בס"ד
מקורות לשיעור בעניין בריאת העולם
 .1רש"י בראשית פרק א פסוק א
בראשית ברא  -אין המקרא הזה אומר אלא דרשני,ה כמו שדרשוהו רבותינו ז"ל בשביל התורה שנקראת (משלי ח כב) ראשית
דרכו,ו ובשביל ישראל שנקראו (ירמיה ב ג) ראשית תבואתו .ואם באת לפרשו כפשוטוז כך פרשהו בראשית בריאת שמים וארץ
והארץ היתה תהו ובהו וחשך ויאמר אלהים יהי אור .ולא בא המקרא להורות סדר הבריאה לומר שאלו קדמו ,שאם בא להורות
כך ,היה לו לכתוב בראשונה ברא את השמים וגו' ,שאין לך ראשית במקרא שאינו דבוק לתיבה של אחריו ,כמו (שם כו א)
בראשית ממלכות יהויקים( ,בראשית י י) ראשית ממלכתו( ,דברים יח ד) ראשית דגנך ,אף כאן אתה אומר בראשית ברא אלהים
וגו' ,כמו בראשית ברוא.
 .2רש"י בראשית פרק א פסוק א
ברא אלהים  -ולא אמר ברא ה',מ שבתחלה עלה במחשבה לבראתו במדת הדין ,ראה שאין העולם מתקיים ,הקדים מדת רחמים
ושתפה למדת הדין ,היינו דכתיבנ (להלן ב ד) ביום עשות ה' אלהים ארץ ושמים:
 .3בראשית פרק כט
אתָָֽה:
קב ְּב ָרחל שבַ ע ָשנים וַ י ְּהיו ְּבעינָ יו ְּכיָ מים אֲ חָ דים ְּב ַאהֲ בָ ת ֹו ֹ
(כ) וַ ַיעֲ ֹבד יַעֲ ֹ
 .4בראשית פרק א
(א) ְּבראשית ָב ָרא אֱ לֹהים א ֵ֥ת הַ ָש ַמים ְּוא ֵ֥ת הָ ָ ָֽארץ:
ל־פנֵ֥י הַ ָ ָֽמים:
ל־פני ְּתה ֹום ְּורוחַ אֱ לֹהים ְּמ ַרחפת ַע ְּ
תהו וָ ֹבהו ְּו ֹחש ְּך ַע ְּ
(ב) ְּוהָ ָ ָ֗ארץ ָהיְּ תָ ֵ֥ה ֹ
י־א ֹור:
(ג) וַ ֵֹ֥יאמר אֱ לֹהים יְּ הי א ֹור ַ ָֽויְּ ה ָֽ
 .5ישעיהו פרק מו
(י) ַמגיד ָֽמראשית ַאחֲרית ומקדם אֲ שר לֹא־נַ עֲ שו אֹמר עֲ צָ תי ָתקום ְּו ָכל־ח ְּפצי אעֱ שָֽה:
 .6תלמוד בבלי מסכת פסחים דף נד עמוד א
שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם ,ואלו הן :תורה ,ותשובה ,וגן עדן ,וגיהנם ,וכסא הכבוד ,ובית המקדש ,ושמו של
משיח .תורה  -דכתיב ה' קנני ראשית דרכו .תשובה  -דכתיב בטרם הרים ילדו וכתיב תשב אנוש עד דכא ותאמר שובו בני אדם.
 .7טבלת הבריאה
היום הראשון " -ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור"
היום השני -

"ויאמר אלוקים יהי רקיע ...ויעש אלוקים את הרקיע"

היום השלישי "ויאמר אלוקים תדשא הארץ דשא עשב מזריע זרע ...ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע למינהו"
היום הרביעי " -ויאמר אלוקים יהי מאורות ברקיע השמיים ...ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים"
היום החמישי  " -ויאמר אלוקים ישרצו המים שרץ נפש חיה ועוף יעופף על הארץ ...ויברא אלוקים את התנינים הגדולים ואת כל
נפש החיה הרומשת ...ואת כל עוף כנף למינהו"
היום השישי  " -ויאמר אלוקים תוצא הארץ נפש חיה למינה בהמה ורמש וחיתו ארץ ...ויעש אלוקים את חית הארץ למינה ואת
הבהמה למינה ואת כל רמש האדמה למינהו"
 .8בראשית פרק ב
חיה:
(ז) ַֽ .................ויְהי ַָֽה ָא ָדם ְלנפש ָ ַֽ

