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Perashat Bereishit: The First Man 
Based on an article by R. Ari Kahn 

 
 

Source 1: Bereishit Ch. 1 
 

ית( א ֵראשִׁ א בְּ רָּ ים בָּ ם ֵאת ֱאֹלהִׁ ַמיִׁ ֵאת ַהשָּ ָאֶרץ וְּ  :הָּ
ָאֶרץ( ב הָּ ה וְּ תָּ יְּ בֹהּו ֹתהּו הָּ ֹחֶשְך וָּ נֵי וְּ הֹום ַעל־פְּ רּוחַ  תְּ ים וְּ ַרֶחֶפת ֱאֹלהִׁ נֵי מְּ ם ַעל־פְּ יִׁ  :ַהמָּ
ים ַויֹאֶמר( ג י ֱאֹלהִׁ הִׁ י־אֹורַויְּ  אֹור יְּ  :הִׁ
א( ד ים ַוַירְּ אֹור ֱאֹלהִׁ י־טֹוב ֶאת־הָּ ֵדל כִׁ ים ַוַיבְּ אֹור ֵבין ֱאֹלהִׁ  :ַהֹחֶשְך ּוֵבין הָּ
א( ה רָּ קְּ ים ַויִׁ ַלֹחֶשְך יֹום לָּאֹור ֱאֹלהִׁ א וְּ רָּ לָּה קָּ י־ֶעֶרב לָּיְּ הִׁ י־בֶֹקר ַויְּ הִׁ ד יֹום ַויְּ  פ: ֶאחָּ
 

In the beginning, G-d created the heaven and the earth. And the earth was without form, and void; 
and darkness was upon the face of the deep. And a wind from G-d moved upon the face of the 
waters. And G-d said, Let there be light; and there was light. And G-d saw the light, that it was 
good; and G-d divided the light from the darkness. And G-d called the light Day, and the darkness 
he called Night. And there was evening and there was morning, one day.  

 
Source 2: Talmud Hagiga 11b 

 
 אלא, ביחיד במרכבה ולא, בשנים בראשית במעשה ולא, בשלשה בעריות דורשין אין/. משנה/

 מה: לעולם בא לא כאילו לו רתוי דברים בארבעה המסתכל כל. מדעתו ומבין חכם היה כן אם
 בא שלא לו רתוי - קונו כבוד על חס שלא וכל. לאחור ומה, לפנים מה, למטה מה, למעלה
 .לעולם

 
The [subject of] forbidden relations may not be expounded in the presence of three, nor the work of 
creation in the presence of two, nor [the work of] the chariot in the presence of one, unless he is a 
sage and understands of his own knowledge. Whosoever speculates upon four things, a pity for him! 
he is as though he had not come into the world, [to wit], what is above, what is beneath, what 
before, what after. And whosoever takes no thought for the honor of his maker, it were a mercy if 
he had not come into the world.  

 
14a-agiga 13bHSource 3:  

 
, תניא. יסודם יוצק נהר עת ולא קמטו אשר שנאמר, קומטו אשר על: אמר יעקב בר אחא ורב 

 קודם להיבראות שקומטו דורות וארבע ושבעים מאות תשע אלו: החסיד שמעון רבי אמר
 . שבדור פנים עזי הן והן, ודור דור בכל ושתלן הוא ברוך הקדוש עמד, נבראו ולא העולם שנברא

 
But R. Aha b. Jacob said: Upon those who pressed forward, for it is said: ‘Who pressed forward 
before their time, whose foundation was poured out as a stream.’ It is taught: R. Shimon the Pious 
said: ‘’These are the nine hundred and seventy four generations who pressed themselves forward to 
be created’ before the world was created, but were not created. The Holy One, blessed be He, arose 
and planted them in every generation, and it is they who are the insolent of each generation.  
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Source 3b - Rashi: 

 
 דבר שנאמר מה לקיים, תורה מתן קודם להיות להבראות עליהם נגזר - העולם שנברא קודם

 העולם שאין וכשראה, דור אלף לסוף להינתן תורה היתה ראויה( קה תהלים) דור לאלף צוה
 משה עד הראשון מאדם דורות וששה עשרים לסוף ונתנה, וטרדן עמד - תורה בלא מתקיים

 .רבינו

 
 

Source 4: Kohelet Ch. 6 

 
ּלּו( ו  אִׁ יָּה וְּ ים ֶאֶלף חָּ נִׁ ה ַפֲעַמיִׁם שָּ טֹובָּ ָאה אֹל וְּ קֹום ֲהֹלא רָּ ד ֶאל־מָּ  :הֹוֵלְך ַהכֹל ֶאחָּ

ל־ֲעַמל( ז  ם כָּ ָאדָּ יהּו הָּ פִׁ ַגם־ַהֶנֶפש לְּ ֵלא ֹלא וְּ מָּ  :תִׁ
 

And though he live one thousand years twice told, yet has he seen no good; do not all 
go to one place? All the labor of man is for his mouth, and yet the appetite is not 
filled.  
 

