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ז

 מאיר מילר, מו"ל

ערב ראש השנה ה'תשע"ו, ירושלים

דברי	פתיחה

הקריאה בתורה בבתי הכנסת והקריאה הערבה של 

תינוקות של בית רבן יום־יום בבתי המדרשות היו 

חוסנו של העם היהודי מאז ומעולם. 

שני מאורות האירו את עיניהם של ישראל בקריאה 

שנה  מאות  וארבע  כאלף  אונקלוס,  אלו:  ובלימוד 

כאלף  ורש"י,  משה,  ידי  על  התורה  מסירת  אחרי 

שנה אחריו. חכמים אלו התקבלו כפרשני יסוד של 

התורה, והם המעטרים אותה בדפוסים רבים , עד 

לימינו, תשע מאות שנה אחרי רש"י. 

למן המצאת הדפוס עמלו מדפיסי הספרים לקבוע 

למאורות אלה מקום מתאים בצד התורה. משימה 

מורכבת זו גרמה לא פעם לקשיים בעימוד שהכבידו 

שואפת  שבידך  המהדורה  והקריאה.  הלימוד  על 

ליצוק את התורה על שני מפרשיה למבנה ולמראה 

ולהנגישו לדור הזה.  ה',  הראויים לשאת את דבר 

החל   — זה  בספר  הושקעו  עמל  שנות  ארבע 

הקפדני  בעימוד  וכלה  ביותר  המדויקים  בנוסחים 

של הדף. 

לאות העברית המפורסמת שעיצב אליהו קורן ז"ל 

חדשה  אות  כעת  נוספה  לתנ"ך,  ההוצאה  מייסד 

בגמר  לראות  זכה  לא  אך  קורן  מר  עמל  שעליה 

מלאכתו. גופן 'קורן רש"י' שעיצב מר קורן הוא ביטוי 

העיצוב  כי  ההוצאה  מייסד  של  אמונתו  של  נוסף 

נועד להעצים את התוכן: מלבד הקריאּות והבהירות 

המאפיינים את הגופן, היופי והאסתטיקה מעניקים 

ארון  שבדי  כשם  רש"י.  לדברי  הראוי  הכבוד  את 

הברית צופו גם הם זהב, כן האותיות הנושאות את 

דבר ה'  – מרהיבות ומאירות.

ובראשונה  בראש  אור  רואה  זו  מיוחדת  מהדורה 

הודות לרב כרמיאל כהן, הרב ינון חן, יהושע מילר 

ומיכל בריטמן שלא חסכו מאמצים להעמיד דבר 

נוספים  חלקם.  ואשרי  אשריהם   – ונאה  מתוקן 

עליהם הרב דוד פוקס, הרב חנן בניהו ואפרת גרוס; 

אסתר באר, רינה בן גל ואליהו משגב שעיצבו את 

הספר בהתאם לרף הגבוה של ההוצאה; הרב ראובן 

זיגלר, תומר מבורך, הרב דוד נתיב, אליאב סטולמן 

וגלעד קרני שנתנו מחכמתם למהדורה זו.

אחרית כול עלינו להודות לקב"ה שזיכה אותנו לעסוק 

במלאכת קודשו, ושזימן לנו את הכלים המתאימים 

ליצור את המצע להעברת דברו לעם ישראל. אנו 

זו תשרת  ומהדורה  פרי,  יישאו  תפילה שמאמצינו 

הנצחי  הקשר  את  ותפרה  ה',  עם  את  בנאמנות 

לבין התורה, קשר המקיים את העולם,  בינו  שיש 

הראשון  הפסוק  על  ברש"י  המובאים  חז"ל  כדברי 

 בתורה: "'בראשית ברא' - בשביל התורה... ובשביל 

ישראל".
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ח

מבוא

 - עיקרית  מגמה  ולהן  רבות,  מעלות  זו   למהדורה 

הנגשת התורה לקורא. נעמוד על העיקריות שבהן:

תורה

נוסח התורה עבר בחינה מדוקדקת על פי המסורה 

בידי שלושת המומחים הידועים דניאל גולדשמידט,  

אברהם מאיר הברמן ומאיר מדן, זכרם לברכה. 

קורן׳  ׳תנ"ך  בגופן  גדול  בכתב  מוצגת  התורה 

בין  להבחין  כדי  הימני,  בעמוד  אחת  בחטיבה 

התורה שבכתב ובין פרשניה. חלוקה זו נועדה גם 

להקל את הקריאה הרציפה של התורה בבתי כנסת 

עתיקות:  חלוקות  שלוש  במהדורה  ספר.  ובבתי 

הפתוחות  לפרשות  החלוקה  לפרשות,  החלוקה 

והסתומות והחלוקה לסדרים המסומנת בשוליים 

החיצוניים של העמוד. את העליות של מנחה של 

. צַיינו גם בכל  שבת ושני וחמישי, סיַמנו בסימן: 

פרשה עוד שני מקומות אפשריים להוספת עולים 

על שבעת הקרואים לתורה בשבת. את ההוספות 

סיַמנו בסימן: *. 

במהדורה זו הבדלנו בין השווא הנע והשווא הנח, 

יותר, למשל,  וסיַמנו את השווא הנע בסימן בולט 

ָך. באותו אופן הבדלנו בין הקמץ הרגיל לקמץ  ׁשְְ ַנפְְְ

למשל,  הקטן,  לקמץ  גדול  סימן  באמצעות  הקטן 

הקריאה  מסורת  בין  הבדל  ישנו  כידוע,  ָמה.  כְְְ חָָ

עליו  שהמליצה  הקריאה  לאופן  הספרדית 

מחלוקת,  ישנה  שבהם  הקמצים  כל  האקדמיה. 

משום  געיה.  באמצעות  המקרא  בטעמי  מסומנים 

כך, סיַמנו אותם כקמצים קטנים בהתאם להוראות 

הספרדית,  המסורה  על  המקפידים  האקדמיה. 

יקראו כל קמץ שיש בו געיה כקמץ רחב )להרחבה 

באתר  המופיע  הניקוד  שיטת  על  במאמר  ראו 

ההוצאה, במדור 'אודות'(.

לצד התורה ציינו את המצוות על פי ספר החינוך. 

כמו כן, בשולי כל דף ישנה תווית ובה שם הפרשה, 

להקל את ההתמצאות בספר.

תרגום אונקלוס

את נוסח התרגום, ניקודו ופיסוקו קיבלנו מאת מכון 

עראקי  יוסף  הרב  המו"ל  באדיבות  זיתים  שתילי 

משקף  זה  ומנופה  מבורר  נוסח  נון.  בן  ואדם  הכהן 

את המסורת העתיקה של קריאת התרגום בציבור, 

כפי שהיא נהוגה עד ימינו אלה בקהילות תימן. 

ראוי לציין כי הפיסוק במסורת זו מנוגד לעתים לכללי 

הפיסוק לפי הטעמים, שכן לפי מסורת זו יש הפסקה 

ולא בטיפחא שאחריו. מכל מקום העדפנו  בתביר 

להיצמד למסורת ברורה ולא ליצור פיסוק חדש.

׳סידור קורן׳, כדי להבחין בין  התרגום מוצג בגופן 

התורה ובין התרגום. צַיינו באפור את התיבות שאינן 

תרגומו המילולי של הכתוב בתורה אלא הרחבה 

או פירוש נוסף. מובן שבכל תרגום יש מן הפירוש 

וקשה לקבוע במדויק, מתי המעבר לשפה אחרת 

הוא בגדר תרגום מילולי מדויק, ומתי יש בו תוספת 

או ביאור. לכן אחזנו בשיטה מצמצמת וסיַמנו אך 

ורק מילים שבפסוקי התורה לא הייתה אף מילה 

התואמת לתוכנן. 

רש"י

פירוש רש"י לתורה הוא מן הספרים הנפוצים ביותר 

ושיננו  הגו  ישראל  תפוצות  בכל  התורה.  בעולם 

תפוצתו  בשל  צעיר.  מגיל  רש"י  פירוש  עם  חומש 

הגדולה של הספר בכתבי יד ובדפוסים ובשל ידי 

הלומדים שהרבו למשמש בדברי רש"י, עד היום לא 

צלחה דרכם של המבקשים להעמיד לפני הלומדים 

מהדורה מוסמכת של פירוש רש"י, נקייה ומנופה 

בלי תוספות ובלי שיבושים.



ט

לא  רש"י  דברי  נוסח  הלומדים  לפני  בהניחנו 

כזה  ולומר  ובנפלאות  בגדולות  ללכת  התיימרנו 

ברורים  הדברים  שיהיו  עמלנו  אך  וקדש,  ראה 

ומדויקים כמידת יכולתנו. לנגד עינינו היו שלושה 

יד של פירוש רש"י,  1. כתבי  נוסח:  סוגים של עדי 

מינכן.  יד  כתב  וינה,  יד  כתב  ויימר,  יד  כתב   כגון: 

2. דפוסים קדומים של פירוש רש"י, כגון: רומא )ר"ל(, 

רג׳יו די קלבריה )רל"ה(, ואדי אל חאג׳ארה )רל"ו( 

שיצאו  חשובות  מהדורות   .3 )רפ"ד–רפ"ו(.  ּוונציה 

לאור במהלך השנים, כגון: מהדורותיו של אברהם 

ומהדורת  אריאל  חומש  הי"ט,  המאה  מן  ברלינר 

לאור  שיצאה  אילן  בר  אוניברסיטת  של  הכתר 

בשנים האחרונות. ויותר מכולם עַיינו תדיר בכתב 

יד לייפציג 1 )מן המאה הי"ג(. המומחים ראו בו כתב 

עלה  ובסיועו  לתורה,  רש"י  של  לפירושו  בכיר  יד 

בידינו במקומות רבים בס"ד להעמיד נוסח מדויק 

יותר בדברי רש"י. תודתנו נתונה למכון לתצלומי 

כתבי יד שבספרייה הלאומית.

נוסח מדויק לפירוש רש"י  מלבד הניסיון להעמיד 

בזה  וגם  ובפיסוקם,  רש"י  דברי  בניקוד  גם  עמלנו 

אפשר שזכינו להאיר חלק מדבריו. תודה מיוחדת 

למגיהים המעולים, הרב כרמיאל כהן והרב ינון חן. 

ואינו  משל  בקצרה  מזכיר  רש"י  שבהם  במקומות 

מצטטו ציטוט מלא, השלמנו את המשל בגופן רש"י 

בלא ניקוד. ראה למשל רש"י לויקרא י, ב.

גופן  רש"י׳,  ׳קורן  החדש  בגופן  מוצג  רש"י  פירוש 

הגופן  בעיצוב  מותו.  לפני  ז"ל  קורן  אליהו  שעיצב 

עברי  לכתב  ודמיון  קריאּות  יופי,  על  דגש  הושם 

בעיצוב  מתבטאת  זה  גופן  של  ייחודיותו  מרובע. 

כמה תבניות לאותיות מסוימות, למען ירוץ הקורא 

גופן   .) 'ת' במילים:  )לדוגמא האות  בו 

הרווח  הסגנון  כפי  רש"י  כתב  סגנון  על  מבוסס  זה 

בכתבי יד ספרדיים מן המאה הט"ו )ראו לדוגמא: 

פריז, הספרייה הלאומית, המחלקה העברית, 684; 

.)Poc. 393 ,אוקספורד, הספרייה הבריטית

בסוף כל פרשה הבאנו את ההפטרה על פי מנהגי 

הקריאה השונים: אשכנזי, ספרדי ותימני. בתחילת 

הרב  מאת  וביאור  רקע  דברי  שילבנו  הפטרה  כל 

דוד נתיב, המעניקים לקורא את ההקשר הנדרש 

להבנת דברי הנביאים.

בסוף הספר מובאות, ההפטרות הנוספות והמגילות 

הנקראות במהלך השנה.

הלכות  הבאנו  הספר  של  האחרונים  בעמודים 

מעשיות לשעת קריאת התורה.

תודה מיוחדת לאליהו משגב על עיצוב הקליגרפיה 

המעטרת את כריכת הספר. עיצוב זה הוא הביטוי 

האומנותי של עקרונות המהדורה, בהיותו מנגיש 

באמצעים חדשניים סגנונות קליגרפיים מסורתיים. 

קליגרפיית  יצירת  סיפור  את  המתאר  למאמר 

הכריכה, ניתן לעיין באתר ההוצאה, במדור 'אודות'.

זַֹהר  ִלים ַיְזִהרּו ּכְ ּכִ ׂשְ מי ייתן ויקוים בנו הכתוב: "ְוַהּמַ

ּכֹוָכִבים ְלעֹוָלם ָוֶעד" )דניאל  ים ּכַ יֵקי ָהַרּבִ ָהָרִקיַע ּוַמְצּדִ

יב, ג(.

