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 מושגים מילון
 המספר של בהווה, במציאות השונות לתופעות הראשונית הסיבה את המסביר סיפור – אטיולוגיה.  

 '..(. וכו בענן הקשת נוצרה כיצד, מתים למה) בעולם מסוימת תופעה קיימת למה שמסביר סיפור

 לאנשים או למקומות מסוים שם ניתן מדוע המסבירים סיפורים - שם מדרש. 

 עמים בין יחסים או מנהגים, בטבע תופעות המסבירים סיפורים. 

 שהוא משום, במגמתיות כותב המקראי ההיסטוריוגרף. העם תולדות כתיבת – היסטוריוגרפיה 

 בסיפורים. שקרו כפי קרו הדברים מדוע אישיתה השקפתו הצגת תוך, לא ומה לספר מה בוחר

 .כפולה סיבתיות כ"בד מוצגת ההיסטוריוגראפיים

 דברים מדוע המנמק אחד מהסבר יותר בטקסט למצוא ניתן כאשר – הכפולה הסיבתיות עיקרון 

 .דתית סיבה, ולעומתה ריאלית סיבה למצוא אפשר, כלל-בדרך. שמתואר כפי קרו

 ואילו(, דתית סיבה) שלמה חטאי על כעונש התפלגה ישראל ממלכת כי מסביר א"י א"מל': דוג 

 הצפון ושבטי רחבעם בין תןומ המשא כישלון בגלל התפלגה ישראל ממלכת כי מסביר ב"י א"מל

 (. ריאלית סיבה)

 כיצד אותו המנחה המחבר של התפיסות מערכת. ההיסטוריה של הפילוסופיה – היסטוריוסופיה 

 :הבאים מהרעיונות יותר או אחד למצוא ניתן היסטוריוסופי בסיפור. העבר קורות את להציג

 תוכניותיו את להגשים כדי ההיסטוריה ובמהלך בעולם ומתערב פועל אלוהים: אלוהית תכנית. 

 עמים, כך משום. יחיד כאל בו מכירים אינם הם אם גם, העמים בכל שולט האל: אלוהי שלטון 

 .ישראל את לגאול' ה בידי מכשיר שהם או, ישראל את להעניש' ה בידי זעם מטה הם שונים

 הנבחרת השושלת הוא דוד ובית אלוהים של הנבחרת העיר היא ירושלים. 

 נועד נבואי בעבר השימוש. בעתיד שתתרחש פעולה לתאר כדי עבר בלשון שימוש – נבואי עבר 

 .אותה למנוע ניתן ולא בוודאות תתרחש העתידית שהפעולה הרעיון את להמחיש

 לפגוע שעלולים בביטויים או במילים המקראי בטקסט הסופרים שביצעו תיקון – סופרים תיקון 

 '.ה בכבוד
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 מקראיות גמול שיטות

 

 אחר דור בזכות אחד לדור חסד שמירת או אחר דור חטאי על מסוים דור הענשת – דורותל גמול .

 .אביהם צדקת בזכות ניצליםה בנים או אבותיהם חטאי על הנענשים בנים, למשל

 .הבנים צדקת בזכות הניצלים אבות או הבנים חטאי על נענש האבות דור ובו הפוך מצב גם ייתכן

 היחיד מעשי בזכות נהנית/  היחיד מעשי בגלל נענשת כולה הקבוצה – קיבוצי/קולקטיבי גמול . 

 סמוך ניתן כלומר, מיידי הוא האישי הגמול לרוב. למעשיו בהתאם לאדם ניתן הגמול – אישי גמול 

 .המעשה לביצוע

 

 הענשה שיטת

 

 או לשוני קשר למצוא ניתן כאשר או, למעשה עקרוני באופן תואם הגמול כאשר – מידה כנגד מידה 

 . לגמול המעשה בין אסוציאטיבי

 על קשה יעבוד הוא – באכילה נענש ולכן האסור מהפרי באכילה חטא האדם' ג בבראשית': לדוג

 .לחמו את להשיג מנת

 

 חוק סוגי

 

