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 בס"ד

 כיצד ספר בראשית מתחבר לחמשה חומשי תורה?

 ד"ר חזות גבריאל

 דף מקורות לשיעור בפילוסופיה יהודית

  בראשית פרק א. 1
 

ֶרץ: ָֽ אָּ ת הָּ ֵאֵ֥ ִים וְּ ַמִׁ֖ ת ַהשָּ ים ֵאֵ֥ א ֱאֹלִהִ֑ ָ֣ רָּ ית בָּ ֵראִשִׁ֖  )א( בְּ
 
  בראשית פרק נ. 2
 

ֶשר  ֶעִׁ֖ ה וָּ ֵ֥ ף ֶבן־ֵמאָּ ת יֹוֵסֵ֔ ָ֣מָּ ִים:)כו( ַויָּ ָֽ רָּ ִמצְּ ֹון בְּ רִׁ֖ אָּ יֶשם בָּ ֹו ַוִיֵ֥ ּו ֹאתֵ֔ טָ֣ ִנִ֑ים ַוַיַחנְּ  שָּ
 
  שמות פרק א. 3
 

אּו: ָֽ ֹו בָּ יש ּוֵביתִׁ֖ ב ִאֵ֥ ת ַיֲעֹקֵ֔ ה ֵאָ֣ מָּ יְּ ִ֑ רָּ ים ִמצְּ ִאִׁ֖ ל ַהבָּ ֵאֵ֔ רָּ ֵנָ֣י ִישְּ מֹות בְּ ֶלה שְּ ֵאֵ֗  )א( וְּ
 
 
  ה פרק בראשית הירש ר"רש. 4
 
 גם מניחים אנחנו. קין בני דורות את שמנה כדרך -, למך עד הדורות סדר את כאן מונה הוא( כז - ד)

 תמיד היה הבנים ואופי, נביאים היו שהאבות, לומר צורך אין כך לשם. לשמות משמעות שיש, כאן
 שם על קראו האב אולי", אנוש" בבחינת היה עצמו שאנוש, להניח צורך אין, לדוגמה, כך. כשמם

 בני שמות בין - הקלים השינויים למרות - בולט דמיון יש. שעה באותה התגלה שכבר, הדור אופי
 - מתושלח; מחייאל - מהללאל; חנוך - חנוך; עירד - ירד; קין - קינן: קין בני שמות לבין שת

; מתושאל, מחייאל, עירד, חנוך, קין: וירוד הלוך הלכו קין בני דורות, אולם. למך - למך; מתושאל
 ואילו. בימיו להתפתח שהחלה התרבות למרות -" הבל" כולם על וקורא, למך עומד הדורות בסוף

 מבשר והוא, למך עומד בסופם גם; לטוב ומרע לרע מטוב - הסעיפים שני על פסחו שת בני דורות
 מהלל אחריו', ה מדרך וסר ירד הדור: קין אל קרוב -, קינן בא אנוש אחרי. הנחמה בשורת את לדור

 הפקרת: מתושלח; חדשה התעלות: חנוך; חדשה ירידה: ירד אחריו; האל אל התעלות: אל -
 .הזאת ההתפתחות במהלך עתה נתבונן. למך בא הדורות בסוף; ההמונים

 בא שת אחרי

ַען.. 5 נָּ ם הּוא ֲאִבי כְּ חָּ יֶָּפת, וְּ ם וָּ חָּ ה, ֵשם וְּ ִאים ִמן ַהֵתבָּ ֵני ֹנַח ַהֹיצְּ יּו בְּ  ַוִיהְּ

  בראשית פרק יא.6

נִ֑ )לא(  ם בְּ ָ֣ רָּ ֶשת ַאבְּ ֹו ֵאִׁ֖ תֵ֔ י ַכלָּ ַרָ֣ ֵאת שָּ ֹו וְּ נֵ֔ ן ֶבן־בְּ רָּ ֶאת־֤לֹוט ֶבן־הָּ ֹו וְּ נֵ֗ ם בְּ ָ֣ רָּ ַרח ֶאת־ַאבְּ ח ֶתֶּ֜ ם ַוִיַקַּ֨ ּו ִאתֶָּּ֜ אַּ֨ ֹו ַוֵיצְּ
ם: ָֽ בּו שָּ ן ַוֵיֵ֥שְּ ִׁ֖ רָּ אּו ַעד־חָּ ֹבֵ֥ ַען ַויָּ ַנֵ֔ ה כְּ צָּ רְּ ֶכת ַאָ֣ ֶלַּ֨ ים לָּ ִדֵ֗ ּור ַכשְּ  ֵמאָ֣

