
 
 מבנה, תבניות וחריגות  - בריאת העולם   :פרק אל נספח

 

 יום  
 ראשון 

 א   פרק  בראשית 

ית(  א) ֵראשִׁ א  בְּ רָּ ים  בָּ ם  ֵאת  ֱאֹלהִׁ ַמיִׁ ֵאת  ַהשָּ ָאֶרץ  וְּ  :  הָּ

ָאֶרץ(  ב) הָּ ה  וְּ תָּ יְּ ֹבהּו   ֹתהּו  הָּ ֹחֶשְך  וָּ ֵני   ַעל  וְּ הֹום  פְּ רּוחַ   תְּ ים  וְּ ַרֶחֶפת  ֱאֹלהִׁ ֵני   ַעל  מְּ ם  פְּ יִׁ  :  ַהמָּ

ים  ַוֹיאֶמר(  ג) י   ֱאֹלהִׁ הִׁ י  אֹור  יְּ הִׁ  :  אֹור ַויְּ

א(  ד) ים  ַוַירְּ אֹור  ֶאת  ֱאֹלהִׁ י   הָּ ֵדל  טֹוב  כִׁ ים  ַוַיבְּ אֹור  ֵבין  ֱאֹלהִׁ  :  ַהֹחֶשְך  ּוֵבין   הָּ

א(  ה) רָּ קְּ ים  ַויִׁ אֹור  ֱאֹלהִׁ ַלֹחֶשְך  יֹום  לָּ א  וְּ רָּ ה  קָּ לָּ יְּ י   לָּ הִׁ י  ֶעֶרב  ַויְּ הִׁ ד  יֹום  ֹבֶקר  ַויְּ   פ:  ֶאחָּ

 יום  
 שני 

ים  ַוֹיאֶמר(  ו) י   ֱאֹלהִׁ הִׁ יעַ   יְּ קִׁ תֹוְך  רָּ ם  בְּ יִׁ י   ַהמָּ יהִׁ יל  וִׁ דִׁ ם  ֵבין  ַמבְּ ם  ַמיִׁ יִׁ מָּ  :  לָּ

ים  ַוַיַעׂש(  ז) יעַ   ֶאת  ֱאֹלהִׁ קִׁ רָּ ֵדל  הָּ ם  ֵבין   ַוַיבְּ ַתַחת  ֲאֶשר  ַהַמיִׁ יעַ   מִׁ קִׁ רָּ ם ּוֵבין   לָּ יעַ   ֵמַעל  ֲאֶשר  ַהַמיִׁ קִׁ רָּ י   לָּ הִׁ  : ֵכן  ַויְּ

א(  ח) רָּ קְּ ים  ַויִׁ יעַ   ֱאֹלהִׁ קִׁ רָּ ם  לָּ יִׁ מָּ י   שָּ הִׁ י   ֶעֶרב  ַויְּ הִׁ י   יֹום  ֹבֶקר ַויְּ   פ :  ֵשנִׁ

 יום  
 שלישי 

ים  ַוֹיאֶמר(  ט) וּו  ֱאֹלהִׁ קָּ ם  יִׁ ַתַחת  ַהַמיִׁ ם  מִׁ ַמיִׁ קֹום  ֶאל  ַהשָּ ד  מָּ ֶאה  ֶאחָּ ֵתרָּ ה  וְּ שָּ י   ַהַיבָּ הִׁ  : ֵכן   ַויְּ

א(  י ) רָּ קְּ ים  ַויִׁ ה  ֱאֹלהִׁ שָּ ֵוה  ֶאֶרץ  ַלַיבָּ קְּ מִׁ ם  ּולְּ א  ַהַמיִׁ רָּ ים  קָּ א  ַימִׁ ים  ַוַירְּ י   ֱאֹלהִׁ  : טֹוב  כִׁ