ֶפר" )שם, שם ד(. ועתה "ֲחתֹם ַהֵסּ

 יהושע מילר, עורך ראשי

הוצאת קורן ירושלים

ערב יום התרועה ה'תשע"ו
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. בָֹרךְְְ כּו	ֶאת	יהוה	ַהמְְ רְְ ּבָ

עֹוָלם	ָוֶעד.	 	לְְ בָֹרךְְְ 	יהוה	ַהמְְ רּוךְְְ ּבָ

עֹוָלם	ָוֶעד.	 	לְְ בָֹרךְְְ 	יהוה	ַהמְְ רּוךְְְ ּבָ

נּו	 ָלֽ ָנַֽתן	 וְְ ים	 ָהַעּמִ ל	 ִמּכָָ נּו	 ֽ ּבָ ַחר	 ֽ ּבָ ר	 ֲאׁשֶ 	ָהעֹוָלם,	 ֶלךְְְ ֶמֽ ינּו	 ה	יהוה,	ֱאלֵֹהֽ 	ַאּתָ רּוךְְְ ּבָ

ה	יהוה,	נֹוֵתן	ַהּתֹוָרה. 	ַאּתָ רּוךְְְ ֶאת	ּתֹוָרתֹו.	ּבָ

ַחֵּיי	עֹוָלם	 נּו	ּתֹוַרת	ֱאֶמת	וְְ ר	ָנַֽתן	ָלֽ 	ָהעֹוָלם,	ֲאׁשֶ ֶלךְְְ ינּו	ֶמֽ ה	יהוה,	ֱאלֵֹהֽ 	ַאּתָ רּוךְְְ ּבָ

לאחר הקריאה מברך:

ה	יהוה,	נֹוֵתן	ַהּתֹוָרה. 	ַאּתָ רּוךְְְ נּו.	ּבָ תֹוֵכֽ ָנַטע	ּבְְ

עולה:

קהל:

עולה:

ברכות	ההפטרה

ם	 ֵריֶה֖ ִדבְְְ ה	בְְ ָרָצ֥ וְְ ים,	 ים	טֹוִב֔ ִביִא֣ נְְְ ּבִ ַח֙ר	 ּבָ ֤ר	 ם	ֲאׁשֶ 	ָהעֹוָל֔ ֶלךְְְ 	ֶמ֣ ינּו֙ ה	יהו֙ה	ֱאלֵֹה֙ ֤ ַאּתָ 	 ֨רּוךְְְ ּבָ

ֹו	 ַעּמ֔ ל	 ָרֵא֣ ִיׂשְְְ ּובְְְ ֹו	 ּד֔ ַעבְְְ ה	 ֣ מֹׁשֶ ּובְְְ ּתֹוָר֙ה	 ּבַ ר	 ַהּבֹוֵח֤ יה֗וה,	 ה	 ֜ ַאּתָ 	 ֨רּוךְְְ ּבָ ת.	 ֱאֶמ֑ ּבֶ ים	 ֱאָמִר֣ ַהּנֶ

ֶדק. ת	ָוֶצֽ י	ָהֱאֶמ֖ ִביֵא֥ ּוִבנְְְ

ל	ַהּדֹורֹות,	ָהֵאל	 כָָ יק	ּבְְ ל	ָהעֹוָלִמים,	ַצּדִ 	ָהעֹוָלם,	צּור	ּכָָ ֶלךְְְ ינּו	ֶמֽ ה	יהוה,	ֱאלֵֹהֽ 	ַאּתָ רּוךְְְ ּבָ

אחר קריאת ההפטרה המפטיר מברך:

ה	הּוא	יהוה	 ֶדק.	ֶנֱאָמן	ַאּתָ ָבָריו	ֱאֶמת	ָוֶצֽ ל	ּדְְ ּכָָ ַקֵּים,	ׁשֶ ר	ּומְְְ ַדּבֵ ה,	ַהמְְ עֹוׂשֶ ֱאָמן,	ָהאֹוֵמר	וְְ ַהּנֶ

	ֶנֱאָמן	 ֶלךְְְ י	ֵאל	ֶמֽ יָך	ָאחֹור	לֹא	ָיׁשּוב	ֵריָקם,	ּכִ ָבֶרֽ ָדָבר	ֶאָחד	ִמּדְְ יָך,	וְְ ָבֶרֽ ֶנֱאָמִנים	ּדְְ ינּו	וְְ ֱאלֵֹהֽ

ָבָריו. ל	ּדְְ כָָ ֱאָמן	ּבְְ ה	יהוה,	ָהֵאל	ַהּנֶ 	ַאּתָ רּוךְְְ ה.	ּבָ ּתָ ַרֲחָמן(	ָאֽ )וְְ

ה	 	ַאּתָ רּוךְְְ ּבָ ינּו.	 ָיֵמֽ ֵהָרה	בְְ מְְְ ּבִ יַע	 ֽ ֶנֶֽפׁש	ּתֹוׁשִ ַלֲעלּוַבת	 וְְ ַחֵּיֽינּו,	 ית	 ּבֵ י	ִהיא	 ּכִ ִצּיֹון	 ַרֵחם	ַעל	

ָבֶנֽיָה. ַח	ִצּיֹון	ּבְְ ֽ ּמֵ ׂשַ יהוה,	מְְ

ֵהָרה	ָיבֹוא	 מְְְ ָך,	ּבִ יֶחֽ ׁשִ ִוד	מְְ ית	ּדָ כּות	ּבֵ ַמלְְְ ָך,	ּובְְְ ֽ ּדֶ ִביא	ַעבְְְ ֵאִלָּיֽהּו	ַהּנָ ינּו	ּבְְ נּו	יהוה	ֱאלֵֹהֽ ֵחֽ ּמְְ ׂשַ

ָך	 ׁשְְ דְְְ ם	קָָ ׁשֵ י	בְְ בֹודֹו,	ּכִ ֲחלּו	עֹוד	ֲאֵחִרים	ֶאת	ּכְְ לֹא	ִינְְְ ב	ָזר,	וְְ אֹו	לֹא	ֵיֽׁשֶ סְְְ נּו.	ַעל	ּכִ ֽ ָיֵגל	ִלּבֵ וְְ

ִוד. ה	יהוה,	ָמֵגן	ּדָ 	ַאּתָ רּוךְְְ עֹוָלם	ָוֶעד.	ּבָ ה	ֵנרֹו	לְְ ּבֶ ּלֹא	ִיכְְְ 	ּלֹו	ׁשֶ ּתָ עְְְ ֽ ּבַ ִנׁשְְְ

ינּו	 נּו	יהוה	ֱאלֵֹהֽ ֽ 	ּלָ ּתָ ַתֽ ּנָ ת	ַהֶּזה,	ׁשֶ ּבָ ַ ַעל	יֹום	ַהׁשּ ִביִאים	וְְ ַעל	ַהּנְְ ַעל	ָהֲעבֹוָדה	וְְ ַעל	ַהּתֹוָרה	וְְ

ִכים	 ָברְְ 	ּומְְְ נּו	מֹוִדים	ָלךְְְ ינּו	ֲאַנֽחְְְ ֶרת.	ַעל	ַהּכֹל	יהוה	ֱאלֵֹהֽ ָאֽ ִתפְְְ ָכבֹוד	ּולְְְ נּוָחה,	לְְ ִלמְְְ ה	וְְ ָ ֻדׁשּ ִלקְְְ

ת. ּבָ ַ ׁש	ַהׁשּ ַקּדֵ ה	יהוה,	מְְ 	ַאּתָ רּוךְְְ עֹוָלם	ָוֶעד.	ּבָ ִמיד	לְְ ל	ַחי	ּתָ ִפי	ּכָָ ָך	ּבְְ מְְְ 	ׁשִ ַרךְְְ ּבָ ,	ִיתְְְ אֹוָתךְְְ

ברכות	התורה	לאשכנזים
 קודם הברכה על העולה לראות היכן קוראים ולנשק את ספר התורה. 

בשעת הברכה העולה אוחז בעמודי הספר.
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ברכות	התורה	לספרדים
 קודם הברכה על העולה לראות היכן קוראים ולנשק את ספר התורה. 

בשעת הברכה העולה אוחז בעמודי הספר באמצעות מטפחת.

ָך	יהוה ָבֶרכְְְ יְְ קהל: 	 ֶכם יהוה	ִעּמָ

. בָֹרךְְְ כּו	ֶאת	יהוה	ַהמְְ רְְ ַנן(	ּבָ )ַרּבָ
עֹוָלם	ָוֶעד.	 	לְְ בָֹרךְְְ 	יהוה	ַהמְְ רּוךְְְ ּבָ

עֹוָלם	ָוֶעד.	 	לְְ בָֹרךְְְ 	יהוה	ַהמְְ רּוךְְְ ּבָ

ָנַֽתן	 ים,	וְְ ל	ָהַעּמִ נּו	ִמּכָָ ֽ ַחר	ּבָ ֽ ר	ּבָ 	ָהעֹוָלם,	ֲאׁשֶ ֶלךְְְ ינּו	ֶמֽ ה	יהוה,	ֱאלֵֹהֽ 	ַאּתָ רּוךְְְ ּבָ

ה	יהוה,	נֹוֵתן	ַהּתֹוָרה. 	ַאּתָ רּוךְְְ נּו	ֶאת	ּתֹוָרתֹו.	ּבָ ָלֽ

נּו	)ֶאת(	ּתֹוָרתֹו	ּתֹוַרת	 ר	ָנַֽתן	ָלֽ 	ָהעֹוָלם,	ֲאׁשֶ ֶלךְְְ ינּו	ֶמֽ ה	יהוה,	ֱאלֵֹהֽ 	ַאּתָ רּוךְְְ ּבָ

לאחר הקריאה העולה מנשק את ספר התורה ומברך:

ה	יהוה,	נֹוֵתן	ַהּתֹוָרה. 	ַאּתָ רּוךְְְ נּו.	ּבָ תֹוֵכֽ ַחֵּיי	עֹוָלם	ָנַטע	ּבְְ ֱאֶמת,	וְְ

עולה:

קהל:

עולה:

עולה:

ברכות	ההפטרה
ם	 ֵריֶה֛ ִדבְְְ ָרָצ֧ה	בְְ וְְ ים,	 ים	טֹוִב֔ ִביִא֣ נְְְ ּבִ ַח֙ר	 ּבָ ֤ר	 ם	ֲאׁשֶ עֹוָל֗ ָהֽ 	 ֶלךְְְ ֶמֽ ינּו	 ה	יה֜וה	ֱאלֵֹה֣ ֨ ַאּתָ 	 רּוךְְְ ּבָ

ֹו	 ַעּמ֔ ל	 ָרֵא֣ ִיׂשְְְ ּובְְְ ּדֹ֙ו	 ַעבְְְ ה	 ֤ מֹׁשֶ ּובְְְ ּתֹוָר֙ה	 ּבַ ר	 ַהּבֹוֵח֤ יה֜וה,	 ה	 ֨ ַאּתָ 	 רּוךְְְ ּבָ ת.	 ֱאֶמ֑ ֽ ּבֶ ים	 ֱאָמִר֖ ַהּנֶ

ֶדק. ֽ ַהּצֶ ת	וְְ ֱאֶמ֖ י	ָהֽ ִביֵא֥ ּוִבנְְְ

ל׃ ָרֵאֽ ֖דֹוׁש ִיׂשְְְ ֑מֹו, קְְ ָב֖אֹות ׁשְְ נּו יה֥וה צְְ ֲאֵל֕ ֹ ּגֽ

ל	ַהּדֹורֹות,	ָהֵאל	 כָָ יק	ּבְְ ל	ָהעֹוָלִמים,	ַצּדִ 	ָהעֹוָלם,	צּור	ּכָָ ֶלךְְְ ינּו	ֶמֽ ה	יהוה,	ֱאלֵֹהֽ 	ַאּתָ רּוךְְְ ּבָ

ה	הּוא	יהוה	 ֶדק.	ֶנֱאָמן	ַאּתָ ָבָריו	ֱאֶמת	ָוֶצֽ ל	ּדְְ י	כָָ ַקֵּים,	ּכִ ר	ּומְְְ ַדּבֵ ה,	מְְ עֹוׂשֶ ֱאָמן,	ָהאֹוֵמר	וְְ ַהּנֶ

	ֶנֱאָמן	 ֶלךְְְ י	ֵאל	ֶמֽ יָך	ָאחֹור	לֹא	ָיׁשּוב	ֵריָקם,	ּכִ ָבֶרֽ ָדָבר	ֶאָחד	ִמּדְְ יָך,	וְְ ָבֶרֽ ֶנֱאָמִנים	ּדְְ ינּו	וְְ ֱאלֵֹהֽ

ָבָריו. ל	ּדְְ כָָ ֱאָמן	ּבְְ ה	יהוה,	ָהֵאל	ַהּנֶ 	ַאּתָ רּוךְְְ ה.	ּבָ ּתָ ַרֲחָמן(	ָאֽ )וְְ

ה	 	ַאּתָ רּוךְְְ ּבָ ינּו.	 ָיֵמֽ ֵהָרה	בְְ מְְְ ּבִ יַע	 ֽ ֶנֶֽפׁש	ּתֹוׁשִ ַלֲעלּוַבת	 וְְ ַחֵּיֽינּו,	 ית	 ּבֵ י	ִהיא	 ּכִ ִצּיֹון	 ַרֵחם	ַעל	

ָבֶנֽיָה. ַח	ִצּיֹון	ּבְְ ֽ ּמֵ ׂשַ יהוה,	מְְ

ֵהָרה	ָיבֹוא	 מְְְ ,	ּבִ יָחךְְְ ׁשִ ִוד	מְְ ית	ּדָ כּות	ּבֵ ַמלְְְ ,	ּובְְְ ךְְְ ּדָ ִביא	ַעבְְְ ֵאִלָּיֽהּו	ַהּנָ ינּו	ּבְְ נּו	יהוה	ֱאלֵֹהֽ ֵחֽ ּמְְ ׂשַ

ָך	 ׁשְְ דְְְ ם	קָָ ׁשֵ י	בְְ בֹודֹו,	ּכִ ֲחלּו	עֹוד	ֲאֵחִרים	ֶאת	ּכְְ לֹא	ִינְְְ ב	ָזר,	וְְ אֹו	לֹא	ֵיׁשֵ סְְְ נּו.	ַעל	ּכִ ֽ ָיֵגל	ִלּבֵ וְְ

ִוד. ה	יהוה,	ָמֵגן	ּדָ 	ַאּתָ רּוךְְְ עֹוָלם	ָוֶעד.	ּבָ ה	ֵנרֹו	לְְ ּבֶ ּלֹא	ִיכְְְ 	ּלֹו	ׁשֶ ּתָ עְְְ ֽ ּבַ ִנׁשְְְ

ינּו	 נּו	יהוה	ֱאלֵֹהֽ ֽ 	ּלָ ּתָ ַתֽ ּנָ ת	ַהֶּזה,	ׁשֶ ּבָ ַ ַעל	יֹום	ַהׁשּ ִביִאים	וְְ ַעל	ַהּנְְ ַעל	ָהֲעבֹוָדה	וְְ ַעל	ַהּתֹוָרה	וְְ

ִכים	 ָברְְ 	ּומְְְ נּו	מֹוִדים	ָלךְְְ ינּו	ֲאַנֽחְְְ ֶרת.	ַעל	ַהּכֹל	יהוה	ֱאלֵֹהֽ ָאֽ ִתפְְְ ָכבֹוד	ּולְְְ נּוָחה,	לְְ ִלמְְְ ה	וְְ ָ ֻדׁשּ ִלקְְְ

ת.	ָאֵמן. ּבָ ַ ׁש	ַהׁשּ ַקּדֵ ה	יהוה,	מְְ 	ַאּתָ רּוךְְְ עֹוָלם	ָוֶעד.	ּבָ ִמיד	לְְ ל	ַחי	ּתָ ִפי	ּכָָ ָך	ּבְְ מְְְ 	ׁשִ ַרךְְְ ּבָ ,	ִיתְְְ אֹוָתךְְְ

אחרי קריאת ההפטרה המפטיר מוסיף פסוק זה קודם הברכה:

ישעיה מז



יב

ברכות	התורה	לתימנים
 קודם הברכה על העולה לראות היכן קוראים ולנשק את ספר התורה. 

בשעת הברכה העולה אוחז ביריעת הספר באמצעות מטפחת.

