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ב"ה ,חובבי תורה תשע"ט

בריאת העולם )בראשית א( – שלוש חלוקות ומעמדו של האדם במציאות
" .1מאמרות"
משנה אבות פ"ה ,מ"א:
"בַּ עֲשָׂ ָרה מַ אֲ מָ רוֹת ִנבְ ָרא הָ ע ֹולָם .וּמַ ה ַתּלְ מוּד לוֹמַ רַ ,והֲ א ְב ַמאֲ ָמר ֶאחָ ד יָכוֹל לְ ִהבָּ ְראוֹתֶ ,אלָּא לְ ִהפָּ ַרע ִמן
הָ ְרשָׁ עִ ים
יקים ֶשׁ ְמּ ַקיּ ְִמין ֶאת הָ ע ֹולָם ֶשׁנִּ ְב ָרא
שֶׁ ְמּאַ בְּ ִדין אֶ ת הָ ע ֹולָם שֶׁ ִנּבְ ָרא בַּ עֲשָׂ ָרה מַ אֲ מָ רוֹת ,וְ לִ ֵתּן שָׂ כָר טוֹב לַצַּ ִדּ ִ
בַּ עֲשָׂ ָרה מַ אֲ מָ רוֹת".
" ַויֹּאמֶ ר אֱ ִהים"
ראב"ע" :אמר הגאון כי פי' 'ויאמר' כמו 'וירצה' ,ואילו היה כן היה ראוי 'להיות אור' .רק הוא
כמשמעו ,וכן 'בדבר ה' שמים נעשו'' ,כי הוא צוה ונבראו' .והטעם כנוי על המעשה שלא היה ביגיעה".
ַויֹּאמֶ ר אֱ ִהים

ְי ִהי אוֹר )ג(
" ַויּ ְַרא אֱ ִהים אֶ ת הָ אוֹר כִּ י טוֹב" )ד(

ַויֹּאמֶ ר אֱ ִהים

יהי ַמ ְב ִדּיל בֵּ ין ַמיִם ל ָָמיִם )ו(
ְי ִהי ָר ִקיעַ בְּ ת ֹו הַ מָּ יִם וִ ִ

ַויֹּאמֶ ר אֱ ִהים

י ִָקּווּ הַ מַּ יִם ִמ ַתּחַ ת הַ שָּׁ מַ יִ ם ֶאל ָמקוֹם ֶאחָ ד וְ ֵת ָר ֶאה הַ יַּבָּ ָשׁה )ט(.
" ַויּ ְַרא אֱ ִהים כִּ י טוֹב" )י(

ַויֹּאמֶ ר אֱ ִהים

אָרץ ֶדּשֶׁ א עֵ שֶׂ ב ַמזְ ִריעַ זֶ ַרע עֵ ץ פְּ ִרי ע ֶֹשׂה פְּ ִרי לְ ִמינ ֹו )יא(.
ַתּ ְדשֵׁ א הָ ֶ
" ַויּ ְַרא אֱ ִהים כִּ י טוֹב" )יב(

ַויֹּאמֶ ר אֱ ִהים

ארֹת בִּ ְר ִקיעַ הַ שָּׁ מַ יִם לְ הַ ְב ִדּיל בֵּ ין הַ יּוֹם וּבֵ ין הַ ָלּ ְילָה) ...יד(
ְי ִהי ְמ ֹ
" ַויּ ְַרא אֱ ִהים כִּ י טוֹב" )יח(

ַויֹּאמֶ ר אֱ ִהים

אָרץ )כ(
י ְִשׁ ְרצוּ הַ מַּ יִם שֶׁ ֶרץ נֶפֶ שׁ חַ יָּה וְ עוֹף יְעוֹפֵ ף עַ ל הָ ֶ
" ַויּ ְַרא אֱ ִהים כִּ י טוֹב" )כא(

