Bereishis Ch. 2, 20 - 25

Lesson #11- Creation of Woman

Bereishis - Topic 2 - Gan Eden

כא וַּיַּפֵל֩ יְהוָ֨ה אֱֹלהִ֧ים ׀ ּתְַרּדֵמָ֛ה:
עַל־הָֽאָָד֖ם וַּיִיׁשָ֑ן
וַּיִּקַ֗ח אַחַת֙ מִּצַלְעֹתָ֔יו
וַּיִסְּגֹ֥ר ּבָׂשָ֖ר ּתַחְּתֶּֽנָה׃
כב וַּיִבֶן֩ יְהוָ֨ה אֱֹלהִ֧ים ׀ אֶֽת־הַּצֵלָ֛ע
אֲׁשֶר־לַָק֥ח מִן־הָֽאָָד֖ם לְאִּׁשָ֑ה
וַיְבִאֶ֖הָ אֶל־הָֽאָָדֽם׃
כג וַּיֹאמֶר֮ הָֽאָָדם֒ זֹ֣את הַּפַ֗עַם
עֶ֚צֶם מֵֽעֲצָמַ֔י ּובָׂשָ֖ר מִּבְׂשִָר֑י
לְזֹאת֙ יִּקֵָר֣א אִּׁשָ֔ה
ּכִ֥י מֵאִ֖יׁש לְֻֽקחָה־ּזֹֽאת׃
כד עַל־ּכֵן֙ יַֽעֲזָב־אִ֔יׁש
אֶת־אָבִ֖יו וְאֶת־אִּמֹ֑ו
וְָדבַ֣ק ּבְאִׁשְּתֹ֔ו
וְהָיּ֖ו לְבָׂשָ֥ר אֶחָֽד׃
כה וַּיִֽהְיּ֤ו ׁשְנֵיהֶם֙ עֲרּוּמִ֔ים
הָֽאָָד֖ם וְאִׁשְּתֹ֑ו
וְֹל֖א יִתְּבֹׁשָֽׁשּו׃
(1

תרגם ״ויפל״

(2

מהי ) (what is״תרדמה״?

(3

תרגם ״ויישן״

(4

מה לקח ) (takeה׳ מן ) (fromהאדם כדי ) (in orderלעשות עזר כנגדו?
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(5

תרגם ״מצלעותיו״

(6

כמה ) (how manyמצלעותיו של האדם לקח ) (takeה׳ ?

(7

מה עשה ) (doה׳ כדי ) (in orderלרפואת ) (to healהאדם?

(8

תרגם ״ויסגור״

(9

תרגם ״תחתנה״

 (10על מי ) ,(about whomועל מה ) (about whatנאמר ״ויסגור בשר תחתנה״?
 (11מה קרה ) (happenedכאשר ) (whenישן ) (sleptאדם?
 (12תרגם ״ויבן״
 (13תרגם ״הצלע״
 (14מה בנה ) (buildה׳ מן הצלע?
 (15לסיכום ) ,(in conclusionכיצד ) (howנברא ) (was createdה״עזר״ של אדם?
 (16מה ) (whatהביא ) (bringה׳ אל האדם?
 (17מיהו ) (who isה״עזר״ של האדם?
 (18תרגם ״אישה״
 (19מה אמר ) (sayהאדם כשראה ) (when he sawהאשה?
 (20באר ) (explainעל מה ) (about whomאמר האדם ״זאת הפעם״?
 (21למה ) (whyנקראה ) (is calledה״עזר״ אישה?
 (22תרגם ״עצם מעצמי״
 (23תרגם ״בשר מבשרי״
 (24תרגם ״יעזב״
 (25תרגם ״ודבק״
 (26מה עושה ) (doesכל איש ) (evrery manאחרי ) (afterשגדל בבית אביו ואמו?
 (27למה ) (whyעוזב ) (leaveאיש את אביו ואמו כשיגדל )? (when he grows up
 (28עם מי ) (with whomיש לאיש לדבק )? (cleave
 (29כיצד ) (howמובן ) (do we understandאיך איש ואישה נהיו ״לבשר אחד״?
 (30תרגם ״ערומים״
 (31תרגם ״יתבששו״
 (32מי היו ערומים?
 (33האם ) (wereהאיש והאישה התביישו ) (embarresedמפני שהיו ערומים?

