
  טבת תשס"ח כג  בע"ה

  יהדות ותרבות יוון ממבט חדש

  נפש האדם במקרא ובמיתוס: ב'מפגש 
  

  דף מקורות

  

  דברים יג 

(ג) ּוָבא ָהאֹות ְוַהּמֹוֵפת ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֵאֶלי ֵלאֹמר  (ב) ִּכי ָיקּום ְּבִקְרְּב ָנִביא אֹו ֹחֵלם ֲחלֹום ְוָנַתן ֵאֶלי אֹות אֹו מֹוֵפת:
ִהים ֲאֵחִרים ֲאֶׁשר לֹא ְיַדְעָּתם ְוָנָעְבֵדם:ֵנְלָכה ַאחֲ  (ד) לֹא ִתְׁשַמע ֶאל ִּדְבֵרי ַהָּנִביא ַההּוא אֹו ֶאל חֹוֵלם ַהֲחלֹום  ֵרי ֱא

ה' ה) ַאֲחֵרי ( יֶכם ְּבָכל ְלַבְבֶכם ּוְבָכל ַנְפְׁשֶכם:ֵק ֱאה' יֶכם ֶאְתֶכם ָלַדַעת ֲהִיְׁשֶכם ֹאֲהִבים ֶאת ֵק ֱאה' ַההּוא ִּכי ְמַנֶּסה 
(ו) ְוַהָּנִביא ַההּוא אֹו ֹחֵלם  יֶכם ֵּתֵלכּו ְוֹאתֹו ִתיָראּו ְוֶאת ִמְצֹוָתיו ִּתְׁשֹמרּו ּוְבֹקלֹו ִתְׁשָמעּו ְוֹאתֹו ַתֲעֹבדּו ּובֹו ִתְדָּבקּון:ֵק ֱא

  ...יֶכםֵק ֱאה' ַהֲחלֹום ַההּוא יּוָמת ִּכי ִדֶּבר ָסָרה ַעל 

  

  בראשית לז 

מֹות ַהָּלֶזה ָּבא:(יט) ַוּיֹא (כ) ְוַעָּתה ְלכּו ְוַנַהְרֵגהּו ְוַנְׁשִלֵכהּו ְּבַאַחד ַהֹּברֹות ְוָאַמְרנּו ַחָּיה  ְמרּו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ִהֵּנה ַּבַעל ַהֲח
ֹמָתיו:   ָרָעה ֲאָכָלְתהּו ְוִנְרֶאה ַמה ִּיְהיּו ֲח

  

*  *  *  
  

  בראשית ו 

ים ֶאת ְּבנֹות ָהָאָדם ִּכי ֹטֹבת ֵהָּנה ִק (ב) ַוִּיְראּו ְבֵני ָהֱא ב ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה ּוָבנֹות יְֻּלדּו ָלֶהם:ַוְיִהי ִּכי ֵהֵחל ָהָאָדם ָלרֹ (א) 
ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים  לֹא ָידֹון רּוִחי ָבָאָדם ְלֹעָלם ְּבַׁשַּגם הּוא ָבָׂשר ְוָהיּו ָיָמיוה' (ג) ַוּיֹאֶמר  ַוִּיְקחּו ָלֶהם ָנִׁשים ִמֹּכל ֲאֶׁשר ָּבָחרּו:

ים ֶאל ְּבנֹות ָהָאָדם ְוָיְלדּו ָלֶהם ֵהָּמה ִק (ד) ַהְּנִפִלים ָהיּו ָבָאֶרץ ַּבָּיִמים ָהֵהם ְוַגם ַאֲחֵרי ֵכן ֲאֶׁשר ָיֹבאּו ְּבֵני ָהֱא ָׁשָנה:
  ַהִּגֹּבִרים ֲאֶׁשר ֵמעֹוָלם ַאְנֵׁשי ַהֵּׁשם:

  

  תהילים עג 

(ה) ַּבֲעַמל ... (ד) ִּכי ֵאין ַחְרֻצּבֹות ְלמֹוָתם (ג) ִּכי ִקֵּנאִתי ַּבהֹוְלִלים ְׁשלֹום ְרָׁשִעים ֶאְרֶאה:... ַרְגָלי (ב) ַוֲאִני ִּכְמַעט ָנָטיּו 
  (ו) ָלֵכן ֲעָנַקְתמֹו ַגֲאָוה ַיֲעָטף ִׁשית ָחָמס ָלמֹו: ֱאנֹוׁש ֵאיֵנמֹו ְוִעם ָאָדם לֹא ְינָֻּגעּו:

  

   ג - בראשית ב

  ... (כה) ַוִּיְהיּו ְׁשֵניֶהם ֲערּוִּמים ָהָאָדם ְוִאְׁשּתֹו ְולֹא ִיְתּבָׁשׁשּו: ב

ים ִּכי ְּביֹום ֲאָכְלֶכם ִמֶּמּנּו ְוִנְפְקחּו ֵעיֵניֶכם ִוְהִייֶתם ִק (ה) ִּכי ֹיֵדַע ֱא (ד) ַוּיֹאֶמר ַהָּנָחׁש ֶאל ָהִאָּׁשה לֹא מֹות ְּתֻמתּון: ג
 ַוִּתַּקח ִמִּפְריֹו ַוּתֹאַכל ַוִּתֵּתן ַּגם ְלִאיָׁשּה ִעָּמּה ַוּיֹאַכל:... (ו) ַוֵּתֶרא ָהִאָּׁשה ִּכי טֹוב ָהֵעץ ְלַמֲאָכל ָוָרע: ים ֹיְדֵעי טֹובִק ֵּכא

  ...(ז) ַוִּתָּפַקְחָנה ֵעיֵני ְׁשֵניֶהם ַוֵּיְדעּו ִּכי ֵעיֻרִּמם ֵהם ַוִּיְתְּפרּו ֲעֵלה ְתֵאָנה

ים ֵהן ָהָאָדם ָהָיה ְּכַאַחד ִמֶּמּנּו ָלַדַעת ִק (כב) ַוּיֹאֶמר ה' ֱא ים ְלָאָדם ּוְלִאְׁשּתֹו ָּכְתנֹות עֹור ַוַּיְלִּבֵׁשם:ִק (כא) ַוַּיַעׂש ה' ֱא
ַּגן ֵעֶדן ַלֲעֹבד ֶאת ים ִמ ִק (כג) ַוְיַׁשְּלֵחהּו ה' ֱא טֹוב ָוָרע ְוַעָּתה ֶּפן ִיְׁשַלח ָידֹו ְוָלַקח ַּגם ֵמֵעץ ַהַחִּיים ְוָאַכל ָוַחי ְלֹעָלם:

(כד) ַוְיָגֶרׁש ֶאת ָהָאָדם ַוַּיְׁשֵּכן ִמֶּקֶדם ְלַגן ֵעֶדן ֶאת ַהְּכֻרִבים ְוֵאת ַלַהט ַהֶחֶרב ַהִּמְתַהֶּפֶכת  ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ֻלַּקח ִמָּׁשם:
  ִלְׁשֹמר ֶאת ֶּדֶר ֵעץ ַהַחִּיים:

  

  יד/א –בבלי חגיגה יג/ב 

אלו תשע מאות ושבעים  ,יא אמר רבי שמעון החסיד, טז). תנאיוב כב" (ת ָנָהר יּוַצק ְיסֹוָדםֲאֶׁשר ֻקְּמטּו ְולֹא עֵ "
עמד הקדוש ברוך הוא ושתלן בכל דור ודור  .קודם שנברא העולם ולא נבראו וארבע דורות שקומטו להיבראות

  ...והן הן עזי פנים שבדור 

  

  י  ,מדרש רבה בראשית א

עשרים וששה דורות היתה האל"ף קורא תגר לפני כסאו של הקדוש ברוך  ,חאא"ר אלעזר בר חנינא בשם ר' א
העולם ומלואו לא נברא  ,אמר לה הקב"ה !רבש"ע אני ראשון של אותיות ולא בראת עולמך בי ,אמרה לפניו .הוא

 למחר אני בא ליתן תורה בסיני ואיני פותח ,וגו' "ה' בחכמה יסד ארץ"אלא בזכות התורה שנאמר (משלי ג) 
למה נקרא שמו אל"ף שהוא מסכים מאלף  ,רבי הושעיא אומר ".אנכי ה' אלהיך"שנ' (שמות כ)  ,תחלה אלא בך

   שנאמר (תהלים קה) דבר צוה לאלף דור:


