְיִריׁשֶלְבנוֲחִניָנאַר׳ָאַמרעו

                                                 

 ובמדרׁשיםבתלמודהאגדותמבחרהאגדהסּפררבניצקיחיביאליקנחמןחיים

יטעמ׳ׁשם

 ובמדרׁשיםבתלמודדותהאגמבחרהאגדהסּפררבניצקיחיביאליקנחמןחיים

יטעמ׳ׁשם

ׁשם ובמדרׁשיםבתלמודהאגדותמבחרהאגדהספררבניצקיחיביאליקנח 

כחעמ׳



 

 

לֹואֹוָתֽאֶהְרָאהַהׁשִֵֻני־אַבׁשָֻב־אעְִַאׁשְּתֹוְוַהֵצָלעָאָדםִנְבָראָהִראׁשֹוןֺאַׁשָֻב־אעְַ

־אׁשְב־אִעיםַלֿאָכרָיִמיםׁשְִבָעהֺאְֺטְמָאָתןִלׁשְמֹרַהִמְצָוהִנְּתָנהֶזה־אִבְגַלל

ַלְנֵקָבה

ֵאָליוַוְיִביֶאהְַָהׁשִֻׁשִֻיֺאַיֹוםָקם

                                                                                                                              

האׁשהבריאתיזּפרׁשהבראשיתפרשתרבהמדרׁש
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אֹותֹוֵהֵבאנ־אִנְבָראֺאָֽאֲאׁשֶרָהֲאָדָמהַעליֹוםַאְרֺאִָעיםְלָאָדםָמְלא־אְוּכֲַאׁשֶר

ֺאָָאהְוַאֲחֵרי־ֵכןַהׁשְֻמֹוִניםֺאַיֹוםֵהִביא־אְוֶאת־ִאׁשְּתֹו־אְלׁשְָמרֹולָעְבדֹוֵעֶדןַֻאןֶאל

ֵעֶדןַֻאןֶאל

ֵעֶדןַֻאןֶאלאֹוָתֽאֵהֵבאנ־אֵאֶלהיֹוםׁשְמֹוִניםָלֽא־אִבְמלֹאת

ר׳אלעזרבןירמיהר׳

נחמןברשמואל

אדם

ִאׁשָֻהּכְֶנְגּאֹוֵעֶזר

האדםהיותטובלא 

לבדו

ּכנגדדועזר 

האיׁשה 

לבדוהיותטובלא

                                                 

 

 

ף סדן: מנחה למיכאל, מחקרים בהגות יהודית יוס -ברסלבי בנימין  -שרה קליין  

 686עמ׳ , 8002ומוסלמית מוקדשים לפרופסור מיכאל שורץ, אוניברסיטת תל־אביב, 



 

 

הִאׁש

הדעתעץפרי

עדין

ׁשטיינזלץ

ז־אנֹותָהעֹוףְוֶאתַהֺאְֵהָמהֶאתְלָפָניוׁשֱֶהעִבירּכְֶנֶגדוֵעֶזרָמָצאלֹאוְלָאָדם

ֺאֶן־ז־אגאיןְוִליֺאֶן־ז־אגֵיׁשֵלּכֹלָאָדםָאַמרז־אנֹות

                                                 

 61עמי  נוכריות במקרא, ׁשם, יםׁש: תולדות חוה , אמהות ונ מוןׁשֹאהובה א  1

 33עמ׳ׁשם:ערןעמירה  2

לאורההוצאההּביטחוןלמׂשרדרותׁשומהזכיותּכלבמקראנׁשיםׁשטיינזלץעדין  3

 2עמ׳6221תל־אביבּבע״םניירטּבדפוסונדפססודר

ׁשםובמדרׁשיםבתלמודהאגדותמבחרהאגדהספררבניצקיחיביאליקנח 4

כחעמ׳



 

 

ָצָפהֶאָלהְתִחָלהלֹוְבָרָאהלֹאְוָלָמה

ַעדלֹוְבָרָאֽאלֹאָלִפיךִּתָֻארָעֶלָיהִלְקרֹואָעִתידׁשֶה־אאָקדֹוׁש־ֺאָר־אך־הואה

ָהָאָדםַעלַתְרֵדָמהֱאלִֹהיםְייְַָוַיֵפלִמָידׁשִֶּתָבָעהּכַָוןֺאְָפיוׁשְֶּתָבָעה

ֵמֵהיָכןִהְתֺאֹוֵנןָאַמרֵלִויַר׳ֺאׁשֵםִּאִסְכִניןיהֹוׁשֺעְַַר׳ַהֵצַלעֶאתֱאלִֹהיםְיָיַוִיָבן