 עקרוניות נורמות הקובע חוק. משמעי חד, מוחלט צו – אפודיקטי חוק. 
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 נמסר ולאחריו, אפשרי קרהמ מציג הטקסט, כלומר. במקרה המותנה מפורט חוק – קזואיסטי חוק 

 בכל הדין מה ונמסר, למקרה אפשריות משנה הסתעפויות מוצגות החוק בהמשך. זה במקרה הדין

 . והסתעפות הסתעפות

 

 אלוהות תפישת

 

 .האלים או האל דמות לגבי האמונות מכלולהיא אלוהות תפישת

 

 :במקרא שנמצא התפישות

 אחד באל אמונה -מונותאיזם.  

 רבים באלים אמונה - פוליתאיזם.  

 לשלוט יכול הוא הזה במקום ורק אחד במקום רק קיים האל -מקומית אלוהות . 

 שולט הוא. מקום בכל ושולט מקום בכל קיים הוא, עולמי אל הוא אלוהים  -אוניברסאלית אלוהות 

 . רצה שאלוהים מכיוון קורה, שקורה דבר כל, ההיסטוריה את ומכתיב בעולם

 וגוף צורה בעל אל -גופני אל . 

 וגוף צורה חסר האל - מופשט אל . 

 אלילים עבודת' + ה עבודת': לדוג. שונות אמונות מיזוג – סינקרטיזם. 

 

 קטעים בין קשרים סוגי

 

 שניסוח רצוי. השני בקטע/בפסוק לתוצאה המוביל הגורם מופיע אחד בקטע/בפסוק – ותוצאה סיבה 

 ".לכן... בשל..."; "היא המסקנה/התוצאה לכן... ש כיוון: "כך ייעשה זה קשר לסוג התשובה

 המתקשרת התוצאה אחר ובקטע – מסוים לעניין התנאי מופיע אחד בקטע/בפסוק – ותוצאה תנאי 

  .לתנאי
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 ל בניגוד: "כגון מילים יכלול התשובה שניסוח רצוי. לאחר בניגוד עומד הכתובים אחד – ניגוד ;"...

 .וכדומה" אך"; "זאת לעומת"

 בקטע לעונש החטא יןב או לגמול המעשה בין רעיוני או לשוני קשר קיים – מידה כנגד מידה 

 . אליו שהופניתם

 שהוזכר לחטא העונש אחר קטע/ובפסוק – החטא מופיע אחד בקטע/בפסוק – ועונש חטא. 

 מתגשמת זו ברכה/נבואה אחר ובקטע – ברכה/נבואה מופיעה אחד במקור – והתגשמותה נבואה. 

 עניין אותו של פירוט ולאחריה כלשהו עניין של כללית הצגה מופיעה – ופירוט כלל. 

 והלקח המשמעות – הנמשל אחר בקטע/ובפסוק, המשל מופיע מסוים בקטע/בפסוק – ונמשל משל 

 . מהמשל הנלמד

 ספרותיים אמצעים

 

 משמעות יש מנחה שורש/למילה. הטקסט בתוך החוזרים לשוני שורש או מילה – מנחה מילה 

 . ייחודית

 12ו 3,7,10 :כגון(, קדושה/שלמות) מסוים רעיון המביע סמלי מספר – טיפולוגי מספר 

 הרביעי הפרט או והשלב, דמיון יש הראשונים הפרטים/השלבים בשלושת – "וארבעה שלושה" דגם 

 . יותר ומשמעותי מקודמיו שונה

 אחר לתחום השייכים מונחים לתאר כדי, מסוים לתחום השייכים במונחים שימוש – מטאפורה . 

 או הדימוי' כ באמצעות נעשית ההשוואה כ"בד. שונים מתחומים מונחים שני בין השוואה – ימויד 

 '.וכו כעין, כאילו, כן, כמו: דימוי מילות

 לאל וגם לדומם, לצומח, לחי אנושיות תכונות הענקת – האנשה. 

