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 יונתן גרוסמן
 
 

 "מאמרות" .1

  פ"ה, מ"א: אבות משנה

ה רָׂ ֲעשָׂ רֹות "בַּ ֲאמָׂ א מַּ ם ִנְברָׂ עֹולָׂ ה. הָׂ ְלמּוד ּומַּ ר תַּ ֲהלֹא, לֹומַּ ר וַּ ֲאמָׂ ד ְבמַּ ְראֹות יָׂכֹול ֶאחָׂ א, ְלִהבָׂ ע ֶאלָׂ רַּ ִעים ִמן ְלִהפָׂ ְרשָׂ   הָׂ

ְבִדין ם ֶאת ֶשְמאַּ עֹולָׂ א הָׂ ה ֶשִנְברָׂ רָׂ ֲעשָׂ רֹות בַּ ֲאמָׂ ן, מַּ ר ְוִלתֵּ כָׂ ִדיִקים טֹוב שָׂ צַּ ְיִמין לַּ ם ֶאת ֶשְמקַּ עֹולָׂ א הָׂ ה ֶשִנְברָׂ רָׂ ֲעשָׂ רֹות". בַּ ֲאמָׂ  מַּ

 

יֹאֶמר( 1)   אֹור ְיִהי ֱאֹלִהים וַּ

ְרא יַּ אֹור ֶאת ֱאֹלִהים וַּ  .טֹוב ִכי הָׂ

ל ְבדֵּ יַּ ין ֱאֹלִהים וַּ אֹור בֵּ ין הָׂ חֶשְך ּובֵּ  .הַּ

ְך יֹום ָלאֹור ֱאֹלִהים ַוִיְקָרא  ָלְיָלה. ָקָרא ְוַלחשֶׁ

יֹאֶמר( 5) ִים ִבְרִקיעַּ  ְמֹאֹרת ְיִהי ֱאֹלִהים וַּ מַּ שָׂ ין ְלַהְבִדיל הַּ  בֵּ

ין ַהיֹום ן... ַהָלְיָלה ּובֵּ ִיתֵּ ם וַּ ִים ִבְרִקיעַּ  ֱאֹלִהים ֹאתָׂ מָׂ שָׂ  הַּ

ִאיר ל ְלהָׂ ֶרץ עַּ אָׂ ְבִדיל ּוַבַלְיָלה ַביֹום ְוִלְמֹשל. הָׂ ין ּוֲלהַּ  בֵּ

אֹור ין הָׂ חֶשְך ּובֵּ   הַּ

יְַּרא  .טֹוב ִכי ֱאֹלִהים וַּ

יֹאֶמר( 2( ִקיעַּ  ְיִהי ֱאֹלִהים וַּ ִים ְבתֹוְך רָׂ מָׂ ל... הַּ ְבדֵּ יַּ ין וַּ  בֵּ

ר ַהַמִים ין ָלָרִקיעַ  ִמַתַחת ֲאשֶׁ ִים ּובֵּ מַּ ל ֲאֶשר הַּ עַּ  מֵּ

ִקיעַּ  רָׂ ְיִהי לָׂ ן וַּ א. כֵּ ִיְקרָׂ ִקיעַּ  ֱאֹלִהים וַּ רָׂ  .ָשָמִים לָׂ

יֹאֶמר( 6) יָׂה ֶנֶפש ֶשֶרץ ַהַמִים ִיְשְרצּו ֱאֹלִהים וַּ  ְועֹוף חַּ

ף ל ְיעֹופֵּ ֶרץ עַּ אָׂ י ַעל הָׂ  ...ַהָשָמִים ְרִקיעַ  ְפנֵּ

ְרא יַּ  .טֹוב ִכי ֱאֹלִהים וַּ

יֹאֶמר( 3) וּו ֱאֹלִהים וַּ ִים ִיקָׂ מַּ ת הַּ חַּ ִים ִמתַּ מַּ שָׂ  ֶאל הַּ

קֹום ד מָׂ ֶאה ֶאחָׂ רָׂ ה ְותֵּ שָׂ יַּבָׂ ְיִהי הַּ ן וַּ א. כֵּ ִיְקרָׂ  ֱאֹלִהים וַּ

ה שָׂ יַּבָׂ ץ לַּ רֶׁ ה אֶׁ ִים ּוְלִמְקוֵּ מַּ א הַּ רָׂ  יִַּמים קָׂ

ְרא יַּ  .טֹוב ִכי ֱאֹלִהים וַּ

יֹאֶמר( 7) א ֱאֹלִהים וַּ ץ תֹוצֵּ יָׂה ֶנֶפש ָהָארֶׁ ּה חַּ ה ְלִמינָׂ מָׂ  ְבהֵּ

ֶרֶמש ְיתֹו וָׂ ּה ֶאֶרץ ְוחַּ  .ְלִמינָׂ

ְרא יַּ  טֹוב. ִכי ֱאֹלִהים וַּ

יֹאֶמר8)  ֲעֶשה ( וַּ ם ֱאֹלִהים נַּ דָׂ נּו אָׂ ְלמֵּ נּו ְבצַּ  ִכְדמּותֵּ

יֹאֶמר( 4) א ֱאֹלִהים וַּ ְדשֵּ ֶרץ תַּ אָׂ ֶשב ֶדֶשא הָׂ ְזִריעַּ  עֵּ  מַּ

ע ץ ֶזרַּ ְרעֹו ֲאֶשר ְלִמינֹו ְפִרי ֹעֶשה ְפִרי עֵּ ץ ַעל בֹו זַּ  ָהָארֶׁ

ְיִהי ן וַּ  .כֵּ

ְרא יַּ  .טֹוב ִכי ֱאֹלִהים וַּ

יֹאֶמר9) ֶהם ( וַּ ת ּוִמְלאּו ּוְרבּו ֱאֹלִהים ְפרּו לָׂ ץ אֶׁ  ָהָארֶׁ

הָׂ   ... ְוִכְבשֻׁ

יֹאֶמר10 ה ( וַּ ִתי ֱאֹלִהים ִהנֵּ תַּ ֶכם נָׂ ל ֶאת לָׂ ב כָׂ שֶׁ עַ  עֵּ ַרע ֹזרֵּ  זֶׁ

