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ח ָעצ.
ֵרא ִית ָָ#רא ֱאלִֹהי ֶאֶנְר ְָיה ְטה*ָרה ֶ&ִהְתַמ ְ)ָגה ִַ%ְ #חידת ֶ&ל חֶֹמר ִהִ%ליְ#ִ 1צִפיפת ִמַת ֹ
ה ֹבה ְוח* ֵַ ְ2על ְֵ1ני ְה* ַ ,אְ רַח ַהֵ*#רא ְמַרֶחֶפת ִמחְ .ל ִנְבָרא ְִ-תבָנה.
ָהָיה ֹ
ְוַיְבֵדל ְ#חֶֹמר ְֵ-די ְלָהִביא ֵסֶדרַ ,בִהְתְ*1צצת ִנְבְרא פ*ט* ִני ְֶ-חְל ִקי ִקי ָהִרא&* ִני ַה ְַ 4ק ִ#יִלי ְלֶאֶנְר ְָיה
7מ ְגֶֶרתַ ,ו ְיִהי א*ר ,והכל ְֶ&ֶ #בר ֶ&ל ְ& ִנָ%ה ַ .ו ְיִהי ֶעֶרב ַו ְיִהי ֵ*#קר ַָ *%#הִרא&* ֶ&ל ַה ְ)ַמ.
ְוַיְבֵל ֱאלִֹהי ֶאת ַהחֶֹמר ְלֵמיַמִדי ֶ&ל ָר ִקיַע ְתֵהה ִהְתַח ְ#רת ְרצע*ת ֶ&ל חֶֹמר ְֵ-די ְלַק ֵ#ל ֵאת ַה ֵ4יָמ
ְוָהָאט*ִמי ַהַ ִ :יְ .וַיְבֵל ֵ#י ַהָ4צק ֵבי ָהָר ִקיַע ַו ְיִהי ְֵ .-ו ִי ְקָרא ֱאלִֹהי ְ.לָר ִקיַע ֲחַלל ַה ַָ8מ ִיְ .ו ַ& ַ ט ְִבֵרי
ַה ְבָנה ְ7-חֵ:י ַה ְ%קָ#ְ .חְכָמה ִסֵר ֶאת ַהַָל ְקְסי*ת ְוַהָ*-כִבי ְִ#מ ְ&מ*ר*ֵתיֶה ִפ ֵַח ֶאת ַה ְ%ס*ד*ת ַה ְֵ-בִדי
*ֵלל ַה ְַ1חָמ ְוִתְר*-ב*ֵתיֶכַ .ו ְיִהי ֶעֶרב ַו ְיִהי ֵ*#קר י* ֵ& ִני.ְוִהְר ִ-יב ֶאת ַה ֵ4יָמ ִא ַהַחְמָצ ְ#ת*ְ ָהָר ִקיַע ְֵ-די ְלַאְפ ֵ&ר ֶאת ַה ְָנִאי ְלַח ִ%י.
ֶוֱאלִֹהי ָ&ַתל ְַב ִנית* ַעל ַ ֵ#י ְס ִ1יָרָלה ֶ&ל ְִר*-ב*ת ַהֶ*4לקל*ת ֶ&ל 7חְמצ*ת ָאִמי ִנ*%ת ְונקֵלי ְיא*תְ .ו ִנְבֶנה ֵע ֶ2ב
ֶ&ל ִמי ְקר*א*ְרָ ִניְזִמי ְמ7ב ָ<ס ַעל הִי ֶאנ ֵאי ְ ,לַג ָ#יו ִ;ֵ #ל ֶאת ָהֶא ְנְטר* ְָ1יהְ ,וָכְ 7ה ְ&ַלט ֵסֶדרְ,וַהַח ִ%י ִהְתִחיל
ֶאת ְַר ָ.-
2
ְוֹיאֶמר ֱאלִֹהי ְיַק ַה ִַ 4י ַעל ֶאָחד ִמְ*-כֵבי ַה ֶ ֶכת ֲא ֶ&ר ִמ ַַחת ַה ַָ8מ ִיְ .בָמק* ֶאָחד ֵיָרֶאה ַי ָ&ָ #ה
ִמ ְ<ִביב* ָיְ ,וַלָ*-כב ָקָרא ֶאֶרְ . 3.וְַ%רא ֱאלִֹהי ִ-יט*ב
ַוֹיאֶמר ֱאלִֹהי ַתְד ֶ&ה ָהָאֶרִ .א ַהַח ִ%י ַמְזִריַע ...
ַו ְיִהי ֶעֶרב ַו ְיִהי ֵ*#קר ַַ *%#ה ְִ8לי ִ&יֶ &&ֵ .ע ְֵ2רה ִמיְלַיאְרד ָ&ָנה.
