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 אופן העבודה בחוברת
 

תהליך הלמידה בקבוצה כפי שמוצע להלן נועד לאנשים שמעוניינים ללמוד 
יותר את הכתובים, אך לא עומד לרשותם זמן רב ועליהם להגביל את משך 
המפגשים. מסגרת לימודים זו מתאימה מאוד, למשל, לפעילויות עם קבוצות 
נוער, לקבוצות קטנות שנפגשות כדי להתפלל יחד השכם בבוקר לפני היציאה 
לעבודה, לאימהות צעירות שנאספות בבית וכדומה. למידה בצוותא במסגרת 

כמו למשל חוגי   –זו מומלצת גם לקבוצות קטנות שעומד לרשותן זמן רב יותר  
אולם הן רוצות להקדיש רק חלק מהזמן הזה   –בית שמתאספים בערב  

 ללימודים ולהותיר את יתרתו לתפילה, לחברותא ולפעילויות אחרות.
חוברת זו מעוצבת ומתוכננת בצורה כזו שכל משתתף יכול לבצע את     

 .ביחדוכל הקבוצה מתקדמת  השיעור בזמןהפעילויות הכרוכות בלימוד 

רצוי לבחור באחד המשתתפים שינחה את המפגשים ויכוון את מהלך     
הדיון. אדם זה אינו אמור לשמש כמרצה או כמורה. יחד עם זאת, אם נעזרים 
בספר זה בחוגי בית או במסגרות דומות, אין מניעה שהמורה ינחה את 
השיעור בצורה ישירה יותר ויוסיף אמיתות והדגשות נוספות על אלו שכלולות 

 בכל שיעור.
אם אתה הוא מי שינחה את השיעורים של קבוצתך, קרא את ההמלצות     

 הבאות שנועדו לסייע לך במלאכתך:
 

 עבור על השיעור לפני המפגש הקבוצתי עצמו וסמן אצלך את הטקסט לפי

ההנחיות. כך תכיר טוב יותר את החומר ותוכל להנחות את הדיונים ביתר 
קלות. אם תבחר לך צבע שונה לכל אחד מהסימונים שאתה מסמן בטקסט 

 שלך, הדבר יקל עליך בזמן שתסביר לקבוצה כיצד לסמן מילים בטקסט.

  
 בזמן השיעור התחל לקרוא בקול רם מראשית החומר השייך לאותו

שיעור. קרא באוזני הנוכחים את החומר על פי סדר הופעתו כולל ההערות 
 במסגרות 'הידעת'. התקדמו בשיעור ביחד כשאתם בודקים את הנאמר
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בכתבי הקודש ודנים במה שאתם לומדים. בזמן שאתה קורא באוזני 
הקבוצה את הפסוקים המצוטטים, בקש מהמשתתפים להכריז בקול את 

 המילה שמיועדת לסימון בכל פעם שאתם מגיעים אליה בטקסט.
 

 

 השאלות לדיון ניתנו כאן פשוט כדי לעזור לך לעבור על החומר בזמן

ההנחיה. כשתתחילו לדון בדברים העולים מהטקסט, תגלה לא פעם 
שהמשתתפים יתייחסו כבר מיוזמתם לנושאים העיקריים. זכור שהשאלות הן 

 לקטוע  את הדיון או   לדכא את מהלך הדיון בנושא ולא    לכוון כלי עזר שנועד  

 את מהלכו הטבעי.

 
 זכור עד כמה זה חשוב לתת לאנשים להתבטא ולדבר על מה שגילו

בכתובים. ביטוי הדברים יבסס ויעמיק את ההבנה האישית שלהם בכל 
שיעור. השתדל לתת לכל אחד בקבוצתך שפע הזדמנויות להשתתף בדיון 

 הקבוצתי ולתרום לו.

 
 דאג לכך שיהיה דיון ער וזורם. ייתכן שתצטרך להקדיש זמן רב יותר לחלקים

אחדים של השיעור בהשוואה לאחרים. אם יש צורך בכך, אל תהסס לפרוש 
שיעור מסוים על פני שני מפגשים או יותר. אבל זכור שלא רצוי להאט יותר 
מדי את קצב ההתקדמות. עדיף שכולם יישארו עם "טעם של עוד" מאשר 

 יפסיקו לבוא לשיעורים מפני שהם משתעממים.