ל ֲאֶשר י עַּ ל ְפנֵּ ֶרץ כָׂ אָׂ  הָׂ

יְַּרא  ל ֶאת ֱאֹלִהים וַּ ה ֲאֶשר כָׂ שָׂ ה עָׂ  ְמֹאד טֹוב ְוִהנֵּ

 

 

  



 

 "ימים" .2

  יום ד: מאורות    יום א: אור

 יום ה: שרץ המים ועוף השמים  יום ב: רקיע )מים ושמים(

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

ְיכֻׁלּו              ִים יום שביעי: "וַּ מַּ שָׂ ֶרץ הַּ אָׂ ל     ְוהָׂ ם" ְוכָׂ אָׂ  ְצבָׂ

 

 "בריאות" .3

 'בריאת' התנינים:

 " :אורכם מהם שיש האלה הנבראים גודל בעבור – הגדולים התנינים את אלהים ויברארמב"ן על בר' א', כא 

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

 לשון פירשתי כאשר, מבראשית מאין שהמציאם הוא כי, לאלהים הבריאה בהם ייחס זה בעבור(, בע" ג"ע

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

 ה עזר מבלתי חיה נפש להוציא חזק טבע כח בהם היה לא שהמים לפי' ויברא' ואמרעל בר' א', כא: " ד"קר ,'

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

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

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

 שהיא אחד לצד המים הפריש נמי ובשלישי, ולהצמיחה להולידה הארץ על להמטיר המים מקצת עליו ונתן, כנו

, בריותיו כל ולהשקות הארץ את ללחלח היבשה לתוך ומעיינות נהרות המשיך ומשם, ותנינים דגים מקום

 ומרבץ שמיפה כאדם, ולעידון למאכל הבריות לצורך שהוא ואילנות דשא מהיבשה והוציא, אחד לצד והיבשה

 שפותח כאדם שבתוכו לבריות ליראות האור בו תלה וברביעי, בה והיושבים ההולכים שיהנו כדי ביתו קרקע

 שהם וחיה ובהמה ורמשים ועופות דגים ובששי בחמישי ברא בניינו שגמר ואחר להאיר. ביתו אל חלונות

 ".ולכאן לכאן שמיטלטלין, הבית בתוך כמטלטלין

 

   בריאה בדיבור או בעשייה? .4

יֹאֶמר" ְיִהי – אֹור ְיִהי ֱאֹלִהים וַּ  ".אֹור וַּ

יֹאֶמר" ִקיעַּ  ְיִהי ֱאֹלִהים וַּ ִים ְבתֹוְך רָׂ מָׂ ְבִדיל ִויִהי הַּ ין מַּ ִים בֵּ ִים מַּ מָׂ ש – לָׂ יַּעַּ ִקיעַּ  ֶאת ֱאֹלִהים וַּ רָׂ ל הָׂ ְבדֵּ יַּ ין וַּ ִים בֵּ מַּ ת ֲאֶשר הַּ חַּ ִקיעַּ  ִמתַּ רָׂ ין לָׂ ִים ּובֵּ מַּ  הַּ

ל ֲאֶשר עַּ ִקיעַּ  מֵּ רָׂ ְיִהי לָׂ ן וַּ  ".כֵּ

יֹאֶמר" וּו ֱאֹלִהים וַּ ִים ִיקָׂ מַּ ת הַּ חַּ ִים ִמתַּ מַּ שָׂ קֹום ֶאל הַּ ד מָׂ ֶאה ֶאחָׂ רָׂ ה ְותֵּ שָׂ יַּבָׂ ְיִהי – הַּ ן וַּ  ".כֵּ

יֹאֶמר" ִים ִבְרִקיעַּ  ְמֹאֹרת ְיִהי ֱאֹלִהים וַּ מַּ שָׂ ְיִהי  –... הַּ ן וַּ ש. כֵּ יַּעַּ י ֶאת ֱאֹלִהים וַּ ְמֹאֹרת ְשנֵּ ְגֹדִלים הַּ אֹור ֶאת הַּ מָׂ ֹדל הַּ גָׂ יֹום ְלֶמְמֶשֶלת הַּ אֹור ְוֶאת הַּ מָׂ ֹטן הַּ קָׂ  הַּ

ה ְלֶמְמֶשֶלת ְילָׂ לַּ ת הַּ ן ְואֵּ ִיתֵּ ִבים. וַּ כֹוכָׂ ם הַּ ִים ִבְרִקיעַּ  ֱאֹלִהים ֹאתָׂ מָׂ שָׂ ִאיר הַּ ל ְלהָׂ ֶרץ עַּ אָׂ  ".הָׂ

יֹאֶמר" א ֱאֹלִהים וַּ ֶרץ תֹוצֵּ אָׂ יָׂה ֶנֶפש הָׂ ּה חַּ ה ְלִמינָׂ מָׂ ֶרֶמש ְבהֵּ ְיתֹו וָׂ ּה ֶאֶרץ ְוחַּ ְיִהי – ְלִמינָׂ ן וַּ ש. כֵּ יַּעַּ יַּת ֶאת ֱאֹלִהים וַּ ֶרץ חַּ אָׂ ּה". הָׂ  ְלִמינָׂ