. בָֹרךְְְ כּו	ֶאת	יהוה	ַהּמְְ רְְ ּבָ

עֹוָלם	ָוֶעד.	 	לְְ בָֹרךְְְ 	יהוה	ַהּמְְ רּוךְְְ ּבָ

ָנַֽתן	 ים,	וְְ ל	ָהַעּמִ נּו	ִמּכָָ ֽ ַחר	ּבָ ֽ ר	ּבָ 	ָהעֹוָלם,	ֲאׁשֶ ֶלךְְְ ינּו	ֶמֽ ה	יהוה,	ֱאלֵֹהֽ 	ַאּתָ רּוךְְְ ּבָ
ה	יהוה,	נֹוֵתן	ַהּתֹוָרה. 	ַאּתָ רּוךְְְ נּו	ֶאת	ּתֹוָרתֹו.	ּבָ ָלֽ

ַחֵּיי	 וְְ נּו	ּתֹוַרת	ֱאֶמת,	 ָלֽ ָנַֽתן	 ר	 	ָהעֹוָלם,	ֲאׁשֶ ֶלךְְְ ֶמֽ ינּו	 ה	יהוה,	ֱאלֵֹהֽ 	ַאּתָ רּוךְְְ ּבָ
ה	יהוה,	נֹוֵתן	ַהּתֹוָרה. 	ַאּתָ רּוךְְְ נּו.	ּבָ תֹוֵכֽ עֹוָלם	ָנַטע	ּבְְ

עולה:

קהל ועולה:

ברכות	ההפטרה
ם	 ֵריֶה֖ ִדבְְְ ָרָצ֥ה	בְְ וְְ ים,	 ים	טֹוִב֔ ִביִא֣ נְְְ ּבִ ַח֙ר	 ּבָ ֤ר	 ם	ֲאׁשֶ עֹוָל֗ ָהֽ 	 ֶלךְְְ ינּו	ֶמ֣ ֤ה	יה֨וה	ֱאלֵֹה֣ 	ַאּתָ ֨רּוךְְְ ּבָ

ֹו	 ַעּמ֔ ל	 ָרֵא֣ ִיׂשְְְ ּובְְְ ּדֹ֙ו	 ַעבְְְ ה	 ֤ מֹׁשֶ ּ בְְְ ּתֹוָר֙ה	 ּבַ ר	 ַהּבֹוֵח֤ יה֜וה,	 ה	 ֨ ַאּתָ 	 רּוךְְְ ּבָ ת;	 ֱאֶמ֑ ֽ ּבֶ ים	 ֱאָמִר֥ ַהנֶּֽ

ֶדק. ֽ ַהּצֶ ת	וְְ ֱאֶמ֥ י	ָהֽ ִביֵא֖ ּוִבנְְְ

ל	ַהּדֹורֹות,	 כָָ ּבְְ יק	 ּדִ ַהּצַ ל	ָהעֹוָלִמים,	 ּכָָ 	ָהעֹוָלם,	צּור	 ֶלךְְְ ֶמֽ ינּו	 ה	יהוה,	ֱאלֵֹהֽ 	ַאּתָ רּוךְְְ ּבָ
אחר קריאת ההפטרה המפטיר מברך:

ֶדק.	ֶנֱאָמן	 ֽ ַהּצֶ ָבָריו	ָהֱאֶמת	וְְ ל	ּדְְ ר	ּכָָ ַקֵּים,	ֲאׁשֶ ר	ּומְְְ ַדּבֵ ה,	מְְ עֹוׂשֶ ֱאָמן,	ָהאֹוֵמר	וְְ ָהֵאל	ַהּנֶ
י	 יָך	ָאחֹור	לֹא	ָיׁשּוב	ֵריָקם,	ּכִ ָבֶרֽ ָדָבר	ִמּדְְ יָך,	וְְ ָבֶרֽ ֶנֱאָמִנים	ּדְְ ינּו	וְְ ה	הּוא	יהוה	ֱאלֵֹהֽ ַאּתָ

ָבָריו. ל	ּדְְ כָָ ֱאָמן	ּבְְ ה	יהוה,	ָהֵאל	ַהּנֶ 	ַאּתָ רּוךְְְ ה.	ּבָ ּתָ ֵאל	ֶנֱאָמן	ָאֽ

ֶנה	 ִתּבָ וְְ ינּו	 ָיֵמֽ ֵהָרה	בְְ קֹם	ָנָקם	מְְְ נְְְ ֶנֶֽפׁש	ּתִ ַלֲעגּוַמת	 וְְ ית	ַחֵּיֽינּו,	 י	ִהיא	ּבֵ ּכִ ַרֵחם	ַעל	ִצּיֹון	
ִים. ָלֽ רּוׁשָ ה	יהוה,	ּבֹוֵנה	יְְ 	ַאּתָ רּוךְְְ ֵהָרה.	ּבָ מְְ

ִוד. ה	יהוה,	ָמֵגן	ּדָ 	ַאּתָ רּוךְְְ ָך.	ּבָ יׁשּוָעֶתֽ נֹו	ָתרּום	ּבִ ַקרְְְ יַח	וְְ ִמֽ ֵהָרה	ַתצְְְ ִוד	מְְ ֵאת	ֶצַֽמח	ּדָ

ַהֶּזה/	 ַהֽחֶֹדׁש	 רֹאׁש	 יֹום	 ַעל	 וְְ חודש:	 /בראש  ַהֶּזה	 ֽנֹוַח	 ַהּמָ יֹום	 ַעל	 וְְ ִביִאים	 ַהּנְְ ַעל	 וְְ ַהּתֹוָרה	 ַעל	
ִכים	 ָברְְ נּו	מְְ ֶרת.	ַעל	ַהּכֹל	ָאֽ ָאֽ ִתפְְְ ָכבֹוד	ּולְְְ נּוָחה,	לְְ ִלמְְְ ה	וְְ ָ ֻדׁשּ ינּו	ִלקְְְ נּו	יהוה	ֱאלֵֹהֽ ֽ 	ּלָ ּתָ ַתֽ ּנָ ׁשֶ

ת.	ָאֵמן. ּבָ ַ ׁש	ַהׁשּ ַקּדֵ ה	יהוה,	מְְ 	ַאּתָ רּוךְְְ .	ּבָ ָמךְְְ ֶאת	ׁשְְ

עולה:

לאחר הקריאה העולה מנשק את ספר התורה ומברך:

סּוק סֹוף־ּפָ ָחא  ִטּפְ א  ֵמְרָכא  ֶאְתַנְחּתָ ח  ֻמּנָ ָחא  ִטּפְ ֵמְרָכא 

ְרִביַע ח  ֻמּנָ ׀  ח  דֹול  ֻמּנָ ָזֵקף־ָקָטן  ָזֵקף־ּגָ ח  ֻמּנָ ָטא  ׁשְ ּפַ ְך   ַמְהּפַ

דֹוָלה א־ּגְ ִליׁשָ ח ֶסגֹול  ּתְ ַזְרָקא  ֻמּנָ ח  ִביר ֻמּנָ ּתְ א  ְרּגָ ּדַ  ַקְדָמא 

ֵזר ִים  ּפָ ְרׁשַ ֶרׁש  ּגֵ ה  ַקְדָמא ְוַאְזָלא  ַאְזָלא־ּגֶ א־ְקַטּנָ ִליׁשָ  ּתְ

פּוָלה ָרה  ֵמְרָכא־ּכְ ֯֯ל  ַקְרֵני־ּפָ ְלּגַ ּגַ ֶלת   ְלׁשֶ ׁשַ  ְיִתיב  

סּוק          ְלַגְרֵמּה   סֹוף־ּפָ

דֹול ֵזר־ּגָ ּפָ ף־ׁשֹוָפר־הֹוֵלְך   ְסגֹוְלָתא    ַזְרָקא   ַמּקַ

ין ֵני־ֵגְרׁשִ ֵסק   ָרִביַע  ׁשְ א  ַאְזָלא־ֵגִריׁש  ּפָ יְלׁשָ א  ּתִ ְלׁשָ ּתַ

ְך ִביר  ַמֲאִריְך  ַטְרָחא  ַאְתַנח  ׁשֹוָפר־ְמֻהּפָ א  ּתְ ְרּגָ  ּדַ

ֶלת ְלׁשֶ ֵרי־ַקְדִמין  ָזֵקף־ָקטֹן  ָזֵקף־ָגדֹול  ׁשַ  ַקְדָמא  ּתְ

סּוק ֵרי־ַטֲעֵמי  ְיִתיב  סֹוף־ּפָ ָרה   ּתְ ֯֯ל  ַקְרֵני־ּפָ ְלּגַ ּגַ

א־ָיִמין ְלׁשָ ֵזר  ּתִ ָתא  ּפָ ְסֻגְלּ ף־ׁשֹוָפר־הֹוֵלְך  ַמּקַ ִזְרָקא 

ֵרין־ִטְרִסין יַע  ּתְ ִסיק   ְרּבִ י  ּפְ מֹאל  ָאֵזיל ְוָאּתֵ א־ׂשְ ְלׁשָ  ּתִ

יר  ַמֲאָרָכה  ִטְפָחא  ַאְתָנָחא  ׁשֹוָפר־ָהפּוְך ּבִ א  ּתְ ְרּגָ  ּדִ

ֶלת ְלׁשֶ דֹול  ׁשַ ִטין  ָזֵקף־ָקָטן  ָזֵקף־ּגָ ֵרין־ִפׁשְ ָטא  ּתְ  ִפׁשְ

סּוק ֵרין־ַטְעֵמי  ְיִתיב  סֹוף־ּפָ ָרה  ְתּ ֯֯ל  ַקְרֵני־ּפָ ְלּגַ ּגַ

ֽ ֭ ֥ ֑ ֣ ֭ ֥ אשכנזים:

֗ ֣ ֣ ֕ ֔ ֣ ֙ ֤

֠ ֒ ֣ ֘ ֣ ֛ ֧ ֨

֡ ֞ ֜ ֜ ֨ ֩

֦ ֟ ֓ ֚

ֽ ׀

֡ ֒ ֣ ֘ ספרדים:

֞ ֗ ׀ ֜ ֨ ֩ ֠

֤ ֑ ֭ ֥ ֛ ֧

֓ ֕ ֔ ֙ ֙ ֙

ֽ ֚ ֦ ֟

֠ ֡ ֒ ֣ ֘ תימנים:

֞ ֗ ׀ ֜ ֨ ֩

֤ ֑ ֭ ֥ ֛ ֧

֓ ֕ ֔ ֙ ֙ ֙

ֽ ֚ ֦ ֟



יג

שמות	הטעמים	וסימניהם

סּוק סֹוף־ּפָ ָחא  ִטּפְ א  ֵמְרָכא  ֶאְתַנְחּתָ ח  ֻמּנָ ָחא  ִטּפְ ֵמְרָכא 

ְרִביַע ח  ֻמּנָ ׀  ח  דֹול  ֻמּנָ ָזֵקף־ָקָטן  ָזֵקף־ּגָ ח  ֻמּנָ ָטא  ׁשְ ּפַ ְך   ַמְהּפַ

דֹוָלה א־ּגְ ִליׁשָ ח ֶסגֹול  ּתְ ַזְרָקא  ֻמּנָ ח  ִביר ֻמּנָ ּתְ א  ְרּגָ ּדַ  ַקְדָמא 

ֵזר ִים  ּפָ ְרׁשַ ֶרׁש  ּגֵ ה  ַקְדָמא ְוַאְזָלא  ַאְזָלא־ּגֶ א־ְקַטּנָ ִליׁשָ  ּתְ

פּוָלה ָרה  ֵמְרָכא־ּכְ ֯֯ל  ַקְרֵני־ּפָ ְלּגַ ּגַ ֶלת   ְלׁשֶ ׁשַ  ְיִתיב  

סּוק          ְלַגְרֵמּה   סֹוף־ּפָ

דֹול ֵזר־ּגָ ּפָ ף־ׁשֹוָפר־הֹוֵלְך   ְסגֹוְלָתא    ַזְרָקא   ַמּקַ

ין ֵני־ֵגְרׁשִ ֵסק   ָרִביַע  ׁשְ א  ַאְזָלא־ֵגִריׁש  ּפָ יְלׁשָ א  ּתִ ְלׁשָ ּתַ

ְך ִביר  ַמֲאִריְך  ַטְרָחא  ַאְתַנח  ׁשֹוָפר־ְמֻהּפָ א  ּתְ ְרּגָ  ּדַ

ֶלת ְלׁשֶ ֵרי־ַקְדִמין  ָזֵקף־ָקטֹן  ָזֵקף־ָגדֹול  ׁשַ  ַקְדָמא  ּתְ

סּוק ֵרי־ַטֲעֵמי  ְיִתיב  סֹוף־ּפָ ָרה   ּתְ ֯֯ל  ַקְרֵני־ּפָ ְלּגַ ּגַ

א־ָיִמין ְלׁשָ ֵזר  ּתִ ָתא  ּפָ ְסֻגְלּ ף־ׁשֹוָפר־הֹוֵלְך  ַמּקַ ִזְרָקא 

ֵרין־ִטְרִסין יַע  ּתְ ִסיק   ְרּבִ י  ּפְ מֹאל  ָאֵזיל ְוָאּתֵ א־ׂשְ ְלׁשָ  ּתִ

יר  ַמֲאָרָכה  ִטְפָחא  ַאְתָנָחא  ׁשֹוָפר־ָהפּוְך ּבִ א  ּתְ ְרּגָ  ּדִ

ֶלת ְלׁשֶ דֹול  ׁשַ ִטין  ָזֵקף־ָקָטן  ָזֵקף־ּגָ ֵרין־ִפׁשְ ָטא  ּתְ  ִפׁשְ

סּוק ֵרין־ַטְעֵמי  ְיִתיב  סֹוף־ּפָ ָרה  ְתּ ֯֯ל  ַקְרֵני־ּפָ ְלּגַ ּגַ

ֽ ֭ ֥ ֑ ֣ ֭ ֥ אשכנזים:

֗ ֣ ֣ ֕ ֔ ֣ ֙ ֤

֠ ֒ ֣ ֘ ֣ ֛ ֧ ֨

֡ ֞ ֜ ֜ ֨ ֩

֦ ֟ ֓ ֚

ֽ ׀

֡ ֒ ֣ ֘ ספרדים:

֞ ֗ ׀ ֜ ֨ ֩ ֠

֤ ֑ ֭ ֥ ֛ ֧

֓ ֕ ֔ ֙ ֙ ֙

ֽ ֚ ֦ ֟

֠ ֡ ֒ ֣ ֘ תימנים:

֞ ֗ ׀ ֜ ֨ ֩

֤ ֑ ֭ ֥ ֛ ֧

֓ ֕ ֔ ֙ ֙ ֙

ֽ ֚ ֦ ֟



יד

אות	קורן	ואות	רש"י

א-א
ב-ב
ג-ג
ד-ד
ה-ה
ו-ו
ז-ז
ח-ח
ט-ט
י-י
כ-כ

ל-ל
מ-מ
נ-נ
ס-ס
ע-ע
פ-פ
צ-צ
ק-ק
ר-ר
ש-ש
ת-ת

ם-ם
ן-ן
ץ-ץ
ף-ף
ך-ך



בראשית פרשת 

 בראשית





בראשית פרשת 

פרשת
 בראשית
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ת
שי

א
בר

ֶרץ׃  ת ָהָאֽ ֵא֥ ִים וְְ ַמ֖ ָ ת ַהׁשּ ים ֵא֥ א ֱאלִֹה֑ ָר֣ ית ּבָ ֖ ֵראׁשִ ּבְְ
֣רּוַח  ֑הֹום וְְ ֵנ֣י תְְ ךְְְ ַעל־־־־־ּפְְ ֖חֹׁשֶ ה ֙תֹהּו֙ ָו֔בֹהּו וְְ ָת֥ יְְ ֶרץ ָהֽ ָהָא֗ וְְ