 
 אם קורה שתשובות מסוימות אינן נכונות או מדויקות, יש להזכיר לקבוצה

בעדינות ואף בהומור שעליהם להישאר ממוקדים במה שנאמר בכתוב עצמו 
ובאמת הקיימת בו. מטרתכם היא ללמוד מה נאמר בספר הבריתות ולא 
להיסחף ולעסוק בפילוסופיות של בני אדם. קרא את המובאות מכתבי 
אחד  לכל  שיראה  מאלוהים  ובקש  אמיתית  לב  בתשומת  הקודש 

 מהמשתתפים את התשובות שלו.
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 גן עדן, גיהינום
 והחיים 

 שלאחר המוות
 

 
כולנו יודעים שהמוות ודאי, אולם ידיעה זו מעלה שאלות רבות כגון, היכן 

נמצאים יקיריי כעת? מה קורה להם? האם אלה שמיררו את חיי יקבלו את 

 שמגיע להם? מה מצפה לי לאחר מותי?

 אנחנו רוצים לקבל תקווה, נחמה, ביטחון. וגם תשובות לשאלות שלנו.

יש תאוריות רבות לגבי החיים שלאחר המוות ודתות שונות מציעות 

תרחישים שונים, החל מגלגול נשמות ועד גן עדן שבו תענוגות הגוף 

מסופקים על ידי בתולות לרוב. חלק טוענים שיש גיהינום; לעומתם אחרים 

אומרים שאלוהים באהבתו הגדולה לא ישלח אף אחד לגיהינום. יש 

האומרים שכאשר אתה מת, אתה מת וזהו, זה הסוף. אחרים סבורים שזוהי 

 רק ההתחלה!
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ספרים רבים מתארים חוויות שחוו אנשים לאחר שמתו וחזרו לחיים, 

או אחרים שעברו חוויה חוץ גופית. רובם מתארים תמונה מופלאה 

שמציתה את הדמיון בעוד אחרים מתארים ייסורי תופת נוראיים. כל 

 זה משאיר אותנו עם שאלות נוספות:

 האם נוכל לבטוח בחוויות של אנשים אחרים? מה אם הם נפלו קורבן

 לתרמית כלשהי?

 האם אנו יודעים בוודאות שגן העדן אכן קיים רק משום שמישהו אומר

 שהוא היה שם וחזר לספר לנו על כך?

 תמונות הזויות אלו של חיים אחרי המוות יכולות מצד אחד להביא

 שלווה גדולה ללבנו אך מצד אחר גם חרדות. מה אם כל זה הוא רק

 פרי דמיונו של מישהו? מה אם המוות הוא באמת הסוף ואחריו לא בא

 שום דבר?

כשכל האפשרויות האלה עומדות לפנינו אנחנו יכולים לבחור להאמין 

במה שמתאים לנו. אבל האם לא עדיף לנו לדעת את האמת? לדעת 

ְלמה אפשר לצפות מעבר למוות? לדעת מה נכון? מה אמיתי? מה 

ודאי? הרי אם המוות יגיע לכולנו, והוא אכן יגיע, האם לא כדאי 

 שנבדוק מה קורה לנו אחרי מותנו?

נועדה   –גן עדן, גיהינום והחיים שלאחר המוות    –חוברת לימוד זו  

לעזור לך לגלות בעצמך מה נאמר בכתבי הקודש, דבר אלוהים, על 

הנושא הזה. תהא דעתך על הכתובים אשר תהא, כדאי לך לגלות מה 

 יש לאלוהים לומר בנושא חשוב זה. 



 

 

   

 

 

המוות הוא עובדה. במוקדם או במאוחר כולנו נמות. כתבי הקודש מנסחים 

כך: "ִמי ֶגֶבר יְִחיֶה, וְֹלא יְִרֶאה ָּמוֶת". מכיוון שבבוא היום  48זאת בתהלים מ"ט 

 כולנו נראה מוות, אנו רוצים לדעת את התשובות לשאלות כמו:

 מהו מוות?

 איך הוא מתרחש?

 מדוע כולנו מתים?

 אם אלוהים הוא אהבה, מדוע הוא לא מונע מאתנו למות?

  

  ש י ע ו ר   ר א ש ו ן ש י ע ו ר   ר א ש ו ן 

 מה כתוב?
נתחיל בחיפוש הסיבה למוות, כפי שזו 

אחרי  קורה  ומה  בים,  בכתו מוצגת 

 שהאדם מת.

