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פרשנות אמנותית ופרשנות מסורתית לפרשת השבוע 

חומש בראשית

ירדנה לובוצקי    רות מרק
בשילוב דרשות של הרב שלמה ריסקין 

בספר זה ברצוננו להציע לקוראים ולמתבוננים עיון חזותי בסוגיות מתוך פרשת השבוע. 

בכל פרשה בחרנו כמה נושאים, ובכל נושא בחרנו שתיים-שלוש יצירות אמנות. את יצירות 

תוך השוואה לפרשנות טקסטואלית  לסיפור המקראי,  אנו מציעות כפרשנות  האמנות 

מסורתית לכתובים. 

הפרשנות האמנותית, הוויזואלית מטבעה, מוחשית — היא מחברת את המתבונן רגשית 

לסיטואציה התנ״כית שבה הוא מתבונן.

הספר פונה אל קהלי יעד מגוונים: היושבים סביב שולחן השבת, לומדים ומעיינים דתיים 

וחילוניים, ומסגרות חינוך שונות.

העיון בספר מחולק לכמה קטגוריות. לנוחותו של הקורא הפרדנו בין התחומים השונים 

באמצעות אייקון מתאים.

מבנה זה מאפשר עיון בספר ברבדים שונים לפי נטיות לבו של הקורא.

מדריך למעיין בספר 

לנוחיות הקורא, סמלים מלווים את הכתוב בספר:

פרשנות	אמנותית — תיאור היצירה ומשמעותה. תיאור מרכיבי הציור, 
הסבת תשומת הלב לפרטים כגון צבעים, תנוחות גוף, רקע, הבעות וכדו׳. 

 הצעות לגבי כוונתו הפרשנית של הציור. מדור זה הוא הטקסט המרכזי 

של הספר.

פרשנות	מסורתית	— מקורות פרשניים בתוספת הערות קצרות על הזיקה 
בין המקורות לבין יצירות האמנות.

נקודות	להתבוננות — נקודות הדרכה להתבוננות בציור. נקודות שיסייעו 
לקורא בהבנת המדור ״פרשנות אמנותית״.

דרשות	של	הרב	ריסקין



בראשית

בריאת האור והמאורות

יהי מאורות � מיום ראשון נבראו, וברביעי ציווה עליהן לתלות 
ברקיע; וכן כל תולדות השמים והארץ נבראו ביום ראשון, וכל אחד 

ואחד נקבע ביום שנגזר עליו; הוא שכתוב: "את השמים" � לרבות 
תולדותיהן, "ואת הארץ" � לרבות תולדותיה. 

להבדיל בין היום ובין הלילה � משייגנז האור הראשון, אבל 
 בשבעת ימי בראשית שימשו האור והחושך הראשונים זה ביום 

וזה בלילה. 

)רש"י, בראשית א, יד(
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�̇ĩ��ł̈��̀-G�̃Ø��̈���łØ������̇��L̆C�̈ł̈��̈Ø��̈�
�̇Ø��̃Ø-�̆ł̆Æ�̇Ø��̃Ø-Æ��̆ł
Ø����̆�̈ª:

)CZB[K\B,B=F(

�̇i���̆ł�̀-G�̃Ø�
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���̆œ-�̇n̈���ł�̇ẅŁ�����̆��ø̆�̆œ�̇l̇Ø��̈����̄œ�̇k��º̈Æ̃Ø�:
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האור כדבר טוב וחיובי
"ּוָמתֹוק ָהאֹור וְטֹוב לַעֵינַיִם..."

)קהלת יא, ז(

יהי אור � קודם נטיית שמים היה אורו של הקב"ה מלא 
כל העולם, וכשנטה השמים כיריעה אז היו השמים חוצצין בין  

האור ובין התהום, לפיכך "וחֹשך על פני תהום". על כן ציווה: 
"יהי אור", והקדימו תחילה לפי שהוא חביב וטוב לכל מעשה.

)חזקוני, בראשית א, ג(

אור שברא הקדוש ברוך הוא ביום ראשון, אדם צופה בו מסוף 
העולם ועד סופו. כיוון שנסתכל הקדוש ברוך הוא בדור המבול 

ובדור הפלגה, וראה שמעשיהם מקולקלים, עמד וגנזו מהן, 

שנאמר: "ויָמנע מרשעים אורם" )איוב לח, טו(. ולמי גנזו? לצדיקים 
לעתיד לבוא.

