Bereishis Ch. 2, 15-20

Lesson #10 - Hashem Commands

טו וַּיִּקַ֛ח יְהוָ֥ה אֱֹלהִ֖ים אֶת־הָֽאָָד֑ם
וַּיַּנִחֵ֣הּו בְגַן־עֵֶ֔דן
לְעָבְָדּ֖ה ּולְׁשָמְָרּֽה׃
טז וַיְצַו֙ יְהוָ֣ה אֱֹלהִ֔ים עַל־הָֽאָָד֖ם לֵאמֹ֑ר
מִּכֹ֥ל עֵֽץ־הַּגָ֖ן אָכֹ֥ל ּתֹאכֵֽל׃
יז ּומֵעֵ֗ץ הַּדַ֨עַת֙ טֹ֣וב וָָר֔ע
ֹל֥א תֹאכַ֖ל מִּמֶּ֑נּו
ּכִ֗י ּבְיֹ֛ום אֲכָלְָ֥ך מִּמֶּ֖נּו
מֹ֥ות ּתָמּֽות׃
יח וַּיֹ֨אמֶר֙ יְהוָ֣ה אֱֹלהִ֔ים
ֹלא־טֹ֛וב הֱיֹ֥ות הָֽאָָד֖ם לְבַּדֹ֑ו
אֶֽעֱׂשֶה־ּלֹ֥ו עֵ֖זֶר ּכְנֶגְּדֹֽו׃
יט וַּיִצֶר֩ יְהוָ֨ה אֱֹלהִ֜ים מִן־הָֽאֲָדמָ֗ה
ּכָל־חַּיַ֤ת הַּׂשֶָדה֙ וְאֵת֙ ּכָל־עֹ֣וף הַּׁשָמַ֔יִם
וַּיָבֵא֙ אֶל־הָ֣אָָד֔ם
לְִראֹ֖ות מַה־ּיְִקָרא־לֹ֑ו
וְכֹל֩ אֲׁשֶ֨ר יְִקָרא־לֹ֧ו הָֽאָָד֛ם נֶ֥פֶׁש חַּיָ֖ה
הּ֥וא ׁשְמֹֽו׃
כ וַּיְִקָר֨א הָֽאָָד֜ם ׁשֵמֹ֗ות
לְכָל־הַּבְהֵמָה֙ ּולְעֹ֣וף הַּׁשָמַ֔יִם ּולְכֹ֖ל חַּיַ֣ת הַּׂשֶָד֑ה
ּולְאָָד֕ם ֹלֽא־מָצָ֥א עֵ֖זֶר ּכְנֶגְּדֹֽו׃
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(1

איפה ) (whereשם ) (putה׳ את האדם אחרי ) (afterשיצרו )? (He formed him

(2

מה היו ) (wereשני ) (twoהתפקידים ) (tasksשל האדם?

(3

תרגם ״לעבדה״

(4

תרגם ״לשמרה״

(5

על מי ) (about whomועל מה ) (about whatנאמר ) (was said״לעבדה ולשמרה ״?

(6

תרגם ״ויצו״

(7

מה ציוה ה׳ על האדם לענין ) (regardingמה מותר ) (permittedלו לאכול )? (to eat

(8

תרגם ״כי״

(9

מאיזה ) (from whichעץ היה אסור ) (prohibitedלאדם לאכול )? (to eat

 (10מה היה העונש )(the punishmentאם ) (ifיאכל ) (would eatאדם מעץ הדעת טוב ורע?
 (11תרגם ״מות תמות״
 (12תרגם ״לבדו״
 (13על מה ) (about whatנאמר ) (was said״לא טוב״?
 (14מה אמר ) (sayה׳ על מה ) (aboutשאדם נמצא ) (found himselfלבדו?
 (15תרגם ״עזר כנגדו״
 (16מאיפה ) (from whereיצר ) (formה’ כל חיות ) (beasts ofהארץ?
 (17מאיפה ) (from whereיצר ) (formה׳ כל עופות השמים?
 (18לשם מה )(for what reasonהביא ) (bringה׳ כל מיני) (kinds ofהחיות והעופות לאדם?
 (19תרגם ״ויבא״
 (20תרגם ״לראות״
 (21תרגם ״יקרא״
 (22מי ) (whoקרא ) (calledשמות ) (namesלכל ) (to all ofהבהמות?
 (23מי קרא שמות לכל העופות?
 (24מי קרא שמות לכל חית הארץ?
 (25מה ) (whatלא מצא ) (findאדם?
 (26האם ) (didמצא ) (findאדם עזר כנגדו מכל ) (from all ofהבהמות ,חיות ,ועופות?