רֹאׁשָהְמַיֶקֶרהְתֵהאׁשֶלֹאָהרֹאׁשִמןאֹוָתֽאֶאְבָראלֹאָאַמרִלְברֹאָתֽא

ְולֹאַצְיָתִניתְתֵהאׁשֶלֹאָהאֶֹזןִמןְולֹאַסְקָרִניתְתֵהאׁשֶלֹאָהַעִיןִמןלֹאוְְ

ְולֹאַפְטּפְָטִניתְתֵהאׁשֶלֹאַהּפֶהִמןְולֹאַנְבָהִניתְתֵהאׁשֶלֹאַהַצ־אָארִמן

ִמןְולֹאַמׁשְְמִניתְתֵהאׁשֶלאַהָידִמןְולֹאַקְנֲאָתִניתְתֵהאׁשֶלֹאַהֵלבִמן

ֺאָָאָדםָצנ־אעְַׁשֶה־אאִמָמקֹוםַהֶצַלעִמןֶאָלאַפְרָסִניתְתֵהאׁשֶלֹאַהֶרֶגל

                                                 

ׁשםובמדרׁשיםבתלמודהאגדותמבחרהאגדהספררבניצקיחיביאליקנח

כחעמ׳

 םׁש ובמדרׁשיםבתלמודהאגדותמבחרהאגדהספררבניצקיחיקביאלינח 2

 כחעמ׳

עדהעולםבריאתמןישראלאדותכלקובץישראלאגדותכללבורבי 

 62  עמ׳ חפרקשםהחדשההעת



 

 

צלע

                                                 

 9، ص 7002ر، القاهرة، ليلي إبراهين أبى المجد: المرأة في اليهىدية واإلسالم، الدار الثقافية للنش1



 

 

ונקבהזכר

תיבןאבן

ֱאלִֹהםְייְַָוַיּפֵלׁשֶֶנֱאַמרה־אאָֻאַנבֱאלֵֹהיֶכםִגְמִליֵאלְלַרָבןֵקיָסרלֹוָאַמרעז

ַוֲאִניֵהִניֵחה־אִבּתֹולֹוָאְמָרהִמַצְלעָֹתיוַאַחתַוִיַקחַוִייׁשָןָהָאָדםַעלַּתְרֵּאָמה

לֹוָאְמָרהָלךָלָמהָלֽאָאַמרֶאָחדד־אָכםִליְּתנ־אְלֵקיָסרלֹוָאְמָרהֲאׁשִיֶבנ־א

ׁשֶלִקיתֹוןָלנ־אְוִהִניח־אּכֶֶסףׁשֶלִקיתֹוןִמֶמנ־אְוָנְטל־אַהַלְיָלהָעֵלינ־אֺאָא־אִלְסִטים

ָהרֹאׁשֹוןְלָאָדםלֹוָהָיהָיּפָהְולֹאיֹוםְבָכלָעֵלינוׁשֶָיבֹוא־אְלָואיָלֽאָאַמרָזָהב

ִלׁשְַמׁשֹוֹאׁשָהלֹוְוָנְתנ־אַאַחתֵצָלע־אִמֶמנׁשֶָנְטל־א

                                                 

: מנחה למיכאל, מחקרים בהגות יהודית ומוסלמית מוקדשים לפרופסור :שרה קליין 

 686עמ׳ , שם, מיכאל שורץ

 ,שםובמדרׁשיםבתלמודהאגדותמבחרהאגדהספררבניצקיחיביאליקנח2

 כחעמ׳

   

 כרךמדרׁשיםובבתלמודהאגדותמבחרהאגדהספררבניצקיחיביאליקנח -

 תפא עמ׳ ,תש״חתל־אביברביריהוצאתיׁשחמי

 



 

 

                                                 

 (6-2: 3اليوبيل ) 1

תרגוםעבריתמסוריתזהותההפכיםבסודמדרׁשמניטואׁשּכנזיליאוןיהודה 2

 862  עמי8002ּבירוׁשליםמורׁשהּביתאׁשּכינזיאיתיוערך



 

 

קורייההבראבאׁשעהבאותהאדםהיהוהיּכןהנחׁשאלהאׁשהותאמר

העולםבכלוהחזירוהקב״הנטלואמררבנןלוויׁשןארץבדרךנתעסקאמר

זרעביתּכאןנטעביתּכאןלואמרּכלו

בצמלנוואילךמּכאןהאדםמןנבראחוההאדמהמןנבראדםאעברב

ׁשכינהבלאׁשניהםאיׁשבלאאׁשהולאאׁשהבלאאיׁשלאּכדמתנו

אדםנעׂשה

בצלמנו

                                                 

 וחוהאדםחטאייטפרקתפרׁשבראׁשיתפרׁשתבראׁשיתלחומׁשרבהמדרׁש 1

 وأنظر :     
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/raba1/11.htm 

 802 עמי,שם,  ההפכיםבסודמדרׁשמניטואׁשּכנזיליאוןיהודה2

 עמי ׁשםמניטואׁשּכנזיליאוןיהודה3

http://www.daat.ac.il/daat/tanach/raba1/19.htm
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