  בבראשית פרק י. 7

ר ַארְּ  ֶרץ ֲאֶשֵ֥ ִׁ֖ אָּ יך ֶאל־הָּ ִבִ֑ ית אָּ ךִׁ֖ ּוִמֵבָ֣ תְּ ֹוַלדְּ ךֵ֥ ּוִממָֽ צְּ ךָ֛ ֵמַארְּ ם ֶלְך־לְּ ֵ֔ רָּ ק ֶאל־ַאבְּ קֹוָּ אֶמר יְּ ֹ֤ ךָּ:)א( ַוי  ֶאָֽ

ה: ָֽ כָּ רָּ ֵיִׁ֖ה בְּ ך ֶוהְּ ֶמִ֑ ה שְּ ִׁ֖ לָּ ךֵ֔ ַוֲאַגדְּ ֶרכְּ ָ֣ ֹול ַוֲאבָּ דֵ֔ ֹוי גָּ גָ֣ ך לְּ ֶעשְּ ֶאָֽ  )ב( וְּ

  בראשית פרק כג .8

ה:)א( ַויִ  ָֽ רָּ ֵניִׁ֖ ַחֵיֵ֥י שָּ ִנִ֑ים שְּ ַבע שָּ ֶשָ֣ ִׁ֖ה וְּ נָּ ים שָּ ִרֵ֥ ֶעשְּ ָ֛ה וְּ נָּ ה שָּ ֵ֥ ה ֵמאָּ ֵ֔ רָּ יּו ַחֵיָ֣י שָּ  הְּ

לִ  ה וְּ ִׁ֖ רָּ שָּ ד לְּ ֹפֵ֥ ם ִלסְּ הֵָּ֔ רָּ ִַ֑ען ַויָּבֹא ַאבְּ נָּ ֶרץ כְּ ֶאָ֣ ֹון בְּ רִׁ֖ וא ֶחבְּ ע ִהֵ֥ ַבָ֛ ַיֵ֥ת ַארְּ ִקרְּ ה בְּ ֵ֗ רָּ ת שָּ מָּ ָ֣ ּה:)ב( ַותָּ ָֽ ֹכתָּ  בְּ

ם ַא  ר:)ג( ַויָּקָּ ת ֵלאֹמָֽ ֵני־ֵחִׁ֖ ר ֶאל־בְּ ַדֵבֵ֥ ֹו ַויְּ ֵנָ֣י ֵמתִ֑ ל פְּ ם ֵמַעִׁ֖ הֵָּ֔ רָּ  בְּ

ָֽי: נָּ פָּ י ִמלְּ ה ֵמִתִׁ֖ ֵ֥ רָּ בְּ ֶאקְּ ם וְּ ֶכֵ֔ י ֲאֻחַזת־ֶקֶבר ִעמָּ ּו ִל֤ נַּ֨ ם תְּ ֶכִ֑ י ִעמָּ ֹנִכִׁ֖ ב אָּ ֵ֥ תֹושָּ  )ד( ֵגר־וְּ
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  בראשית פרק לו. 9

ֶרץ  ֶאָ֣ ּו בְּ כִׁ֖ לְּ ר מָּ ים ֲאֶשֵ֥ ִכֵ֔ לָּ ֵאֶלה ַהמְּ ל:)לא( וְּ ֵאָֽ רָּ ֵנֵ֥י ִישְּ ֶלְך ִלבְּ ְך־ֶמִׁ֖ לָּ ֵנֵ֥י מְּ ֹום ִלפְּ  ֱאדִ֑