)תלמוד בבלי, חגיגה יב ע"א(

 לפי שני המקורות הללו, האור שנברא ביום הראשון הוא אור 
 רוחני בעל עוצמה מיוחדת. אור זה, לפי המדרש במסכת חגיגה, 

נגנז לאחר בריאתו עבור הצדיקים לעתיד לבוא. האור הגנוז 
נתפש כאור המאפשר התבוננות בהירה בעולם, צורת ראייה 

שלא כל נברא ראוי לה. האור המסמל את הטוב והחביב, לפי 
פירושו של חזקוני, הוא הראשון שנברא. תפקיד האור לתת פן 

חיובי ואופטימי לכל מעשה שנברא אחריו. 

בריאת האור

האור הראשון כדבר מופשט או מוחשי ��

ניגודים בין אור לחושך ומצבי ביניים בין אור לחושך  ��

תנועת התפשטות האור מומחשת בעזרת קווים  ��

אלכסוניים,

�� זהה את מבנה הציורים של דורה, טיסו ורענן 

בדגמים הבאים:

הציור 'בריאת האור' של דורה מתחלק בקווים אלכסוניים לשלושה משולשים מתוחמים 

היטב )כמו בסקיצה הימנית(: האור, העננים וכדור הארץ. שני הראשונים הם הדומיננטיים 

יוצר  העננים  צל  ואילו  הענן,  מאחורי  ומתעצם  מתפרץ  האור  זה;  עם  זה  מעומתים  והם  בציור, 

העדר של אור. כך נוצרת הבדלה בין אור לחושך. )ראה התייחסות לחושך כהיעדר האור בפרק 'ימי 

יוצרת תנועה והמשכיות ממקור האור אל  הבריאה'.( הקומפוזיציה האלכסונית של המשולשים 

העולם. קרני האור המתפזרות יוצרות תחושה של אור אופטימי, חיובי.

בריאת האור, גיסטב דורה, צרפת  �  1832 - 1883
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הבריאה � יום ראשון, ג'יימס טיסו, צרפת  �  1836 - 1902

ומערבולת  צבעים,  של  ובוהו  תוהו  קיים  טיסו  של  בציור 

אור  בין  הפרדה  של  תהליך  מתאר  הציור  כיוונים.  של 

לחושך, בסגנון אימפרסיוניסטי. בציור מצויים מצבי ביניים של אור 

מעורפל, אור מעומעם או ערבוב של אור וחושך. החושך והערפל 

נדחקים לפינות, והאור הולך ומתפשט. כיוון התפשטות האור הוא 

קווי ומעגלי בו בזמן. במוקד הציור קצה שמש והשתקפותה במים. 

המוקד המעוגל, בג�ני צהוב-כתום, הולך ומתרחב. האור מתפשט 

והחושך  התחתונות  הפינות  בשתי  הערפל  החושך.  את  ודוחק 

משולשים  בצורת  מסך,  במעין  נפתחים  העליונות  הפינות  בשתי 

הפוכים המכסים זה את זה. במרכז הציור קו הפרדה אופקי כהה, 

המבחין בין האור הבוקע לבין האור המשתקף. 

ויבדל אלהים בין האור ובין 
החושך � ...שעשה מסך מבדיל, והיינו 
באיזה שעה שאינו לא אור ולא חושך. וכך הטביע 

המקום ב"ה שלא יהא החושך תכף אחר האור, אלא 
 יהא האור מתמעט והולך עד שנעשה חושך... וכאן 

הוא כדברינו, דשעה המפסקת ביניהם הוא פעם קרוב 
יותר לאור ופעם קרוב לחושך. וכך טבע הבריאה בכל 
דבר המכונה אור וחושך להיות מפסיק ביניהם, ובזה 
האופן יהיה האדם יכול לסבול השינוי בדרך הטבע. 

)'העמק דבר', בראשית א, ד(

בפרשת הבריאה נאמר לא רק שהאור נברא, אלא 
שהקב"ה הבדיל בין האור ובין החושך. מה היא 
הבדלה זו? האם האור אינו מובחן כשלעצמו מן 

החושך? מסתבר שלא. שהרי אור יכול להיות, למשל, 
גם בערפל; יש ערפל, יש אורות מעומעמים, יש אורות 

מעורבים. הבדלת האור היא אפוא דבר, היא מעשה 
מסוים � יצירתו של אור בהיר, בלתי מעומעם ובלתי 
מעורב. ההבחנה בין האור ובין החושך אינה הבחנה 

פשוטה בין טוב ורע, אלא הבחנה בין שתי מהויות. 
המהות האחת היא האור, דהיינו: היצירה הראשונה, 
שיש בה היגד חיובי, אמירה מסוימת; ואילו החושך 

עדיין קשור לתוהו ומבטא אותו.  

)הרב עדין אבן ישראל שטיינזלץ, 'יהי אור: האור כבריאה ראשונה'(