ַויֹּאמֶ ר אֱ ִהים

אָרץ נֶפֶ שׁ חַ יָּה לְ ִמינָהּ ְבּהֵ ָמה ָו ֶר ֶמשׂ וְ חַ יְת ֹו ֶא ֶרץ לְ ִמינָהּ )כד(
תּוֹצֵ א הָ ֶ
" ַויּ ְַרא אֱ ִהים כִּ י טוֹב" )כה(

ַויֹּאמֶ ר אֱ ִהים

מוּתנוּ )כו(
אָדם בְּ צַ לְ מֵ נוּ כִּ ְד ֵ
ַנעֲשֶׂ ה ָ

]וַ יֹּאמֶ ר לָהֶ ם אֱ ִהים

אָרץ )כח([
וּמלְ אוּ אֶ ת הָ ֶ
פְּ רוּ ְוּרבוּ ִ

ַויֹּאמֶ ר אֱ ִהים

אָרץ )כט(
ִהנֵּה נָתַ ִתּי ָלכֶם אֶ ת כָּל עֵ ֶשׂב ֹז ֵרעַ זֶ ַרע אֲ ֶשׁר עַ ל פְּ נֵי כָל הָ ֶ
" ַויּ ְַרא אֱ ִהים אֶ ת כָּל אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה וְ ִהנֵּה טוֹב ְמאֹד" )לא(
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" .2ימים"
יום א :אור

יום ד :מאורות

יום ב :רקיע )מים ושמים(

יום ה :חיות מים ושמים

יום ג :יבשה  +צומח

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

אָרץ
יום שביעיַ " :ו ְיכֻלּוּ הַ שָּׁ מַ ִים וְ הָ ֶ

וְ כָל צְ בָ אָם"

בריאה בדיבור או בעשייה?
" ַויֹּאמֶ ר אֱ ִהים ְי ִהי אוֹר – ַו ְי ִהי אוֹר".
יהי מַ בְ ִדּיל בֵּ ין מַ יִם ל ָָמיִם –
" ַויֹּאמֶ ר אֱ ִהים ְי ִהי ָר ִקיעַ בְּ ת ֹו הַ מָּ יִם וִ ִ
ל ָָר ִקיעַ וּבֵ ין הַ ַמּיִ ם אֲ ֶשׁר ֵמעַ ל ל ָָר ִקיעַ וַ ְי ִהי כֵן".

וַ יַּעַ שׂ אֱ ִהים ֶאת הָ ָר ִקיעַ וַ יּ ְַב ֵדּל בֵּ ין הַ ַמּיִ ם אֲ ֶשׁר ִמ ַתּחַ ת

" ַויֹּאמֶ ר אֱ ִהים י ִָקּווּ הַ מַּ יִ ם ִמ ַתּחַ ת הַ שָּׁ מַ יִ ם אֶ ל מָ קוֹם אֶ חָ ד וְ ֵת ָר ֶאה הַ יַּבָּ ָשׁה – ַו ְי ִהי כֵן".
ארֹת בִּ ְר ִקיעַ הַ שָּׁ מַ ִיםַ – ...ו ְי ִהי כֵן.
" ַויֹּאמֶ ר אֱ ִהים ְי ִהי ְמ ֹ
וְ ֶאת הַ ָמּאוֹר הַ ָקּטֹן לְ ֶמ ְמ ֶשׁלֶת הַ לַּיְ לָה וְ ֵאת הַ כּוֹכָ ִבים .וַ יִּ ֵתּן ֹא ָתם אֱ ִהים ִבּ ְר ִקיעַ הַ ָשּׁ ָמיִ ם לְ הָ ִאיר עַ ל ָה ֶ
אָרץ".