ה: בָּ ָֽ הָּ ֹו ִדנְּ ם ִעירִׁ֖ ֵשֵ֥ ֹור וְּ עִ֑ ַלע ֶבן־בְּ ֹום ֶבִׁ֖ ְך ֶבֱאדֵ֔ ֹלָ֣  )לב( ַוִימְּ

ה: ָֽ רָּ צְּ ֶַ֖רח ִמבָּ ב ֶבן־ֶזִׁ֖ ֵ֥ יו יֹובָּ תֵָּ֔ ְך ַתחְּ ֹלָ֣ ַלע ַוִימְּ ִ֑ ת בָּ ִׁ֖מָּ  )לג( ַויָּ

  בראשית פרק לז. 10

אֶמר ֲאֵליֶהִ֑  ִֹׁ֖ ִתי:)ו( ַוי מְּ ָֽ לָּ ר חָּ ה ֲאֶשֵ֥ ֹום ַהֶזִׁ֖ א ַהֲחלֵ֥ עּו־נָָּ֕  ם ִשמְּ

ִהֵנ֤ה  ה וְּ בָּ ִ֑ ַגם־ִנצָּ י וְּ ִתִׁ֖ ה ֲאֻלמָּ מָּ ֵ֥ ִהֵנָ֛ה קָּ ה וְּ ֶדֵ֔ ֹוְך ַהשָּ תָ֣ ים ֲאֻלִמים בְּ ִמ֤ ַאלְּ נּו מְּ חְּ ִהֵנה ֲאַנֶּ֜ ָּ )ז( וְְּ֠ ין ַתֲחֶוִׁ֖ שְּ ם ַוִתָֽ ֵתיֶכֵ֔ ה ֲאֻלֹמָ֣ ֻסֶבינָּ תְּ
י: ִתָֽ  ַלֲאֻלמָּ

 ֹ֤ ֹו ַעל־ֲחֹל)ח( ַוי א ֹאתֵ֔ ָֹ֣ נ פּו עֹוד שְּ נּו ַויֹוִס֤ ִ֑ ל בָּ ֹשִׁ֖ ֹול ִתמְּ שֵ֥ ינּו ִאם־מָּ ֵלֵ֔ ֹלְך עָּ ֹ֤לְך ִתמְּ יו ֲהמָּ רּו לֹו ֶאחֵָּ֔ יו:אמְּ ָֽ רָּ בָּ ַעל־דְּ יו וְּ ִׁ֖  ֹמתָּ

י ֲחלֹום  ִתָֽ מְּ ַל֤ ה חָּ אֶמר ִהֵנַּ֨ ֵֹ֗ יו ַוי ִ֑ ֶאחָּ ֹו לְּ ר ֹאתִׁ֖ ַסֵפֵ֥ ר ַויְּ ֹום ַאֵחֵ֔ ם עֹוד ֲחלָ֣ ים )ט( ַוַיֲחֹלֵ֥ ִבֵ֔ ֹוכָּ ר כָֽ שָּ ד עָּ ַאַח֤ ַח וְּ ֵרֵ֗ ַהיָּ ֶמש וְּ ִהֵנֵּ֧ה ַהֶשָ֣ ֹוד וְּ  עֵ֔
י: ים ִלָֽ ַתֲחִוִׁ֖ שְּ  ִמָֽ

תָּ  מְּ ִ֑ לָּ ר חָּ ה ֲאֶשָ֣ ֹום ַהֶזִׁ֖ ה ַהֲחלֵ֥ ָ֛ ֹו מָּ אֶמר לֵ֔ ָֹ֣ יו ַוי ִבֵ֔ ֹו אָּ ַער־בָ֣ י֒ו ַוִיגְּ ֶאל־ֶאחָּ ִביו וְּ ר ֶאל־אָּ ַסֵפָ֣ ךָ֣ )י( ַויְּ ִאמְּ ֹוא ֲאִני וְּ בֵ֗ ֹוא נָּ יך ֲהבָ֣ ַאֶחֵ֔ וְּ
ה: צָּ רְּ ָֽ ךִׁ֖ אָּ ת לְּ ַתֲחֹוֵ֥ ִהשְּ  לְּ

