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בראשית פרק א Genesis 1

ונֵמונוכו ֵמְל מְלַצ ֵמְּב א הֶׂשא ה  םָא םָד ם  ׂשֲע מְלַונ םיִא הי ם,  ־ֱאל־ל א הֶמר  ֶמאֹּיא מְלַו   
ֵמְבעו ף מְלַא ה םָּי ם ו מְלַגת  ֵמְד םיִב ֵמְרּדו  םיִי ֵמְו ונֵתונו ;  ֵמְדמו  םיִּכ

ֵמְב םָכל- א הֶר,ץ, ו ֵמְב םָכל- םָא ה םָא ונֵא ה םָמא ה ו ֵמְּב מְלַב םיִי ם, ו מְלַמ מְלַא ה םָּׁש
א הֶר,ץ.    מְלַעל- םָא ה םָא ונֵמׂש  ֶמאֹר א הֶמׂש,  םָא ה א הֶר ־ֱאל־כז םָא ה ֵמְב םָרא  םיִּי מְלַו  

םיִא הי ם ־ֱאל־ל א הֶל ם  א הֶצ ֵמְּב ֵמְלמו,  מְלַצ ֵמְּב א הֶאת- םָא ה םָא םָד ם  םיִא הי ם   ל
ֶמאֹא םָת ם.    ונֵק םָבא ה,  םָּב םָרא  ֵמְונ ֶמאֹאתו :   םָז םָכר ו  כח םָּב םָרא 

־ֱאל־ א הֶא ה ם  א הֶמר  םָל ֶמאֹּיא מְלַו םיִא הי ם,  ־ֱאל־ל ֶמאֹא םָת ם,  א הֶרְך  ֵמְי םָב מְלַו
א הֶר,ץ, א הֶאת- םָא ה םָא ֵמְלאו  םיִמ ֵמְרבו ו ֵמְּפרו ו םיִא הי ם   ל

םיִי ם, מְלַמ מְלַא ה םָּׁש ֵמְבעו ף  מְלַא ה םָּי ם, ו מְלַגת  ֵמְד םיִּב ֵמְרדו  ;ָהֻׁש םָא ה ; ו ֵמְב םיִכ  ֵמְו
א הֶר,ץ. מְלַעל- םָא ה םָא א הֶׂשת  א הֶמ ֶמאֹר מְלַח םָּיא ה,  םָא ה ֵמְב םָכל- ו

Und G”tt-Allmächtiger sprach: Wir wollen (den) Menschen 
machen in unserm Ebenbilde, in Ähnlichkeit mit Uns, dass 
sie herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des 
Himmels, über das Vieh und über die ganze Erde und über 
alles  Gewürm,  das  sich  auf  der  Erde  regt.  Und  G”tt-
Allmächtiger schuf den Menschen in seinem Ebenbilde, im 
Ebenbilde G”ttes schuf Er ihn; männlich und weiblich schuf 
er  sie.  Und  G”tt-Allmächtiger  segnete  sie  und  sprach  zu 
ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch, füllet die Erde und 
bezwinget  sie,  und  herrschet  über  die  Fische  des  Meeres, 
über die Vöge des Himmels und über alle Tiere, die sich auf 
der Erde regen.

פירוש רמב"ן

 וטע ם וירדו - שימשלו בחזקא ה בדגי ם
 ובעו ף ובבא המא ה ובכל א הרמש.

 {וא הבא המא ה} תכלול א החיא ה. ואמר ובכל
 א האר,ץ - שימשלו באר,ץ עצמא ה לעקור

ולונתו,ץ ולחפור ולחצוב ונחשת וברזל.

Kommentar von Nachmanides

1:26. Und der Grund für “dass sie herrschen”: ist, dass sie 
mit  Macht  über  Fische,  Vögel,  Vieh und alle   Kriechtiere 
herrschen werden.  Und "Vieh“  schliesst  hier  die  Wildtiere 
ein. Und [die Torá] sagt: “und über die ganze Erde” - [um 
auszudrücken], dass sie die Erde selbst beherrschen sollen - 
entwurzeln, niederreissen, umgraben und Eisen und Kupfer 
abbauen.

