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Bereshit 1.1-2.3: ¿Mucho ruido y pocas nueces?

ְlֶJjְ֖u Uvֹcָº u Uvֹ
֙ ,֨ vָ,ְ֥hָv .ֶrָt֗ ָvְu c :.ֶrָtָv ,ֵtְ֥u oִhַnַָ֖שּׁv ,ֵt֥ oheukt tָrָ֣C ,hִJ֖tֵrְC t
rIt־hִ
֑ vְh oheukt rֶntֹHַu֥ d :oִhָNַv hֵbְP֥ ־kַg ,ֶpֶjַ֖rְn oheukt ַjUrְ֣u oIvְ֑, hֵbְP֣ ־kַg
:ְlֶJֹjַv ihֵc֥U rItָ֖v ihֵC֥ oheukt kֵSְ֣cַHַu cIy־hִ
֑ F rItָ֖v־,ֶt oheukt tְrַHַ֧u s :rIt־hִvְhַu
:sָjֶt oIh ֥rֶeֹc־hִ
֖ vְhַu cֶrֶg֥־hִvְhַu vָkְhָk֑ tָrָe֣ ְlֶJֹjַ֖kְu oIhº rItָ
֙ k | oheukt tָr֨ ְeִHַu v
oheukt GַgַHַu֣ z :oִhָnָk oִhַn֖ ihֵC֥ khִSº ְcַn hִv֣hִu oִhָNַ֑v ְlI,ְ֣C ַghִeָ֖r hִvְ֥h oheukt rֶntֹHַu֣ u
ַghִeָ֑rָk kַgֵ֣n rֶJֲ֖t oִhַNº ַv ihֵc֣U ַghִeº ָrָk ,ַjַ,ִ֣n rֶ֙ Jֲt oִ֙ hַN֨ ַv ihֵC֤ kֵS֗ ְcַHַu ַg¸ hִeָrָv־,ֶt
:hִbֵJ oIh ֥rֶeֹc־hִ
֖ vְhַu cֶrֶg֥־hִvְhַu oִhָnָ֑J ַghִeָ֖rָk oheukt tָr֧ ְeִHַu j :iֵf־hִvְhַu
:iֵf־hִvְhַu vָJָ֑CַHַv vֶtָ֖rֵ,ְu sָjº ֶt oIeָ֣n־kֶt oִ֙ hַn֨ ַָשּׁv ,ַjַ,ִ֤n oִhַN֜ ַv Uuָ֨Eִh oheukt rֶntֹHַu֣ y
:cIy־hִF oheukt tְrַHַu֥ ohִNַ֑h tָrָ֣e oִhַNַ֖v vֵuְe֥ ִnְkU .ֶrֶtº vָ֙ JָCַHַk | oheukt tָr֨ ְeִHַu h
Ibhִº nְk hִ֙rְP vֶGֹg֤ hִrְ֞P .ֵg֣ gַrֶzº ַghִrְ֣zַn cֶGֵg֚ tֶJֶS֗ .ֶ֙ rָt֨ ָv tֵJְ֤sַ, oheukt rֶntֹHַu֣ th
Uvֵbº hִnְk gַ֙ rֶz֨ ַghִrְ֤zַn cֶGֵg֣ tֶJֶS֠ .ֶrָt֜ ָv tֵm֨ I,ַu ch :iֵf־hִvְhַu .ֶrָtָ֑v־kַg Ic־Igְ
֖ rַz rֶJֲ֥t
rֶeֹc־hִ
֖ vְhַu cֶrֶg֥־hִvְhַu dh :cIy־hִF oheukt tְrַHַu֥ Uvֵbhִ֑nְk Ic־Igְ
֖ rַz rֶJֲ֥t hִrְ֛P־vֶGֹg .ֵg֧ ְu
:hִJhִkְJ oIh ֥
Uhָv֤ ְu vָkְhָKַ֑v ihֵc֣U oIHַv֖ ihֵC֥ khִS֕ ְcַvְk oִhַnº ַָשּׁv ַghִeְ֣rִC ,ֹ֙ rֹtְn hִvְ֤h oheukt rֶntֹHַu֣ sh
.ֶrָtָ֑v־kַg rhִtָ֖vְk oִhַnº ַָשּׁv ַghִeְ֣rִC ,ֹ֙ rItְnִk Uhָv֤ ְu uy :ohִbָJְu ohִnָ֖hְkU ohִsº ֲgInְ֣kU ,ֹ֙ ,ֹtְk
,ֶkֶJְ֣nֶnְk kֹ֙ sָDַv rItָ֤Nַv־,ֶt ohִkֹ֑sְDַv ,ֹrֹ֖tְNַv hֵbְJ
֥ ־,ֶt oheukt GַgַHַu֣ zy :iֵf־hִvְhַu
oheukt oָ,ֹ֛t iֵ,ִ֥Hַu zh :ohִcָfIFַv ,ֵtְ֖u vָkְhַKº ַv ,ֶkֶJְ֣nֶnְk iֹ֙yָEַv rItָ֤Nַv־,ֶtְu oIHַº v
ihֵc֣U rItָ֖v ihֵC֥ khִSº ְcַvְkU vָkְhַKº ַcU oIHַC֣ kֹ֙ Jְnִkְu jh :.ֶrָtָv־kַg rhִtָ֖vְk oִhָnַָ֑שּׁv ַghִeְ֣rִC
:hִghִcְr oIh ֥rֶeֹc־hִ
֖ vְhַu cֶrֶg֥־hִvְhַu yh :cIy־hִF oheukt tְrַHַu֥ ְlֶJjַ֑v
ַghִeְ֥r hֵbְP֖ ־kַg .ֶrָtº ָv־kַg ;ֵp֣Igְh ;Igְ
֙ u vָHַj֑ Jֶpֶb֣.ֶrֶJ֖ oִhַNº ַv Umְ֣rְJִh oheukt rֶntֹHַu֣ f
rֶ֩Jֲt ,ֶGֶn֡ ֹrָv | vָHַj֣ ַv Jֶpֶb־kָ
֣ F ,ֵtְ֣u ohִkֹ֑sְDַv oִbhִ֖Bַ,ַv־,ֶt oheukt tָrְ֣cִHַu tf :oִhָnַָשּׁv
oָ,ֹ֛t ְlֶrָc֧ ְhַu cf :cIy־hִF oheukt tְrַHַu֥ Uvֵbº hִnְk ;ָ֙ bָF ;Ig־kָ
֤ F ,ֵt֨ ְu oֶv֗ ֵbhִnְk oִhַN֜ ַv Umְ֨ rָJ
cֶrֶg֥־hִvְhַu df :.ֶrָtָC cֶrִh ֥;Igָ֖vְu ohִNº ַHַC oִ֙ hַN֨ ַv־,ֶt Utְ֤kִnU Ucְ֗ rU Urְ֣P rֹntֵ
֑ k oheukt
:hִJhִnֲj oIh ֥rֶeֹc־hִ
֖ vְhַu
Vָbhִ֑nְk .ֶrֶt֖־I,ְhַjְu Gֶnֶrָ֛u vָnֵ֥vְC Vָbº hִnְk vָ֙ Hַj Jֶpֶb֤.ֶrָt֜ ָv tֵm֨ I, oheukt rֶntֹHַu֣ sf
,ֵtְ֛u Vָbº hִnְk vָ֙ nֵvְCַv־,ֶtְu Vָb֗hִnְk .ֶrָt֜ ָv ,ַHַ֨j־,ֶt oheukt GַgַHַu֣ vf :iֵf־hִvְhַu
oָsָ֛t vֶGֲ֥gַb oheukt rֶntֹHַu֣ uf :cIy־hִF oheukt tְrַHַu֥ Uvֵbhִ֑nְk vָnָ֖sֲtָv Gֶnֶr֥־kָF
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ַv ;Igְ֣cU oָHַ֜v ,ַd֨ ְsִc USְ֩ rִhְu Ubֵ,֑UnְsִF Ubֵnְ֖kַmְCשָּׁ ֗kָfְcU vָ֙ nֵvְCַcU oִhַn־.ֶrָtº ָv
kָfְcU־kַg Gֵnֹ֥rָv Gֶnֶrָ֖v־,ֶt | oheukt tָr֨ ְcִHַu zf :.ֶrָtָv־oֶkֶmְ֥C Inְº kַmְC oָ֙ sָtָv
oֶv֜ ָk rֶntֹHַ֨u oheukt oָ֘,ֹt ְlֶrָcְ֣hַu jf :oָ,ֹt tָrָ֥C vָcֵ֖eְbU rָfָ֥z I,ֹ֑t tָrָ֣C oheukt
,ֶt Utְ֥kִnU Ucְ֛rU Urְ֥P oheukt־ַv ;Igְ֣cU oָ֙ Hַv ,ַdְ֤sִC Usְ֞rU ָvֻJְ֑cִfְu .ֶrָtָ֖vשָּׁ oִhַnº
kָfְcU־ ֖kַg ,ֶGֶnֹ֥rָv vָHַj־,ֶt oֶf֜ ָk hִ,ַ,֨ ָb vֵ֩Bִv oheukt rֶntֹHַu֣ yf :.ֶrָtָv־kָF־֣| cֶGֵg
ֶr־hִrְp IC־֖oֶfָ֥k gַrָz ַ֑gֵrֹ֣z .ֵg
kַg rֶ֙ Jֲt gַrֶz֗ ַgֵrֹ֣z־ ֣kָf hֵbְP־,ֶtְu .ֶrָtº ָv־kָF־֥ Jֲt .ֵgָ֛v
ָk־ַv ;Igשָּׁ ֜kַg Gֵn֣Ir | kֹfְ֣kU oִhַn־.ֶrָt֗ ָv
kָfְkU k :vָkְfָtְk vֶhְv֖ ִh־ ֣֨ fְkU .ֶrָtָ֠v֠ ,ַHַj
ָk־hִvְhַu vָkְ֑fָtְk cֶGֵg֖ eֶrֶh־oheukt tְrַHַu֤ tk :iֵf
ֶr־,ֶt vָHº ַj Jֶpֶb֣ IC־֥ F
֙ Jֲt
ִh־ַv oIh ֥rֶeֹcשִּׁשִּׁ:h
ֵv־hִvְhַu sֹtְ֑n cIy־֥֖ vְhַu cֶrֶg
֖ Bִvְu vָG
,ֶt־kָF־º ָg rֶJֲ֣t
ַv UKֻ֛fְhַu 2שָּׁ֥kָfְu .ֶrָtָ֖vְu oִhַn־ַv oIHַC֣ oheukt kַfְ֤hַu c :oָtָcְmשְּׁrֶJֲ֣t I,ְ֖ftַkְn hִgº hִc
ֶ,־oIh
ַv oIHַC֣ ,ֹ֙ CְJִHַu vָGָ֑gשְּׁkָFִn hִgº hִc־֣ t oheukt ְlֶrָcְ֤hַu d :vָGָg rֶJֲ֥t I,ְ֖ftַkְn
ַvשְּׁkָFִn ,ַ֙ cָJ Ic֤ hִF֣ I,ֹ֑t JֵSַ֖eְhַu hִgº hִc־rֶJֲt I,ְº ftַkְn־:,IGֲgַk oheukt tָrָ֥C
Rashi
א( ּבְרֵאׁשִית .אָמַר רַּבִי יִצְחָק ,לֹא הָיָה צָרִיךְ לְהַתְחִיל אֶת הַּתֹורָה אֶּלָא מֵ'הַחֹדֶׁש
הַּזֶה לָכֶם' )שמות יב:א( ׁשֶהִיא מִצְוָה רִאׁשֹונָה ׁשֶּנִצְטַּוּו ּבָה יִׂשְרָאֵלּ ,ומַה ּטַעַם ּפָתַח
ּבִ'בְרֵאׁשִית' ,מִּׁשּום "ּכֹחַ מַעֲׂשָיו הִּגִיד לְעַּמֹו לָתֵת לָהֶם נַחֲלַת ּגֹויִם" )תהלים קיא:ו(,
ׁשֶאִם יֹאמְרּו אֻּמֹות הָעֹולָם לְיִׂשְרָאֵל ,לִסְטִים אַּתֶם ׁשֶּכְבַׁשְּתֶם אַרְצֹות ׁשִבְעָה גֹויִם,
הֵם אֹומְרִים לָהֶםּ ,כָל הָאָרֶץ ׁשֶל הַּקָדֹוׁש ּבָרּוךְ הּוא הִיא ,הּוא ּבְרָאָּה ּונְתָנָּה לַאֲׁשֶר
יָׁשַר ּבְעֵינָיוּ ,בִרְצֹונֹו נְתָנָּה לָהֶםּ ,ובִרְצֹונֹו נְטָלָּה מֵהֶם ּונְתָנָּה לָנּוּ :בְרֵאׁשִית ּבָרָא .אֵין
הַּמִקְרָא הַּזֶה אֹומֵר אֶּלָא ּדָרְׁשֵנִיּ ,כְמֹו ׁשֶּדְרָשּוהּו רַּבֹותֵינּוּ ,בִׁשְבִיל הַּתֹורָה ׁשֶּנִקְרֵאת
"רֵאׁשִית ּדַרְּכֹו" )משלי ח:כב( ּובִׁשְבִיל יִׂשְרָאֵל ׁשֶּנִקְרְאּו "רֵאׁשִית ּתְבּואָתֹה" )ירמיה
ב:ג( .וְאִם ּבָאתָ לְפָרְׁשֹו ּכִפְׁשּוטֹוּ ,כָךְ ּפָרְׁשֵהּוּ" ,בְרֵאׁשִית ּבְרִיאַת ׁשָמַיִם וָאָרֶץ וְהָאָרֶץ
הָיְתָה ּתֹהּו וָבֹהּו וְחֹׁשֶךְ ,וַּיֹאמֶר אלוקים יְהִי אֹור" .וְלֹא בָא הַּמִקְרָא לְהֹורֹות סֵדֶר
הַּבְרִיאָה לֹומַר ׁשֶאֵּלּו קָדְמּוׁ ,שֶאִם ּבָא לְהֹורֹות ּכָךְ ,הָיָה לֹו לִכְּתֹוב 'ּבָרִאׁשֹונָה ּבָרָא
אֶת הַּׁשָמַיִם וְגֹומֵר' ׁשֶאֵין לְךָ "רֵאׁשִית" ּבַּמִקְרָא ׁשֶאֵינֹו ּדָבּוק לַּתֵבָה שֶל אַחֲרָיוּ ,כְמֹו
"ּבְרֵאׁשִית מַמְלֶכֶת יְהֹויָקִים" )שם כז:א(" ,רֵאׁשִית מַמְלַכְּתֹו" )בראשית י:י(" ,רֵאׁשִית
ּדְגָנְךָ" )דברים יח:ד( ,אַף ּכַאן אַּתָה אֹומֵר "ּבְרֵאׁשִית ּבָרָא אלוקים וְגֹומֵר" ּכְמֹו
'ּבְרֵאׁשִית ּבְרֹוא' ,וְדֹומֶה לֹו "ּתְחִּלַת ּדִּבֶר ה' ּבְהֹוׁשֵעַ"ּ ,כְלֹומַר ּתְחִּלַת ּדִּבּורֹו ׁשֶל הַּקָדֹוׁש
ּבָרּוךְ הּוא ּבְהֹוׁשֵעַ" ,וַּיֹאמֶר ה' אֶל הֹוׁשֵעַ וְגֹומֵר" )הושע א:ב( .וְאִם ּתֹאמַר לְהֹורֹות ּבָא
ׁשֶאֵּלּו ּתְחִּלָה נִבְרְאּוּ ,ופֵרּוׁשֹו 'ּבְרֵאׁשִית הַּכֹל ּבָרָא אֵּלּו' ,וְיֵׁש לְךְ מִקְרָאֹות ׁשֶּמְקַּצְרִים
לְׁשֹונָם ּומְמַעֲטִים ּתֵבָה אַחַתּ ,כְמֹו "ּכִי לֹא סָגַר ּדַלְתֵי בִטְנִי" )איוב ג:ט( וְלֹא פֵרַׁש מִי
הַּסֹוגֵרּ ,וכְמֹו "יִּׂשָא אֶת חֵיל ּדַּמֶׂשֶק" )ישעיה ח:ד( וְלֹא פֵרַׁש מִי יִּׂשָאֶּנּוּ ,וכְמֹו "אִם
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יַחֲרֹוׁש ּבַּבְקָרִים" )עמוס ו:יב( וְלֹא פֵרַׁש 'אִם יַחֲרֹוׁש אָדָם ּבַּבְקָרִים'ּ ,וכְמֹו "מַּגִיד
מֵרֵאׁשִית אַחֲרִית" )ישעיה מו:י( וְלֹא פֵרַׁש 'מַּגִיד מֵרֵאׁשִית ּדָבָר אַחֲרִית ּדָבָר' ,אִם ּכֵן
ּתְמַּה עַל עַצְמְךָ ׁשֶהֲרֵי הַּמַיִם קָדְמּוׁ ,שֶהֲרֵי ּכְתִיב "וְרּוחַ אלוקים מְרַחֶפֶת עַל ּפְנֵי
הַּמָיִם" )להלן פסוק ב( ,וַעֲדַיִין לֹא גִּלָה הַּמִקְרָא ּבְרִּיַת הַּמַיִם מָתַי הָיְתָה ,הָא לָמַדְּתָ
ׁשֶּקָדְמּו הַּמַיִם לָאָרֶץ ,וְעֹוד ׁשֶהַּׁשָמַיִם מֵאֵׁש ּומַיִם נִבְרְאּו ,עַל ּכָרְחֲךָ לֹא לִּמֵד הַּמִקְרָא
ּבְסֵדֶר הַּמֻקְדָמִים וְהַּמְאּוחָרִים ּכְלּוםּ :בָרָא אלוקים .וְלֹא אָמַר 'ּבָרָא ה''ׁ ,שֶּבַּתְחִּלָה
עָלָה בְמַחֲׁשָבָה לִבְרֹאתֹו ּבְמִּדַת הַּדִין ,רָאָה ׁשֶאֵין הָעֹולָם מִתְקַּיֵם ,וְהִקְּדִים מִּדַת
רַחֲמִים וְׁשִּתְפָּה לְמִּדַת הַּדִין ,וְהַיְינּו ּדִכְתִיב "ּבְיֹום עֲׂשֹות ה' אלוקים אֶרֶץ וְׁשָמָיִם"