 לנושא בנוגע מרחיב הטקסט כאשר, לכן. מפורטים בהסברים חוסך כ"בד המקראי הטקסט – פירוט 

 . ההסברים של חשיבותם ומה כוונתו מה להבין יש, מסוים

 באמצעות פעלים ריבוי לזהות יהיה אפשר כ"בד. לפעול מרבה מסוימת דמות כאשר – פעלים ריבוי 

 .לפועל" וי" תוספת

 (., 7' א שמות" )ֹאָתם, ָהָאֶרץ ַוִתָמֵלא; ְמֹאד ִּבְמֹאד--ַעְצמּוַויַ  ְרּבּוַוי   ְשְרצּוַוי   ָפרּו, ִיְשָרֵאל ּוְבֵני': "דוג
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 לדמויות להתייחס יכול הניגוד. הטקסט מתוך העולה משמעותי שוני או סתירה ישנה כאשר – ניגוד ,

 אותו על החוזרים טקסטים מתוך העולים לניגודים לב לשים חשוב'. וכו תיאורים, אירועים, מקומות

 . מידע

 השאלה. תשובה מצריכה אינה ולכן מאליה ברורה עליה שהתשובה שאלה - רטורית שאלה 

'. וכו אירוניה, אבסורד, תמיהה להביע נועדה אלא, רגילה שאלה כמו מידע מבקשת אינה הרטורית

 .הנשאל את ולשכנע קשב עוררל, הנשאל עם שיח דו ליצור תפקידה כללי באופן

 העם כל' "לדו. בסיטואציה המתרחש את להעצים בכדי כללים בתיאורים משתמש המקרא -הגזמה "..

 .." קטן ועד מגדול"

 או דומה משמעות בעלות מילים באמצעות(, יותר או) משפטים בשני רעיון על חזרה – תקבולת 

 ימניה צדה: שרירותי מבנה יש לתקבולת כי לראות חשוב .השני במשפט הרעיון השלמת או, מנוגדת

 '".ב צלע" נקרא התקבולת של השמאלי וצדה'" א צלע" נקרא התקבולת של

 נרדפות במילים' א צלע של הרעיון על חוזרת' ב צלע – נרדפת תקבולת. 

 א צלעל  מנוגדת' ב צלע – ניגודית תקבולת'. 

 ניתרעיו מבחינה' א צלע את משלימה' ב צלע – משלימה תקבולת. 

 את להבין יכול הקורא. ביטוי או מילה חסרים מצלעותיה באחתש נרדפת תקבולת – חסרה תקבולת 

 .הנוספת הצלע על הסתמכות מתוך, חסר איבר בה שיש הצלע

 לסדר הפוך הראשונה בצלע המילים סדר כאשר, נרדפת תקבולת של סוג – כיאסטית תקבולת 

 .השנייה בצלע המילים

 

 קשיים סוגי

 

 וכו פעולתו לאופן, למעמדו, האל הצגת לאופן המתקשר קושי –דתי/תיאולוגי קושי.' 

 וכו רבים-יחיד, נקבה-זכר מבחינת לשונית התאמה אי בטקסט מוצאים כאשר – לשוני קושי.' 

 פעם כצורתן המופיעות מילים, כלומר. יחידאיות במילים להיתקל אפשר, הלשוני הקושי במסגרת

 . משמעותן את לפרש קשה ולכן המקראי הטקסט בכל בלבד אחת
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 וכו נשוא, נושא' לדוג בו וחסרים תחבירית מבחינה שלם אינו המשפט כאשר – תחבירי קושי.' 

 רעיון אותו על או מילה אותה על חזרה כגון, מיותרת כפילות בקטע מופיעה כאשר – כפילות קושי. 

 הזמן רצף מבחינת מסתדר אינו בטקסט המוצג המידע כאשר – כרונולוגי/היסטורי קושי . 

 אחר במקור שהוצג למידע תואם שאינו מידע מציג אחד מקור כאשר – מקורות בין סתירה . 

