
Parallels Between Mizmor 19 & Bereshit 1-3 

Creation - Genesis 1 Psalm 19 Ve
rse 

 ) 1v( הׁשמיםבראׁשית ברא להם את 
    ׁשמיםלרקיעם ילה-אויקרא 

)v 8(  

ל -א מספרים כבוד הׁשמים
 הרקיע  מגידׂשה ידיוומע

Day 2 
2 

  )26 ,24 ,20 ,14 ,11 ,9 ,6 ,3(להים - אויאמר
 (5) לילה ולחׁשך קרא םיום לאור *לה*ויקרא 

  
   (3:20):כל חי  כי הוא היתה אם חוהויקרא האדם ׁשם אׁשתו [

הוה להם מן האדמה כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל ועץ החיים בתוך *ויצמח 
  ])and cf. 2:17 2:9 (: טוב ורעהדעתהגן ועץ 

   אמר יביע יום ליום
 :דעת יחוה ולילה ללילה

Day 1 3 

הם מתהלך בגן לרוח היום ויתחבא האדם ואׁשתו מפני הוה ל *קולאת ויׁשמעו [
  ם ילהאהוה *

  )3:8 (:בתוך עץ הגן
  )3:10 (: בגן ואירא כי עירם אנכי ואחבאקלך ׁשמעתיויאמר את 

 ])3:17 ( אׁשתךׁשמעת לקולולאדם אמר כי 

   ואין דברים אמראין 
 :נׁשמע קולםבלי 

4 

ראה  המים מתחת הׁשמים אל מקום אחד ותיקוו להים-ויאמר א
  .היבׁשה ויהי כן

  )9-10(  המים קרא ימיםולמקוה ארץ ליבׁשה להים-אויקרא 
 לממׁשלת המאור הגדל את ׁשני המארת הגדלים את להים-אויעׂש 
  )16( היום

   קום יצא הארץבכל 
   Day 3 מליהם ובקצה תבל

 : ׂשם אהל בהםלׁשמׁש
Day 4 

5 

                                                     Day 6       )2:22(ם ויבאה אל האד[
  ])2:24 ( והיו לבׂשר אחדודבק באׁשתועל כן יעזב איׁש את אביו ואת אמו 

 כחתן יצא מחפתו והוא
 6  :ארח יׂשיׂש כגבור לרוץ



 

 2

 

Tree of Knowledge - Genesis 2-3 Psalm 19 Ve
rse 

ויתחבא האדם ואׁשתו הוה להם מתהלך בגן לרוח היום *ויׁשמעו את קול 
  )3:8( : בתוך עץ הגןםילהאוה ה*מפני 
  (3:14-19) …ארור

מקצה הׁשמים מוצאו 
ותקופתו על קצותם 

 :מחמתו ואין נסתר
7 

  )2:17( מות תמותביום אכלך ממנו 
  )3:3 (תמתוןפן 
  )3:4 (מות תמתוןלא 

 )3:19 (ואל עפר תׁשוב
 )3:22 ( לעלםוחי ואכל החייםועתה פן יׁשלח ידו ולקח גם מעץ 

הוה תמימה *תורת 
 מׁשיבת נפׁש

8a 

 (3:6) ונחמד העץ להׂשכיל
 

הוה נאמנה *עדות 
 8b מחכימת פתי

טוב העץ למאכל וכי תאוה הוא לעינים ונחמד העץ ותרא האׁשה כי 
 )3:6( : ותקח מפריו ותאכל ותתן גם לאיׁשה עמה ויאכללהׂשכיל

הוה יׁשרים *פקודי 
 9a  מׂשמחי לב

  )2:16 (:כלהוה להם על האדם לאמר מכל עץ הגן אכל תא* ויצו
  (3:5) ידעי טוב ורע להים-א והייתם כונפקחו עיניכםכי ביום אכלכם ממנו 

  (3:6) תאוה הוא לעינים האׁשה כי טוב העץ למאכל וכי ותרא
 (3:7)   וידעו כי עירמם הםותפקחנה עיני ׁשניהם

 ברההוה  *מצות
 9b  מאירת עינים

 (3:8)  להים-א הוה*מפני  האדם ואׁשתו ויתחבא
 )3:22 (וחי לעלם ואכל החייםׁשלח ידו ולקח גם מעץ ועתה פן י

 טהורה הוה*יראת 
 10a  עומדת לעד

הוה אמת *מׁשפטי  
 10b  צדקו יחדו

 העץ ונחמד וכי תאוה הוא לעינים טוב העץ למאכלותרא האׁשה כי 
 )3:6( :להׂשכיל ותקח מפריו ותאכל ותתן גם לאיׁשה עמה ויאכל

 מזהב ומפז הנחמדים
ומתוקים מדבׁש רב 

  :נפת צופיםו
11 

  )2:15( ולׁשמרה לעבדה את האדם וינחהו בגן עדן להים-אהוה *ויקח 
ואיבה אׁשית בינך ובין האׁשה ובין זרעך ובין זרעה הוא יׁשופך ראׁש ואתה 

 )3:15( עקבתׁשופנו 

 נזהר בהם עבדךגם 
 12  : רבעקב בׁשמרם

 ׁשגיאות מי יבין  )3:8 (להים-אהוה *ויתחבא האדם ואׁשתו מפני 
 13  : נקניתמנסתרו

אל האׁשה אמר הרבה ארבה עצבונך והרנך בעצב תלדי בנים ואל איׁשך 
  )3:16 (והוא ימׁשל בךתׁשוקתך 

הלוא אם תיטיב ׂשאת ואם לא תיטיב לפתח חטאת רבץ ואליך תׁשוקתו 
 )4:7 (ואתה תמׁשל בו

 בדך זדים חׂשך עגם מ
 אז איתם אל ימׁשלו בי

 14  :ונקיתי מפׁשע רב

 
 