)להלן ב:ד(:
Ramban
ויש לשאול בה ,כי צורך גדול הוא להתחיל התורה בבראשית ברא אלוהים ,כי
הוא שורש האמונה ,ושאינו מאמין בזה וחושב שהעולם קדמון ,הוא כופר בעיקר
ואין לו תורה כלל .והתשובה :מפני שמעשה בראשית סוד עמוק אינו מובן מן
המקראות ,ולא יוודע על בוריו אלא מפי הקבלה עד משה רבנו מפי הגבורה,
ויודעיו חייבין להסתיר אותו ,לכך אמר רבי יצחק שאין להתחלת התורה צורך
בבראשית ברא ,והספור במה שנברא ביום ראשון ומה נעשה ביום שני ושאר
הימים ,והאריכות ביצירת אדם וחווה ,וחטאם ועונשם ,וספור גן עדן וגרוש אדם
ממנו ,כי כל זה לא יובן בינה שלימה מן הכתובים ,וכל שכן ספור דור המבול
והפלגה ,שאין הצורך בהם גדול ,ויספיק לאנשי התורה בלעדי הכתובים האלה,
ויאמינו בכלל בנזכר להם בעשרת הדברות )שמות כ יא( :כי ששת ימים עשה ה'
את השמים ואת הארץ את הים ואת כל אשר בם וינח ביום השביעי ,ותישאר
הידיעה ליחידים שבהם הלכה למשה מסיני עם התורה שבעל פה :ונתן רבי
יצחק טעם לזה ,כי התחילה התורה בבראשית ברא אלוהים וספור כל עניין
היצירה עד בריאת אדם ,ושהמשילו במעשה ידיו וכל שת תחת רגליו ,וגן עדן
שהוא מבחר המקומות הנבראים בעולם הזה נעשה מכון לשבתו ,עד שגירש אותו
חטאו משם ,ואנשי דור המבול בחטאם גורשו מן העולם כולו ,והצדיק בהם לבדו
נמלט הוא ובניו ,וזרעם חטאם גרם להם להפיצם במקומות ולזרותם בארצות,
ותפשו להם המקומות למשפחותם בגוייהם כפי שנזדמן להם :אם כן ראוי הוא,
כאשר יוסיף הגוי לחטוא ,שיאבד ממקומו ויבוא גוי אחר לרשת את ארצו ,כי כן
הוא משפט האלוהים בארץ מעולם ,וכל שכן עם המסופר בכתוב כי כנען מקולל
ונמכר לעבד עולם )להלן ט כז( ,ואינו ראוי שיירש מבחר מקומות היישוב ,אבל
יירשוה עבדי ה' זרע אוהבו ,כעניין שכתוב )תהלים קה מד( :וייתן להם ארצות
גויים ועמל לאומים יירשו בעבור ישמרו חוקיו ותורותיו ינצורו .כלומר ,שגירש
משם מורדיו ,והשכין בו עובדיו ,שידעו כי בעבודתו ינחלוה ,ואם יחטאו לו תקיא
אותם הארץ ,כאשר קאה את הגוי אשר לפניהם:
www.koltuvsefarad.com