 

 2-1קרא בקול רם את קהלת ג'    מנחה: 

. בקש מהקבוצה לקרוא 27ואת עבר' ט'  

 בקול את המילים הבאות וגם:
 

  עת להקיף בעיגול את המילים ,

 .נגזרו זמן

  עם סימן   למות לסמן את המילה

 של מצבה, כך:  

ֵחֶפץ ַּתַחת -ַלֹּכל ְזָמן ְוֵעת ְלָכל 1

  ַהָּׁשָמִים.

ֵעת ָלֶלֶדת ְוֵעת ָלמּות; ֵעת  2 

  ָלַטַעת ְוֵעת ַלֲעקֹור ָנטּוַע.

 

  2-1‘ קהלת ג
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ּוְכֵׁשם ֶׁשִּנְגַזר ַעל ְּבֵני ָאָדם 

ָלמּות ַּפַעם ַאַחת ְוַאֲחֵרי ֵכן 

  .ַהִּמְׁשָּפט

בשעה שאתה המנחה קורא את הפסוקים 

בקול רם, יועיל לחברי הקבוצה לומר בקול 

רם יחד אתך את מילות המפתח שאותן הם 

 מסמנים. 

כך ידע כל אחד שהוא מסמן נכון את מילות 

המפתח, כולל מילים נרדפות ושמות גוף. עשו 

 כך בכל השיעורים.

 דיון

 ונגזר  מה למדתם מסימון המילים זמן 

 בפסוקים אלו?

 

 

 

  'מה מגיע לאחר המוות 27לפי עבר' ט ,

ומה יקרה לאדם שמת? האם המוות הוא 

 הסוף של הכול?

 

 

 

 מה כתוב?

כדי להבין מדוע נגזר על בני האדם למות, 

עלינו להבין קודם כול מהם החיים. מאיפה 

  הגיעו החיים?

  

 גן עדן, גיהינום והחיים שלאחר המוות
 

   4 

 

 27‘ ט‘ עבר



 

 

 

 

. בקש 9-7: קרא בקול רם את ברא' ב' מ נ ח ה 

 מהקבוצה לומר בקול וגם: 

 אלוהיםל לסמן כל התייחסות 

 במשולש, כך: 

 אדםלמתוח קו תחת המילה. 

 שני העצים למתוח קו גלי תחת

  המפורטים, כך: 

 

 ד י ו ן 

 ? מ ה   ל מ ד ת   ע ל   א ל ו ה י ם   ב פ ס ו ק י ם   א ל ו 

 

   ? מ ה   ל מ ד ת ם   מ ס י מ ו ן   ה ה ת י י ח ס ו ת   ל א ד ם

 כ י צ ד   נ ה י ה   ה א ד ם   נ פ ש   ח י ה ? 

 

   מ ה   פ ס ו ק י ם   א ל ו   מ ל מ ד י ם   א ו ת נ ו   ע ל   י ח ס י

 ה ג ו מ ל י ן   ב י ן   א ל ו ה י ם   ל א ד ם ?   

 

   א י ל ו   ש נ י   ע צ י ם   מ ו ז כ ר י ם   ב פ ס ו ק י ם   א ל ו

  ב א ו פ ן   מ י ו ח ד ? 

ִהים ֶאת  7 וִּייֶצר ְיהָוה ֱא

ָהָאָדם ָעָפר ִמן ָהֲאָדָמה 

ַוִּיַּפח ְּבַאָּפיו ִנְׁשַמת ַחִּיים; 

  ַוְיִהי ָהָאָדם ְלֶנֶפׁש ַחָּיה.

ִהים ַּגן  8 ַוִּיַּטע ְיהָוה ֱא

ְּבֵעֶדן ִמֶּקֶדם ַוָּיֶׂשם ָׁשם  

  ֶאת ָהָאָדם ֲאֶׁשר ָיָצר.

ִהים ִמן  9 ַוַּיְצַמח ְיהָוה ֱא

ָהֲאָדָמה ָּכל ֵעץ ֶנְחָמד 

ְלַמְרֶאה ְוטֹוב ְלַמֲאָכל ְוֵעץ 

ַהַחִּיים ְּבתֹו ַהָּגן ְוֵעץ 

 ַהַּדַעת טֹוב ָוָרע.