 

 פרשנויות/  פתרונות סוגי

 

 מהסיבה', פרשנות' גם מכנים אנו במקרא הקשיים של הפתרונות. פתרון גם יש קושי לכל, דבר בכל כמו

 .ך"התנ על שונות ודעות זרמים של פרשנויות אלא קושי לכל אחד פתרון שאין

 

 :פרשנות סוגי בשלושה נעסוק אנו

 המקרא כלומר, האל ידי על שנכתב קדוש טקסט הוא שהמקרא שמכיוון טענו ל"חז -ל"חז פרשנות 

 והם המקראי לטקסט פרשנות מציגים הם לכן. שגיאות בו שיהיו ניתן לא   -האל של דבריו הוא

 נעמוד לא שעליהם) רכיםד בכמה מתאפיינת שלהם הפרשנות. המקרא פסוקי על דבריהם את מבססים

 את מבססים ל"חז. טקסטים בין מעבר כלומר'; טקסטואליות-אינטר' נקרא ביניהם החשוב(. כעת

 הספרים בין קשר יש אז האל ידי על נכתב כולו שהמקרא מכיוון. מקרא פסוקי על בעיקר טענותיהם

 ל"שחז מה וזה .המקראי בטקסט לקשיים רמזים למצוא ניתן הספרים בין קשר יש אם. השונים

 לאותו מתייחס ואינו הספר מאותו לא הוא אם גם, אחר פסוק פי על אחד פסוק מפרשים הם: עושים

 . דתית -מסורתית פרשנות היא ל"חז של הפרשנות. נושא

 

 לספירה 11- 13 במאות שחיו, מסורתיים מקרא פרשני של פרשנות זוהי -הביניים ימי פרשנות  .

 ולעיתים ל"חז של הפרשנות את מכירים אלה פרשנים. ועוד ן"רמב, ם"רמב, ק"רד, י"רש: ביניהם

' הפשט דרך' על פעמים הרבה אותה ומבססים משלהם פרשנות מוסיפים גם הם אך. עליה מתבססים
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 של הלשון חקר פי על כלומר -הלשון דרך ועל( נוספים רבדים ללא הפסוקים של קריאה כלומר)

 . מסורתית לפרשנות גם נחשבת שלהם הפרשנות. במקרא השונות השפות

 מחברים בידי שנכתבה היסטורית-ספרותית יצירה במקרא הרואה גישה – המודרני המקרא חקר 

 גישה – המקורות תורת היא אותם שמנחה הדעה.  שונות בתקופות, שונות תפישות בעלי, שונים

 בעלי שונים אנשים יביד, שונים בזמנים שנכתבו שונים מקורות מארבעה מורכבת התורה כי הגורסת

 יחד שולבו שהם היא וההשערה, J ,E ,D ,P: הם המקורות. ייחודיים וסגנונות נבדלות דתיות תפישות

 .הספרים עורכי בידי בהדרגה
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 וסיפורי האנושות ראשית סיפורי. 1

 הבריאה
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 הקדמה - האנושות ראשית לילותע
 מתארים א"י-'א בפרקים הסיפורים. האנושות תחילתו העולם ימי בריאת סיפור את מספר בראשית ספר

 הם אלה סיפורים. בעולם הראשונים האדם בני של וקורותיהם תולדותיהם ואת, העולם נברא כיצד

 מי: לדוגמה. זה בעולם חייהם ועל, אותם הסובב העולם על עצמם את אדם בני ששאלו ,לשאלות תשובות

 בין ההפרדה נובעת מהמ ?הזה בעולם האדם מעמד מהו? העולם ובין בינו שרהק מה ?הבורא האל הוא

 נותן סיפור כל. רבות שאלות ועוד ?הישרדות של מתמיד במאמץ כרוכים האדם חיי מדוע ?וגברים נשים

 השקפת: לזמנה ייחודית עולם להשקפת מתגבש התשובות ורצף, שאלות לכמה או אחת לשאלה מענה

 על לענות כדי רק מתוארת אינה העולם בריאת, מסורתיים פרשנים לדעת. העולם של ראשיתו על המקרא

' ה של חסדו את להצדיק וכדי, אותה ולבסס' בה האמונה את להעמיק כדי אלא, פילוסופיות שאלות