ים  ֱאלִֹה֖ ַוּ֥יֹאֶמר  ִים׃  ֽ ַהּמָ ֵנ֥י  ַעל־ּפְְ ֶפת  ַרֶח֖ מְְ ים  ֱאלִֹה֔

י־ ּכִ ֶאת־ָה֖אֹור  ים  ֱאלִֹה֛ א  רְְְ ַוַּי֧ ִהי־ֽאֹור׃  ַוֽיְְְ ִהי־֑אֹור   יְְ

א  ָר֨ ׃ ַוִּיקְְְ ךְְְ ין ַהֽחֹׁשֶ ין ָה֖אֹור ּוֵב֥ ֥ ים ּבֵ ל ֱאלִֹה֔ ֣ ּדֵ ֑טֹוב ַוַּיבְְְ

ֶרב  ִהי־ֶע֥ ַוֽיְְְ ָלה  יְְְ ָרא ָל֑ ךְְְ ָק֣ ַל֖חֹׁשֶ ים ׀ ָלאֹו֙ר ֔יֹום וְְ  ֱאלִֹה֤

ד׃ ִהי־֖בֶֹקר ֥יֹום ֶאָחֽ ַוֽיְְְ

יל  ֔ ּדִ י ַמבְְְ ִים ִויִה֣ ֑ ֣תֹוךְְְ ַהּמָ יַע ּבְְ י ָרִק֖ ִה֥ ים יְְ   ַוּ֣יֹאֶמר ֱאלִֹה֔

ל  ֗ ּדֵ ַוַּיבְְְ יַע֒  ָרִק֒ ֶאת־־־־ָהֽ ֱאלִֹהי֮ם  ַוַּיַ֣עׂש  ִים׃  ָלָמֽ ִים  ַמ֖ ין  ֥ ּבֵ

ר  ֖ ֲאׁשֶ ִים  ַהּמַ֔ ין  ּוֵב֣ יַע  ָרִק֔ ָלֽ ַחת  ֣ ִמּתַ ֙ר  ֲאׁשֶ ִי֙ם  ַהּמַ֙ ֤ין  ּבֵ

אא

פרק א

י ִיְצָחק: לֹא ָהָיה ָצִריְך  ית. ָאַמר ַרּבִ ֵראׁשִ א ׀ ּבְ

ַהֶּזה  ֵמ“ַהֹחֶדׁש  א  ֶאּלָ ַהּתֹוָרה  ֶאת  ְלַהְתִחיל 
ְצַטּוּו  ּנִ ִהיא ִמְצָוה ִראׁשֹוָנה ׁשֶ ָלֶכם“ )שמות יב, ב( ׁשֶ
ּום  ית“ — ִמּשׁ “ְבֵראׁשִ ַתח ּבִ ַעם ּפָ ָרֵאל. ּוַמה ּטַ ִיׂשְ
ַנֲחַלת  ָלֶהם  ָלֵתת  ְלַעּמֹו  יד  ִהּגִ יו  ַמֲעׂשָ “ּכַֹח 
ִאם יֹאְמרּו ֻאּמֹות ָהעֹוָלם  ּגֹוִים“ )תהלים קיא, ו(, ׁשֶ
ְבָעה  ם ַאְרצֹות ׁשִ ּתֶ ַבׁשְ ּכְ ם ׁשֶ ָרֵאל: ִלְסִטים ַאּתֶ ְלִיׂשְ
דֹוׁש  ל ַהּקָ ל ָהָאֶרץ ׁשֶ ּגֹוִים, ֵהם אֹוְמִרים ָלֶהם: ּכָ
ר  ר ָיׁשַ ָרָאּה ּוְנָתָנּה ַלֲאׁשֶ רּוְך הּוא ִהיא, הּוא ּבְ ּבָ
ְרצֹונֹו ְנָתָנּה ָלֶהם, ּוִבְרצֹונֹו ְנָטָלּה ֵמֶהם  ֵעיָניו, ּבִ ּבְ
ְקָרא ַהֶּזה  ָרא. ֵאין ַהּמִ ית ּבָ ֵראׁשִ ּוְנָתָנּה ָלנּו: ּבְ

ַרּבֹוֵתינּו  ָרׁשּוהּו  ּדְ ׁשֶ מֹו  ּכְ ִני,  ְרׁשֵ ּדָ א  ֶאּלָ אֹוֵמר 
ְרּכֹו“  ית ּדַ ְקֵראת “ֵראׁשִ ּנִ ִביל ַהּתֹוָרה ׁשֶ ׁשְ ז“ל: ּבִ
ית  ְקְראּו “ֵראׁשִ ּנִ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ִביל  )משלי ח, כב(, ּוִבׁשְ

ְפׁשּוטֹו,  אָת ְלָפְרׁשֹו ּכִ בּוָאתֹה“ )ירמיה ב, ג(. ְוִאם ּבָ ּתְ
ַמִים ָוָאֶרץ, ְוָהָאֶרץ  ִריַאת ׁשָ ית ּבְ ֵראׁשִ הּו: ּבְ ְרׁשֵ ְך ּפָ ּכָ
ְך, ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ְיִהי אֹור.  ָהְיָתה ּתֹהּו ָובֹהּו ְוחֹׁשֶ
ִריָאה לֹוַמר  ְקָרא ְלהֹורֹות ֵסֶדר ַהּבְ א ַהּמִ ְולֹא ָבּ
ְך, ָהָיה לֹו  א ְלהֹורֹות ּכָ ִאם ּבָ ֵאּלּו ָקְדמּו, ׁשֶ ׁשֶ
ֵאין  ַמִים ְוגֹו׳, ׁשֶ ָ ָרא ֶאת ַהּשׁ ִראׁשֹוָנה ּבָ ִלְכּתֹב: ּבָ
ל  ָבה ׁשֶ בּוק ַלּתֵ ֵאינֹו ּדָ ְקָרא ׁשֶ ּמִ ית‘ ּבַ ְלָך ‘ֵראׁשִ
ית ַמְמֶלֶכת ְיהֹוָיִקם“ )שם כז,  ֵראׁשִ מֹו: “ּבְ ַאֲחָריו, ּכְ
ָגְנָך“  ית ּדְ ית ַמְמַלְכּתֹו“ )בראשית י, י(, “ֵראׁשִ א(, “ֵראׁשִ

בראשית

א

ב

ג

ד

ה

ו

ז



5

ת
שי

א
בר

ָרא  ית ּבָ ֵראׁשִ ה אֹוֵמר: “ּבְ אן ַאּתָ )דברים יח, ד(. ַאף ּכָ

רֹא‘, ְודֹוֶמה לֹו:  ית ּבְ ֵראׁשִ מֹו: ‘ּבְ ֱאלִֹהים״ ְוגֹו׳ ּכְ
ּבּורֹו  ת ּדִ ִחּלַ לֹוַמר ּתְ ַע“, ּכְ הֹוׁשֵ ר ה׳ ּבְ ּבֶ ת ּדִ ִחּלַ “ּתְ
ַע, “ַוּיֹאֶמר ה׳ ֶאל  הֹוׁשֵ רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ׁשֶ
א  ַע״ ְוגֹו׳ )הושע א, ב(. ְוִאם ּתֹאַמר, ְלהֹורֹות ּבָ הֹוׁשֵ
ית ַהּכֹל  ֵראׁשִ ה ִנְבְראּו, ּוֵפרּוׁשֹו: ‘ּבְ ִחּלָ ֵאּלּו ּתְ ׁשֶ
ִרים ְלׁשֹוָנם  ַקּצְ ּמְ ָרא ֵאּלּו‘, ְוֵיׁש ְלָך ִמְקָראֹות ׁשֶ ּבָ
ְלֵתי  י לֹא ָסַגר ּדַ מֹו: “ּכִ ָבה ַאַחת, ּכְ ּוְמַמֲעִטים ּתֵ
א  ַרׁש ִמי ַהּסֹוֵגר, ּוְכמֹו: “ִיּשָׂ ִבְטִני“ )איוב ג, י( ְולֹא ּפֵ
ֶאּנּו,  ַרׁש ִמי ִיּשָׂ ק“ )ישעיה ח, ד( ְולֹא ּפֵ ׂשֶ ּמֶ ֶאת ֵחיל ּדַ
ַרׁש  ָקִרים“ )עמוס ו, יב( ְולֹא ּפֵ ּבְ ּוְכמֹו: “ִאם ַיֲחרֹוׁש ּבַ
ית  יד ֵמֵראׁשִ ָקִרים‘, ּוְכמֹו: “ַמּגִ ּבְ ‘ִאם ַיֲחרֹוׁש ָאָדם ּבַ
ית  יד ֵמֵראׁשִ ַרׁש ‘ַמּגִ ַאֲחִרית“ )ישעיה מו, י( ְולֹא ּפֵ
ַמּה ַעל ַעְצְמָך  ן ּתְ ָבר‘ — ִאם ּכֵ ָבר ַאֲחִרית ּדָ ּדָ
ִתיב: “ְורּוַח ֱאלִֹהים  ֲהֵרי ּכְ ִים ָקְדמּו, ׁשֶ ֲהֵרי ַהּמַ ׁשֶ
ִים“ )להלן פסוק ב(, ַוֲעַדִין לֹא  ֵני ַהּמָ ְמַרֶחֶפת ַעל ּפְ
ִים ָמַתי ָהְיָתה, ָלַמְדּתָ  ִרַּית ַהּמַ ְקָרא ּבְ ה ַהּמִ ּלָ ִגּ
ִים  ּוִמּמַ ֵמֵאׁש  ַמִים  ָ ַהּשׁ ׁשֶ ְועֹוד  ָלָאֶרץ,  ְדמּו  ּקָ ׁשֶ
ֵסֶדר  ּבְ ְקָרא  ַהּמִ ד  ִלּמֵ ְרֲחָך לֹא  ּכָ ִנְבְראּו, ַעל 
ָרא ֱאלִֹהים.  לּום: ּבָ ּכְ ֻאָחִרים  ְוַהּמְ ִמים  ְקּדָ ַהּמֻ
ָבה  ַמֲחׁשָ ה ָעָלה ּבְ ִחּלָ ּתְ ּבַ ָרא ה׳‘, ׁשֶ ְולֹא ָאַמר ‘ּבָ
ִמְתַקֵּים,  ֵאין  ׁשֶ ְוָרָאה  ין,  ַהּדִ ת  ִמּדַ ּבְ ִלְברֹאתֹו 
ין, ְוַהְינּו  ת ַהּדִ ָפּה ְלִמּדַ ּתְ ת ַרֲחִמים ְוׁשִ ים ִמּדַ ְוִהְקּדִ
ָמִים“ )להלן  יֹום ֲעׂשֹות ה׳ ֱאלִֹהים ֶאֶרץ ְוׁשָ ְכִתיב: “ּבְ  ּדִ

ב, ד(: 

ָאָדם  מֹון, ׁשֶ ּמָ ַמּה ְוׁשִ ב ׀ ֹתהּו ָובֹהּו. ּתֹהּו ְלׁשֹון ּתֵ

ּה: ּתֹהּו. אישטורדישו״ן  ּבָ ּתֹוֵמם ַעל ּבֹהּו ׁשֶ ּתֹוֶהה ּוִמׁשְ
ֵני ְתהֹום. ַעל  ַלַעז: ּבֹהּו. ְלׁשֹון ֵריקּות ְוָצדּו: ַעל ּפְ ּבְ
ַעל ָהָאֶרץ: ְורּוַח ֱאלִֹהים ְמַרֶחֶפת.  ִים ׁשֶ ֵני ַהּמַ ּפְ

ִים  ֵני ַהּמַ ֲאִויר ּוְמַרֵחף ַעל ּפְ בֹוד עֹוֵמד ּבָ א ַהּכָ ּסֵ ּכִ
יֹוָנה  רּוְך הּוא ּוְבַמֲאָמרֹו, ּכְ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ יו ׁשֶ רּוַח ּפִ ּבְ

ַלַעז: ן, אקוביטי״ר ּבְ ַהְמַרֶחֶפת ַעל ַהּקֵ

ל. ַאף  י טֹוב ַוַּיְבּדֵ ד ׀ ַוַּיְרא ֱאלִֹהים ֶאת ָהאֹור ּכִ

ֵאינֹו  ָדה, ָרָאהּו ׁשֶ ֶזה ָאנּו ְצִריִכים ְלִדְבֵרי ַאּגָ ּבָ
יִקים  ּדִ ילֹו ַלּצַ ִעים ְוִהְבּדִ ׁש ּבֹו ְרׁשָ ּמֵ ּתַ ַדאי ְלִהׁשְ ְכּ
הּו: ָרָאהּו  ְרׁשֵ ְך ּפָ ׁשּוטֹו, ּכָ ֶלָעִתיד ָלבֹא. ּוְלִפי ְפּ
ים  ׁשִ ּמְ ּתַ ִּיְהיּו ִמׁשְ ְך ׁשֶ י טֹוב ְוֵאין ָנֶאה לֹו ְוַלחֹׁשֶ ּכִ
חּומֹו  ּיֹום ְוָלֶזה ּתְ חּומֹו ּבַ ִעְרּבּוְבָיא, ְוָקַבע ָלֶזה ּתְ  ּבְ

ְיָלה:  ּלַ ּבַ

ה ָהָיה לֹו  ָרׁשָ ה ׀ יֹום ֶאָחד. ְלִפי ֵסֶדר ְלׁשֹון ַהּפָ

ָאר ַהָּיִמים:  ׁשְ תּוב ּבִ ּכָ מֹו ׁשֶ ִלְכּתֹב: יֹום ִראׁשֹון, ּכְ
ַעל  “ֶאָחד“?  ַתב  ּכָ ה  ָלּמָ ְרִביִעי.  י,  ִליׁשִ ׁשְ ִני,  ׁשֵ
עֹוָלמֹו,  רּוְך הּוא ָיִחיד ּבְ דֹוׁש ּבָ ָהָיה ַהּקָ ם ׁשֶ ֵשׁ
ְך ְמפָֹרׁש  ִני. ּכָ ְלָאִכים ַעד יֹום ׁשֵ ּלֹא ִנְבְראּו ַהּמַ ׁשֶ

ה )ג, ח(:  ית ַרּבָ ְבֵראׁשִ ּבִ

ְבְראּו  ּנִ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ ו ׀ ְיִהי ָרִקיַע. ֶיֱחַזק ָהָרִקיַע, ׁשֶ

