כג טבת תשס"ח

בע"ה

יהדות ותרבות יוון ממבט חדש
מפגש ב' :פש האדם במקרא ובמיתוס
דף מקורות
דברים יג
חלֵם חֲ לוֹם וְ ַָתן ֵאלֶי אוֹת אוֹ מוֹפֵת) :ג( וּבָ א ָהאוֹת וְ הַ מּוֹפֵ ת אֲ שֶׁ ר ִדּבֶּ ר ֵאלֶי לֵאמֹר
)ב( כִּ י יָקוּם ְבּ ִק ְרבְּ ִָביא אוֹ ֹ
ֵ ְלכָה ַאחֲ ֵרי אֱ ִהים אֲ חֵ ִרים אֲ שֶׁ ר ל ֹא ְידַ עְ ָתּם וְ ָעָ בְ דֵ ם) :ד( ל ֹא ִת ְשׁמַ ע ֶאל ִדּבְ ֵרי ַהנָּבִ יא הַ הוּא אוֹ ֶאל חוֹ ֵלם ַהחֲ לוֹם
הַ הוּא כִּ י ְמ ַסֶּ ה ה' אֱ ֵקיכֶ ם ֶא ְתכֶ ם לָ דַ עַ ת הֲ ִי ְשׁ ֶכם אֹהֲ ִבים ֶאת ה' אֱ ֵקי ֶכם בְּ כָל לְבַ בְ ֶכם וּבְ כָל ַפְ ְשׁ ֶכם) :ה( ַאחֲ ֵרי ה'
ח ֵלם
וֹתיו ִתּ ְשׁמֹרוּ וּבְ קֹלוֹ ִת ְשׁמָ עוּ וְ אֹתוֹ ַת ֲעבֹדוּ וּבוֹ ִת ְדבָּ קוּן) :ו( וְ הַ נּ ִָביא ַההוּא אוֹ ֹ
יראוּ וְ ֶאת ִמ ְצ ָ
אֱ ֵקיכֶ ם ֵתּלֵ כוּ וְ אֹתוֹ ִת ָ
הַ חֲ לוֹם הַ הוּא יוּמָ ת כִּ י ִדבֶּ ר ָס ָרה עַ ל ה' אֱ ֵקי ֶכם...
בראשית לז
)יט( וַיּ ֹא ְמרוּ ִאישׁ ֶאל ָא ִחיו ִהנֵּה בַּ עַ ל הַ חֲ מוֹת הַ ָלּזֶ ה בָּ א) :כ( וְ עַ ָתּה לְכוּ וְ ַהַ ְרגֵהוּ וְ ְַשׁלִ כֵ הוּ בְּ ַאחַ ד הַ בֹּרוֹת וְ ָאמַ ְר וּ חַ יָּה
ָרעָ ה אֲ כָ ָל ְתהוּ וְ ִ ְר ֶאה מַ ה יּ ְִהיוּ חֲ מ ָֹתיו:

* * *
בראשית ו
טבֹת ֵהנָּה
)א( ַו ְי ִהי כִּ י הֵ חֵ ל הָ ָאדָ ם ָל ֹרב עַ ל פְּ ֵי הָ אֲ ָדמָ ה וּבָ וֹת יֻ ְלּדוּ לָ הֶ ם) :ב( וַ יּ ְִראוּ בְ ֵי הָ אֱ ִקים ֶאת בְּ וֹת הָ ָאדָ ם כִּ י ֹ
רוּחי בָ ָאדָ ם לְ עֹלָ ם בְּ שַׁ גַּם הוּא בָ שָׂ ר וְ הָ יוּ י ָָמיו מֵ ָאה וְ עֶ ְשׂ ִרים
ַויּ ְִקחוּ לָהֶ ם ִָשׁים ִמכֹּל אֲ שֶׁ ר בָּ חָ רוּ) :ג( וַ יּ ֹאמֶ ר ה' ל ֹא יָדוֹן ִ
שָׁ ָה) :ד( ַהנְּ פִ לִים ָהיוּ בָ ָא ֶרץ בַּ יּ ִָמים ָההֵ ם וְ גַם ַאחֲ ֵרי כֵ ן אֲ שֶׁ ר ָיבֹאוּ ְבּ ֵי הָ אֱ ִקים ֶאל בְּ וֹת הָ ָאדָ ם וְ ָילְדוּ לָ הֶ ם ֵה ָמּה
הַ גִּ בּ ִֹרים אֲ שֶׁ ר ֵמעוֹ ָלם ַא ְ שֵׁ י ַהשֵּׁ ם:
תהילים עג
ְמוֹתם) ...ה( בַּ עֲמַ ל
ֵאתי בַּ הוֹלְ לִ ים ְשׁלוֹם ְרשָׁ עִ ים ֶא ְר ֶאה) :ד( כִּ י ֵאין חַ ְרצֻבּוֹת ל ָ
)ב( וַאֲ ִ י כִּ ְמעַ ט ָטָ יוּ ַרגְ לָ י) ...ג( כִּ י ִקנּ ִ
אֱ וֹשׁ ֵאי ֵמוֹ וְ עִ ם ָאדָ ם ל ֹא יְ ֻגָּעוּ) :ו( ָלכֵ ן ֲע ַָק ְתמוֹ גַאֲ וָ ה ַיע ֲָטף ִשׁית ָחמָ ס לָמוֹ:
בראשית ב  -ג
ֲרוּמּים הָ ָאדָ ם וְ ִא ְשׁתּוֹ וְ ל ֹא י ְִתבּשָׁ שׁוּ... :
ב )כה( וַ יִּ ְהיוּ ְשׁ ֵיהֶ ם ע ִ
יתם
ג )ד( וַיּ ֹאמֶ ר הַ נָּחָ שׁ ֶאל הָ ִא ָשּׁה ל ֹא מוֹת ְתּמֻ תוּן) :ה( כִּ י יֹדֵ עַ אֱ ִקים כִּ י בְּ יוֹם אֲ כָ ְל ֶכם ִמ ֶמּנּוּ וְ ִפְ ְקחוּ עֵ י ֵי ֶכם וִ ְה ִי ֶ
וַתּ ַקּח ִמפִּ ְריוֹ וַתּ ֹאכַ ל וַ ִתּ ֵתּן גַּם ְל ִאישָׁ הּ עִ ָמּהּ וַ יּ ֹאכַל:
כֵּא ִקים י ְֹדעֵ י טוֹב ָו ָרע) :ו( וַ ֵתּ ֶרא הָ ִאשָּׁ ה כִּ י טוֹב הָ עֵ ץ לְמַ אֲ כָלִ ...
)ז( ו ִַתּפּ ַָק ְח ָה עֵ י ֵי ְשׁ ֵיהֶ ם וַ יּ ְֵדעוּ כִּ י עֵ ירֻ ִמּם הֵ ם ַויִּ ְתפְּ רוּ ֲע ֵלה ְת ֵא ָה...
)כא( ַויַּעַ שׂ ה' אֱ ִקים ל ְָאדָ ם וּל ְִא ְשׁתּוֹ ָכּ ְת וֹת עוֹר וַ ַיּ ְלבִּ שֵׁ ם) :כב( וַיּ ֹאמֶ ר ה' אֱ ִקים הֵ ן הָ ָאדָ ם הָ יָה כְּ ַאחַ ד ִממֶּ נּוּ ָל ַדעַ ת
לָקח גַּם מֵ עֵ ץ ַהחַ יִּים וְ ָאכַל ָו ַחי ְל ֹע ָלם) :כג( ַו ְישַׁ לְּ חֵ הוּ ה' אֱ ִקים ִמגַּן עֵ דֶ ן ַל ֲעבֹד ֶאת
וָרע וְ עַ ָתּה פֶּ ן יִ ְשׁלַ ח יָדוֹ וְ ַ
טוֹב ָ
הָ אֲ דָ מָ ה אֲ שֶׁ ר ל ַֻקּח ִמשָּׁ ם) :כד( וַ יְ ג ֶָרשׁ ֶאת ָה ָא ָדם וַ יּ ְַשׁכֵּן ִמ ֶקּ ֶדם לְ גַן עֵ דֶ ן ֶאת הַ כְּ רֻ בִ ים וְ ֵאת לַהַ ט ַהחֶ ֶרב הַ ִמּ ְתהַ ֶפּכֶת
ִל ְשׁמֹר ֶאת דֶּ ֶר עֵ ץ הַ ַחיִּים:
בבלי חגיגה יג/ב – יד/א
"אֲ שֶׁ ר ֻק ְמּטוּ וְ ל ֹא עֵ ת ָהָ ר יוּצַ ק יְסוֹדָ ם" )איוב כב ,טז( .ת יא אמר רבי שמעון החסיד ,אלו תשע מאות ושבעים
וארבע דורות שקומטו להיבראות קודם ש ברא העולם ולא בראו .עמד הקדוש ברוך הוא ושתלן בכל דור ודור
והן הן עזי פ ים שבדור ...
מדרש רבה בראשית א ,י
א"ר אלעזר בר ח י א בשם ר' אחא ,עשרים וששה דורות היתה האל"ף קורא תגר לפ י כסאו של הקדוש ברוך
הוא .אמרה לפ יו ,רבש"ע א י ראשון של אותיות ולא בראת עולמך בי! אמר לה הקב"ה ,העולם ומלואו לא ברא
אלא בזכות התורה ש אמר )משלי ג( "ה' בחכמה יסד ארץ" וגו' ,למחר א י בא ליתן תורה בסי י ואי י פותח
תחלה אלא בך ,ש ' )שמות כ( "א כי ה' אלהיך" .רבי הושעיא אומר ,למה קרא שמו אל"ף שהוא מסכים מאלף
ש אמר )תהלים קה( דבר צוה לאלף דור:

