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  ב"ה, חובבי תורה תשע"ט

 
 שלוש חלוקות ומעמדו של האדם במציאות – )בריאת העולם (בראשית א

  
  

  "מאמרות" .1

   פ"ה, מ"א: אבות משנה

 ִמן ְלִהָּפַרע ֶאָּלא, ְלִהָּבְראֹות ָיכֹול ֶאָחד ְבַמֲאָמר ַוֲה�א, לֹוַמר ַּתְלמּוד ּוַמה. ָהעֹוָלם ִנְבָרא ַמֲאָמרֹות "ַּבֲעָׂשָרה

   ָהְרָׁשִעים

 ֶׁשִּנְבָרא ָהעֹוָלם ֶאת ֶׁשְּמַקְּיִמין ַלַּצִּדיִקים טֹוב ָׂשָכר ְוִלֵּתן, ַמֲאָמרֹות ַּבֲעָׂשָרה ֶׁשִּנְבָרא ָהעֹוָלם ֶאת ֶׁשְּמַאְּבִדין

  ַמֲאָמרֹות". ַּבֲעָׂשָרה

 ֱא�ִהים" "ַוֹּיאֶמר

 הוא רק. 'אור להיות' ראוי היה כן היה ואילו ',וירצה' כמו 'ויאמר'' פי כי הגאון ראב"ע: "אמר

  ".ביגיעה היה שלא המעשה על כנוי והטעם. 'ונבראו צוה הוא כי' ',נעשו שמים' ה בדבר' וכן ,כמשמעו

  

  (ג) אֹור ְיִהי       ֱא�ִהים ַוֹּיאֶמר

  טֹוב" (ד) ִּכי ָהאֹור ֶאת ֱא�ִהים "ַוַּיְרא

  ָלָמִים (ו) ַמִים ֵּבין ַמְבִּדיל ִויִהי ַהָּמִים ְּבתֹו� ָרִקיעַ  ְיִהי       ֱא�ִהים ַוֹּיאֶמר

  ַהַּיָּבָׁשה (ט). ְוֵתָרֶאה ֶאָחד ָמקֹום ֶאל ַהָּׁשַמִים ִמַּתַחת ַהַּמִים ִיָּקוּו      ֱא�ִהים ַוֹּיאֶמר

  (י) טֹוב" ִּכי ֱא�ִהים "ַוַּיְרא

   ְלִמינֹו (יא). ְּפִרי ֹעֶׂשה ְּפִרי ֵעץ ֶזַרע ַמְזִריעַ  ֵעֶׂשב ֶּדֶׁשא ָהָאֶרץ ַּתְדֵׁשא       ֱא�ִהים ַוֹּיאֶמר

  טֹוב" (יב) ִּכי ֱא�ִהים "ַוַּיְרא

  ַהָּלְיָלה... (יד) ּוֵבין ַהּיֹום ֵּבין ְלַהְבִּדיל ַהָּׁשַמִים ִּבְרִקיעַ  ְמֹאֹרת ְיִהי       ֱא�ִהים ַוֹּיאֶמר

  טֹוב" (יח) ִּכי ֱא�ִהים "ַוַּיְרא

  (כ) ָהָאֶרץ ַעל ְיעֹוֵפף ְועֹוף ַחָּיה ֶנֶפׁש ֶׁשֶרץ ַהַּמִים ִיְׁשְרצּו       ֱא�ִהים ַוֹּיאֶמר

  טֹוב" (כא) ִּכי ֱא�ִהים "ַוַּיְרא          

  ְלִמיָנּה (כד) ֶאֶרץ ְוַחְיתוֹ  ָוֶרֶמׂש ָמהְּבהֵ  ְלִמיָנּה ַחָּיה ֶנֶפׁש ָהָאֶרץ ּתֹוֵצא       ֱא�ִהים ַוֹּיאֶמר

  טֹוב" (כה) ִּכי ֱא�ִהים "ַוַּיְרא

  (כו) ִּכְדמּוֵתנּו ְּבַצְלֵמנּו ָאָדם ַנֲעֶׂשה       ֱא�ִהים ַוֹּיאֶמר

  (כח)] ָהָאֶרץ ֶאת ּוִמְלאּו ּוְרבּו ְּפרּו      ֱא�ִהים ָלֶהם [ַוֹּיאֶמר

  (כט) ָהָאֶרץ ָכל ְּפֵני ַעל ֲאֶׁשר ֶזַרע ֹזֵרעַ  ֵעֶׂשב ָּכל ֶאת ָלֶכם ָנַתִּתי ִהֵּנה       ֱא�ִהים ַוֹּיאֶמר

 ְמֹאד" (לא) טֹוב ְוִהֵּנה ָעָׂשה ֲאֶׁשר ָּכל ֶאת ֱא�ִהים "ַוַּיְרא



Yemei Iyun on Bible and Jewish Thought 
Sunday, June 23 – Monday, June 24, 2019 

 

  "ימים" .2

    יום ד: מאורות          יום א: אור

  חיות מים ושמיםיום ה:       יום ב: רקיע (מים ושמים)

  חיות יבשה + אדם (וייעוד הצומח לאכילה)יום ו:         יום ג: יבשה + צומח

  ְצָבָאם" ְוָכל     ְוָהָאֶרץ ַהָּׁשַמִים יום שביעי: "ַוְיֻכּלּו             

      בריאה בדיבור או בעשייה?