פירוש רש"י

 (כז) זכר וונקבא ה ברא אות ם - ולא הלן
 א הוא אומר (בראשית ב כא) ויקח אחת
 מצלעותיו וגו', מדרש אגדא ה שבראו שוני

 פרצופין בבריאא ה ראשוונא ה ואחר כך
 חלקו. ופשוטו של מקרא, כאן א הודיעך

 שונבראו שוניא ה ם בששי ולא פירש לך
כיצד ברייתן ופירש לך במקו ם אחר :

Kommentar von Raschi

27. Männlich und weiblich erschuf Er sie, weiter aber 
heisst es (2, 21) Er nahm eine von seinen Rippen usw. Der 
agadische Midrasch erklärt dies (Erubin 18a): Er erschuf ihn 
bei seiner ersten Erschaffung mit doppeltem Angesicht, und 
dann teilte Er ihn. Der einfache Sinn des Verses ist, hier teilt 
er dir mit, dass beide am sechsten Tage erschaffen wurden, 
und erklärt dir noch nicht, wie sie erschaffen wurden, das 
erklärt er dir an einer anderen Stelle. 

בראשית פרק ב Genesis 2

־ֱא היותיח ֶמאֹלא-טוב  םיִא הי ם,  ־ֱאל־ל א הֶמר א ה'  ֶמאֹּיא מְלַו   
ֵמְגּדו.  א הֶונ ֵמְּכ א הֶזר,  ונֵע א הֶׂשא ה-לו  ־ֱע א הֶא מְלַבּדו ;  ֵמְל  יט םָא ה םָא םָד ם 

מְלַּית מְלַח ׂשֲא םָד םָמא ה,  םָּכל- םיִמן- םָא ה םיִא הי ם  ־ֱאל־ל א הֶצר א ה'  םיִּי  מְלַו
א הֶאל- ונֵבא  מְלַו םָּי םיִי ם,  מְלַמ מְלַא ה םָּׁש ונֵאת  םָּכל-עו ף  ֵמְו א הֶדא ה  מְלַא ה םָּׂש
א הֶׁשר ׂשֲא ֶמאֹכל  ֵמְו ֵמְק םָרא-לו ;  םיִּי מְלַמא ה- ֵמְראות  םיִל   םָא ה םָא םָד ם, 

ֵמְׁשמו.  מְלַח םָּיא ה, א הוא  א הֶפׁש  א הֶונ ֵמְק םָרא-לו  םָא ה םָא םָד ם   כםיִי
ֵמְלעו ף ונֵא ה םָמא ה ו ֵמְּב מְלַא ה ֵמְל םָכל- ונֵׁשמות,  ֵמְק םָרא  םָא ה םָא םָד ם  םיִּי  מְלַו
ֶמאֹלא- ֵמְל םָא םָד ם,  א הֶדא ה ; ו מְלַא ה םָּׂש מְלַּית  מְלַח ֶמאֹכל,  ֵמְל םיִי ם, ו מְלַמ מְלַא ה םָּׁש

ֵמְגּדו.  א הֶונ ֵמְּכ א הֶזר  ונֵע םיִא הי םכא םָמ םָצא  ־ֱאל־ל ונֵּפל א ה'  מְלַּי מְלַו   

Und HaSchem – G”tt-Almächtiger – sprach: Es ist nicht gut, 
dass  der  Mensch  allein  sei;  ich  will  ihm  eine  Gehilfin 
machen, die ihm entspricht. Es hatte aber HaSchem – G”tt-
Allmächtiger – aus dem Erdreiche alles Wild des Feldes und 
alle  Vögel  des  Himmels  gebildet,  und  Er  brachte  sie  dem 
Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen werde; und wie 
der Mensch jedes lebende Wesen nennen würde, so sollte sein 
Name sein. Da gab der Mensch Namen allem Vieh und den 
Vögeln  des  Himmels  und  allem Wild  des  Feldes;  für  den 
Menschen aber fand er keine Gehilfin, die ihm entsprache. Da 