  

 שיעור ראשון               
 

   5 

 

 9-7‘ ב‘ ברא



 

 

 

 

 

 מה כתוב?

. 17-15קרא בקול רם את ברא' ב'  :  מנחה 

  בקש מהקבוצה:

  האדםלמתוח קו תחת המילה. 

 באמצעות מות תמות    סמן את המילים

 סימן של מצבה כמקודם.

 

 דיון

?מה למדת מסימוני ההתייחסות לאדם  

   

 גן עדן, גיהינום והחיים שלאחר המוות
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ִהים  15 ַוִּיַּקח ְיהָוה ֱא

ֶאת ָהָאָדם ַוַּיִּנֵחהּו ְבַגן 

  ֵעֶדן ְלָעְבָדּה ּוְלָׁשְמָרּה.

ִהים ַעל  16 ַוְיַצו ְיהָוה ֱא

ָהָאָדם ֵלאֹמר ִמֹּכל ֵעץ 

  ַהָּגן  ָאֹכל ֹּתאֵכל.

 

 17-15‘ ב‘ ברא

 

 הידעת?
, האדם היה יותר 7בהתאם לכתוב בברא' ב'  

מאשר ישות פיזית. אלוהים יצר את הגוף 

הפיזי החיצוני "עפר מן האדמה"  ואחר כך 

כתוב, "ַוִּיַּפח ְּבַאָּפיו ִנְׁשַמת ַחִּיים". במקביל, 

ביחד עם נשמת החיים הראשונה הזו, כתוב 

  שהאדם נהיה "ְלֶנֶפׁש ַחָּיה".



 

 

 

 

 מי שולט במערכת היחסים הזו? כיצד

 אתה יודע זאת?

 

 

 

 

 

 האם האדם שנברא דומה לבובה על חוט

ללא שום רצון והחלטה משלה? או שמא 

אלוהים נתן לו את חופש הבחירה, אם 

להאמין ולציית לו או לא? הסבר את 

 תשובתך.

 

 

 

 

 

 לאור הכתוב, מה יהיו ההשלכות  לחוסר

 הצייתנות של אדם לאלוהים?

ּוֵמֵעץ ַהַּדַעת טֹוב ָוָרע  17

ִּכי ְּביֹום  א ֹתאַכל ִמֶּמּנּו

  ֲאָכְל ִמֶּמּנּו מֹות ָּתמּות.
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 '9מבין שני העצים המוזכרים בברא' ב ,

מאיזה עץ נאסר על אדם לאכול? האם 

 הוא קיבל הנחייה לגבי העץ השני?
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 הידעת?

מופיע האזכור הראשון של   17’  בבראשית ב 

המילה מוות בתנ"ך. המילה "למות" מתארת 

את הרגע שבו האדם נעדר מגופו הפיזי כאילו 

  הוא התפוגג או ננשף החוצה.

לבין  הגוף  בין  להפרדה  פיזי מביא  מוות 

הנפש. כשמגיע הזמן שבו פג תוקפו של הגוף 

ו  י חי נשימת  את  החוצה  נושף  והאדם 

האחרונה, גופו חוזר לאדמה, לעפר (ברא' ג' 

  –). גוף האדם מת באופן פיזי אבל נפשו  19

החלק בישותו שאלוהים נפח בו נשמת חיים 

 חיה לעד. –



 

 

  

 

 מה כתוב?

, אלוהים ראה 25-18לפי הכתוב בברא' ב'  

שלא טוב לאדם להיות לבד, אז הוא יצר 

אישה מאחת מצלעותיו של אדם כדי שתהיה 

 עזר כנגדו.

 

. 10-1: קרא בקול רם את ברא' ג' מ נ ח ה 

 בקש מהקבוצה:

עם קלשון,  נחשלסמן כל התייחסות ל

 כך: 
 

אלוהיםלסמן כל התייחסות ל 

 במשולש.

אישהלמתוח קו תחת כל התייחסות ל 

, כולל שמות גוף כמו: והייתם, אדםול

 שניהם, לו, אנוכי.

 לסמן במצבה כל התייחסות למילה

 . מוות

 
 ד י ו ן 

   ד ו נ ו   ב ש י ח ה   ש ה ת נ ה ל ה   ב י ן   ה נ ח ש   ל ב י ן

ה א י ש ה .   מ ה   ה י ו   מ י ל ו ת י ו   ה ר א ש ו נ ו ת   ש ל   

  ה נ ח ש   ו כ י צ ד   ה ג י ב ה   ה א י ש ה ? 