  ".אֹור ַוְיִהי – אֹור ְיִהי ֱא�ִהים ַוֹּיאֶמר"

 ִמַּתַחת ֲאֶׁשר ַהַּמִים ֵּבין ַוַּיְבֵּדל ָהָרִקיעַ  ֶאת ֱא�ִהים ַוַּיַעׂש – ָלָמִים ַמִים ֵּבין ַמְבִּדיל ִויִהי ַהָּמִים ְּבתֹו� ָרִקיעַ  ְיִהי ֱא�ִהים ַוֹּיאֶמר"

  ".ֵכן ַוְיִהי ָלָרִקיעַ  ֵמַעל ֲאֶׁשר ַהַּמִים ּוֵבין ָלָרִקיעַ 

  ".ֵכן ַוְיִהי – ַהַּיָּבָׁשה ְוֵתָרֶאה ֶאָחד ָמקֹום ֶאל ַהָּׁשַמִים ִמַּתַחת ַהַּמִים ִיָּקוּו ֱא�ִהים ַוֹּיאֶמר"

 ַהּיֹום ְלֶמְמֶׁשֶלת ַהָּגֹדל ַהָּמאֹור ֶאת ַהְּגֹדִלים ַהְּמֹאֹרת ְׁשֵני ֶאת ֱא�ִהים ַוַּיַעׂש. ֵכן ַוְיִהי  –... ַהָּׁשַמִים ִּבְרִקיעַ  ְמֹאֹרת ְיִהי ֱא�ִהים ַוֹּיאֶמר"

  ".ָהָאֶרץ ַעל ְלָהִאיר ַהָּׁשָמִים ִּבְרִקיעַ  ֱא�ִהים ֹאָתם ַהּכֹוָכִבים. ַוִּיֵּתן ְוֵאת ַהַּלְיָלה ְלֶמְמֶׁשֶלת ַהָּקֹטן ַהָּמאֹור ְוֶאת

 ַחַּית ֶאת ֱא�ִהים ַוַּיַעׂש. ֵכן ַוְיִהי – ְלִמיָנּה ֶאֶרץ ְוַחְיתוֹ  ָוֶרֶמׂש ְּבֵהָמה ְלִמיָנּה ַחָּיה ֶנֶפׁש ָהָאֶרץ ּתֹוֵצא ֱא�ִהים ַוֹּיאֶמר"

 ְלִמיָנּה". ָהָאֶרץ

  "בריאות" .3

 עֹוף ָּכל ְוֵאת ְלִמיֵנֶהם ַהַּמִים ָׁשְרצּו ֲאֶׁשר ָהֹרֶמֶׂשת ַהַחָּיה ֶנֶפׁש ָּכל ְוֵאת ַהְּגֹדִלים ַהַּתִּניִנם ֶאת ֱא�ִהים ַוִּיְבָרא"

  "ְלִמיֵנהּו ָּכָנף

 אורכם מהם שיש האלה הנבראים גודל בעבור – הגדולים התנינים את אלהים רמב"ן: "ויברא 

 הפליגו כן גם ורבותינו, פרסה מאות חמש ארוכים מהם שידעו בספריהם היונים הגידו, רבות פרסאות

 כאשר, מבראשית מאין שהמציאם הוא כי, לאלהים הבריאה בהם ייחס זה בעבור), ע"ב ע"ג ב"ב( בהם

 ושכלו". דעתו עם מאין מוצא הוא כי להודיע, למעלתו באדם יעשה וכן. 'בריאה' לשון פירשתי

 

 :ומלבד', ה עזר מבלתי חיה נפש להוציא חזק טבע כח בהם היה לא שהמים לפי' ויברא' ואמר" רד"ק 

 ."'המים שרצו אשר' ואמר 'ויברא' אמר לפיכך. בהם היצורים נעשו ומשניהם, בהם שנתן הטבע

 

 על אחד כל ומשים ביתו בונה כך ואחר, בניינו צרכי כל ומכין בית לבנות שרוצה ר"י בכור שור: "כאדם 

 ביום הרקיע ותיקן, ראשון ביום הבנין צורכי כל תיקן ה"הקב כך מטלטלין. לו עושה כך ואחר, מקומו

 נמי ובשלישי, ולהצמיחה להולידה הארץ על להמטיר המים מקצת עליו ונתן, כנו על והושיבו, שני

 היבשה לתוך ומעיינות נהרות המשיך ומשם, ותנינים דגים מקום שהיא אחד לצד המים הפריש

  שהוא ואילנות דשא מהיבשה והוציא, אחד לצד והיבשה, בריותיו כל ולהשקות הארץ את ללחלח
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, בה והיושבים ההולכים שיהנו כדי ביתו קרקע ומרבץ שמיפה כאדם, ולעידון למאכל הבריות לצורך

  שגמר ואחר להאיר. ביתו אל חלונות שפותח כאדם שבתוכו לבריות ליראות האור בו תלה וברביעי

, הבית בתוך כמטלטלין שהם וחיה ובהמה ורמשים ועופות דגים ובששי בחמישי ברא בניינו

  . ולכאן לכאן שמיטלטלין

 השני שביום, 'בריאה' לשון ולא 'יצירה' לשון לא חמישי יום ועד ראשון מיום תמצא שלא תדע

 שנגמר ולפי... מטלטלין עשה ובששי, ובחמישי .בראשון שברא למה מקום ונתן תיכן וברביעי ובשלישי

 לא שוברביעי ב עולמו ה"הקב דמשסיים רביעי,ב מסיימין אין רבותינו אמרו, ברביעי העולם בנין

  ".אחר] דבר[ להתחיל מעכברביעי, ב שמסיים שמי נוהג וכן, כן אחרי התחיל

 