ַוֹיאֶמר ֱאלִֹהי ְיִהי ְ&ֵני ְמא*ר*ת ְָ#ר ִקיַע ַ-ר ָהָאֶרְ ,.ו ִנְת ְָ1סה ַהְל ָָ#נה ְֵ-די ְל ַ&?*ת ֶאת ְֵ1ני ָהָאֶרְ ..וָהי ְ&ֵני
ְמא*ר*ת ַה ְד*ִלי ֶאת ַה ָ4א*ר ַהָד*ל ְלֶמְמ ֶ&ֶלת ַהְ ,*%וָהא*ר ַהָָ:ט ְלֶמְמ ֶ&ֶלת ַה ַ ְיָלה ִע ַהָ*-כִביְ .וָכְ ִהְבִיל
ֵ#י י* ְוַל ְיָלהְ ,וע*נ*ת ַה ָָ8נהְ ,וֵגאת ְו ֵ&ֶפלְ ,תזַזת ַה ְֵ%ב&*תַ .ו ְיִהי ֶעֶרב ַו ְיִהי ֵ*#קר י* ָהְרִביִעי.
ְוַתְב ִנית* ַה ִ?ְזָרע ַ-ַ #ר ָהָאֶרִ .לְפֵני ְַ-אְר ַ#ע ִמיְלַיאְרד ָ&ָנה ְִ#די ֶאנ ֵאי ִהְתַר ָ#הְ .וִע ִ&?י ָהֲאִויָרה ִ 4לְפֵני ְ&ֵני
ִמיְלַיאְרד ָ&ָנה ַי ְBא ֵמַה ֳָ4עָמ ִקי ִמ ְ4ק*מ*ת ַהִמְסט*ר ַהַח ִ4י ְוַהְָפָרִת ִ%יִ .ע ְֵ2בי ְו ֶ&ָרֵצי ַה ִַ 4י ְלַהְבִיָל .
ַמְלכת ַה ֶַBמח ַה ְ%ר*ָקהַ ,מְלכת ַהַחי ְָ#דָמ ָהָאֹדִ .5ויָבֵרא ֶאת ָהֵעִצי ְלִמֵנֶה ְוַה ְִ1ריְ ,וַהָ ִגי ְוֶאת ַה ַ ִ?י ִני
ַה ְד*ִליְ 5וֶאת ָ-ל ֶנֶפ& ַהַחָ%ה ַהֹרמ ֶDת ֲא ֶ&ר ָ&ְרצ ַה ִַ 4י ְלִמיֵניֶה ְוֶאת ָ-ל ָמע* ָָ-נ ְלִמיֵניה ְוְַ%רא ֱאלִֹהי ִ-י
מר ְ1ר ְרב ִמ ְ א ֶאת ַה ִַ 4י ְָ#יִמי ְוָהע* ִיֶרב ָָ#אֶר..
ט*בַ .ו ְיָבֵרְ א*ָת ֱאלִֹהי ֵלא ֹ
ַו ְיִהי ֶעֶרב ַו ְיִהי ֵ*#קר י* חמישי.
ְוַאֲחֵרי ֵֶ -הֱעִדי ֱאלִֹהי ְלַפ ֵַח ֶאת ַהְ *%נ ִקיַ ,וֹיאֶמר ֱאלִֹהי *ִציא ָהָאֶרֶ .נֶפ& ַחָ%הֶ ,את ַה ְֵ#הָמה ְוֶאת ַחַ%ת
ָהָאֶרְ .לִמיָנְ , Fוְַ%רא ֱאלִֹהי ִ-י ט*ב.
ַוֹיאֶמר ֱאלִֹהי ַנֲע ֶ2ה ָאָדַ#ְ 7צ ְ ֵמנ ְִ-דמֵתנְ ,וָנָת ָלָאָד ַהְַ:דמ* ִיְתר*ֵ 8מַעל ָ-ל ַהַח*%ת ַהָ ִגיַ ,ה ְֵ#הָמה
ְוָהע*פ*תְ .ו ִי ֵָ#רא ֱאלִֹהי ֶאת ָהָאָד ְַ#צ ְ מ* ְֶ#צֶל ֱאלִֹהי ָָ#רא א*ָת ָזַכר  ְנֵקָבהְ ,וְַ%רא ֱאלִֹהי ֶאת ָ-ל ֲא ֶ&ר
אדַ .ו ְיִהי ֶעֶרב ַו ְיִהי ֵ*#קר י* ַה ִ8ִ 8יְ ,וָהָיה ֵמָאה ִמיְלי* ָ&ָנה.