 . כרצונו לנהלו רשאי העולם את שברא שמי, בטיעון לישראל
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 הראשון הבריאה סיפור: 'א פרק בראשית  1.1

 ְפֵני-ַעל, ְוֹחֶשְך, ָוֹבהּו ֹתהּו ָהְיָתה, ְוָהָאֶרץ ב  .ָהָאֶרץ ְוֵאת, ַהָשַמִים ֵאת, ֱאֹלִהים ָּבָרא, ְּבֵראִשית א

 ַוַיְרא ד  .אֹור-ַוְיִהי; אֹור ְיִהי, ֱאֹלִהים ַויֹאֶמר ג  .ַהָמִים ְפֵני-ַעל ְמַרֶחֶפת, ֱאֹלִהים ְורּוחַַ; ְתהֹום

, יֹום ָלאֹור ֱאֹלִהים ַוִיְקָרא ה  .ַהֹחֶשְך ּוֵבין ָהאֹור ֵּבין, ֱאֹלִהים ְבֵדלַויַַ; טֹוב-ִכי, ָהאֹור-ֶאת ֱאֹלִהים

 {פ}  .ֶאָחד יֹום, ֹבֶקר-ַוְיִהי ֶעֶרב-ַוְיִהי; ָלְיָלה ָקָרא ְוַלֹחֶשְך

, ָהָרִקיעַַ-ֶאת, ֱאֹלִהים ַיַעשוַַ ז  .ָלָמִים ַמִים ֵּבין, ַמְבִדיל ִויִהי, ַהָמִים ְּבתֹוְך ָרִקיעַַ ְיִהי, ֱאֹלִהים ַויֹאֶמר ו

 ֱאֹלִהים ַוִיְקָרא ח  .ֵכן-ַוְיִהי; ָלָרִקיעַַ ֵמַעל ֲאֶשר ַהַמִים ּוֵבין, ָלָרִקיעַַ ִמַתַחת ֲאֶשר ַהַמִים ֵּבין ַוַיְבֵדל

 {פ}  .ֵשִני יֹום, ֹבֶקר-ַוְיִהי ֶעֶרב-ַוְיִהי; ָשָמִים, ָלָרִקיעַַ

וּו, ֱאֹלִהים ַויֹאֶמר ט קָּ  ַוִיְקָרא י  .ֵכן-ַוְיִהי; ַהַיָּבָשה, ְוֵתָרֶאה, ֶאָחד ָמקֹום-ֶאל ַהָשַמִים ִמַתַחת ַהַמִים י 

 ַתְדֵשא, ֱאֹלִהים ַויֹאֶמר יא .טֹוב-ִכי, ֱאֹלִהים ַוַיְרא; ַיִמים ָקָרא ַהַמִים ּוְלִמְקֵוה, ֶאֶרץ ַלַיָּבָשה ֱאֹלִהים

-ַוְיִהי; ָהָאֶרץ-ַעל בֹו-ַזְרעֹו ֲאֶשר, ְלִמינֹו ְפִרי ֹעֶשה ְפִרי ֵעץ, ֶזַרע ַמְזִריעַַ בֵעשֶַ ֶדֶשא ָהָאֶרץ

 ַוַיְרא; ְלִמיֵנהּו, בֹו-ַזְרעֹו ֲאֶשר ְפִרי-ֹעֶשה ְוֵעץ, ְלִמיֵנהּו, ֶזַרע ַמְזִריעַַ ֵעֶשב ֶדֶשא ָהָאֶרץ ַותֹוֵצא יב  .ֵכן

 {פ}  .ְשִליִשי יֹום, ֹבֶקר-ַוְיִהי ֶעֶרב-ִהיַויְַ יג  .טֹוב-ִכי, ֱאֹלִהים

 ְלֹאֹתת ְוָהיּו; ַהָלְיָלה ּוֵבין ַהיֹום ֵּבין, ְלַהְבִדיל, ַהָשַמִים ִּבְרִקיעַַ ְמֹאֹרת ְיִהי, ֱאֹלִהים ַויֹאֶמר יד