ְוַהָּנָחׁש ָהָיה ָערּום ִמֹּכל  1

ַחַּית ַהָּׂשֶדה ֲאֶׁשר ָעָׂשה 

ִהים ַוֹּיאֶמר ֶאל  ְיהָוה ֱא

ָהִאָּׁשה ַאף ִּכי ָאַמר 

א ֹתאְכלּו ִמֹּכל  ִהים  ֱא

 ֵעץ ַהָּגן.

ַוֹּתאֶמר ָהִאָּׁשה ֶאל  2

 ַהָּנָחׁש ִמְּפִרי ֵעץ ַהָּגן ֹנאֵכל

ּוִמְּפִרי ָהֵעץ ֲאֶׁשר ְּבתֹו  3

א  ִהים  ַהָּגן ָאַמר ֱא

א ִתְּגעּו  ֹתאְכלּו ִמֶּמּנּו ְו

 ּבֹו ֶּפן ְּתֻמתּון.

ַוֹּיאֶמר ַהָּנָחׁש ֶאל ָהִאָּׁשה  4

 א מֹות ְּתֻמתּון.
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 10-1‘ ג‘ ברא



 

 

  

 

 לגבי הנחש  של  השקפתו  הייתה  מה 

ההשלכות של חוסר הציות לאלוהים? 

כיצד הוא הגיב לדברי האישה שאמרה לו 

מדוע היא לא יכולה לאכול מפרי העץ 

  אשר בתוך הגן?

 

 

 

 

 האם הנחש שיקר או דיבר אמת? הסבר

  את תשובתך.

 

 

 

 

 מה עשתה האישה? הקף במלבן את

הפעולות שעשתה שהובילו לאכילת הפרי 

  האסור. הפועל הראשון כבר הוקף במלבן.
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ִהים ִּכי ְּביֹום  5  ִּכי ֹיֵדַע ֱא

ֲאָכְלֶכם ִמֶּמּנּו ְוִנְפְקחּו 

ִהים  ֵעיֵניֶכם ִוְהִייֶתם ֵּכא

 ֹיְדֵעי טֹוב ָוָרע.

ַוֵּתֶרא ָהִאָּׁשה ִּכי טֹוב  6

ָהֵעץ ְלַמֲאָכל ְוִכי ַתֲאָוה 

הּוא ָלֵעיַנִים ְוֶנְחָמד ָהֵעץ 

ְלַהְׂשִּכיל ַוִּתַּקח ִמִּפְריֹו 

ַוֹּתאַכל ַוִּתֵּתן ַּגם ְלִאיָׁשּה 

  ִעָּמּה ַוֹּיאַכל.

ַוִּתָּפַקְחָנה ֵעיֵני ְׁשֵניֶהם  7

ַוֵּיְדעּו ִּכי ֵעיֻרִּמם ֵהם 

ַוִּיְתְּפרּו ֲעֵלה ְתֵאָנה ַוַּיֲעׂשּו 

  ָלֶהם ֲחֹגֹרת.



 

 

  

 

 מי עוד היה שותף לחוסר הצייתנות של

  האישה? איך זה קרה?

 

 

 

 

 מה עשו אדם וחווה מיד לאחר שהפרו

את מצוות אלוהים? איזה שינוי חל בהם 

 שגרם להם לפעול כך?

 

 

 

 

?מי הלך לחפש את מי 

 

 

 

 

 מה אפשר ללמוד על ההשלכות של חוסר

 צייתנות מפסוקים אלו? 

ַוִּיְׁשְמעּו ֶאת קֹול ְיהָוה  8

ִהים ִמְתַהֵּל ַּבָּגן ְלרּוַח  ֱא

ַהּיֹום; ַוִּיְתַחֵּבא ָהָאָדם 

ְוִאְׁשּתֹו ִמְּפֵני ְיהָוה 

ִהים ְּבתֹו ֵעץ ַהָּגן.   ֱא

ִהים ֶאל  9 ַוִּיְקָרא ְיהָוה ֱא

 ָהָאָדם ַוֹּיאֶמר לֹו ַאֶּיָּכה.