בראשית פרק ב Genesis 2

מְלַחת מְלַא מְלַּקח,  םיִּי מְלַו םיִּיי םָׁשן ;  מְלַו מְלַעל- םָא ה םָא םָד ם,  ונֵּד םָמא ה  ֵמְר  מְלַּת
א הֶּת םָּנא ה.  ֵמְח מְלַּת ֶמאֹּגר  םָּב םָׂשר,  ֵמְס םיִּי מְלַו ֶמאֹע םָתיו,  ֵמְל מְלַּצ א הֶבןכבםיִמ םיִּי מְלַו   

םיִמן- מְלַקח  א הֶׁשר- םָל ׂשֲא ונֵּצ םָלע  מְלַא ה א הֶאת- םיִא הי ם  ־ֱאל־ל א ה' 
א הֶאל- םָא ה םָא םָד ם.  א הֶא םָא ה,  םיִב ֵמְי מְלַו םיִא םָּׁשא ה ;  ֵמְל  כג םָא ה םָא םָד ם, 

מְלַמי, ׂשֲע םָצ ונֵמ א הֶצ ם  א הֶע מְלַע ם  מְלַּפ מְלַא ה ֶמאֹזאת  א הֶמר,  םָא ה םָא םָד ם,  ֶמאֹּיא  מְלַו
םיִּכי םיִא םָּׁשא ה,  ונֵרא  םיִי םָּק ֶמאֹזאת  ֵמְל םיִרי ;  ֵמְּב םָׂש םיִמ  ו םָב םָׂשר 

ֶמאֹּזאת.  ֵמְק םָחא ה- ;ָהֻל םיִאיׁש  םיִאיׁש,כדונֵמ ׂשֲע םָזב- מְלַי ונֵּכן,  מְלַעל-   
ֵמְו םָא היו ֵמְׁשּתו,  םיִא ֵמְּב מְלַבק  ֵמְו םָד םיִאּמו ;  א הֶאת- ֵמְו םיִביו,   א הֶאת- םָא

א הֶא םָחד. ֵמְל םָב םָׂשר 

versenkte HaSchem – G”tt-Allmächtiger – den Menschen in 
einen tiefen Schlaf, und er schlief ein, nahm dann eine von 
seinen  Rippen  und  schloss  die  Stelle  mit  Fleisch.  Und 
HaSchem – G”tt-Allmächtiger – bildete die Rippe, die Er von 
dem  Menschen  genommen  hatte,  zu  einem  Weibe  und 
brachte es dem Menschen. Da sprach der Mensch: Diesmal ist 
es Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch; 
dies  soll  Männin  heissen,  denn  diese  ward  vom  Manne 
genommen. Darum verlässt der Mann seinen Vater und seine 
Mutter und hängt an seinem Weibe, und sie werden zu einem 
Leibe.

פירוש רש"י

 (כ - כא) ולאד ם לא מצא עזר ויפל א ה'
 אלא הי ם תרדמא ה - כשא הביאן א הביאן לפוניו
 כל מין ומין זכר וונקבא ה, אמר לכל ם יש

 בן זוג ולי אין בן זוג, מיד ויפל :
 מצלעותיו - מסטריו, כמו (שמות כו כ)

 ולצלע א המשכן, זא הו שאמרו שוני
 פרצופי ם ונבראו : ויסגר - מקו ם א החתך :
 ויישן ויקח - שלא יראא ה חתיכת א הבשר

 שממונו ונבראת ותתבזא ה עליו : (כב) ויבן
 - כבונין, רחבא ה מלמטא ה וקצרא ה

 מלמעלא ה לקבל א הולד, כאוצר של
 חטי ם שא הוא רחב מלמטא ה וקצר
 מלמעלא ה, שלא יכביד משאו על