ָע ְָ F2וִהֵ?ה ט*ב ְמ ֹ
ַו ְי7כל ַה ַָ8מ ִי ְוָהָאֶרְ .וָכל ְצָבָעַ ,ו ְיַכלֱ 9אלִֹהי ַַ *%#ה ְִ8ביִעי ְמַלאְכת* ֲא ֶ&ר ָע ְָ .F2ו ִי ְ& ֹ#ת ְ#י* ַה ְ& ִ#יִעי ְמָכל
ְמַלאְכת* ֲא ֶ&ר ָע ָ2ה.
ַוֲערִמי ָהי ְֵ#ני ָהָאָד ְוָלא ִי ְְ .&8ֹ#וָאְכל ֵמֵעַ .הַַעת ְוַה ְ-ֵ 2לְ .וָלא ְ-מ* ַח*%ת ָהָאֶרַ .יֲעְ-7 2תנ*ת ע*ר
ְו ִיְל ְְ .&ֵ #וִלְפֵני ְָ-חֵמ& ֶע ְֵ2רה ֶאֶל ָ&ָנה מַֹח ָהָאָד &ָ?ה ְֵ-די ִל ְקלֹ*ט ְבָנהַ .וֹיאֶמר ֲה"ֶיהִוה" ֵה ָהָאָד ָהָיה
ְֶ-אָחד ִמ ֶַ ?4לַַעת ט*ב ְוַרע.
ְוִלְפֵני ְַ-חֵמ ֶ&ת ֲאָלִפי ָ&ָנה ִיָלָ Fאָד ֶאת ָהֵאיס*ְ ,וָאְמר "ָחֵנ? ֵמִא ְָ ֵָעה ִ#יָנה ְוַה ְ-ֵ 2ל".
ֲחִביב ָהָאָד ֶ& ִ?ְבָרא ְֶ#צֶל ִח ְָ%בה ְיֵתָרה נ*ַדַעת ל* ֶ& ִ?ְבָרא ְֶ#צֶלָ ,10הָאָד ֶ&הא ֲאַבק ַהָ*-כִבי ְוַנְפ&* ֵמרַח
ָהֱאלִֹהי ֶ&ַ? ָ1ח ְ ,*#ו&*ֵאל ַ:מה ֱאנ*& ִ-י ְִז ְֵ-רנֶ,ב ָאַד ִ-י ְִפ ְקִדינ?
ְורַח ָהָאָד ַיְחֹזר ְַ#אֲהָבה ִע ְבָנה ָלֱאלִֹהי שנתנו.
ַו ְיָבֵרְ ֶיהִוה ֶאת י* ַה ְִ8ביִעי ִלְבִריָאה ִויַקְ ֵ&ה.

פרש :שמעו ב חורי
ִ .1הִ%לי Primordial

 .2יתכ יותר
ֶ .3אֶר = .הכדור הארTerra .

ָ .4הֲאִויָרה ֹ= האטמוספרה שונה לכלול חמצ וחנק
ַ .5מְלכת ַה ֶַBמח ַה ְ%ר*ָקהַ ,מְלכת ַהַחי ְָ#דָמ ָהָאֹד  להבדיל בי חיי המקבל אנרגיה באמצעותה
כלורופיל הירוק ,ואלו משתמשי בחמצ באמצעותה המוגלובי האדו .המבנה של שנו חומרי אלו
דומי א במרכז המולקולה של כלורופיל מגנזיו ,ובמרכז המולקולה של המוגלובי ברזל.
ֵ*- .6לל ַהִינ*ָזאִרי
 .7כפי שה' כא ברבי ] ְַ#צ ְ ֵמנ ְִ-דמֵתנ[ א הוא אחד ] [Royal pluralאזי כא ה"אד" הינ רבי
=אנושות mankind
ִ .8יְתר* :המקור "וירדו בדגת הי"
ַ .9ו ְיַכל ֱאלִֹהי ֱ :אלִֹהי סיי לכלול את הכל החומר וה'תכולה' המופשט .א עדיי יש לאשלי את
הבריאה .לכ לא כתוב ַו ְיִהי ֶעֶרב ַו ְיִהי ֵ*#קר י* ַהשבת .היו השביעי בא לקדש את הבריאה א
התוצאה יהיה ג תלוי בבני אד ולכ ג לא כתוב " ְוְַ%רא ֱאלִֹהי ֶאת ָ-ל ֲא ֶ&ר ָע ְָ F2וִהֵ?ה ט*ב" .
.10ר' עקיבא ש את הדגש שרק בני אד מודעי על קיומ  Consciousnessשו דבר ביקו יכול
לקראות ללא מודעות .התבונה ב "ֶיהִוה" סיי את הבריאה בהנקת מעת מעצמו לאנושות.