ים  ַוֹיאֶמר(  יא) ֵשא  ֱאֹלהִׁ ָאֶרץ   ַתדְּ יעַ   ֵעֶׂשב  ֶדֶשא  הָּ רִׁ י   ֵעץ  ֶזַרע  ַמזְּ רִׁ י   ֹעֶׂשה  פְּ רִׁ ינוֹ   פְּ מִׁ עוֹ   ֲאֶשר  לְּ ָאֶרץ  ַעל  בוֹ   ַזרְּ י  הָּ הִׁ  :ֵכן   ַויְּ

ָאֶרץ  ַותֹוֵצא(  יב) יעַ   ֵעֶׂשב  ֶדֶשא  הָּ רִׁ יֵנהּו  ֶזַרע  ַמזְּ מִׁ ֵעץ  לְּ י   ֹעֶׂשה  וְּ רִׁ עוֹ   ֲאֶשר  פְּ יֵנהּו  בוֹ   ַזרְּ מִׁ א  לְּ ים  ַוַירְּ י   ֱאֹלהִׁ  : טֹוב  כִׁ

י (  יג) הִׁ י   ֶעֶרב  ַויְּ הִׁ י   יֹום  ֹבֶקר ַויְּ ישִׁ לִׁ   פ:  שְּ

 יום  
 רביעי 

ים  ַוֹיאֶמר(  יד) י   ֱאֹלהִׁ הִׁ ֹאֹרת  יְּ יעַ   מְּ קִׁ רְּ ם  בִׁ ַמיִׁ יל  ַהשָּ דִׁ ַהבְּ ה ּוֵבין   ַהיֹום  ֵבין   לְּ לָּ יְּ   ַהלָּ

יּו  הָּ ֹאֹתת  וְּ ים  לְּ מֹוֲעדִׁ ים  ּולְּ יָּמִׁ ים  ּולְּ נִׁ שָּ  :  וְּ

יּו(  טו) הָּ אֹוֹרת  וְּ מְּ יעַ   לִׁ קִׁ רְּ ם  בִׁ ַמיִׁ יר  ַהשָּ אִׁ הָּ ָאֶרץ  ַעל  לְּ י   הָּ הִׁ  : ֵכן   ַויְּ

ים  ַוַיַעׂש(  טז) ֵני   ֶאת  ֱאֹלהִׁ ֹאֹרת  שְּ ים  ַהמְּ ֹדלִׁ    ַהגְּ

אֹור  ֶאת  ֹדל  ַהמָּ ֶשֶלת  ַהגָּ ֶממְּ ֶאת  ַהיֹום  לְּ אֹור  וְּ ֹטן   ַהמָּ ֶשֶלת  ַהקָּ ֶממְּ ה  לְּ לָּ ֵאת  ַהַליְּ ים  וְּ בִׁ  :  ַהכֹוכָּ

ֵתן (  יז) ם  ַויִׁ ים  ֹאתָּ יעַ   ֱאֹלהִׁ קִׁ רְּ ם  בִׁ יִׁ מָּ יר  ַהשָּ אִׁ הָּ ָאֶרץ  ַעל  לְּ  :  הָּ

ֹשל(  יח) מְּ לִׁ ה  ַביֹום  וְּ לָּ יל  ּוַבַליְּ דִׁ אֹור  ֵבין  ּוֲלַהבְּ א  ַהֹחֶשְך  ּוֵבין   הָּ ים  ַוַירְּ י   ֱאֹלהִׁ  : טֹוב  כִׁ

י(  יט) הִׁ י  ֶעֶרב  ַויְּ הִׁ י   יֹום  ֹבֶקר  ַויְּ יעִׁ בִׁ   פ:  רְּ

 יום  
 חמישי 

ים  ַוֹיאֶמר(  כ) צּו  ֱאֹלהִׁ רְּ שְּ ם  יִׁ עֹוף  ַחיָּה  ֶנֶפש  ֶשֶרץ  ַהַמיִׁ עֹוֵפף  וְּ ָאֶרץ  ַעל  יְּ ֵני   ַעל  הָּ יעַ   פְּ קִׁ ם  רְּ יִׁ מָּ  :  ַהשָּ