 קירותיו : ויבן וגו' את א הצלע וגו' לאשא ה -
 לא היות אשא ה, כמו (שופטי ם ח כז) ויעש
 אותו גדעון לאפוד, לא היות אפוד : (כג)
 זאת א הפע ם - מלמד שבא אד ם על כל
 בא המא ה וחיא ה ולא ונתקררא ה דעתו בא ה ם

 עד שבא על חוא ה : לזאת יקרא אשא ה כי
 מאיש וגו' - לשון ונופל על לשון, מכאן

שונברא א העול ם בלשון א הקדש :

Kommentar von Raschi

20. Aber für den Menschen fand er keine Gehilfin ... Da 
liess  der  Ewige,  G”tt-Almächtiger,  einen  tiefen  Schlaf 
herabfallen,  (Ber. Rabb.) als Er sie brachte, brachte Er sie 
alle paarweise, Männchen und Weibchen, vor ihn, da sagte er, 
alle haben einen Gefährten,  nur ich habe keinen Gefährten; 
sofort liess Er auf ihn den Schlaf herabfallen. 21. Von seinen 
Seiten, (Ber. Rab.) von seinen Seiten, wie (Exod. 26:20)  an 
der  Seite  des  Stiftzeltes;  das  ist  der  Ausspruch der  Weisen 
(Berach. 61a):  zwei Angesichter waren erschaffen worden. - 
Und er  entschlief,  da  nahm Er,  dass  er  nicht  das  Stück 
Fleisch sehe,  aus  dem sie  geschaffen  worden,  und sie  ihm 
nicht verächtlich werde (Sanh. 39a). 22. Er baute, (Ber. 61a) 
wie einen Bau, unten breit und oben schmall,  um das Kind 
aufzunehmen, wie ein Weizenspeicher unten breit und oben 
schmall ist, damit seine Last nicht für die Wände zu schwer 
werde. - Er baute die Seite zu einer Frau, dass es eine Frau 
sei, wie (Richt. 8:27): Gideon macht es zu einem Ephod, dass 
es ein Ephod sei.  23.  Dieses Mal, (Jeb. 63a) das lehrt, dass 
der  Mensch  zu  allen  zahmen  und  wilden  Tieren  kam und 
keine  Befriedigung  fand.  -  Darum  werde  sie  Männin 
genannt, weil sie vom Manne genommen ward, (Ber. Rab.) 
die  beiden Namen decken sich,  daraus  sieht  man,  dass die 
Welt in der heiligen Sprache erschaffen wurde.

רמב"ן
 (יח) לא טוב א היות א האד ם לבדו - איונונו

 ונראא ה שונברא א האד ם לא היות יחיד בעול ם
 ולא יוליד, שכל א הונבראי ם זכר וונקבא ה

 מכל בשר ונבראו לא הקי ם זרע, וג ם
 א העשב וא הע,ץ זרע ם בא ה ם : אבל יתכן

 לומר כי א היא ה כדברי א האומר (ברכות
 סא א) דו פרצופי ם ונבראו, וונעשו שיא היו

 בא ה ם טבע מביא באיברי א הא הולדא ה מן
 א הזכר לונקבא ה כח מוליד, או תאמר זרע,

 כפי א המחלוקת א הידוע בעיבור. וא היא ה
 א הפרצו ף א השוני עזר לראשון בתולדתו,

 וראא ה א הקב"א ה כי טוב שיא היא ה א העזר עומד

2:18. "Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei". Es ist 
nicht anzunehmen, dass der Mensch erschaffen wurde, um 
allein auf der Welt zu bleiben und keine Nachkommen zu 
zeugen, denn alle Geschöpfe, männlich und weiblich von 
jedem Fleisch, wurden so erschaffen, dass sie sich 
fortpflanzen. Auch die Kräuter und die Bäume tragen Samen 
in sich. Aber man kann sagen, dass es so war wie [R' Jirmeja 
ben R' El'asar] sagt (Berachot 61a): [Die Menschen] wurden 
mit zwei Seiten [wörtl. Gesichtern] erschaffen [d.h. der erste 
Mensch war ein Hermaphrodit, sowohl männlich als auch 
weiblich] und sie wurden so gemacht, dass es ihre Natur war, 
mit dem Fortpflanzungsorgan von der männlichen zur 
weiblichen Seite Fortplanzungskraft oder sogar Samen zu 
bringen (das hängt von dem bekannten Meinungsunterschied 
über die Schwangerschaft ab). Die zweite Seite hat der 



בראשית פרק ב Genesis 2

 לונגדו, וא הוא יראונו, ויפרד ממונו ויתחבר
 אליו כפי רצוונו. וזא הו שאמר אעשא ה לו

עזר כונגדו.
...