ϭ

 .9ישעיהו פרק נט
ת־כבוֹ ד ֹו
ת־שם ְיקֹ ָוק וממזְרח־שמש א ְ
ֵׁ֣
(יט) וְ ַֽ י ְיראו ַֽממעֲ ָרב א

 .11משנה מסכת יומא פרק ג
והן עונין אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד:
 .11בראשית פרק א
י־כן:
(כד) ו ֵׁ֣ ֹיאמר אֱ לֹהים תוֹ צא הָ ָארץ נפש חיָה ְלמי ָנה ְבה ָמה וָרמש וְ ַֽחיְתוֹ ־ארץ ְלמ ָינה ַֽויְה ַֽ
(כה) ֵׁ֣ויעש אֱ לֹהים את־חית הָ ָארץ ְלמי ָנה וְ את־ה ְבה ָמה ְלמי ָנה וְ את ָכל־רמש ַָֽהאֲ ָד ָמה ְלמינהו וי ְרא אֱ לֹהים כי־ ַֽטוֹ ב
 .12בראשית פרק ב
חיה:
ן־האֲ ָד ָמה ויפח ְבא ָפיו נ ְש ֵׁ֣מת חיים ַֽויְהי ַָֽה ָא ָדם ְלנפש ָ ַֽ
ת־ה ָא ָדם ָעפָ ר מ ֵָׁ֣
(ז) וייצר ְיקֹ ָוק אֱ לֹהים א ַָֽ
 .13בראשית פרק ג
אכלו מכֹל עץ
ת ְ
י־א ֵׁ֣מר אֱ לֹהים ֵׁ֣לֹא ַֽ ֹ
ל־הא ָשה ַ֚אף ַֽכ ָ
ק ֵֹׁ֣וק אֱ לֹהים ויֹאמר א ֵָׁ֣
חית ה ָשדה אֲ שר ָע ָשה ְי ָ
(א) וְ הנָחָ ש הָ ָ ֵׁ֣ יה ָערום מכֹל ֵׁ֣
ה ָ ַֽגן:
 .14תרגום אונקלוס בראשית פרק ג
(א) וחויא הוה חכים [ערים] מכל חית ברא דעבד יי אלהים ואמר לאתתא בקושטא ארי אמר יי לא תיכלון מכל אילן
גנתא:
 .15בראשית פרק א
(כו) ו ֵׁ֣ ֹיאמר אֱ לֹהים ַֽנעֲ שה ָא ָדם ְבצ ְלמנו כ ְדמותנו וְ י ְרדו ב ְדגת ה ָים ו ְב ֵׁ֣עוֹ ף ה ָשמים וב ְבה ָמה ו ְבכָ ל־הָ ָארץ ו ְבכָ ל־ הָ רמש ַָֽהרֹמש
על־הָ ָ ַֽארץ:
 .16בראשית פרק א
אתַָֽם:
ת־ה ָא ָדם ְבצ ְלמוֹ ְבצלם אֱ לֹהים ָב ָ ֵׁ֣רא אֹתוֹ ז ָָכר ונְ קבָ ה ָב ָרא ֹ
(כז) וי ְב ָרא אֱ לֹהים׀ א ַָֽ
 .17בראשית פרק א
בקר יוֹ ם הש ַֽשי:
אד ַֽויְהי־ערב ַֽויְהי־ ֹ
ת־כל־אֲ שֵׁ֣ר ָע ָשה וְ הנה־טוֹ ב ְמ ֹ
(לא) וי ְרא אֱ לֹהים א ָ
 .18בראשית פרק ב
ר־ב ָרא אֱ לֹהים לעֲ ַֽשוֹ ת:
אכתוֹ אֲ ש ָ
ל־מל ְ
(ג) ויְבָ ר ְך אֱ לֹהים את־יֵׁ֣וֹ ם ה ְשביעי ויְקדש אֹתוֹ ֵׁ֣כי בוֹ ָשבת מ ָכ ְ

Ϯ