ר: ָֽ בָּ ר ֶאת־ַהדָּ ַמֵ֥ יו שָּ ִבִׁ֖ אָּ יו וְּ ִ֑ ֹו ֶאחָּ אּו־בִׁ֖ ַקנְּ  )יא( ַויְּ

  בראשית פרק לח. 11

ה: ָֽ ֹו ִחירָּ מֵ֥ י ּושְּ ִמִׁ֖ יש ֲעֻדלָּ יו ַוֵיָ֛ט ַעד־ִאֵ֥ ִ֑ ת ֶאחָּ ה ֵמֵאָ֣ ִׁ֖ הּודָּ וא ַוֵיֵֶֶ֥֖רד יְּ ת ַהִהֵ֔ ֵעָ֣ ִהי בָּ ֶ֖יְּ  )א( ַוָֽ

  מזבראשית פרק . 12

ד: ֹאָֽ ּו מְּ בִׁ֖ ּו ַוִירְּ רֵ֥ ּה ַוִיפְּ ּו בֵָּ֔ ֲחזָ֣ ֶשן ַוֵיאָּ ֶרץ ֹגִ֑ ֶאָ֣ ִים בְּ ַרִׁ֖ ֶרץ ִמצְּ ֶאֵ֥ ל בְּ ֵאָ֛ רָּ  )כז( ַוֵיֵֶּ֧שב ִישְּ

  פרשת ויחי. 13

יו ֶשָ֣  ֵנָ֣י ַחיֵָּ֔ י־ַיֲעֹקב שְּ ֵמָֽ י יְּ ִה֤ ִ֑ה ַויְּ נָּ ה שָּ ֵרִׁ֖ ע ֶעשְּ ַבֵ֥ ִים שְּ ַרֵ֔ ֶרץ ִמצְּ ֶאָ֣ י ַיֲעֹקב בְּ ִח֤ ָֽה:)כח( ַויְּ נָּ ת שָּ ַאִׁ֖ ים ּומְּ ִעֵ֥ בָּ ַארְּ ים וְּ ִנֵ֔  ַבע שָּ

ֵעיֶנֵ֔  אִתי ֵחן בְּ ֤ צָּ א מָּ אֶמר לֹו ִאם־נַָּּ֨ ֹ֤ ף ַוי יֹוֵסֵ֗ ֹו לְּ נָ֣ א׀ ִלבְּ ָ֣ רָּ מּו֒ת ַוִיקְּ ֵאל לָּ רָּ י־ִישְּ ֵמָֽ ּו יְּ בָ֣ רְּ יתָּ )כט( ַוִיקְּ ִש֤ עָּ י וְּ ֵרִכִ֑ ַחת יְּ ךִׁ֖ ַתָ֣ דְּ ֵ֥א יָּ ים־נָּ יך ִשָֽ
ת ַאל־ ֶסד ֶוֱאֶמֵ֔ ִדי ֶחָ֣ ִים:ִעמָּ ָֽ רָּ ִמצְּ ִני בְּ ֵרִׁ֖ בְּ ֵ֥א ִתקְּ  נָּ

ה כִ  ֱעֶשֵ֥ י ֶאָֽ ֹנִכִׁ֖ ר אָּ ם ַויֹאַמָ֕ ִ֑ תָּ ֻברָּ ִני ִבקְּ ַתִׁ֖ ַברְּ ִים ּוקְּ ַרֵ֔ אַתִני ִמִמצְּ שָּ י ּונְּ ִתי ִעם־ֲאֹבַתֵ֔ ַכבְּ ָֽ שָּ ך:)ל( וְּ ֶרָֽ בָּ  דְּ

ל ַעל ֵאִׁ֖ רָּ חּו ִישְּ ַתֵ֥ ֹו ַוִישְּ ע לִ֑ ַבִׁ֖ י ַוִישָּ ה ִלֵ֔ עָּ בְּ ָֽ אֶמר ִהשָּ ֵֹ֗ ה:)לא( ַוי ָֽ אש ַהִמטָּ ֵֹ֥  ־ר

 

 