Source 5: Tehilim Ch. 90 
 

ּלָּה( א פִׁ ֹמֶשה תְּ ים לְּ ֱאֹלהִׁ יש־הָּ י אִׁ עֹון ֲאדֹנָּ ה מָּ יתָּ  ַאתָּ יִׁ נּו הָּ דֹר ּלָּ דֹר בְּ  :וָּ
ֶטֶרם( ב ים בְּ רִׁ דּו הָּ חֹוֵלל יֻּלָּ ֵתֵבל ֶאֶרץ ַותְּ ה ַעד־עֹולָּם ּוֵמעֹולָּם וְּ  :ֵאל ַאתָּ

ֵשב( ג א ֱאנֹוש תָּ ם שּובּו ַוֹתאֶמר ַעד־ַדכָּ ֵני־ָאדָּ  :בְּ

י( ד ים ֶאֶלף כִׁ נִׁ ֵעיֶניָך שָּ יֹום בְּ מֹול כְּ י ֶאתְּ ה ַיֲעבֹר כִׁ מּורָּ ַאשְּ לָּה וְּ יְּ  :ַבּלָּ
 

A Prayer of Moses the man of G-d: Lord, you have been our dwelling place in all generations. 
Before the mountains were brought forth, before you had formed the earth and the world, from 
everlasting to everlasting, You are G-d. You turn man back to dust; and say, ‘Turn back, O children 
of men!’  For a thousand years in your sight are but like yesterday when it is past, and like a watch in 
the night.  

 

Source 6: Talmud Pesachim 118a 

 
 שברא דורות וששה עשרים כנגד - מי כנגד הודו וששה עשרים הני: לוי בן יהושע רבי אמר 

 .בחסדו אותם וזן, תורה להם נתן ולא, בעולמו הוא ברוך הקדוש
 
R. Joshua b. Levi said: ‘To what do these twenty-six [verses of] ‘Give thanks’ correspond? To the 
twenty-six generations which the Holy One, blessed be He, created in His world; though He did not 
give them the Torah, He sustained them by His love.’  

 

Source 7: Bereishit Ch. 2 
 

דֹות ֵאֶּלה( ד   ם תֹולְּ ַמיִׁ ָאֶרץ ַהשָּ הָּ ָאם וְּ רְּ בָּ הִׁ יֹום בְּ ק ֲעׂשֹות בְּ ֹקוָּ ים יְּ ם ֶאֶרץ ֱאֹלהִׁ יִׁ מָּ שָּ וְּ  
 

These are the generations of the heavens and of the earth when they were created, in the day that 
the Lord G-d made the earth and the heavens. 
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Source 8: Bereishit Rabba 12:3 
 

 מוסיף מה הראשונים את פסל אלה שנאמר מקום כל אבהו רבי אמר' וגו השמים תולדות אלה 
 .וחושך ובוהו תוהו פסל מה הראשונים את פסל אלה שנאמר כאן הראשונים על

 
‘These are the generations of the heaven, etc.’ R. Abahu said: Wherever 'these are’ (eleh) is written, it 
disqualifies [rejects] the preceding; ‘and these are’  (ve-eleh) adds to the preceding. Here, where 
‘these are’ is written, it disqualifies the preceding. What does it disqualify? Formlessness and void.  