וַ ַיּ עַ שׂ אֱ ִהים ֶאת ְשׁנֵי הַ ְמּ ֹארֹת הַ גְּ דֹלִ ים ֶאת ַה ָמּאוֹר הַ ָגּדֹל לְ ֶמ ְמ ֶשׁלֶת הַ יּ ֹום

אָרץ נֶפֶ שׁ חַ יָּה לְ ִמינָהּ בְּ הֵ מָ ה ָו ֶרמֶ שׂ וְ חַ יְת ֹו ֶא ֶרץ לְ ִמינָהּ – ַו ְי ִהי כֵן.
" ַויֹּאמֶ ר אֱ ִהים תּוֹצֵ א הָ ֶ

וַ יַּעַ שׂ אֱ ִהים ֶאת חַ ַיּ ת

אָרץ לְ ִמינָהּ".
הָ ֶ

" .3בריאות"
" ַו ִיּבְ ָרא אֱ ִהים אֶ ת הַ ַתּנִּינִ ם הַ גְּ דֹלִ ים וְ אֵ ת כָּל נֶפֶ שׁ הַ חַ יָּה הָ ר ֶֹמ ֶשׂת אֲ ֶשׁר ָשׁ ְרצוּ הַ ַמּ ִים לְ ִמינֵהֶ ם וְ ֵאת כָּל עוֹף
ָכּנָף לְ ִמינֵהוּ"


רמב"ן" :ויברא אלהים את התנינים הגדולים – בעבור גודל הנבראים האלה שיש מהם אורכם
פרסאות רבות ,הגידו היונים בספריהם שידעו מהם ארוכים חמש מאות פרסה ,ורבותינו גם כן הפליגו
בהם )ב"ב ע"ג ע"ב( ,בעבור זה ייחס בהם הבריאה לאלהים ,כי הוא שהמציאם מאין מבראשית ,כאשר
פירשתי לשון 'בריאה' .וכן יעשה באדם למעלתו ,להודיע כי הוא מוצא מאין עם דעתו ושכלו".



רד"ק" :ואמר 'ויברא' לפי שהמים לא היה בהם כח טבע חזק להוציא נפש חיה מבלתי עזר ה' ,ומלבד
הטבע שנתן בהם ,ומשניהם נעשו היצורים בהם .לפיכך אמר 'ויברא' ואמר 'אשר שרצו המים'".



ר"י בכור שור" :כאדם שרוצה לבנות בית ומכין כל צרכי בניינו ,ואחר כך בונה ביתו ומשים כל אחד על
מקומו ,ואחר כך עושה לו מטלטלין .כך הקב"ה תיקן כל צורכי הבנין ביום ראשון ,ותיקן הרקיע ביום
שני ,והושיבו על כנו ,ונתן עליו מקצת המים להמטיר על הארץ להולידה ולהצמיחה ,ובשלישי נמי
הפריש המים לצד אחד שהיא מקום דגים ותנינים ,ומשם המשיך נהרות ומעיינות לתוך היבשה
ללחלח את הארץ ולהשקות כל בריותיו ,והיבשה לצד אחד ,והוציא מהיבשה דשא ואילנות שהוא
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לצורך הבריות למאכל ולעידון ,כאדם שמיפה ומרבץ קרקע ביתו כדי שיהנו ההולכים והיושבים בה,
וברביעי תלה בו האור ליראות לבריות שבתוכו כאדם שפותח חלונות אל ביתו להאיר .ואחר שגמר
בניינו ברא בחמישי ובששי דגים ועופות ורמשים ובהמה וחיה שהם כמטלטלין בתוך הבית,
שמיטלטלין לכאן ולכאן.
תדע שלא תמצא מיום ראשון ועד יום חמישי לא לשון 'יצירה' ולא לשון 'בריאה' ,שביום השני
ובשלישי וברביעי תיכן ונתן מקום למה שברא בראשון .ובחמישי ,ובששי עשה מטלטלין ...ולפי שנגמר
בנין העולם ברביעי ,אמרו רבותינו אין מסיימין ברביעי ,דמשסיים הקב"ה עולמו ברביעי שוב לא
התחיל אחרי כן ,וכן נוהג שמי שמסיים ברביעי ,מעכב להתחיל ]דבר[ אחר".