ים -ַוְיִהי; ָהָאֶרץ-ַעל ָהִאירלְַ, ַהָשַמִים ִּבְרִקיעַַ ִלְמאֹוֹרת ְוָהיּו טו  .ְוָשִנים ּוְלָיִמים, ּוְלמֹוֲעד 

 ַהָמאֹור-ְוֶאת, ַהיֹום ְלֶמְמֶשֶלת, ַהָגֹדל ַהָמאֹור-ֶאת  :ַהְגֹדִלים ַהְמֹאֹרת ְשֵני-ֶאת, ֱאֹלִהים ַוַיַעש טז  .ֵכן

-ַעל, ְלָהִאיר, ָמִיםַהשַָ ִּבְרִקיעַַ, ֱאֹלִהים ֹאָתם ַוִיֵתן יז  .ַהכֹוָכִבים ְוֵאת, ַהַלְיָלה ְלֶמְמֶשֶלת ַהָקֹטן
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-ִכי, ֱאֹלִהים ַוַיְרא; ַהֹחֶשְך ּוֵבין ָהאֹור ֵּבין, ּוְלַהְבִדיל, ּוַבַלְיָלה ַּביֹום, ְוִלְמֹשל יח  .ָהָאֶרץ

 {פ}  .ְרִביִעי יֹום, ֹבֶקר-ַוְיִהי ֶעֶרב-ַוְיִהי יט  .טֹוב

ְשְרצּו--ֱאֹלִהים ַויֹאֶמר כ  ְרִקיעַַ ְפֵני-ַעל, ָהָאֶרץ-ַעל ְיעֹוֵפף ְועֹוף; ַחָיה ֶנֶפש ֶשֶרץ, ַהַמִים י 

 ַהַמִים ָשְרצּו ֲאֶשר ָהֹרֶמֶשת ַהַחָיה ֶנֶפש-ָכל ְוֵאת; ַהְגֹדִלים ַהַתִניִנם-ֶאת, ֱאֹלִהים ַוִיְבָרא כא  .ַהָשָמִים

 ְפרּו  :ֵלאֹמר, ֱאֹלִהים ֹאָתם ַוְיָבֶרְך כב  .טֹוב-יכִַ, ֱאֹלִהים ַוַיְרא, ְלִמיֵנהּו ָכָנף עֹוף-ָכל ְוֵאת, ְלִמיֵנֶהם

ֶרב, ְוָהעֹוף, ַּבַיִמים ַהַמִים-ֶאת ּוִמְלאּו, ּוְרבּו  {פ}  .ֲחִמיִשי יֹום, ֹבֶקר-ַוְיִהי ֶעֶרב-ַוְיִהי כג  .ָּבָאֶרץ י 

-ַוְיִהי; ְלִמיָנּה, ֶאֶרץ-ְוַחְיתֹו ָוֶרֶמש ְּבֵהָמה, ְלִמיָנּה ַחָיה ֶנֶפש ָהָאֶרץ תֹוֵצא, ֱאֹלִהים ַויֹאֶמר כד

; ְלִמיֵנהּו, ָהֲאָדָמה ֶרֶמש-ָכל ְוֵאת, ְלִמיָנּה ַהְּבֵהָמה-ְוֶאת, ְלִמיָנּה ָהָאֶרץ ַחַית-ֶאת ֱאֹלִהים ַוַיַעש כה  .ֵכן

ְרּדּו; ְדמּוֵתנּוכִַ ְּבַצְלֵמנּו ָאָדם ַנֲעֶשה, ֱאֹלִהים ַויֹאֶמר כו  .טֹוב-ִכי, ֱאֹלִהים ַוַיְרא  ּוְבעֹוף ַהָים ִבְדַגת ְוי 

 ָהָאָדם-ֶאת ֱאֹלִהים ַוִיְבָרא כז  .ָהָאֶרץ-ַעל ָהֹרֵמש, ָהֶרֶמש-ּוְבָכל, ָהָאֶרץ-ּוְבָכל ּוַבְּבֵהָמה, ַהָשַמִים

 ָלֶהם ַויֹאֶמר, ֱאֹלִהים, ֹאָתם ַוְיָבֶרְך כח  .ֹאָתם ָּבָרא, ּוְנֵקָבה ָזָכר  :ֹאתֹו ָּבָרא ֱאֹלִהים ְּבֶצֶלם, ְּבַצְלמֹו

הַָ, ָהָאֶרץ-ֶאת ּוִמְלאּו ּוְרבּו ְפרּו ֱאֹלִהים  ָהֹרֶמֶשת, ַחָיה-ּוְבָכל, ַהָשַמִים ּוְבעֹוף, ַהָים ִּבְדַגת ּוְרדּו; ְוִכְבשֻׁ

, ָהָאֶרץ-ָכל ְפֵני-ַעל ֲאֶשר ֶזַרע ֹזֵרעַַ ֵעֶשב-ָכל-ֶאת ָלֶכם ָנַתִתי ִהֵנה, ֱאֹלִהים ַויֹאֶמר כט  .ָהָאֶרץ-ַעל

 עֹוף-ּוְלָכל ָהָאֶרץ ַחַית-ּוְלָכל ל  .ְלָאְכָלה, ִיְהֶיה ָלֶכם  :ָזַרע ֹזֵרעַַ, ֵעץ-ְפִרי ּבֹו-ֲאֶשר ָהֵעץ-ָכל-ְוֶאת

-ְיִהיוַַ; ְלָאְכָלה, ֵעֶשב ֶיֶרק-ָכל-ֶאת, ַחָיה ֶנֶפש ּבֹו-ֲאֶשר, ָהָאֶרץ-ַעל רֹוֵמש ּוְלֹכל ַהָשַמִים

ַ  .ַהִשִשי יֹום, ֹבֶקר-ַוְיִהי ֶעֶרב-ַוְיִהי; ְמֹאד טֹוב-ְוִהֵנה, ָעָשה ֲאֶשר-ָכל-ֶאת ֱאֹלִהים ַוַיְרא לא  .ֵכן

 

וּו קָּ  .ייאספו – י 
  .כסימנים ישמשו – ְלֹאֹתת

ְשְרצּו  . חיים בבעלי יתמלאו – י 
ֶרב  . יתרבה – י 
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ים ְרּדּו .  חקלאיים החגים את לקבוע – ּוְלמֹוֲעד   .ישלטו – ְוי 

 

 פתיחה:  2-1 פסוקים

 

 השמיים) העולם את לברוא אלוהים ביקש כאשר. העולם בריאת שלפני המצב מתואר הפתיחה סוקיבפ

ֹבהּו ֹתהּו ָהְיָתה, ָהָאֶרץוְַ " ובוהו תוהו רק לפניו היו(, כולו העולם את מייצגים והארץ  גולמי חומר)= .."וָּ

; ְתהֹום ְפֵני-ַעל, ְוֹחֶשְך" אלוהים רוח ריחפה אלה כל ומעל, ומים תהום, חושך(, ומשמעות צורה חסר

 . ".ַהָמִים ְפֵני-ַעל ְמַרֶחֶפת, ֱאֹלִהים ְורּוחַַ

 

 :דברים לשני מרמז זה תיאור

 רוח, הגולמי בחומר משמעות וחוסר סדר חוסר של במצב גם - והיגיון סדר חוסר קיים היה בעולם .א

 .הזה במצב גם שולט אלוהים, כלומר. והיסודות החומרים כל מעל מרחפת אלוהים

 :בריאה של סוגים שני ישנם -הבריאה סוג .ב

 חומרי לרשותו עמדו כבר, הבריאה למלאכת אלוהים ניגש כאשר, כלומר ".מיש יש" בריאה .1

 יסודות היו העולם בריאת שלפני מבינים אנו מכאן .העולם את יצר םמה, מים למשל כמו, גלם

 . העולם את אלוהים ברא שמהם בסיסיים

 בריאת לפני דבר קיים היה שלא הטוענים יש. מכלום בריאה, כלומר ".מאין יש" בריאה  .2

 . העולם את ברא הוא ומהם היסודות את ברא אלוהים .העולם

 

 האור בריאת: הראשון היום – 5-3 פסוקים
 

 כמו, האור בריאת. האור הוא בורא שאלוהים הראשון הדבר –" אֹור-ַוְיִהי; אֹור ְיִהי, ֱאֹלִהים ַויֹאֶמר" - 3

 ועוצמתו כוחו את משקף זה דבר. ממשית בעשייה ולא אמירה באמצעות נעשה', א בפרק הבריאות שאר
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 אור איננו הראשון היום שאור, לציין יש". טוב כי" מאלוהים ציון מקבלת האור בריאת. אלוהים של

 . הבריאה אור אלא, (הרביעי ביום נבראה השמש) השמש

 .החושך לבין האור בין מבדיל' ה – 4

 יום לאור קורא אלוהים" ֶאָחד יֹום, ֹבֶקר-ַוְיִהי ֶרבעֶַ-ַוְיִהי; ָלְיָלה ָקָרא ְוַלֹחֶשְך, יֹום ָלאֹור ֱאֹלִהים ַוִיְקָרא" - 5

 והחושך האור את שברא הוא אלוהים -ושייכות בעלות מסמלת במקרא שם קריאת. לילה קרא ולחושך

 .  שמות להם והעניק

 עד מבוקר ולא(, לערב מערב) השמש שקיעת ועד השמש משקיעת היום אל להתייחס  מקובל ביהדות

 "(.בוקר ויהי ערב ויהי)" לבוקר בהער את מקדים שהמחבר אהי לכך הסיבה .ערב

 הימים הרי"? הראשון היום" ולא" אחד יום" הראשון היום נקרא מדוע: קושי מעורר" אחד יום" הביטוי

 .הלאה וכן רביעי, שלישי, שני יום נקראים הבאים

 . ובודד יחיד היה הראשון היום, הבאים הימים נבראו לא עוד כל: הפתרון

 הרקיע בריאת: השני היום – 8-6 פסוקים
 

-ַוְיִהי; ָשָמִים, ָלָרִקיעַַ ֱאֹלִהים ַוִיְקָרא]...[  ָלָמִים ַמִים ֵּבין, ַמְבִדיל ִויִהי, ַהָמִים ְּבתֹוְך ָרִקיעַַ ְיִהי, ֱאֹלִהים ַויֹאֶמר"

 יוצר הוא. שמיםה את כלומר, העליונים המים את בורא אלוהים השני ביום –" ֵשִני יֹום, ֹבֶקר-ַוְיִהי ֶעֶרב

 השכבות שתי בין. תחתונים ומים עליונים מים: שכבות לשתי בעולם המים הפרדת ידי על השמים את

 . השני היום מלאכת מסתיימת ובכך", שמים" לרקיע אלוהים קורא אז .הרקיע מפריד

  "?טוב כי" אומר אינו אלוהים השני היום בסוף מדוע: קושי הוא גם מעורר זה פסוק

 מלאכת הסתיימה לא עדיין השני ביום. שהסתיימה מלאכה על רק" טוב כי" אומר אלוהים: הפתרון

 ". טוב כי" נאמר לא ולכן, במים הבריאה

 הצמחייה ובריאת האדמה גילו: השלישי היום – 13-9 פסוקים
 

 ֱאֹלִהים ַוִיְקָרא .ֵכן-ַוְיִהי; ַהַיָּבָשה, ְוֵתָרֶאה, ֶאָחד ָמקֹום-ֶאל ַהָשַמִים ִמַתַחת ַהַמִים ִיָקוּו, ֱאֹלִהים ַויֹאֶמר" - 9

 מלאכת, כאמור, נמשכת השלישי ביום –" טֹוב-ִכי, ֱאֹלִהים ַוַיְרא; ַיִמים ָקָרא ַהַמִים ּוְלִמְקֵוה, ֶאֶרץ ַלַיָּבָשה
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