 
 

Source 9: Bereishit Rabba 2:5 

 
 של במעשיהן הוא ברוך הקדוש צפה עולם של ברייתו מתחלת אמר אבהו רבי, רבה חייא' ור אבהו רבי ה

 תהו היתה והארץ', וגו צדיקים דרך' ה יודע כי( א תהלים) דכתיב הוא הדא, רשעים של ומעשיהן, צדיקים
 מהם באיזה יודע איני אבל, צדיקים של מעשיהן אלו אור יהי אלהים ויאמר, רשעים של מעשיהן אלו, ובהו
 צדיקים של במעשיהן הוי, טוב כי האור את אלהים וירא דכתיב כיון, אלו במעשה ואם אלו במעשה אם חפץ
 ק"בהמ הוא ברוך הקדוש צפה עולם של ברייתו מתחלת רבה חייא ר"א, רשעים של במעשיהן חפץ ואינו חפץ

 לנטוע( נא ישעיה) אמר דאת מה היאך, בנוי הרי, אלהים ברא בראשית, ובנוי, וחרב, בנוי= המקדש בית=
 הארץ את ראיתי( ד ירמיה) אמר דאת מה היך, חרב הרי, ובוהו תוהו היתה והארץ', וגו ארץ וליסוד שמים
 קומי( ס ישעיה) אמר דאת מה היאך, לבא לעתיד ומשוכלל בנוי הרי אור יהי אלהים ויאמר, ובוהו תוהו והנה
 .'וגו ארץ יכסה החושך הנה כי'/( ס ישעיהו/ שם) וכתיב, אורך בא כי אורי

 
R. Abahu and R. Hiyya Rabbah were engaged in discussion. R. Abahu said: From the very beginning 
of the world's creation the Holy One, blessed be He, foresaw the deeds of the righteous and the 
deeds of the wicked. Thus, ‘Now the earth was formless and void’ alludes to the deeds of the 
wicked. ‘And G-d said: Let there be light’ [refers] to the actions of the righteous. I still might not 
know in which of these He delights, the former or the latter. But from what is written, ‘And G -d 
saw the light, that it was good,’ (I, 4), it follows that He desires the deeds of the righteous, and no t 
the deeds of the wicked.   

 
 

Source 10: Bereishit Rabba 3:7 
 

, לכן קודם זמנים סדר שהיה מכאן, ערב ויהי אלא, כאן כתיב אין ערב יהי סימון בר י"אר ז
 לא יתהון, לי הניין דין אמר, אלו את שברא עד, ומחריבן עולמות בורא שהיה מלמד אבהו ר"א

 הניין דין מאד טוב והנה עשה אשר כל את אלהים וירא אבהו' דר טעמיה פנחס ר"א, לי הניין
לי הניין לא יתהון, לי . 

 
‘And there was evening, etc.’ R. Judah b. R. Simon said: ‘Let there be evening’ is not written here, 
but ‘And there was evening’; hence we know that a time-order existed before this. R. Abahu said: 
This proves that the Holy One, blessed be He, went on creating worlds and destroying them until 
He created this one, and declared, ‘This one pleases Me; those did not please Me.’ R. Pinchas said: 
This is R. Abahu's reason: ‘And G-d saw everything that He had made, and, behold, it was very 
good’ Gen. I, 31): This pleases Me, but those did not please Me.  
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Source 11: Bereishit Ch. 5 
 

ֹדת ֵסֶפר ֶזה( א ם תֹולְּ יֹום ָאדָּ ֹרא בְּ ים בְּ ם ֱאֹלהִׁ מּות ָאדָּ דְּ ים בִׁ ה ֱאֹלהִׁ ׂשָּ  :ֹאתוֹ  עָּ
ר( ב כָּ ה זָּ ֵקבָּ ָאם ּונְּ רָּ ֶרְך בְּ בָּ ם ַויְּ א ֹאתָּ רָּ קְּ ם ַויִׁ מָּ ם ֶאת־שְּ יֹום ָאדָּ ָאם בְּ רְּ בָּ  ס: הִׁ

י( ג חִׁ ם ַויְּ ים ָאדָּ ֹלשִׁ ַאת שְּ נָּה ּומְּ מּותוֹ  ַויֹוֶלד שָּ דְּ מוֹ  בִׁ ַצלְּ א כְּ רָּ קְּ מוֹ  ַויִׁ  :ֵשת ֶאת־שְּ
 

This is the book of the generations of Adam. In the day when G-d created man, in the likeness of 
G-d He made him. Male and female He created them; and blessed them, and called their name Man, 
on the day they were created. And Adam lived a hundred and thirty years, and fathered a son in his 

own likeness, after his image, and called his name Seth. 

 
Source 12: Bereishit Rabba 20:11 

 
 דורות כמה הראשון אדם לה חיוה חוה א"ד, כחויא ומיעצתו לחיותו לו ניתנה, חוה אשתו שם האדם ויקרא יא

, חי כל עם אמר אלעזר בן ש"ר, חי כל אם היתה היא כי, דאדם חויא ואת חוויך חויא אמר אחא ורבי, אבדה
 כל סימון רבי דאמר, החיים כל של אמן חי כל אם אמר סימון רבי, עמו יורדת אינה העני, עמו עולה העשיר תני

 נקבות ורוחות, מהם יולדת והיא ממנה מתחממין הזכרים רוחות היו, מאדם חוה שפירשה שנה ושלשים מאה
, אדם בני ובנגעי אנשים בשבט והוכחתיו בהעוותו אשר( ז ב שמואל) ד"הה ממנו ומולידות מאדם מתחממות

 רוחין, יצריה דחכמין בישין אינון דאמר מאן, עמיה דרבין טבן דביתא רוחי דאמר מאן, קדמאה דאדם בנוי
עמיה רבין דלא בישין דאינון ד"ומ, יצריה חכימין דלא טבין דאינון ד"מ, דחקלא  

  
R. Simon said: ‘The mother of all living’ means the mother of all life. For R. Simon said: Throughout 
the entire one hundred and thirty years during which Adam held aloof from Eve the male demons 
were made ardent by her and she bore, while the female demons were inflamed by Adam and they 
bore, as it is written, ‘If he commit iniquity, I will chasten him with the rod of men, and with the 
afflictions of the children of man-Adam’(II Sam. VII, 14), which means, the children of the first 
man."  

 
Source 13: Bereshit Rabba 24:6 

 
 ברדלא כהן אבא קומי בעון, אלהות הן ומה תולדות הראשונים ואין תולדות אלין אדם תולדות ספר זה א"ד ו

 הראשונים ואין תולדות אלו א"ד, לעיל כדכתיב' וכו אלהים בצלם כ"ע להם אמר, ושתק, אנוש, שת, אדם
 והיו ממנה מתחממים הזכרים רוחות היו מאדם חוה שפרשה שנה ל"ק כל סימון ר"דא רוחות הן ומה תולדות

 והוכחתיו בהעותו אשר( כו שמואל) ד"הה ממנו ומולידים מאדם מתחממות נקבות ורוחות, ממנה מולידים
 דאמר ומאן, עמיה דרבו טבין דביתא דרוחי דאמר מאן, קדמאה דאדם בנוי, אדם בני ובנגעי אנשים בשבט

 דלא טבין דאינון דאמר ומאן עמיה רבין דלא בישין דחקלא דרוחי דאמר מאן, יצריה דחכמין בישין דאינון
 השמות כל לוי בן יהושע ר"דא במים כלין שהן למה, תולדות הראשונים ואין תולדות אלו א"ד, יצריה חכמין

ולתולדותיו ללמדך לי מה עד', וכו העולם מן אני עורדן עירד, הן מרדות לשון הללו  
. 

‘This is the book of the descendants of Adam.’ These were descendants, while the earlier ones were 
not descendants. What, then, were they? Divinities! [The answer is as] Abba Cohen Bardela was 
asked: [Why does Scripture enumerate] Adam, Seth, and Enosh, and then become silent? To which 
he answered: Hitherto they were created in the likeness and image [of G-d], but from then onwards 
Centaurs were created. Four things changed in the days of Enosh: The mountains became [barren] 
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rocks, the dead began to feel [the worms], men's faces became ape-like, and they became vulnerable 
(hullin) to demons. Said R. Isaac: They were themselves responsible for becoming vulnerable to 
demons, [for they argued]: What is the difference whether one worships an image or worships man? 
Hence, ‘Then man became degraded to call upon the name of the Lord’ (Gen. IV, 26). Another 
interpretation: These are descendants, but the earlier ones were not [human] descendants. What, 
then, were they? Demons. For R. Simon said: Throughout the entire one hundred and thirty years 
during which Adam held aloof from Eve the male demons were made ardent by her and she bore, 
while the female demons were inflamed by Adam and they bore, as it is written, ‘If he commit 
iniquity, I will chasten him with the rod of men, and with the afflictions of the children of man-
Adam’ (II Sam. VII, 14), which refers to the children of the first [primeval] man. (The reason for the 
view that house- spirits are benevolent is because they dwell with him [man], while the opinion that 
they are harmful is based on the fact that they understand man's evil inclinations. He who maintains 
that the spirits of the field are benevolent does so because they do not grow up with him; while as 
for the view that they are harmful, the reason is because they do not comprehend his evil 
inclinations.) These are the descendants of Adam, but the earlier ones were not descendants of 
Adam. Why? Because they were destroyed by the flood.  

 

In the ‘Guide for the Perplexed’, the Rambam restates this Midrash, with one critical 
difference: According to the Rambam, demons do not exist; rather, the passage describes 
children of Adam who did not possess the Divine Image. They were human in form and 
animal in spirit, lacking the divine endowment their father possessed. 

 
You already know that anyone who does not have this form which we have described is not 
a "man", rather an animal in human form and build. (Guide for the Perplexed 1:7)[10] 

 

Source 14: Talmud Hulin 60a 
 

 מקרין פר משור' לה ותיטב שנאמר, במצחו לו היתה אחת קרן, הראשון אדם שהקריב שור: יהודה רב ואמר
 קרניו, הראשון אדם שהקריב שור: יהודה רב ואמר. כתיב מקרן: נחמן רב אמר! משמע תרתי - מקרין. מפריס

' לר ליה מסייע. מפריס - והדר, ברישא - מקרין, מפריס מקרין פר משור' לה ותיטב, שנאמר, לפרסותיו קודמות
 ויכולו שנאמר; נבראו בצביונם, נבראו בדעתן, נבראו בקומתן - בראשית מעשה כל: ל"ריב דאמר, לוי בן יהושע

 .צביונם: אלא צבאם תקרי אל, צבאם וכל והארץ השמים

 
Rab Judah further said: The bullock which Adam sacrificed had fully developed horns before it had 
hoofs, as it is said: ‘And it shall please the Lord better than a bullock that hath horns and hoofs’; the 
verse first says: ‘that hath horns’ and then ‘hoofs’. This supports R. Joshua b. Levi, who said: All the 
animals of the creation were created in their full-grown stature, with their consent, and according to 
the shape of their own choice, for it is written: ‘And the heaven and the earth were finished, and all 
the host of them (zeva’am)’ Read not zeva'am but zivyonam (their character).   

 
 

Source 15: Bereishit Ch. 6 
 

י( א י־ֵהֵחל ַויְּהִׁ ם כִׁ ָאדָּ רֹב הָּ ֵני לָּ ה ַעל־פְּ מָּ ֲאדָּ נֹות הָּ דּו ּובָּ  :לֶָּהם יֻּלְּ
אּו( ב רְּ ים ַויִׁ ֱאֹלהִׁ ֵני־הָּ נֹות בְּ ם ֶאת־בְּ ָאדָּ י הָּ חּו ֵהנָּה טֹבֹת כִׁ קְּ ים לֶָּהם ַויִׁ כֹל נָּשִׁ רּו ֲאֶשר מִׁ חָּ  :בָּ

ק ַויֹאֶמר( ג קֹוָּ דֹון יְּ י ֹלא־יָּ ם רּוחִׁ ָאדָּ עֹלָּם בָּ ַשַגם לְּ ר הּוא בְּ ׂשָּ יּו בָּ הָּ יו וְּ מָּ ים ֵמָאה יָּ רִׁ ֶעׂשְּ נָּה וְּ  :שָּ
ים( ד לִׁ פִׁ יּו ַהנְּ ָאֶרץ הָּ ים בָּ מִׁ ֵהם ַביָּ ַגם הָּ בֹאּו ֲאֶשר ַאֲחֵרי־ֵכן וְּ ֵני יָּ ים בְּ ֱאֹלהִׁ נֹות הָּ ם ֶאל־בְּ ָאדָּ דּו הָּ לְּ יָּ ה לֶָּהם וְּ ים ֵהמָּ בֹרִׁ  ַהגִׁ

ֵשי ֵמעֹולָּם ֲאֶשר  פ: ַהֵשם ַאנְּ
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And it came to pass, when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born 
to them. That the sons of Elohim [14](the powerful) saw the daughters of men, that they were 
pretty; and they took as wives all those whom they chose.  And the Lord said, My spirit shall not 
always strive with man, for he also is flesh; yet his days shall be a hundred and twenty years. There 
were Nefilim in the earth in those days; and also after that, when the sons of Elohim came in to the 
daughters of men, and they bore children to them, the same became mighty men of old, men of 
renown.  
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