א(  כא) רָּ בְּ ים  ַויִׁ ם  ֶאת  ֱאֹלהִׁ ינִׁ ים  ַהַתנִׁ ֹדלִׁ ֵאת  ַהגְּ ל  וְּ ֹרֶמֶׂשת  ַהַחיָּה  ֶנֶפש  כָּ צּו  ֲאֶשר  הָּ רְּ ם  שָּ יֵנֶהם  ַהַמיִׁ מִׁ    לְּ

ֵאת  ל  וְּ ף  עֹוף  כָּ נָּ יֵנהּו  כָּ מִׁ א  לְּ ים  ַוַירְּ י   ֱאֹלהִׁ  : טֹוב  כִׁ

ֶרְך(  כב) בָּ ם  ַויְּ ים  ֹאתָּ רּו  ֵלאֹמר  ֱאֹלהִׁ בּו  פְּ אּו  ּורְּ לְּ ם  ֶאת  ּומִׁ ים  ַהַמיִׁ הָּ   ַבַימִׁ ֶרב  עֹוףוְּ ָאֶרץ  יִׁ  : בָּ

י (  כג) הִׁ י  ֶעֶרב  ַויְּ הִׁ י   יֹום  ֹבֶקר  ַויְּ ישִׁ  פ :  ֲחמִׁ

 יום  
 שישי 

ים  ַוֹיאֶמר(  כד) ָאֶרץ   תֹוֵצא  ֱאֹלהִׁ ּה  ַחיָּה  ֶנֶפש  הָּ ינָּ מִׁ ה  לְּ ֵהמָּ ֶרֶמׂש  בְּ תוֹ   וָּ ַחיְּ ינָּּה  ֶאֶרץ  וְּ מִׁ י   לְּ הִׁ  : ֵכן   ַויְּ

ים  ַוַיַעׂש(  כה) ָאֶרץ  ַחַית  ֶאת  ֱאֹלהִׁ ינָּּה  הָּ מִׁ ֶאת  לְּ ה  וְּ ֵהמָּ ינָּּה  ַהבְּ מִׁ ֵאת  לְּ ל  וְּ ה  ֶרֶמׂש  כָּ מָּ ֲאדָּ יֵנהּו  הָּ מִׁ א   לְּ ים  ַוַירְּ י   ֱאֹלהִׁ  : טֹוב  כִׁ

ים  ַוֹיאֶמר(  כו) ם  ַנֲעֶׂשה  ֱאֹלהִׁ ֵמנּו  ָאדָּ ַצלְּ מּוֵתנּו  בְּ דְּ    כִׁ

דּו  רְּ יִׁ ַגת  וְּ דְּ עֹוף  ַהיָּם  בִׁ ם  ּובְּ ַמיִׁ ה  ַהשָּ ֵהמָּ ל  ּוַבבְּ כָּ ָאֶרץ  ּובְּ ל  הָּ כָּ ֶרֶמׂש  ּובְּ ֹרֵמׂש  הָּ ָאֶרץ  ַעל  הָּ  :  הָּ

א(  כז) רָּ בְּ ים  ַויִׁ ם  ֶאת  ֱאֹלהִׁ ָאדָּ מוֹ   הָּ ַצלְּ ֶצֶלם  בְּ ים  בְּ א  ֱאֹלהִׁ רָּ ר  ֹאתוֹ   בָּ כָּ ה  זָּ ֵקבָּ א  ּונְּ רָּ ם  בָּ  :  ֹאתָּ