ַוֹּיאֶמר ֶאת ֹקְל  10

ָׁשַמְעִּתי ַּבָּגן ָוִאיָרא ִּכי 

  ֵעיֹרם ָאֹנִכי ָוֵאָחֵבא.
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ָאז ֻהְׁשַל ַהַּתִּנין ַהָּגדֹול, 

ַהָּנָחׁש ַהַּקְדמֹוִני ַהִּנְקָרא 

ַמְלִׁשין ְוָׂשָטן, ַהַּמְתֶעה ֶאת 

ֵּתֵבל ֻּכָּלּה; הּוא ֻהְׁשַל 

ַאְרָצה ּוַמְלָאָכיו ֻהְׁשְלכּו 

  ִאּתו. ֹ

 

 

ָטן ְוֶאת  ַאֶּתם ֵמֲאִביֶכם ַהֹשָ

ַמֲאַוֵּיי ֲאִביֶכם ֲחֵפִצים 

ַאֶּתם ַלֲעׂשֹות. הּוא רֹוֵצַח 

א  ָהָיה ֵמֵראִׁשית ּוָבֱאֶמת 

ָעַמד, ִּכי ֵאין ֱאֶמת ּבֹו. ִמֵּדי 

ַּדְּברֹו ֶׁשֶקר, ִמּתֹו ֵיׁשּותֹו 

ֶׁשּלֹו ְיַדֵּבר, ִּכי ַׁשְקָרן הּוא 

  ַוֲאִבי ַהֶּׁשֶקר.
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 מה כתוב?

נקרא כעת שני פסוקים ששופכים אור נוסף 

  על מהותו של הנחש.

 

 .44ויוח' ח'  9: קרא בקול את התג' י"ב מ נ ח ה 

 ל כ ן  בקלשו ן  לסמ צה  מהקבו בקש 

, כולל שמות גוף שטן , ל נחש התייחסות ל 

(הוא, אתו) ומילים נרדפות (התנין, מלשין 

  ועוד).

 
 ד י ו ן 

   מ ה   ל מ ד ת   ע ל   ה נ ח ש   מ פ ס ו ק י ם   א ל ו ?   א ל

ת ח מ י ץ   ש ו ם   פ ר ט !   מ ד ו ב ר   ב א ו י ב   נ פ ש ך   

ו ע ל י ך   ל ד ע ת   א ת   כ ל   מ ה   ש א ל ו ה י ם   א ו מ ר   

 ע ל י ו . 

 

 44‘ ח‘ יוח

 

 9ב “י‘ התג



 

 

  

 

 אילו אמיתות אתה רואה בפסוקים אלו
בספר  שלמדת  מה  את  ת  אמו שתו

 –בראשית? מה טבעו של האויב הזה  
 הנחש, השטן?

 
 מ ה   כ ת ו ב ? 

נבחן כעת את מה שאמר אלוהים לאדם 
לאחר שהצטרף לחווה באכילת פרי עץ 

 הדעת טוב ורע.
 

 19-17: קרא בקול רם את ברא' ג'  מ נ ח ה 
 ובקש מהקבוצה:

 ת ו חס י י ת ה ל  כ לש  במשו ן  מ ס ל
 .אלוהיםל

 אדם למתוח קו תחת כל התייחסות ל, 
 כולל כינויי גוף.

 
 ד י ו ן 

?מה למדת על אדם 
 
 
 
  'פס את  ב  שו 1קרא  את   7 חפש  ו

לפני אדם. כמה  שעמדו  האפשרויות 
אפשרויות עמדו לפניו? בין אילו קולות 

 היה עליו לבחור? 

 

 

 

ּוְלָאָדם ָאַמר ִּכי ָׁשַמְעָּת  17

ְלקֹול ִאְׁשֶּת ַוֹּתאַכל ִמן 

ָהֵעץ ֲאֶׁשר ִצִּויִתי ֵלאֹמר 

א ֹתאַכל ִמֶּמּנּו ֲארּוָרה 

ָהֲאָדָמה ַּבֲעבּוֶר ְּבִעָּצבֹון 

.  ֹּתאְכֶלָּנה ֹּכל ְיֵמי ַחֶּיי

ְוקֹוץ ְוַדְרַּדר ַּתְצִמיַח ָל  18

 ְוָאַכְלָּת ֶאת ֵעֶׂשב ַהָּׂשֶדה.