ִני  ֵ ּשׁ יֹום ִראׁשֹון, ֲעַדִין ַלִחים ָהיּו, ְוָקְרׁשּו ּבַ ַמִים ּבְ ׁשָ
ָאְמרֹו: “ְיִהי ָרִקיַע“,  רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ֲעַרת ַהּקָ ִמּגַ
ַמִים ְירֹוָפפּו“ )איוב כו, יא(  תּוב: “ַעּמּוֵדי ׁשָ ּכָ ְוֶזהּו ׁשֶ
ֲעָרתֹו“ )שם(,  ִני — “ְוִיְתְמהּו ִמּגַ ֵ ל יֹום ִראׁשֹון, ּוַבּשׁ ּכָ
ֲעַרת ַהְמַאֵּים ָעָליו:  ּתֹוֵמם ְועֹוֵמד ִמּגַ ׁשְ ּמִ ָאָדם ׁשֶ ּכְ
ין  ֵּיׁש ֶהְפֵרׁש ּבֵ ִים, ׁשֶ ֶאְמַצע ַהּמַ ִים. ּבְ תֹוְך ַהּמָ ּבְ

ִים  ין ָהָרִקיַע ַלּמַ מֹו ּבֵ ַמִים ָהֶעְליֹוִנים ָלָרִקיַע ּכְ
ַמֲאָמרֹו  לּוִיים ּבְ ֵהם ּתְ ַעל ָהָאֶרץ. ָהא ָלַמְדּתָ ׁשֶ ׁשֶ

ל ֶמֶלְך:  ׁשֶ

נֹו ַעל ָעְמדֹו  ּקְ ז ׀ ַוַּיַעׂש ֱאלִֹהים ֶאת ָהָרִקיַע. ּתִ

ְרֶניָה“ )דברים ָתה ֶאת ִצּפָ מֹו: “ְוָעׂשְ ָּיתֹו, ּכְ  ְוִהיא ֲעׂשִ

י  ַאּפֵ ַעל  ַוֲחׁשֹוָכא  ְוֵריָקְנָיא,  ָצְדָיא  ֲהָות  ְוַאְרָעא,  ַאְרָעא:  ְוָית  ַמָּיא  ׁשְ ָית  יי,  ָרא  ּבְ ַקְדִמין  ּבְ
י ַמָּיא: ַוֲאַמר יי ְיֵהי ְנהֹוָרא, ַוֲהָוה ְנהֹוָרא: ַוֲחָזא  ָבא ַעל ַאּפֵ ְ ְתהֹוָמא, ְורּוָחא ִמן ֳקָדם יי, ְמַנּשׁ
ין ְנהֹוָרא ּוֵבין ֲחׁשֹוָכא: ּוְקָרא יי ִלְנהֹוָרא ְיָמָמא, ְוַלֲחׁשֹוָכא  יי, ָית ְנהֹוָרא ֲאֵרי ָטב, ְוַאְפֵריׁש יי, ּבֵ
ְמִציעּות ַמָּיא, ִויֵהי ַמְפֵריׁש,  ְקָרא ֵליְלָיא, ַוֲהָוה ְרַמׁש ַוֲהָוה ְצַפר יֹום ַחד: ַוֲאַמר יי, ְיֵהי ְרִקיָעא ּבִ
ֵמַעל  ּדְ ּוֵבין ַמָּיא,  ִלְרִקיָעא,  ַרע  ִמּלְ ּדְ ין ַמָּיא  ּבֵ ְוַאְפֵריׁש,  ַוֲעַבד יי ָית ְרִקיָעא,  ין ַמָּיא ְלַמָּיא:  ּבֵ

אא
ב
ג
ד

ה

ו

ז
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יַע  ָרִק֖ ָלֽ ים  ֱאלִֹה֛ א  ָר֧ ַוִּיקְְְ ִהי־־־ֵכֽן׃  ַוֽיְְְ יַע  ָרִק֑ ָלֽ ֵמַע֣ל 

ִנֽי׃ ׁשֵ ֥יֹום  ִהי־֖בֶֹקר  ַוֽיְְְ ֶרב  ִהי־ֶע֥ ַוֽיְְְ ִים  ָמ֑ ׁשָ

ִי֙ם ֶאל־־־־־ ַמ֙ ָ ַחת ַהׁשּ ֤ ִים ִמּתַ ֨וּו ַהּמַ֜ ים ִיּקָ ּ֣יֹאֶמר ֱאלִֹה֗  ַו

א  ָר֨ ַוִּיקְְְ ִהי־־ֵכֽן׃  ַוֽיְְְ ה  ֑ ׁשָ ַהַּיּבָ ה  ָרֶא֖ ֵתֽ וְְ ד  ֶאָח֔ ָמ֣קֹום 

א  ָקָר֣ ִים  ֖ ַהּמַ ֵו֥ה  ִמקְְְ ּולְְְ ֶרץ  ֶא֔ ֙ה  ׁשָ ַלַּיּבָ ׀  ים  ֱאלִֹה֤

ים  ֱאלִֹה֗ ַוּ֣יֹאֶמר  י־ֽטֹוב׃  ּכִ ים  ֱאלִֹה֖ א  רְְְ ַוַּי֥ ים  ֑ ַיּמִ

י  ִר֞ ַרע ֵע֣ץ ּפְְ יַע ֶז֔ ִר֣ ב ַמזְְְ ׂשֶ א ֵע֚ ׁשֶ ֗ ֶר֙ץ ּדֶ ֤א ָהָא֙ ׁשֵ דְְְ ֽ ּתַ

ֶרץ  ַעל־ָהָא֑ עֹו־֖בֹו  ַזרְְְ ר  ֥ ֲאׁשֶ ִמי֔נֹו  לְְ ִר֙י  ּפְְ ה  ֤עֹׂשֶ

ַר֙ע  יַע ֶז֙ ִר֤ ב ַמזְְְ א ֵעׂ֣שֶ ׁשֶ ֶרץ ּדֶ֠ א ָהָא֜ ִהי־ֵכֽן׃ ַוּתֹוֵצ֨ ַוֽיְְְ

ִמיֵנ֑הּו  עֹו־֖בֹו לְְ ַזרְְְ ר  ֥ ֲאׁשֶ י  ִר֛ ה־ּפְְ ֽעֹׂשֶ ֵע֧ץ  וְְ הּו  ִמיֵנ֔ לְְ

ִהי־֖בֶֹקר ֥יֹום  ֶרב ַוֽיְְְ ִהי־ֶע֥ י־ֽטֹוב׃ ַוֽיְְְ ים ּכִ א ֱאלִֹה֖ רְְְ ַוַּי֥

 י׃ ֽ ִליׁשִ ׁשְְ

ִים  ַמ֔ ָ ַהׁשּ יַע  ִק֣ רְְְ ּבִ אֹרֹ֙ת  מְְ י  ִה֤ יְְ ים  ֱאלִֹה֗ ַוּ֣יֹאֶמר 

אֹֹת֙ת  לְְ ָה֤יּו  וְְ ָלה  יְְְ ֑ ַהּלָ ין  ּוֵב֣ ַהּ֖יֹום  ין  ֥ ּבֵ יל  ֕ ּדִ ַהבְְְ לְְ

יַע  ִק֣ רְְְ אֹורֹ֙ת ּבִ ָה֤יּו ִלמְְְ ִנֽים׃ וְְ ׁשָ ים וְְ ָיִמ֖ ים ּולְְְ ֣מֹוֲעִד֔ ּולְְְ

ַוַּיַ֣עׂש  ן׃  ִהי־־־ֵכֽ יְְְ ַוֽ ֶרץ  ַעל־ָהָא֑ יר  ָהִא֖ לְְ ִים  ַמ֔ ָ ַהׁשּ

֤אֹור  ים ֶאת־־־־ַהּמָ דִֹל֑ אֹ֖רֹת ַהּגְְ ֵנ֥י ַהּמְְ ים ֶאת־־־־ׁשְְ ֱאלִֹה֔

טֹ֙ן  ַהּקָ ֤אֹור  ֶאת־־־ַהּמָ וְְ ַהּ֔יֹום  ֶלת  ֣ ׁשֶ ֶממְְְ לְְ דֹל֙  ַהּגָ

א  כא, יב(: ֵמַעל ָלָרִקיַע. ‘ַעל ָהָרִקיַע‘ לֹא ֶנֱאַמר ֶאּלָ
ֵני ָמה לֹא  ֲאִויר. ּוִמּפְ לּוִיין ּבָ ֵהן ּתְ “ֵמַעל“, ְלִפי ׁשֶ

ּלֹא ִנְגְמָרה ְמֶלאֶכת  ִני? ְלִפי ׁשֶ ֵ ּשׁ י טֹוב‘ ּבַ ֶנֱאַמר ‘ּכִ
ִני,  ֵ ּשׁ ּה ּבַ י ַוֲהֵרי ִהְתִחיל ּבָ ִליׁשִ ִים ַעד יֹום ׁשְ ַהּמַ

ח
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י  ִליׁשִ ְ ְמלֹואֹו ְוטּובֹו, ּוַבּשׁ ּלֹא ִנְגַמר ֵאינֹו ּבִ ְוָדָבר ׁשֶ
ִים ְוִהְתִחיל ְוָגַמר ְמָלאָכה  ְגְמָרה ְמֶלאֶכת ַהּמַ ּנִ ׁשֶ
ָעִמים )להלן פסוקים  ֵני ְפּ י טֹוב׳ ׁשְ ַפל ּבֹו ׳ּכִ ַאֶחֶרת, ּכָ
ִני ְוַאַחת ִלְגַמר  ֵ י; יב(: ַאַחת ִלְגַמר ְמֶלאֶכת ַהּשׁ

ְמֶלאֶכת ַהּיֹום: 

ם  א ַמִים, ׁשָ ָמִים. ׂשָ ח ׀ ַוִּיְקָרא ֱאלִֹהים ָלָרִקיַע ׁשָ

ַמִים:  ה ֵמֶהם ׁשָ ֶזה ְוָעׂשָ ֵעְרָבן ֶזה ּבָ ַמִים, ֵאׁש ּוַמִים ׁשֶ

ל ָהָאֶרץ,  ֵני ּכָ טּוִחים ַעל ּפְ ָהיּו ׁשְ ִים. ֶשׁ וּו ַהּמַ ט ׀ ִיּקָ

ים:  ָכל ַהַּיּמִ ּבְ דֹול ׁשֶ אֹוְקָינֹוס, הּוא ַהָּים ַהּגָ ְוִהְקָום ּבָ

א ֵאינֹו  ים. ַוֲהלֹא ָים ֶאָחד הּוא? ֶאּלָ י ׀ ָקָרא ַיּמִ

ג  ַעּכֹו ְלַטַעם ּדָ ג ָהעֹוֶלה ִמן ַהָּים ּבְ ּדֹוֶמה ַטַעם ּדָ
ְמָיא:  ַאְסּפַ ָהעֹוֶלה ִמן ַהָּים ּבְ

א ְלׁשֹון  ׁשֶ ב. לֹא ּדֶ א ֵעׂשֶ ׁשֶ א ָהָאֶרץ ּדֶ ְדׁשֵ יא ׀ ּתַ

ְלׁשֹון  ָהָיה  ְולֹא  א,  ׁשֶ ּדֶ ְלׁשֹון  ב  ֵעׂשֶ ְולֹא  ב  ֵעׂשֶ
ִאין  ׁשָ יֵני ּדְ ּמִ יב ָהָאֶרץ‘, ׁשֶ ֲעׂשִ ְקָרא לֹוַמר: ‘ּתַ ַהּמִ
לֹוִני,  ב ּפְ ל ֶאָחד ְלַעְצמֹו ִנְקָרא ֵעׂשֶ ִקין, ּכָ ְמֻחּלָ
א  ׁשֶ ׁשֹון ּדֶ ּלְ לֹוִני, ׁשֶ א ּפְ ׁשֶ ר לֹוַמר ּדֶ ְוֵאין ָלׁשֹון ַלְמַדּבֵ
ִאים:  ְדׁשָ את ּבִ ִהיא ִמְתַמּלֵ ׁשֶ ת ָהָאֶרץ ּכְ הּוא ְלִביׁשַ
ְלׁשֹון  ִבים. ּבִ ה ְלבּוׁש ֲעׂשָ ּסֶ א ְוִתְתּכַ ְתַמּלֵ א. ּתִ ְדׁשֵ ּתַ

ִעְרּבּוְבָיא, ְוָכל  ן ּבְ ּלָ א אירבידי״ץ, ּכֻ ׁשֶ ַלַעז ִנְקָרא ּדֶ
ל ּבֹו  ִּיְגּדַ ב: ַמְזִריַע ֶזַרע. ׁשֶ ׁשֶֹרׁש ְלַעְצמֹו ִנְקָרא ֵעׂשֶ
ְּיֵהא  ִרי. ׁשֶ ָמקֹום ַאֵחר: ֵעץ ּפְ ּנּו ּבְ ַזְרעֹו ִלְזרַֹע ִמּמֶ
ן,  ָתה ּכֵ ִרי. ְוִהיא לֹא ָעׂשְ ַטַעם ַהּפְ ַטַעם ָהֵעץ ּכְ
ִרי,  ִרי, ְולֹא ָהֵעץ ּפְ ה ּפְ א ַוּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֵעץ עֹׂשֶ ֶאּלָ
ם ִהיא  ל ָאָדם ַעל ֲעוֹנֹו ִנְפְקָדה ּגַ ְתַקּלֵ ּנִ ׁשֶ ְלִפיָכְך ּכְ
ְרִעיֵני  ר ַזְרעֹו בֹו. ֵהן ּגַ ָלה: ֲאׁשֶ ַעל ֲעוָֹנּה ְוִנְתַקּלְ

ּנֹוְטִעין אֹותֹו:  ׁשֶ ֶהן ָהִאיָלן צֹוֵמַח ּכְ ּמֵ ִרי ׁשֶ ל ּפְ ּכָ

ּלֹא ֶנֱאַמר  י ׁשֶ יב ׀ ַוּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ְוגֹו׳. ַאף ַעל ּפִ

ְצַטּוּו  ּנִ ׁשֶ ְמעּו  ׁשָ ִצּוּוֵייֶהן,  ּבְ ִאין  ׁשָ ְדּ ּבַ ‘ְלִמיֵנהּו‘ 
ַעְצָמן,  ּבְ ָוֹחֶמר  ַקל  אּו  ְוָנׂשְ ְך  ּכָ ַעל  ָהִאיָלנֹות 

ין )חולין ס ע״א(:  ִחיַטת ֻחּלִ ׁשְ ָדה ּבִ ַאּגָ ְמפָֹרׁש ּבָ ּכַ

יד ׀ ְיִהי ְמאֹרֹת ְוגֹו׳. ִמּיֹום ִראׁשֹון ִנְבְראּו, ּוָבְרִביִעי 

ל ּתֹוְלדֹות  ָרִקיַע, ְוֵכן ּכָ לֹות ּבָ ִצָּוה ֲעֵליֶהם ְלִהּתָ
ַמִים ָוָאֶרץ ִנְבְראּו ִמּיֹום ִראׁשֹון ְוָכל ֶאָחד ְוֶאָחד  ׁשָ
תּוב )לעיל פסוק  ּכָ ְגַזר ָעָליו, הּוא ׁשֶ ּנִ ּיֹום ׁשֶ ע ּבַ ִנְקּבַ
ַמִים“ — ְלַרּבֹות ּתֹוְלדֹוֵתיֶהם, “ְוֵאת  ָ א(: “ֵאת ַהּשׁ
ָהָאֶרץ“ — ְלַרּבֹות ּתֹוְלדֹוֶתיָה: ְיִהי ְמאֹרֹת. ָחֵסר 
ָרה  הּוא יֹום ְמֵאָרה ִלּפֹל ַאְסּכָ ִתיב, ַעל ׁשֶ ָוי״ו ּכְ
ים  ְרִביִעי ָהיּו ִמְתַעּנִ ִנינּו: ּבָ ָ ּשׁ ינֹוקֹות, הּוא ׁשֶ ּתִ ּבַ
ינֹוקֹות )תענית כז ע״ב(:  ּתִ ּפֹל ּבַ ּלֹא ּתִ ָרה ׁשֶ ַעל ַאְסּכָ
ֵנז ָהאֹור  ִּיּגָ ֶ ְיָלה. ִמּשׁ ין ַהּיֹום ּוֵבין ַהּלָ יל ּבֵ ְלַהְבּדִ

ׁשּו ָהאֹור  ּמְ ית ׁשִ ֵראׁשִ ְבַעת ְיֵמי ּבְ ׁשִ ָהִראׁשֹון, ֲאָבל ּבְ
ְיָלה: ְוָהיּו  ּלַ ּבַ ּיֹום ְוֶזה  ְך ָהִראׁשֹוִנים ֶזה ּבַ ְוַהחֹׁשֶ
ִסיָמן ַרע הּוא  אֹורֹות לֹוִקין  ַהּמְ ׁשֶ ּכְ ְלאֹֹתת. 

