La création de l’homme
תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף לח עמוד א ב
 ואבריו משאר, אדם הראשון גופו מבבל וראשו מארץ ישראל:אמר רב אושעיא משמיה דרב
 שתים עשרה: אמר רבי יוחנן בר חנינא. מאקרא דאגמא: אמר רב אחא-  עגבותיו.ארצות
, נמתחו אבריו-  שלישית, נעשה גולם-  שניה, הוצבר עפרו- שעות הוי היום; שעה ראשונה
 עמד על רגליו-  חמישית, נזרקה בו נשמה- רביעית

בראשית פרק ב פסוק ז
ֶפשׁ
ֶ אָדם ְלנ
ָ אַפּיו נִ ְשׁ ַמת ַחיִּים ַוי ְִהי ָה
ָ אָדם ָע ָפר ִמן ָה ֲא ָד ָמה ַויּ ִַפּח ְבּ
ָ ִיצר ְיקֹוָק ֱאל ִֹהים ֶאת ָה
ֶ ַויּ
:ַחיָּה

רמב"ן בראשית פרק ב פסוק ז
 כי הזכיר בה שם, ירמוז לנו הכתוב הזה מעלת הנפש יסודה וסודה- ויפח באפיו נשמת חיים
(...) מלא
( ראב"ע שמות כג כה, מהם יאמרו )ראב"ח הנשיא.ודע כי המתחכמים במחקר חלקו באדם
 ובו עוד נפש התנועה, או תאמר בזו נפש הגדול, נפש הגדול כצומח,כי באדם שלש נפשות
 והשלישית הנפש, כד( בדגים ובחיה ובכל רומש על הארץ- שהזכירה הכתוב )לעיל א כ
, ומהם יאמרו )שמונה פרקים להרמב"ם פ"א( כי זאת הנפש אשר באדם מפי עליון.המשכלת
 כי יאמר, והכתוב הזה כפי משמעו ירמוז כן. ורק היא יחידה,בה ימצאו שלש הכחות האלה
(...) שיצר השם את האדם עפר מן האדמה והיה מוטל גולם כאבן דומם

Talmud Bavli, traité Sanhedrin, pages 38A et B
Rav Ochaya au nom de Rav enseigne : le corps d’Adam provenait de Babylone et sa tête de
la terre d’Israël, ses membres du reste de la terre; et ses parties sexuelles, provenaient,
selon Rav Aha, de la région d’Agma.
Rabbi Yohanan fils de Hanina dit : cette journée est composée de douze heures. A la
première heure, la poussière fut rassemblée (pour créer Adam); à la deuxième heure, elle fut
transformée en une masse sans forme (golem); à la troisième heure, ses membres furent
modelés; à la quatrième, une âme lui fut insufflée à la cinquième, il se tint sur ses jambes (…)

Genèse, chapitre 2, verset 7
L’Eternel-Dieu façonna l’homme, poussière détachée du sol, fit pénétrer dans ses narines
un souffle de vie, et l’homme devint un être vivant.

Commentaire de Nahmanide
Il fit pénétrer dans ses narines un souffle de vie : ce verset fait allusion aux différents
degrés de l’âme, car il est fait mention du nom complet de Dieu. (…) Dans l’homme, il y a
trois âmes : la grande âme comme les plantes, l’âme du mouvement comme les animaux et
l’âme de l’intellect. Et ce verset, selon le sens simple y fait allusion, car Dieu créa l’homme à
partir de la poussière de la terre pour former un être inanimé comme une pierre, et Dieu lui
insuffla l’âme de vie.