ְּבֵזַעת ַאֶּפי ֹּתאַכל  19

ֶלֶחם ַעד ׁשּוְב ֶאל 

ָהֲאָדָמה ִּכי ִמֶּמָּנה 

ִּכי ָעָפר ַאָּתה ְוֶאל  ֻלָּקְחָּת 

 ָעָפר ָּתׁשּוב.
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 19-17‘ ג‘ ברא



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ַוִּיְקָרא ָהָאָדם ֵׁשם  20

ִּכי ִהוא ָהְיָתה   ִאְׁשּתֹו ַחָּוה

  ֵאם ָּכל ָחי.

ִהים  21 ַוַּיַעׂש ְיהָוה ֱא

ְלָאָדם ּוְלִאְׁשּתֹו ָּכְתנֹות 

  עֹור ַוַּיְלִּבֵׁשם.
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 האם אי פעם מצאת את עצמך נקרע בין

הרצון לציית למצוות אלוהים, כפי שהן 

מופיעות בדברו, לבין הרצון להקשיב לקולו 

ל  ע הקשה  מה   ? ר ח א ו  ה ש י מ של 

 החלטתך?

 

 מה היה העונש שקיבל אדם על חוסר

 הציות שלו?

 

 האם עונשו כלל מוות פיזי? היכן זה כתוב

 בטקסט?

 

 מ ה   כ ת ו ב ? 

גזר הדין על אי ציות הוא מוות, והאדם נידון 

לשוב אל העפר שממנו נלקח. אבל האם זה 

 כל הסיפור? תודה לאל שלא!

 

 24-20’  : קרא בקול רם את ברא' ג מ נ ח ה 

 ובקש מהקבוצה:

במשולש. אלוהיםלסמן כל התייחסות ל 

 אדםמתח קו תחת כל התייחסות ל 

  , כולל כינויי גוף ומילים נרדפות.חווהו

 

 24-20‘ ג‘ ברא



 

 

  

 

  ד י ו ן 
 '20מה למדת על חוה מברא' ג? 

 

 

 

 לאור הכתוב בדבר אלוהים, מיהם ההורים

של כלל האנושות? או, במילים אחרות, אילו 

יכולת לחקור את אילן היוחסין של כל בני 

 האדם, מי היו הוריהם הראשונים?

 

 

 

 לאחר שאדם וחווה הגיבו בחוסר צייתנות

למצוות אלוהים, הם ניסו לכסות את 

מערומיהם בעלי תאנה. מה עשה אלוהים 

 כשגילה זאת?

 

 

 

 לבעל לעשות  צריך  אלוהים היה  מה 
החיים כדי לכסות את מערומיהם של 

  אדם וחווה?

ִהים ֵהן  22 ַוֹּיאֶמר ְיהָוה ֱא

ָהָאָדם ָהָיה ְּכַאַחד ִמֶּמּנּו 

ָלַדַעת טֹוב ָוָרע ְוַעָּתה ֶּפן 

ִיְׁשַלח ָידֹו ְוָלַקח ַּגם ֵמֵעץ 

 ַהַחִּיים ְוָאַכל ָוַחי ְלֹעָלם.

ִהים  23 ַוְיַׁשְּלֵחהּו ְיהָוה ֱא

ִמַּגן ֵעֶדן ַלֲעֹבד ֶאת 

 ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ֻלַּקח ִמָּׁשם.

ַוְיָגֶרׁש ֶאת ָהָאָדם  24 

ַוַּיְׁשֵּכן ִמֶּקֶדם ְלַגן ֵעֶדן ֶאת 

ַהְּכֻרִבים ְוֵאת ַלַהט ַהֶחֶרב 

ַהִּמְתַהֶּפֶכת ִלְׁשֹמר ֶאת 

  ֶּדֶר ֵעץ ַהַחִּיים.
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 מה כתוב?

ובקש   5: קרא בקול רם את ברא' ה'  מנחה 

 מהקבוצה:

 אדםלמתוח קו תחת המילה . 