ָחּתּו“  ַמִים ַאל ּתֵ ָ ֱאַמר: “ּוֵמאֹתֹות ַהּשׁ ּנֶ ָלעֹוָלם, ׁשֶ
רּוְך הּוא ֵאין  דֹוׁש ּבָ ֲעׂשֹוְתֶכם ְרצֹון ַהּקָ )ירמיה י, ב(, ּבַ

ְרָענּות: ּוְלמֹוֲעִדים.  ם ְצִריִכים ִלְדאֹג ִמן ַהּפֻ ַאּתֶ
ָרֵאל ְלִהְצַטּוֹות ַעל  ֲעִתיִדים ִיׂשְ ם ֶהָעִתיד, ׁשֶ ַעל ׁשֵ
ָבָנה: ּוְלָיִמים.  ַהּמֹוֲעדֹות, ְוֵהם ִנְמִנים ְלמֹוַלד ַהּלְ
ָבָנה ֶחְציֹו, ֲהֵרי  ּמּוׁש ַהּלְ ה ֲחִצי יֹום ְוׁשִ ּמּוׁש ַהַחּמָ ׁשִ
ים  ִ ׁשּ ְוׁשִ לֹש ֵמאֹות  ׁשְ ְלסֹוף  ִנים.  ֵלם: ְוׁשָ ׁשָ יֹום 
ר ַמָּזלֹות  ֵנים ָעׂשָ ׁשְ ן ּבִ ה ָיִמים ִיְגְמרּו ַמֲהַלְכָתּ ַוֲחִמׁשָּ

ָנה:  ְרִתים אֹוָתם, ְוִהיא ׁשָ ַהְמׁשָ

ָּיִאירּו  ׁשֶ ׁשּו,  ּמְ ְיׁשַ טו ׀ ְוָהיּו ִלְמאֹורֹת. עֹוד ֹזאת 

ָלעֹוָלם: 

ִוים ִנְבְראּו, ְוִנְתַמֲעָטה  דִֹלים. ׁשָ אֹרֹת ַהּגְ טז ׀ ַהּמְ

ֵני  ר ִלׁשְ ְטְרָגה ְוָאְמָרה: ִאי ֶאְפׁשָ ּקִ ָבָנה ַעל ׁשֶ ַהּלְ

יי,  ַוֲאַמר  ְנָין:  ּתִ יֹום  ְצַפר  ַוֲהָוה  ְרַמׁש  ַוֲהָוה  ַמָּיא,  ׁשְ ִלְרִקיָעא  יי,  ּוְקָרא  ֵכן:  ַוֲהָוה   ִלְרִקיָעא, 
א  ּתָ ׁשְ ְלַיּבֶ יי  ּוְקָרא  ֵכן:  ַוֲהָוה  א,  ּתָ ׁשְ ַיּבֶ ְחֵזי  ְוִתּתַ ַחד,  ַלֲאַתר  ַמָּיא  ׁשְ חֹות  ִמּתְ ַמָּיא,  ְנׁשּון  ִיְתּכַ
ְתָאה,  ְדֵאית ַאְרָעא ּדִ ת ַמָּיא ְקָרא ַיְמֵמי, ַוֲחָזא יי ֲאֵרי ָטב: ַוֲאַמר יי, ּתַ ֵניׁשָ ּכְ ַאְרָעא, ּוְלֵבית 
ַאְרָעא,  ַעל  יּה  ּבֵ ַזְרֵעיּה  ַבר  ּדְ ִלְזֵניּה,  יִרין  ּפֵ ָעֵביד  יִרין,  ּפֵ ִאיָלן  ַרע,  ִמְזּדְ ַזְרֵעיּה  ַבר  ּדְ א   ִעְסּבָ
ַבר  יִרין, ּדְ ַרע ִלְזנֹוִהי, ְוִאיָלן ָעֵביד ּפֵ ַבר ַזְרֵעיּה ִמְזּדְ א ּדְ ְתָאה, ִעְסּבָ יַקת ַאְרָעא, ּדִ ַוֲהָוה ֵכן: ְוַאּפֵ
ְיהֹון  יי,  ַוֲאַמר  ִליָתי:  ּתְ יֹום  ְצַפר  ַוֲהָוה  ְרַמׁש  ַוֲהָוה  ָטב:  ֲאֵרי  יי  ַוֲחָזא  ִלְזנֹוִהי,  יּה  ּבֵ  ַזְרֵעיּה 
ּוְלִזְמִנין,  ְלָאִתין  ִויהֹון  ֵליְלָיא,  ּוֵבין  ְיָמָמא  ין  ּבֵ א,  ְלַאְפָרׁשָ ַמָּיא,  ׁשְ ּדִ ְרִקיָעא  ּבִ  ְנהֹוִרין 
ֵכן:  ַוֲהָוה  ַאְרָעא,  ַעל  ְלַאְנָהָרא  ַמָּיא,  ׁשְ ּדִ ְרִקיָעא  ּבִ ִלְנהֹוִרין  ִויהֹון  ִנין:  ּוׁשְ יֹוִמין  ְבהֹון  ּוְלִמְמֵני 
ְזֵעיָרא  ְנהֹוָרא  ְוָית  יָמָמא,  ּבִ ַלט  ְלִמׁשְ א  ַרּבָ ְנהֹוָרא  ָית  ַרְבְרַבָּיא,  ְנהֹוַרָּיא  ֵרין  ּתְ ָית  יי,  ַוֲעַבד 
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ם  אָֹת֛ ן  ֥ ַוִּיּתֵ ים׃  ֹוָכִבֽ ַהּכֽ ת  ֵא֖ וְְ ָלה  יְְְ ַהּלַ֔ ֶלת  ֣ ׁשֶ ֶממְְְ לְְ

ֶרץ׃  ַעל־ָהָאֽ יר  ָהִא֖ לְְ ִים  ָמ֑ ָ ַהׁשּ יַע  ִק֣ רְְְ ּבִ ים  ֱאלִֹה֖

ין  ין ָה֖אֹור ּוֵב֣ ֥ יל ּבֵ ֔ ּדִ ֲלַהבְְְ ָלה ּוֽ יְְְ ּ֣יֹום ּוַבּלַ֔ ּבַ ׁשֹל֙  ִלמְְְ וְְ

ִהי־ ַוֽיְְְ ֶרב  ִהי־ֶע֥ ַוֽיְְְ י־ֽטֹוב׃  ּכִ ים  א ֱאלִֹה֖ רְְְ ַוַּי֥ ךְְְ  ַה֑חֹׁשֶ

י׃  ִביִעֽ ֖בֶֹקר ֥יֹום רְְ

ַחָּי֑ה  ֶנֶ֣פׁש  ֶרץ  ֖ ׁשֶ ִים  ַהּמַ֔ ֣צּו  רְְ ִיׁשְְְ ים  ֱאלִֹה֔ ַוּ֣יֹאֶמר 

ִים׃  ָמֽ ָ יַע ַהׁשּ ִק֥ ֵנ֖י רְְ ֶרץ ַעל־ּפְְ עֹוֵפ֣ף ַעל־ָהָא֔ עֹו֙ף יְְ וְְ

ת  ֵא֣ וְְ ים  דִֹל֑ ַהּגְְ ם  יִנ֖ ּנִ ֶאת־־־ַהּתַ ים  ֱאלִֹה֔ א  ָר֣ ַוִּיבְְְ

ִים  ַהּמַ֜ ֨צּו  רְְ ֽ ׁשָ ֩ר  ֲאׁשֶ ת  ׂשֶ רֶֹמ֡ ָהֽ ׀  ַחָּי֣ה  ַהֽ ל־ֶנֶ֣פׁש  ּכָָ

ים  א ֱאלִֹה֖ רְְְ הּו ַוַּי֥ ִמיֵנ֔ ָנ֙ף לְְ ל־־־־־֤עֹוף ּכָ ת ּכָָ ֵא֨ ם וְְ יֵנֶה֗ ִמֽ לְְ

֗בּו  ּורְְְ ֣רּו  ּפְְ ים ֵלא֑מֹר  ם ֱאלִֹה֖ ֶרךְְְ אָֹת֛ ָב֧ ַויְְְ י־ֽטֹוב׃  ּכִ

ֶרץ׃  ָאֽ ּבָ ֶרב  ִי֥ ָה֖עֹוף  וְְ ים  ַּיּמִ֔ ּבַ ִי֙ם  ֶאת־ַהּמַ֙ ֤אּו  ּוִמלְְְ

י׃  ֽ ִהי־֖בֶֹקר ֥יֹום ֲחִמיׁשִ ֶרב ַוֽיְְְ ִהי־ֶע֥ ַוֽיְְְ

ּה  ִמיָנ֔ ֶנֶ֤פׁש ַחָּי֙ה לְְ ֶרץ  א ָהָא֜ ים ּתֹוֵצ֨ ַוּ֣יֹאֶמר ֱאלִֹה֗

ן׃  ִהי־־־ֵכֽ יְְְ ַוֽ ִמיָנּ֑ה  לְְ ֶרץ  תֹו־־־ֶא֖ יְְְ ַחֽ וְְ ֶמׂש  ָוֶר֛ ה  ֵהָמ֥ ּבְְ

ֶאת־ וְְ ּה  ִמיָנ֗ לְְ ֶרץ  ָהָא֜ ת  ֶאת־ַחַּי֨ ֱאלִֹהי֩ם  ַוַּיַ֣עׂש 

ִמיֵנ֑הּו  ה לְְ ֲאָדָמ֖ ֶמׂש ָהֽ ל־־־־־ֶר֥ ת ּכָָ ֵא֛ ּה וְְ ִמיָנ֔ ֵהָמ֙ה לְְ ַהּבְְ

ה  ֥ ַנֲֽעׂשֶ ים  ֱאלִֹה֔ ַוּ֣יֹאֶמר  י־ֽטֹוב׃  ּכִ ים  ֱאלִֹה֖ א  רְְְ ַוַּי֥

֣עֹוף  ם ּובְְְ ת ַהָּי֜ ַג֨ ּדּו֩ ִבדְְְ ִירְְְ נּו וְְ מּוֵת֑ דְְְ נּו ּכִ ֵמ֖ ַצלְְְ ם ּבְְ ָאָד֛

ֶמׂש  ל־ָהֶר֖ כָָ ּובְְְ ֶרץ  ל־ָהָא֔ כָָ ּובְְְ ֵהָמ֙ה  ּוַבּבְְ ִים  ַמ֗ ָ ַהׁשּ

ָאָד֙ם  ים ׀ ֶאת־ָהֽ א ֱאלִֹה֤ ָר֨ ֶרץ׃ ַוִּיבְְְ ׂש ַעל־ָהָאֽ רֵֹמ֥ ָהֽ
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ֶכֶתר ֶאָחד: ְוֵאת ַהּכֹוָכִבים.  ׁשּו ּבְ ּמְ ּתַ ִּיׁשְ ְמָלִכים ׁשֶ
ה ְצָבֶאיָה ְלָהִפיס  ָבָנה, ִהְרּבָ ֵעט ֶאת ַהּלְ ּמִ ַעל ְיֵדי ׁשֶ

ּה:  ְעּתָ ּדַ

ָבר  ל ּדָ ֶרץ. ּכָ ּה ִחּיּות: ׁשֶ ְּיֵהא ּבָ כ ׀ ֶנֶפׁש ַחָּיה. ׁשֶ

עֹוף —  ֶרץ, ּבָ בֹוּהַ ִמן ָהָאֶרץ ָקרּוי ׁשֶ ֵאינֹו ּגָ ַחי ׁשֶ
ית  גֹון ְנָמִלים ְוִחּפּוׁשִ ָקִצים — ּכְ ְ ּשׁ גֹון ְזבּוִבים, ּבַ ּכְ
ר ְוֹחֶמט  גֹון ֹחֶלד ְוַעְכּבָ ִרּיֹות — ּכְ ְותֹוָלִעים, ּוַבּבְ

ִגים:  ֶהם, ְוָכל ַהּדָ ְוַכּיֹוֵצא ּבָ

ָדה:  ָּים. ּוְבִדְבֵרי ַאּגָ ּבַ דֹוִלים ׁשֶ ִגים ּגְ יִנם. ּדָ ּנִ כא ׀ ַהּתַ

ָרָאם ָזָכר ּוְנֵקָבה ְוָהַרג  ּבְ הּוא ִלְוָיָתן ּוֶבן זּוגֹו, ׁשֶ
ִאם  יִקים ֶלָעִתיד ָלבֹא, ׁשֶ ּדִ ֵקָבה ּוְמָלָחּה ַלּצַ ֶאת ַהּנְ
ְפֵניֶהם: ֶנֶפׁש  ִיְפרּו ְוִיְרּבּו לֹא ִיְתַקֵּים ָהעֹוָלם ּבִ