 וא הונכון בעיוני, כי א הבא המא ה וא החיא ה אין
 לא ה ם דבקות בונקבותיא הן, אבל יבא
 א הזכר על איזא ה ונקבא ה שימצא, וילכו
 לא ה ם, ומפוני זא ה אמר א הכתוב, בעבור

 שונקבת א האד ם א היתא ה עצ ם מעצמיו ובשר
 מבשרו, ודבק בא ה, וא היתא ה בחיקו

 כבשרו, ויחפו,ץ בא ה לא היותא ה תמיד עמו.
 וכאשר א היא ה זא ה באד ם, א הוש ם טבעו

 בתולדותיו, לא היות א הזכרי ם מא ה ם דבקי ם
 בונשותיא ה ם, עוזבי ם את אביא ה ם ואת אמ ם,

 ורואי ם את ונשותיא הן כאלו א הן עמ ם
לבשר אחד.

ersten bei der Fortpflanzung geholfen. Und G“tt sah, dass es 
gut ist, wenn diese "Hilfe" ihm gegenüber steht und er sie 
sieht und sich nach seinem Willen von ihr trennt oder mit ihr 
verbindet. Das ist die Bedeutung von: „Ich werde ihm eine 
Hilfe ihm gegenüber machen".
...
2:24. Und nach meiner Meinung ist die richtige Erklärung, 
dass die Tiere nicht liebevoll an ihren Weibchen hängen, 
sondern das Männchen kommt zu irgendeinem Weibchen, 
dass es findet, und dann gehen sie auseinander. Deshalb sagt 
die Tora: Weil die Frau Knochen von seinen Knochen war 
und Fleisch von seinem Fleisch, wird er an ihr hängen, und 
sie wird in seinen Armen wie sein eigenes Fleisch sein, und 
er wird sich wünschen, dass sie immer bei ihm ist. Nachdem 
das beim [ersten] Menschen so war, wurde es bei seinen 
Nachkommen zur Natur, dass die Männer an ihren Frauen 
hängen, ihre Väter und Mütter verlassen und ihre Frauen so 
sehen, als wären sie mit ihnen ein Fleisch.

בראשית פרק א ה Genesis 5

־ֱאל־א ֶמאֹרא  ֵמְּב ֵמְּביו ם,  ֶמאֹדת  םָא םָד ם :  ֵמְל א הֶפר, ּתו ונֵס א הֶזא ה   
ֶמאֹאתו.  םיִא הי ם,  םָע םָׂשא ה  ־ֱאל־ל ֵמְדמות  םיִּב םיִא הי ם  םָא םָד ם,   בל
ֵמְק םָרא םיִּי מְלַו ֶמאֹא םָת ם,  א הֶרְך  ֵמְי םָב מְלַו ֵמְּב םָר םָא ם ;  ונֵק םָבא ה,  ֵמְונ   םָז םָכר ו

ֵמְר םָא ם. םיִא ה םָּב ֵמְּביו ם,  ֵמְׁש םָמ ם  םָא םָד ם,  א הֶאת-

Dies ist das Buch über die Nachkommen Adams: Am Tage, 
da  G”tt-Allmächtiger  Adam  erschuf,  bildete  er  ihn  G”tt 
ähnlich.  Männlich  und weiblich  schuf  Er  sie,  segnete  sie 
und  nannte  sie  Menschen  –  am  Tage,  da  sie  erschaffen 
wurden.