 וימותלסמן מצבה על הפועל.  
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ַוִּיְהיּו ָּכל ְיֵמי ָאָדם ֲאֶׁשר 

ַחי ְּתַׁשע ֵמאֹות ָׁשָנה 

ִׁשים ָׁשָנה ַוָּיֹמת.  ּוְׁש

 

 הידעת?
אם נעצור רגע ונחשוב על מה שראינו זה 

עתה, נגלה שזהו המקרה הראשון של מוות 

פיזי בדבר אלוהים. בעל החיים היה צריך 

למות כדי שעורו יכסה על מערומיהם של 

ג'   ברא'  ) וחווה  התמונה 21אדם  זוהי   . (

הראשונה בכתובים שמתארת את עקרון 

ההחלפה העומד בבסיס של העלאת קורבנות 

לאלוהים שמכפרים (מכסים) בדמם על חטאי 

אלוהים   22ובעב' ט'    11בני האדם. בויק' י"ז  

אין   –מסביר שאין כפרה בלא שפיכת דם  

סליחה   ואין  זה   –כיסוי  כל  חטאים.  על 

מצביע לכיוון הקורבן של שה האלוהים, ישוע 

המשיח, הקורבן היחיד שיכול לכפר בדמו על 

  כל חטאי האנושות במלואם.

 

 5‘ ה‘ ברא



 

 

  

 

 דיון
?מה אנו לומדים על אדם מפסוק זה 

 

 

 

 

 

 

  'מאשר את   5כיצד מה שכתוב בברא' ה

הדברים שאת התרחשותם חזה אלוהים  

? מה תהיה התוצאה לאי הציות 17בברא' ב'  

 של אדם לאלוהים?

 

 

 

 

 

 

 

?מה זה מלמד אותנו על אלוהים 
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 גן עדן, גיהינום והחיים שלאחר המוות
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 הידעת?

מבראשית ומן הרגע הראשון ניתנה לאדם 

הרשות לאכול מכל עץ בגן, כולל עץ החיים, 

). 17-16למעט מעץ הדעת טוב ורע (ברא' ב'  

לקבל  עליו  והיה  הבחירה  ניתנה  לאדם 

החלטות, לכן אלוהים דאג לומר לו מה יהיו 

ההשלכות של אותן ההחלטות. אילו היה 

אדם בוחר לאכול מפרי עץ החיים במקום 

מהפרי האסור, הוא היה חי לנצח בהתחברות 

עם אלוהים. אולם מכיוון שאדם בחר לחטוא 

אלוהים ברחמיו גירש את אדם  מרצונו, 

וחווה מהגן כדי לוודא שלא יאכלו מפרי עץ 

החיים ויחיו לנצח במצב של חטא כשהם 

מופרדים ממנו, הבורא שלהם. כפי שתראה, 

מושיע  הכין  הכול  את  בידיעתו  אלוהים 

שנשחט  האלוהים  שה  את  מועד,  מבעוד 

ועתיד להגיע "כאשר  בטרם היווסד תבל 

). לעולם אל תניח 4מלאה העת" (גלט' ד'  

לשקרן, לרוצח, לאויב נפשך לשכנע אותך 

שאלוהים אינו אוהב אותך או שאינו חפץ 

 בטוב ביותר בשבילך!



 

 

  

 

 מה כתוב?
האם אי פעם חשבת מדוע אדם וחווה לא 

מתו על המקום וזהו? מדוע תוצאת חטאם 

 לא התקיימה באופן מידי?

 
ובקש   12: קרא בקול רם את רומ' ה'  מ נ ח ה 

 מהקבוצה:
 

  באות   חטאו ו   חטא לסמן את המילים

 גדולה.ח 

 מוותלסמן מצבה על המילה.   

 

 ד י ו ן 

 ?כיצד נכנסו חטא ומוות אל העולם 

 

 

 על מי מדובר כשנאמר "אדם אחד"? מה

 היה שם אשתו? מהי משמעות שמה? 

 

 

   מ ה   ה י י ת ה   ה ת ו צ א ה   ש ל   כ נ י ס ת   ה ח ט א

ל ע ו ל ם ?   ל ג ב י   מ י   ז ה   נ כ ו ן ?   ה א ם   ז ה   ג ם   

  כ ו ל ל   א ו ת ך ? 

, ְּכֵׁשם ֶׁשַעל  ְיֵדי  ְלִפיָכ

ָאָדם ֶאָחד ָּבא ַהֵחְטא 

ָלעֹוָלם, ְוֵעֶקב ַהֵחְטא ָּבא 

ַהָּמֶות, ָּכ ָעַבר ַהָּמֶות 

ְלָכל ְּבֵני ָאָדם ִמּׁשּום 

  ֶׁשֻּכָּלם ָחְטאּו.
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 12‘ ה‘ רומ


