
1 

1.  

 

 בראשית ת שרפ

 קובץ מפרשים

 

 

СБОРНИК КОММЕНТАРИЕВ  

 

НА НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ТОРЫ  

 

"БЕРЕШИТ"  

 

 

 

 



2 

  

БЕРЕШИТ 1:1-3 

  ורוח   תהום  פני  על  וחשך  ובהו  תהו  היתה  והארץ:   הארץ  ואת  השמים  את  אלהים  ברא  בראשית

 : אור  ויהי אור יהי אלהים ויאמר: המים  פני על מרחפת אלהים

В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была поразительна и пуста 
(пуста и хаотична), и тьма над бездной, а дух Бога витал над водой. И 
сказал Бог: «Пусть будет свет», – и стал свет.   

1. Мидраш Берешит Раба, 1:10 

Раби Йона от имени раби Леви сказал: почему мир создан с  с буквы)  ב  

бет в слове «Берешит»)? Потому, что подобно тому, как бет закрыта со 
всех сторон и открыта лишь спереди, так же и ты не имеешь права 
исследовать то, что выше и ниже, до и после, — но только со дня 
сотворения мира.  

 ב

2. Трактат Хагига 11 б 

"То, что прежде" - означает прежде, чем создан мир, так как 
возбраняется размышлять об этом. 

3. Мидраш Берешит Раба 1,10 

Почему мир создан с  Потому что с ?(«с буквы бет в слове «Берешит) ב  

неё начинается слово благословение (ברכה). А почему не с алеф? Так как 

от неё происходит слово “проклятие” (ארירה) 

4. Раши  

В начале сотворил Бог – этот стих требует истолкования. Потому что в Писании слово ראשית 

– решит всегда сопряжено с последующим словом, как в стихах «В начале царствования 

Йеоякима…», «начатки твоих злаков – ראשית דגנך».  

Если мы хотим истолковать значение стиха согласно простому смыслу (по пшату, т.е. не 

буквально), то должны объяснить его так: «В начале сотворения Богом небес и земли, когда 

Земля была пуста и хаотична, и тьма над бездной…, сказал Бог: “Да будет свет”». Другими 

словами, Писание не ставит целью сообщить нам порядок творения, говоря, что было 

сотворено раньше (а что потом), ибо будь это так, следовало бы написать: «Сначала – 

 ,«בראשית ברא – сотворил Бог небеса и землю»… И хотя сказано: «В начале сотворил – בראשונה

следует понимать это так, как если бы было написано «В начале сотворения ברוא».  

5. Рабейну Бахья 

Слово בראשית (берешит), согласно простому смыслу, означает 

«сначала» (בראשונה); а не сказано так прямо потому, что слово בראשית 

содержит в себе дополнительный более глубокий смысл, которого слово 
אשונהבר  не содержит. А согласно мнению Раши, слово בראשית (берешит) 
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всегда сопряжено с последующим словом, т.е. за ним непременно 
должно идти существительное, как везде в Торе. Таким образом, стих 
надо понимать так: «В начале сотворения Богом неба и земли…, когда 
земля была пуста и хаотична, сказал Бог: «да будет свет» - следовательно 
в первый день ничего, кроме света, сотворено не было...  

Но на самом деле, слово берешит – это отдельное слово, не 
сопряженное с последующим словом, и понимать его следует как 
«сначала». Суть всей фразы сводится к тому, что небо и земля с их 
порождениями были сотворены в первый день из ничего, о чем 
свидетельствует глагол «ברא», смысл которого – создание «ex nihilo».  

6. Рамбан 

А теперь слушай верное и ясное объяснение этого стиха в соответствии с 
его простым смыслом (пшат). Бог сотворил все творения из абсолютного 
небытия. И у нас, в святом языке, нет иного названия для создания «ex 
nihilo», кроме слова ברא – «сотворил из ничего». Он извлек из полного и 

абсолютного небытия тончайшую основу, не имеющую материальности, – 
потенциал созидания, готовый принять форму и перейти из 
потенциального состояния в актуальное. И это – первоматерия, о которой 
говорили греки (ὕλη  Но после сотворения первоматерии Он уже .(היולי   - 

ничего не творил, а только формировал (יצר) и делал (עשה), ибо из нее Он 

извлек всё (существующее) и облачил в (различные) формы и преобразовал 
их. И знай, что «небо» и все, что в нем, – один вид первоматерии, а «земля» 
и все, что на ней, – другой вид первоматерии1.  