ֶרְך(  כח) בָּ ם  ַויְּ ים  ֹאתָּ    ֱאֹלהִׁ

ֶהם  ַוֹיאֶמר  ים  לָּ רּו  ֱאֹלהִׁ בּו  פְּ אּו  ּורְּ לְּ ָאֶרץ  ֶאת  ּומִׁ הָּ   הָּ שֻׁ בְּ כִׁ דּו  וְּ ַגת  ּורְּ דְּ עֹוף  ַהיָּם  בִׁ ם  ּובְּ ַמיִׁ ל  ַהשָּ כָּ ֹרֶמֶׂשת  ַחיָּה   ּובְּ ָאֶרץ  ַעל  הָּ  :  הָּ

ים  ַוֹיאֶמר(  כט) ֵנה  ֱאֹלהִׁ י   הִׁ ַתתִׁ ֶכם  נָּ ל  ֶאת  לָּ ֵני   ַעל  ֲאֶשר  ֶזַרע  ֹזֵרעַ   ֵעֶׂשב  כָּ ל  פְּ ָאֶרץ  כָּ    הָּ

ֶאת  ל  וְּ ֵעץ  כָּ י   בוֹ   ֲאֶשר  הָּ רִׁ ַרע  ֹזֵרעַ   ֵעץ  פְּ ֶכם  זָּ ֶיה  לָּ הְּ ה  יִׁ לָּ ָאכְּ  : לְּ

ל(  ל) כָּ ָאֶרץ  ַחַית  ּולְּ ל  הָּ כָּ ם  עֹוף  ּולְּ ַמיִׁ ֹכל  ַהשָּ ָאֶרץ  ַעל  רֹוֵמׂש  ּולְּ ל  ֶאת  ַחיָּה  ֶנֶפש  בוֹ   ֲאֶשר  הָּ ה  ֵעֶׂשב  ֶיֶרק  כָּ לָּ ָאכְּ י   לְּ הִׁ  : ֵכן   ַויְּ

א(  לא) ים  ַוַירְּ ל  ֶאת  ֱאֹלהִׁ ה  ֲאֶשר  כָּ ׂשָּ ֵנה  עָּ הִׁ ֹאד  טֹוב  וְּ י   מְּ הִׁ י   ֶעֶרב  ַויְּ הִׁ י   יֹום  ֹבֶקר ַויְּ שִׁ   פ:  ַהשִׁ

 יום  
 שבת 

    ב   פרק  בראשית 
כֻׁלּו(  א) ם  ַויְּ ַמיִׁ ָאֶרץ  ַהשָּ הָּ ל  וְּ כָּ ָאם  וְּ בָּ  :  צְּ

ַכל(  ב) ים  ַויְּ י   ַביֹום  ֱאֹלהִׁ יעִׁ בִׁ תוֹ   ַהשְּ ַלאכְּ ה  ֲאֶשר  מְּ ׂשָּ ֹבת  עָּ שְּ י   ַביֹום  ַויִׁ יעִׁ בִׁ ל  ַהשְּ כָּ תוֹ   מִׁ ַלאכְּ ה  ֲאֶשר  מְּ ׂשָּ  : עָּ

ֶרְך(  ג) בָּ ים  ַויְּ י   יֹום  ֶאת  ֱאֹלהִׁ יעִׁ בִׁ ַקֵדש  ַהשְּ י   ֹאתוֹ   ַויְּ ַבת  בוֹ   כִׁ ל  שָּ כָּ תוֹ   מִׁ ַלאכְּ א  ֲאֶשר  מְּ רָּ ים  בָּ  : ַלֲעׂשֹות  ֱאֹלהִׁ

 



 
 מבנה, תבניות וחריגות  - בריאת העולם   :פרק אל נספח

 תבניות חוזרות 

 יום  
 ראשון 

 א   פרק  בראשית 

ית(  א) ֵראשִׁ א  בְּ רָּ ים  בָּ ם   ֵאת  ֱאֹלהִׁ ַמיִׁ ֵאת   ַהשָּ ָאֶרץ  וְּ  : הָּ

ָאֶרץ(  ב) הָּ ה  וְּ תָּ יְּ ֹבהּו   ֹתהּו  הָּ ֹחֶשְך  וָּ ֵני   ַעל  וְּ הֹום  פְּ רּוחַ   תְּ ים  וְּ ַרֶחֶפת  ֱאֹלהִׁ ֵני   ַעל  מְּ ם  פְּ יִׁ  :  ַהמָּ

ים  ַוֹיאֶמר(  ג) י   ֱאֹלהִׁ הִׁ י  אֹור  יְּ הִׁ  :  אֹור ַויְּ

א(  ד) ים  ַוַירְּ אֹור  ֶאת  ֱאֹלהִׁ י   הָּ ֵדל  טֹוב  כִׁ ים  ַוַיבְּ אֹור  ֵבין  ֱאֹלהִׁ ֵדל:  ַהֹחֶשְך  ּוֵבין   הָּ ים  ַוַיבְּ אֹור  ֵבין   ֱאֹלהִׁ  :  ַהֹחֶשְך ּוֵבין   הָּ

א(  ה) רָּ קְּ ים  ַויִׁ אֹור  ֱאֹלהִׁ ַלֹחֶשְך  יֹום  לָּ א  וְּ רָּ ה  קָּ לָּ יְּ י   לָּ הִׁ י  ֶעֶרב  ַויְּ הִׁ ד  יֹום  ֹבֶקר  ַויְּ   פ:  ֶאחָּ

 יום  
 שני 

ים  ַוֹיאֶמר(  ו) י   ֱאֹלהִׁ הִׁ יעַ   יְּ קִׁ תֹוְך  רָּ ם  בְּ יִׁ י   ַהמָּ יהִׁ יל  וִׁ דִׁ ם  ֵבין  ַמבְּ ם  ַמיִׁ יִׁ מָּ  :  לָּ

ים  ַוַיַעׂש(  ז) יעַ   ֶאת  ֱאֹלהִׁ קִׁ רָּ ֵדל  הָּ ם  ֵבין   ַוַיבְּ ַתַחת  ֲאֶשר  ַהַמיִׁ יעַ   מִׁ קִׁ רָּ ם ּוֵבין   לָּ יעַ   ֵמַעל  ֲאֶשר  ַהַמיִׁ קִׁ רָּ י   לָּ הִׁ  : ֵכן  ַויְּ

א(  ח) רָּ קְּ ים  ַויִׁ יעַ   ֱאֹלהִׁ קִׁ רָּ ם  לָּ יִׁ מָּ י   שָּ הִׁ י   ֶעֶרב  ַויְּ הִׁ י   יֹום  ֹבֶקר ַויְּ   פ :  ֵשנִׁ

 יום  
 שלישי 

ים  ַוֹיאֶמר(  ט) וּו  ֱאֹלהִׁ קָּ ם  יִׁ ַתַחת  ַהַמיִׁ ם  מִׁ ַמיִׁ קֹום  ֶאל  ַהשָּ ד  מָּ ֶאה  ֶאחָּ ֵתרָּ ה  וְּ שָּ י   ַהַיבָּ הִׁ  : ֵכן   ַויְּ

א(  י ) רָּ קְּ ים  ַויִׁ ה  ֱאֹלהִׁ שָּ ֵוה  ֶאֶרץ  ַלַיבָּ קְּ מִׁ ם  ּולְּ א  ַהַמיִׁ רָּ ים  קָּ א  ַימִׁ ים  ַוַירְּ י   ֱאֹלהִׁ  : טֹוב  כִׁ

ים  ַוֹיאֶמר(  יא) ֵשא  ֱאֹלהִׁ ָאֶרץ   ַתדְּ יעַ   ֵעֶׂשב  ֶדֶשא  הָּ רִׁ י   ֵעץ  ֶזַרע  ַמזְּ רִׁ י   ֹעֶׂשה  פְּ רִׁ ינוֹ   פְּ מִׁ עוֹ   ֲאֶשר  לְּ ָאֶרץ  ַעל  בוֹ   ַזרְּ י  הָּ הִׁ  :ֵכן   ַויְּ

ָאֶרץ  ַותֹוֵצא(  יב) יעַ   ֵעֶׂשב  ֶדֶשא  הָּ רִׁ יֵנהּו  ֶזַרע  ַמזְּ מִׁ ֵעץ  לְּ י   ֹעֶׂשה  וְּ רִׁ עוֹ   ֲאֶשר  פְּ יֵנהּו  בוֹ   ַזרְּ מִׁ א  לְּ ים  ַוַירְּ י   ֱאֹלהִׁ  : טֹוב  כִׁ

י (  יג) הִׁ י   ֶעֶרב  ַויְּ הִׁ י   יֹום  ֹבֶקר ַויְּ ישִׁ לִׁ   פ:  שְּ

 יום  
 רביעי 

ים  ַוֹיאֶמר(  יד) י   ֱאֹלהִׁ הִׁ ֹאֹרת  יְּ יעַ   מְּ קִׁ רְּ ם  בִׁ ַמיִׁ יל  ַהשָּ דִׁ ַהבְּ ה ּוֵבין   ַהיֹום  ֵבין   לְּ לָּ יְּ   ַהלָּ

יּו  הָּ ֹאֹתת  וְּ ים  לְּ מֹוֲעדִׁ ים  ּולְּ יָּמִׁ ים  ּולְּ נִׁ שָּ  :  וְּ

יּו(  טו) הָּ אֹוֹרת  וְּ מְּ יעַ   לִׁ קִׁ רְּ ם  בִׁ ַמיִׁ יר  ַהשָּ אִׁ הָּ ָאֶרץ  ַעל  לְּ י   הָּ הִׁ  : ֵכן   ַויְּ

ים  ַוַיַעׂש(  טז) ֵני   ֶאת  ֱאֹלהִׁ ֹאֹרת  שְּ ים  ַהמְּ ֹדלִׁ    ַהגְּ

אֹור  ֶאת  ֹדל  ַהמָּ ֶשֶלת  ַהגָּ ֶממְּ ֶאת  ַהיֹום  לְּ אֹור  וְּ ֹטן   ַהמָּ ֶשֶלת  ַהקָּ ֶממְּ ה  לְּ לָּ ֵאת  ַהַליְּ ים  וְּ בִׁ  :  ַהכֹוכָּ

ֵתן (  יז) ם  ַויִׁ ים  ֹאתָּ יעַ   ֱאֹלהִׁ קִׁ רְּ ם  בִׁ יִׁ מָּ יר  ַהשָּ אִׁ הָּ ָאֶרץ  ַעל  לְּ  :  הָּ

ֹשל(  יח) מְּ לִׁ ה  ַביֹום  וְּ לָּ יל  ּוַבַליְּ דִׁ אֹור  ֵבין  ּוֲלַהבְּ א  ַהֹחֶשְך  ּוֵבין   הָּ ים  ַוַירְּ י   ֱאֹלהִׁ  : טֹוב  כִׁ

י(  יט) הִׁ י  ֶעֶרב  ַויְּ הִׁ י   יֹום  ֹבֶקר  ַויְּ יעִׁ בִׁ   פ  : רְּ

 יום  
 חמישי 

ים  ַוֹיאֶמר(  כ) צּו  ֱאֹלהִׁ רְּ שְּ ם  יִׁ עֹוף  ַחיָּה  ֶנֶפש  ֶשֶרץ  ַהַמיִׁ עֹוֵפף  וְּ ָאֶרץ  ַעל  יְּ ֵני   ַעל  הָּ יעַ   פְּ קִׁ ם  רְּ יִׁ מָּ  :  ַהשָּ

א(  כא) רָּ בְּ ים  ַויִׁ ם  ֶאת  ֱאֹלהִׁ ינִׁ ים  ַהַתנִׁ ֹדלִׁ ֵאת  ַהגְּ ל  וְּ ֹרֶמֶׂשת  ַהַחיָּה  ֶנֶפש  כָּ צּו  ֲאֶשר  הָּ רְּ ם  שָּ יֵנֶהם  ַהַמיִׁ מִׁ    לְּ