ּה ִחּיּות:  ֵּיׁש ּבָ ַהַחָּיה. ֶנֶפׁש ׁשֶ

ִרים אֹוָתם ְוָצִדין  ַחּסְ ּמְ כב ׀ ַוְיָבֶרְך אָֹתם. ְלִפי ׁשֶ

ֵמֶהן ְואֹוְכִלין אֹוָתם, ֻהְצְרכּו ִלְבָרָכה. ְוַאף ַהַחּיֹות 
ֶהָעִתיד  ָחׁש  ַהּנָ ֵני  ִמּפְ א  ֶאּלָ ִלְבָרָכה,  ֻהְצְרכּו 
ָלל:  ּכְ ּלֹא ְיֵהא הּוא ּבַ ְרָכן, ׁשֶ ִלְקָלָלה, ְלָכְך לֹא ּבֵ

רֹות:   לֹוַמר ֲעׂשּו ּפֵ ִרי, ּכְ רּו. ְלׁשֹון ּפְ ּפְ

י )לעיל פסוק יד(  ּתִ ַרׁשְ ּפֵ כד ׀ ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ. הּוא ׁשֶ

א  ַהּכֹל ִנְבָרא ִמּיֹום ִראׁשֹון ְולֹא ֻהְצְרכּו ֶאּלָ ׁשֶ
ּה ִחּיּות: ָוֶרֶמׂש. ֵהם  ֵּיׁש ּבָ ְלהֹוִציָאם: ֶנֶפׁש ַחָּיה. ׁשֶ
ים ַעל ָהָאֶרץ, ְוִנְרִאים  ֵהם ְנמּוִכים ְורֹוְמׂשִ ָרִצים ׁשֶ ׁשְ
ל ְלׁשֹון ֶרֶמׂש  ר, ּכָ ֵאין ִהּלּוָכן ִנּכָ ִאּלּו ִנְגָרִרין ׁשֶ ּכְ

ְלׁשֹוֵננּו קונמוברי״ש:  ֶרץ ּבִ ְוׁשֶ

קֹוָמָתן:  ן ְלִצְביֹוָנן ּבְ ּקֵ כה ׀ ַוַּיַעׂש. ּתִ

רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ה ָאָדם. ַעְנְוָתנּותֹו ׁשֶ  כו ׀ ַנֲעׂשֶ

ְלָאִכים  ְדמּות ַהּמַ ָהָאָדם ּבִ אן, ְלִפי ׁשֶ ָלַמְדנּו ִמּכָ
ן  ּדָ הּוא  ֶהם. ּוְכׁשֶ ּבָ אּו ּבֹו, ְלִפיָכְך ִנְמַלְך  ְוִיְתַקּנְ
ן  ּכֵ ׁשֶ ּלֹו,  ׁשֶ ַמְלָיא  ּפָ ּבַ ָלִכים הּוא ִנְמָלְך  ֶאת ַהּמְ
ָאַמר לֹו ִמיָכה: “ָרִאיִתי ֶאת  ַאְחָאב ׁשֶ ּבְ ָמִצינּו 
ַמִים ֹעֵמד ָעָליו  ָ ְסאֹו ְוָכל ְצָבא ַהּשׁ ב ַעל ּכִ ה׳ יֹׁשֵ
מֹאלֹו“ )מלכים א' כב, יט(, ְוִכי ֵיׁש ָיִמין  ִמיִמינֹו ּוִמּשְׂ
ִלְזכּות  ַמְיִמיִנים  ֵאּלּו  א  ֶאּלָ ְלָפָניו?  ֹמאל  ּוׂשְ
ְגֵזַרת ִעיִרין  ְוֵכן: “ּבִ ְמִאיִלים ְלחֹוָבה,  ְוֵאּלּו ַמׂשְ
ֵאְלָתא“ )דניאל ד, יד(, ַאף  ין ׁשְ יׁשִ ְתָגָמא ּוֵמאַמר ַקּדִ ּפִ
ּלֹו ָנַטל ְרׁשּות. ָאַמר ָלֶהם: ֵיׁש  ַמְלָיא ׁשֶ ּפָ אן ּבַ ּכָ
ְדמּוִתי  ְחּתֹוִנים ּכִ ּתַ ְדמּוִתי, ִאם ֵאין ּבַ ֶעְליֹוִנים ּכִ ּבָ
ה ָאָדם.  ית: ַנֲעׂשֶ ֵראׁשִ ה ּבְ ַמֲעׂשֵ ֲהֵרי ֵיׁש ִקְנָאה ּבְ
ְוֵיׁש ָמקֹום  יִציָרתֹו,  ּבִ ּלֹא ִסְּיעּוהּו  י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ
ֶרְך  ד ּדֶ ַלּמֵ תּוב ִמּלְ יִנים ִלְרּדֹות, לֹא ִנְמַנע ַהּכָ ַלּמִ
דֹול ִנְמָלְך ְונֹוֵטל  ְּיֵהא ַהּגָ ׁשֶ ת ֲעָנָוה,  ֶאֶרץ ּוִמּדַ
ה ָאָדם‘ לֹא  ַתב ‘ֶאֱעׂשֶ ָטן. ְוִאם ּכָ ְרׁשּות ִמן ַהּקָ
א ִעם  ינֹו, ֶאּלָ ּדִ ית  ּבֵ ר ִעם  ָהָיה ְמַדּבֵ ׁשֶ ָלַמְדנּו 
“ַוִּיְבָרא  ִצּדֹו:  ּבְ ַתב  ּכָ יִנים  ַהּמִ ּוְתׁשּוַבת  ַעְצמֹו. 
ַצְלֵמנּו.  ַתב ‘ַוִּיְבְראּו‘: ּבְ ֱאלִֹהים ֶאת ָהָאָדם“, ְולֹא ּכָ
יל: ְוִיְרּדּו  ּכִ ְדמּוֵתנּו. ְלָהִבין ּוְלַהׂשְ נּו: ּכִ ּלָ פּוס ׁשֶ ּדְ ּבַ
ׁשֹון ַהֶּזה ְלׁשֹון ִרּדּוי ּוְלׁשֹון  ּלָ ּבַ ֵיׁש  ִבְדַגת ַהָּים. 

ֵהמֹות, לֹא  ּוַבּבְ ַחּיֹות  ּבַ ָזָכה — רֹוֶדה  ְיִריָדה, 
ֶלת  ְוַהַחָּיה מֹוׁשֶ ה ָירּוד ִלְפֵניֶהם  ַנֲעׂשֶ  ָזָכה — 

ּבֹו: 

פּוס  ּדְ ַצְלמֹו. ּבַ כז ׀ ַוִּיְבָרא ֱאלִֹהים ֶאת ָהָאָדם ּבְ

ָּיַדִים,  ַמֲאָמר ְוהּוא ּבַ ַהּכֹל ִנְבָרא ּבְ ֶהָעׂשּוי לֹו, ׁשֶ
ה  ָכה“ )תהלים קלט, ה( ַנֲעׂשָ ּפֶ ת ָעַלי ּכַ ׁשֶ ֱאַמר: “ַוּתָ ּנֶ ׁשֶ
ּקֹוִרין  ם, ׁשֶ ַע ָהֲעׂשּוָיה ַעל ְיֵדי רֹׁשֶ ְטּבֵ ּמַ חֹוָתם ּכַ ּבְ
ֹחֶמר  ְך ּכְ ְתַהּפֵ ַלַעז, ְוֵכן הּוא אֹוֵמר: “ּתִ קוי״ן ּבְ

ַאְרָעא:  ַעל  ְלַאְנָהָרא  ַמָּיא,  ׁשְ ּדִ ְרִקיָעא  ּבִ יי  ָיְתהֹון,  ִויַהב  ּכֹוְכַבָּיא:  ְוָית  ֵליְלָיא,  ּבְ ַלט  ְלִמׁשְ
ַוֲהָוה  ָטב:  ֲאֵרי  יי  ַוֲחָזא  ֲחׁשֹוָכא,  ּוֵבין  ְנהֹוָרא  ין  ּבֵ א,  ּוְלַאְפָרׁשָ ּוְבֵליְלָיא,  יָמָמא  ּבִ ַלט  ּוְלִמׁשְ
ְיָפַרח  ְועֹוָפא  ַחְיָתא,  א  ַנְפׁשָ ְרֵחיׁש  ַמָּיא,  ִיְרֲחׁשּון  יי,  ַוֲאַמר  ְרִביָעי:  יֹום  ְצַפר  ַוֲהָוה   ְרַמׁש 
ַחְיָתא  א  ַנְפׁשָ ל  ּכָ ְוָית  ַרְבְרַבָּיא,  יַנָּיא  ּנִ ּתַ ָית  יי,  ּוְבָרא  ַמָּיא:  ׁשְ ְרִקיַע  י  ַאּפֵ ַעל  ַאְרָעא,   ַעל 
ּוָבֵריְך  ָטב:  ֲאֵרי  יי  ַוֲחָזא  ִלְזנֹוִהי,  ָפַרח  ּדְ עֹוָפא  ל  ּכָ ְוָית  ִלְזֵניהֹון,  ַמָּיא  ַאְרִחיׁשּו  ּדְ א,  ָרֲחׁשָ  ּדְ
ְרַמׁש  ַוֲהָוה  ַאְרָעא:  ּבְ י  ִיְסּגֵ ְועֹוָפא  ַיְמַמָּיא,  ּבְ ַמָּיא  ָית  ּוְמלֹו  ּוְסגֹו,  ּפּוׁשּו  ְלֵמיַמר,  יי   ָיְתהֹון, 
ִעיר ּוְרֵחיׁש, ְוַחַּית ַאְרָעא  א ַחְיָתא ִלְזַנּה, ּבְ יק ַאְרָעא, ַנְפׁשָ ּפֵ י: ַוֲאַמר יי, ּתַ ַוֲהָוה ְצַפר יֹום ֲחִמיׁשָ
ַאְרָעא  ּדְ א  ִרְחׁשָ ל  ּכָ ְוָית,  ִלְזַנּה,  ִעיָרא  ּבְ ְוָית  ִלְזַנּה,  ַאְרָעא  ַחַּית  ָית  יי  ַוֲעַבד  ֵכן:  ַוֲהָוה  ִלְזַנּה, 
א  נּוֵני ַיּמָ ְלטּון ּבְ ְדמּוַתָנא, ְוִיׁשְ ַצְלַמָנא ּכִ א, ּבְ ִלְזנֹוִהי, ַוֲחָזא יי ֲאֵרי ָטב: ַוֲאַמר יי, ַנֲעֵביד ֲאָנׁשָ
ָרֵחיׁש ַעל ַאְרָעא: ּוְבָרא יי ָית ָאָדם  א ּדְ ַמָּיא, ּוִבְבִעיָרא ּוְבָכל ַאְרָעא, ּוְבָכל ִרְחׁשָ ׁשְ  ּוְבעֹוָפא ּדִ
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באבראשית

ת
שי

א
בר

א  ָר֥ ֵקָב֖ה ּבָ א אֹ֑תֹו ָזָכ֥ר ּונְְְ ָר֣ ים ּבָ ֶצֶ֥לם ֱאלִֹה֖ ֔מֹו ּבְְ ַצלְְְ ּבְְ

ים  ם ֱאלִֹה֗ ַוּ֨יֹאֶמר ָלֶה֜ ֶרךְְְ אָֹת֮ם ֱאלִֹהי֒ם  ָב֣ ַויְְְ ם׃  אָֹתֽ

ַג֤ת  דְְְ ֞דּו ּבִ ָה ּורְְְ ֑ ׁשֻ ִכבְְְ ֶרץ וְְ ֥אּו ֶאת־ָהָא֖ ֛בּו ּוִמלְְְ ֥רּו ּורְְְ ּפְְ

ַעל־ ת  ׂשֶ רֶֹמ֥ ָהֽ ל־ַחָּי֖ה  כָָ ּובְְְ ִים  ַמ֔ ָ ַהׁשּ ֣עֹוף  ּובְְְ ַהָּי֙ם 

ל־ ם ֶאת־ּכָָ י ָלֶכ֜ ּתִ ֩ה ָנַת֨ ים ִהּנֵ ֶרץ׃ ַוּ֣יֹאֶמר ֱאלִֹה֗ ָהָאֽ

ֶאת־ וְְ ֶרץ  ל־ָהָא֔ כָָ ֵנ֣י  ַעל־ּפְְ ֙ר  ֲאׁשֶ ַרע  ֶז֗ ַע  זֵֹר֣ ׀  ב  ֵעׂ֣שֶ

ֶי֖ה  ִיֽהְְְ ָלֶכ֥ם  ָזַ֑רע  ַע  זֵֹר֣ ִרי־ֵע֖ץ  פְְ ֹו  ר־ּב֥ ֲאׁשֶ ל־ָהֵע֛ץ  ּכָָ

ִים  ַמ֜ ָ ַהׁשּ ל־־־־֨עֹוף  כָָ ּולְְְ ֶרץ  ָא֠ ָה֠ ל־־ַחַּי֣ת  כָָ לְְְ ּוֽ ָלֽה׃  כְְְ אָָ לְְ

ה ֶאת־ ר־ּבֹ֙ו ֶנֶ֣פׁש ַחָּי֔ ֶרץ ֲאׁשֶ ׂש ַעל־ָהָא֗ ֣כֹל ׀ רֹוֵמ֣ ּולְְְ

א ֱאלִֹהי֙ם ֶאת־ רְְְ ִהי־ֵכֽן׃ ַוַּי֤ ָל֑ה ַוֽיְְְ כְְְ אָָ ב לְְ ֶרק ֵעׂ֖שֶ ל־ֶי֥ ּכָָ

ִהי־ ֶרב ַוֽיְְְ ִהי־ֶע֥ ֑אֹד ַוֽיְְְ ה־֖טֹוב מְְ ִהּנֵ ה וְְ ר ָעׂשָ֔ ֣ ל־ֲאׁשֶ ּכָָ

י׃ ֽ ִ ׁשּ ִ ֖בֶֹקר ֥יֹום ַהׁשּ

ַכ֤ל ֱאלִֹהי֙ם  ַויְְְ ם׃  ָבָאֽ ל־צְְ כָָ וְְ ֶרץ  ָהָא֖ וְְ ִים  ַמ֥ ָ ּו ַהׁשּ ֻכּל֛ ַויְְְ

ּבֹ֙ת  ַוִּיׁשְְְ ה  ֑ ָעׂשָ ר  ֣ ֲאׁשֶ ֹו  ּת֖ ַלאכְְְ מְְ י  ִביִע֔ ְְ ַהׁשּ ּ֣יֹום  ּבַ

ה׃  ֽ ָעׂשָ ר  ֥ ֲאׁשֶ ֹו  ּת֖ ַלאכְְְ ל־־־מְְ ִמּכָָ י  ִביִע֔ ְְ ַהׁשּ ּ֣יֹום  ּבַ

אֹ֑תֹו  ׁש  ֖ ַקּדֵ ַויְְְ י  ִביִע֔ ְְ ַהׁשּ ֶאת־־־֣יֹום  ֱאלִֹהי֙ם  ֶרךְְְ  ָב֤ ַויְְְ