 

   מלבים .7

'  ופי .  שבמקרא  ראשית   כל  וכן.  סמוכה  בראשית  מלת   י" רש  לדעת.  אלהים  ברא  בראשית(  א)
  בראשית  שמלת  רבים  וכן  ן" הרמב  ודעת.  וכו'  אור  יהי  אלהים  אמר  וארץ   שמים  בריאת  בראשית

  הבריאה  בראשית כי יודיע דעתם  ולפי. אחרית   יש אם כי . לו ראשית  וירא כמו. וכו' סמוכה אינה 
  ל " חז  בזה  נחלקו  וכבר  :והתחתונים  העליונים  הנמצאים  כל  שהם  הארץ   ואת  השמים  את  ברא

  מפרש  י"שר  מבואר.  תחלה  נברא  העולם  א"ורנ  תחלה  נברא  האורה  אומר  יהודה'  ר(  ג"פ  ר"בב)
  שבפסוק   נ"ר   שדעת  מבואר.  וכו'  אור  יהי  אמר  הכל  שבראשית  סמוכה  בראשית  שמלת  י"רש  כדעת

  העליונים   הנמצאים   כל  שהם.  הארץ  ואת  השמים  את ,  הכל  בראשית  ברא  שהשם  יאמר   הראשון 
  יש   בריאה  היה   לא  ולשטתו .  ביומו  לפועל   יצא   א"כ   רק  בכח  הכל  נברא  כבר   ולשטתו  והתחתונים

  בבריאה   בכח  פקוד  היה  שכבר  מיש  יש  היה   הימים  בששת  שנברא  וכל.  לבד  הראשון  ביום  רק  מאין
  היו   שלא מאין יש  חדשים  דברים יום  בכל נבראו יהודה ' ר ולדעת . הראשון  ביום שיצא הראשונה

  נברא  וכן.  הבריאה  מחלקי  חלק  שהוא  האור  היה  הראשונה  בבריאה  כי.  הראשונה  הבריאה  בכח
 . מאין יש ביומו חלק כל

 

 ספורנו  .8

עשה אינו, ישנו,    -שלא היה זמן קודם לכן. ברא    בלתי מתחלקבתחילת הזמן, והוא רגע הראשון  
 ובזה לא יפל זמן כלל. 

 

 

  התייחסות  מוצאים אנו הזוהר בספר כבר, אריסטו  מתורת שונים   במונחים השתמשו המקובלים בחוגי שדוקא הדבר מפליא 1
  הפילוסופים  מן  הקדמונים: "תבכ ג"פ ה  מאמר א"ח  הברית בספר. האריסטוטלית הטבע מתפיסת   חלק שהם, היסודות לארבעת
  ואולי. הקבלה  דברי שנכתבו לפני הרבה , הצדיק שמעון בימי  חי אריסטו  אבל". ל"וחז המקובלים לדעת  יסודות' ד בענין הסכימו

  יסודות ' בד המאמינים ': כ ג א  ד"באמו ג"רס)  זו תפיסה   דחו יהודים פילוסופים בעוד .לכן קודם בישראל בקבלה  הדבר שהיה  סובר
   .(, המקובלים קרבו אותה יסודות'  ד בענין טעם שאין '  יד ' ה  בכוזרי' כ ל"וריה . זכרם שקדם  מי  מכל סכלים  יותר הם אלה  וההיולי
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  אליהו אדרת .9

  הבריאה   עת  על  מורה'  והב,  נברא  עצמו  שהזמן  מפני',  ביום'  כמו,  הזמניי'  ב  הוא"  ב. "בראשית
  בא   שאינו  גם',  ראשון'  ולא"  ראשית"  מאמר   שבא  מה  ודע.  הנברא  מהזמן   הראשון  בחלק  שהיה

  י " רש  בדברי  שתראה  כמו,  יהויקים  ממלכת  בראשית(.  א,  כז  ירמיה)  כמו  דבוק  להיות   כמשפטו
  כי ,  ראשונה  ולא  ראשית  מאמר  הבריאה  בתחילת  לבוא  שההכרחי   תשכיל   תתבונן  אם  אפס .  ל"ז

  יצוייר   אבל,  לו  השני   זולתו  בבחינת  נופל'  ראשון'  מלת   כי,  הוא  לראשון  ראשית  לשון   בין  ההבדל
  ומלת'.  א  בערך   לא  אפס',  הג  בערך'  לג  ראשון  הוא'  ב',  ג'  ב'  א,  משל  דרך,  לו  הקודם  זולתו  נמצא  כי

  מאמר   תמצא  לכן.  לו  קודם  נמצא  דבר  יצוייר  לא   אשר  ההחלטי  ראשית  על   להורות  הונח '  ראשית'
  ראשית   על  הנופל  לבד  ראשית  מלת  יתכן   לא  שם  כי',  יהויקים  ממלכת   ראשית'  כמו,  דבוק

  אפס .  לו  ראשית  הוא  ממלכתו  המשך  בערך   כי,  יהויקים  ממלכת  אל  מצורף  הוא  לכן,  ההחלטי
  לו   כי   לבד   ראשית   להיות  ההכרחי   אבל,  המצטרף  מאמר   לבוא   יתכן  לא   הבריאה   עצם  בתחלת
 זולתו.  אל מצורף בלתי הנמצאים  לכל הקודם הבכורה משפט

 

 