ים  ֱאלִֹה֖ א  ָר֥ ר־ּבָ ֲאׁשֶ ֹו  ּת֔ ַלאכְְְ ל־מְְ ִמּכָָ ַב֙ת  ׁשָ ֤בֹו  י  ֣ ּכִ

ֹות׃ ֲעׂשֽ ַלֽ

֗יֹום  ּבְְ ם  ָא֑ רְְ ֽ ִהּבָ ּבְְ ֶרץ  ָהָא֖ וְְ ִים  ַמ֛ ָ ַהׁשּ ֧דֹות  ֽתֹולְְ ה  ּלֶ ֵא֣

יַח  ֣ ׂשִ ׀  ֣כֹל  וְְ ִים׃  ָמֽ ׁשָ וְְ ֶרץ  ֶא֥ ים  ֱאלִֹה֖ יה֥וה  ֹות  ֲעׂש֛

ֶרם  ה ֶט֣ ֶד֖ ָ ב ַהׂשּ ל־ֵעׂ֥שֶ כָָ ֶרץ וְְ ֶי֣ה ָבָא֔ ֶרם ִיהְְְ ה ֶט֚ ֶד֗ ָ ַהׂשּ

מצווה א
מצוות פריה ורביה
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תישארב תש
ב

אר
ש

תי

ָיש שֹובֹו.  ֶצֶלם ֱשלִֹהרם ּתָ חֹוָתם“ )איוב לח, יד(: ּתְ
יֹוַקן  ן לֹו ֶצֶלם ּדְ ֻתּקָ אֹותֹו ֶצֶלם ַהּמְ ַרׁש ְלָך ׁשֶ ּפֵ
ן הּוא  ָיש שָֹבם. ּוְלַהּלָ יֹוְצרֹו הּוא: ָזָכי ּוְנֵקָתה ּתָ
ְלעָֹתיו״ ְוגֹו׳ )להלן ב, כא(!  ח ַאַחת ִמּצַ אֹוֵמר: “ַוִּיּקַ
ִריָאה  ּבְ ְרצּוִפים  ּפַ ֵני  ׁשְ ָראֹו  ּבְ ׁשֶ ָדה,  ַאּגָ ִמְדַרׁש 
ל ִמְקָרא:  קֹו. ּוְפׁשּוטֹו ׁשֶ ְך ִחּלְ ִראׁשֹוָנה, ְוַאַחר ּכָ
ַרׁש ְלָך  י, ְולֹא ּפֵ ִ ּשׁ ִ ּשׁ ֵניֶהם ּבַ ְבְראּו ׁשְ ּנִ אן הֹוִדיֲעָך ׁשֶ ּכָ

ָמקֹום ַאֵחר:  ִרָּיָתן, ּוֵפַרׁש ְלָך ּבְ יַצד ּבְ ּכֵ

ַהָּזָכר ּכֹוֵבׁש  ְדָך ׁשֶ ָה. ָחֵסר ָוי״ו, ְלַלּמֶ כח ׀ ְוִכְתׁאֻ

ְדָך,  ֵהא ַיְצָאִנית. ְועֹוד ְלַלּמֶ ּלֹא ּתְ ֵקָבה ׁשֶ ֶאת ַהּנְ
ִרָּיה ּוְרִבָּיה  ְרּכֹו ִלְכּבֹׁש ְמֻצֶּוה ַעל ּפְ ּדַ ָהִאיׁש ׁשֶ ׁשֶ

ה:  ָ ְולֹא ָהִאּשׁ

ָהָשֶיץ.  ַחַּיב  ּוְלָכל  ְלָשְכָלה  ִרְהֶרה  כט–ל ׀ ָלֶכם 

ֵהמֹות ְוַחּיֹות ְלַמֲאָכל, ְולֹא  תּוב ּבְ ָוה ָלֶהם ַהּכָ ִהׁשְ
ִרָּיה ְוֶלֱאכֹל  ּתֹו ְלָהִמית ּבְ ה ָלָאָדם ּוְלִאׁשְ ִהְרׁשָ
אּו  ּבָ ם. ּוְכׁשֶ ּלָ ב יֹאְכלּו ַיַחד ּכֻ ל ֶיֶרק ֵעׂשֶ ר, ַאְך ּכָ ׂשָ ּבָ
ל ֶרֶמׂש  ֱאַמר: “ּכָ ּנֶ ר, ׁשֶ ׂשָ יר ָלֶהם ּבָ ֵני נַֹח, ִהּתִ ּבְ
י ְלָאָדם  ְרּתִ ִהּתַ ב“ ׁשֶ ֶיֶרק ֵעׂשֶ ר הּוא ַחי ְוגֹו׳ ּכְ ֲאׁשֶ

י ָלֶכם ֶאת ּכֹל“ )להלן ט, ג(:  ָהִראׁשֹון “ָנַתּתִ

ה  ְגַמר ַמֲעׂשֵ י ּבִ ִ ּשׁ ִ ּשׁ ר. הֹוִסיף ֵה״א ּבַ ִ ּאׁ ִ לא ׀ רֹום ַהּאׁ

לּו  ְּיַקּבְ ֶהם ַעל ְמָנת ׁשֶ ִהְתָנה ִעּמָ ית, לֹוַמר ׁשֶ ֵראׁשִ ּבְ
ָבר ַאֵחר,  י ּתֹוָרה. ּדָ ה ֻחְמׁשֵ ָ ָרֵאל ֲחִמּשׁ ֲעֵליֶהם ִיׂשְ
לּוִיים ְועֹוְמִדים ַעד יֹום  ם ּתְ ּלָ י“, ּכֻ ִ ּשׁ ִ “יֹום ַהּשׁ

ן ּתֹוָרה: ִסיָון ַהּמּוָכן ְלַמּתַ י ּבְ ִ ּשׁ י, הּוא ׁשִ ִ ּשׁ ִ ַהּשׁ

פיק ת

ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ִתרִער.  ְ ַהּאׁ ּיֹום  ּתַ ֱשלִֹהרם  ב ׀ ַוְרַכל 

יו ּוְרָגָעיו ָצִריְך  ֵאינֹו יֹוֵדַע ִעּתָ ר ָוָדם ׁשֶ ׂשָ אֹוֵמר: ּבָ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ְלהֹוִסיף ֵמחֹול ַעל ַהּקֶֹדׁש, ַהּקָ

ֲעָרה,  חּוט ַהּשַׂ יו ּוְרָגָעיו, ִנְכַנס ּבֹו ּכְ ּיֹוֵדַע ִעּתָ ׁשֶ
ָבר ַאֵחר: ֶמה ָהָיה  ּיֹום. ּדָ ה ּבֹו ּבַ ּלָ ִאּלּו ּכִ ְוִנְרָאה ּכְ
את ְמנּוָחה,  ת ּבָ ּבָ את ׁשַ ָהעֹוָלם ָחֵסר? ְמנּוָחה, ּבָ

ָלאָכה:  ְלָתה ְוִנְגְמָרה ַהּמְ ּכָ

בּוַע  ָ ל ְימֹות ַהּשׁ ּכָ ן, ׁשֶ ּמָ ְרכֹו ּבַ ׁא. ּבֵ ג ׀ ַוְרָתֶיְך ַוְרַקּדֵ

ֶנה.  י ֶלֶחם ִמׁשְ ִ ּשׁ ִ ְלּגֶֹלת, ּוַבּשׁ יֹוֵרד ָלֶהם עֶֹמר ַלּגֻ
ְקָרא  ָלל, ְוַהּמִ ּלֹא ָיַרד ּבֹו ָמן ּכְ ן ׁשֶ ּמָ ׁשֹו ּבַ ְוִקּדְ
ָיש ֱשלִֹהרם ַלֲעׂאֹוב.  י ּתָ תּוב ַעל ֶהָעִתיד: ֲשׁאֶ ּכָ
ַפל  ת ּכָ ּבָ ַ ּשׁ ָהְיָתה ְראּוָיה ֵלָעׂשֹות ּבַ ָלאָכה ׁשֶ ַהּמְ
ה )יא, ט(:  ית ַרּבָ ְבֵראׁשִ פָֹרׁש ּבִ ּמְ מֹו ׁשֶ י, ּכְ ִ ּשׁ ִ ּשׁ ָאה ּבַ ַוֲעׂשָ

ַמִים  ָ ה. ָהֲאמּוִרים ְלַמְעָלה “ּתֹוְלדֹות ַהּשׁ ד ׀ ֵשּלֶ

ְדָך  ְלַלּמֶ ה׳.  ֲעׂאֹוב  רֹום  ּתְ ְיָשם  ִהּתָ ּתְ ְוָהָאֶרץ“: 
ְרָאם“,  ִהּבָ ָבר ַאֵחר, “ּבְ ִראׁשֹון. ּדָ ם ִנְבְראּו ּבָ ּלָ ּכֻ ׁשֶ
ָיּה ה׳ צּור עֹוָלִמים“  ֱאַמר: “ּבְ ּנֶ ָרָאם, ׁשֶ ֵה״י ּבְ ּבְ
ֵני  ם ָיַצר ׁשְ ֵ ל ַהּשׁ לּו ׁשֶ י אֹוִתּיֹות ַהּלָ ּתֵ ׁשְ )ישעיה כו, ד(, ּבִ

ֵה״י,  ָהעֹוָלם ַהֶּזה ִנְבָרא ּבְ אן ׁשֶ ְדָך ּכָ עֹוָלִמים, ְוִלּמֶ
ֵה״י  ַחת, ּכְ ה ִלְראֹות ׁשַ ִעים ְלַמּטָ ֵּיְרדּו ָהְרׁשָ ֶרֶמז ׁשֶ
ה  ָדִדים ּוְפתּוָחה ְלַמּטָ ל ַהּצְ תּוָמה ִמּכָ ּסְ זֹאת ׁשֶ

ם:  ֶרְך ׁשָ ָלֶרֶדת ּדֶ

ְקָרא ְלׁשֹון  ּמִ ּבַ ל ‘ֶטֶרם‘ ׁשֶ ָשֶיץ. ּכָ ה ׀ ֶטֶים ִרְהֶרה ּתָ

‘ַעד לֹא‘ הּוא, ְוֵאינֹו ְלׁשֹון קֶֹדם, ְוֵאינֹו ִנְפָעל 
ְוֶזה  ים,  ִהְקּדִ ֵיָאֵמר:  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ִהְטִרים,  לֹוַמר: 
יְראּון“ )שמות ט, ל(,  י ֶטֶרם ּתִ מֹוִכיַח, ְועֹוד ַאֵחר: “ּכִ
ָפֵרׁש: ֲעַדִין לֹא ָהָיה  יְראּון. ְוַאף ֶזה ּתְ ֲעַדִין לֹא ּתִ
י קֶֹדם  ִ ּשׁ ִ ּשׁ ּבַ ִריַאת ָהעֹוָלם  ְגְמָרה ּבְ ּנִ ׁשֶ ָאֶרץ ּכְ ּבָ
ֶדה ֲעַדִין לֹא ָצַמח.  ב ַהּשָׂ ְבָרא ָאָדם, ְוָכל ֵעׂשֶ ּנִ ׁשֶ
תּוב: “ַוּתֹוֵצא ָהָאֶרץ“ )לעיל א, יב(, ַעל  ּכָ י ׁשֶ ִליׁשִ ְ ּוַבּשׁ
ר לֹש ִהְמִטרי.  י: ּכִ ִ ּשׁ ַתח ַקְרַקע ָעְמדּו ַעד יֹום ׁשִ ּפֶ

ָרא ָיְתהֹון: ּוָבֵריְך ָיְתהֹון יי, ַוֲאַמר ְלהֹון יי,  א ּבְ ַכר ְוֻנְקּבָ ָרא ָיֵתיּה, ּדְ ֶצֶלם ֱאלִֹהים ּבְ ַצְלֵמיּה, ּבְ ּבְ
ַמָּיא, ּוְבָכל ַחְיָתא  ׁשְ א ּוְבעֹוָפא ּדִ נּוֵני ַיּמָ לּוטּו, ּבְ ּפּוׁשּו ּוְסגֹו, ּוְמלֹו ָית ַאְרָעא ּוְתקּופּו ֲעַלּה, ּוׁשְ
י ָכל  ַעל ַאּפֵ ַרע, ּדְ ַבר ַזְרֵעיּה ִמְזּדְ א ּדְ ל ִעְסּבָ א ַעל ַאְרָעא: ַוֲאַמר יי, ָהא ְיַהִבית ְלכֹון, ָית ּכָ ָרֲחׁשָ ּדְ
ַרע, ְלכֹון ְיֵהי ְלֵמיַכל: ּוְלָכל ַחַּית ַאְרָעא,  ַבר ַזְרֵעיּה ִמְזּדְ יֵרי ִאיָלָנא ּדְ ֵביּה ּפֵ ל ִאיָלן, ּדְ ַאְרָעא, ְוָית ּכָ
א ְלֵמיַכל,  ל ָירֹוק ִעְסּבָ א ַחְיָתא, ָית ּכָ ֵביּה ַנְפׁשָ ָרֵחיׁש ַעל ַאְרָעא, ּדְ ַמָּיא, ּוְלָכל ּדְ ׁשְ ּוְלָכל עֹוָפא ּדִ
ְכַללּו,  ּתַ ִתיָתי: ְוִאׁשְ א, ַוֲהָוה ְרַמׁש ַוֲהָוה ְצַפר יֹום ׁשְ ֲעַבד, ְוָהא ָתֵקין ַלְחּדָ ל ּדַ ַוֲהָוה ֵכן: ַוֲחָזא יי ָית ּכָ
יֹוָמא  ּבְ ְוָנח  ֲעַבד,  ּדַ ֲעִביְדֵתיּה  ִביָעָאה,  ׁשְ יֹוָמא  ּבְ יי  יִצי  ְוׁשֵ ֵחיֵליהֹון:  ְוָכל  ְוַאְרָעא  ַמָּיא  ׁשְ
ל  יׁש ָיֵתיּה, ֲאֵרי ֵביּה ָנח ִמּכָ ִביָעָאה, ְוַקּדֵ ֲעַבד: ּוָבֵריְך יי ָית יֹוָמא ׁשְ ל ֲעִביְדֵתיּה ּדַ ִביָעָאה, ִמּכָ ׁשְ
ֲעַבד, יי  יֹוָמא, ּדַ ִריאּו, ּבְ ד ִאְתּבְ ַמָּיא, ְוַאְרָעא ּכַ ין ּתֹוְלָדת ׁשְ ְבָרא יי ְלֶמֱעַבד: ִאּלֵ ֲעִביְדֵתיּה, ּדִ
ַחְקָלא ַעד ָלא  א ּדְ ַאְרָעא, ְוָכל ִעְסּבָ ַמָּיא: ְוָכל ִאיָלֵני ַחְקָלא, ַעד ָלא ֲהוֹו ּבְ  ֱאלִֹהים ַאְרָעא ּוׁשְ
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