ֵאת  ל  וְּ ף  עֹוף  כָּ נָּ יֵנהּו  כָּ מִׁ א  לְּ ים  ַוַירְּ י   ֱאֹלהִׁ  : טֹוב  כִׁ

ֶרְך(  כב) בָּ ם  ַויְּ ים  ֹאתָּ רּו  ֵלאֹמר  ֱאֹלהִׁ בּו  פְּ אּו  ּורְּ לְּ ם  ֶאת  ּומִׁ ים  ַהַמיִׁ עֹוף  ַבַימִׁ הָּ ֶרב  וְּ ָאֶרץ  יִׁ  : בָּ

י (  כג) הִׁ י  ֶעֶרב  ַויְּ הִׁ י   יֹום  ֹבֶקר  ַויְּ ישִׁ  פ :  ֲחמִׁ

 יום  
 שישי 

ים  ַוֹיאֶמר(  כד) ָאֶרץ   תֹוֵצא  ֱאֹלהִׁ ּה  ַחיָּה  ֶנֶפש  הָּ ינָּ מִׁ ה  לְּ ֵהמָּ ֶרֶמׂש  בְּ תוֹ   וָּ ַחיְּ ינָּּה  ֶאֶרץ  וְּ מִׁ י   לְּ הִׁ  : ֵכן   ַויְּ

ים  ַוַיַעׂש(  כה) ָאֶרץ  ַחַית  ֶאת  ֱאֹלהִׁ ינָּּה  הָּ מִׁ ֶאת  לְּ ה  וְּ ֵהמָּ ינָּּה  ַהבְּ מִׁ ֵאת  לְּ ל  וְּ ה  ֶרֶמׂש  כָּ מָּ ֲאדָּ יֵנהּו  הָּ מִׁ א   לְּ ים  ַוַירְּ י   ֱאֹלהִׁ  : טֹוב  כִׁ

ים  ַוֹיאֶמר(  כו) ם  ַנֲעֶׂשה  ֱאֹלהִׁ ֵמנּו  ָאדָּ ַצלְּ מּוֵתנּו  בְּ דְּ    כִׁ

דּו  רְּ יִׁ ַגת  וְּ דְּ עֹוף  ַהיָּם  בִׁ ם  ּובְּ ַמיִׁ ה  ַהשָּ ֵהמָּ ל  ּוַבבְּ כָּ ָאֶרץ  ּובְּ ל  הָּ כָּ ֶרֶמׂש  ּובְּ ֹרֵמׂש  הָּ ָאֶרץ  ַעל  הָּ  :  הָּ

א(  כז) רָּ בְּ ים  ַויִׁ ם  ֶאת  ֱאֹלהִׁ ָאדָּ מוֹ   הָּ ַצלְּ ֶצֶלם  בְּ ים  בְּ א  ֱאֹלהִׁ רָּ ר  ֹאתוֹ   בָּ כָּ ה  זָּ ֵקבָּ א  ּונְּ רָּ ם  בָּ  :  ֹאתָּ

ֶרְך(  כח) בָּ ם  ַויְּ ים  ֹאתָּ    ֱאֹלהִׁ

ֶהם  ַוֹיאֶמר  ים  לָּ רּו  ֱאֹלהִׁ בּו  פְּ אּו  ּורְּ לְּ ָאֶרץ  ֶאת  ּומִׁ הָּ   הָּ שֻׁ בְּ כִׁ דּו  וְּ ַגת  ּורְּ דְּ עֹוף  ַהיָּם  בִׁ ם  ּובְּ ַמיִׁ ל  ַהשָּ כָּ ֹרֶמֶׂשת  ַחיָּה   ּובְּ ָאֶרץ  ַעל  הָּ  :  הָּ

ים  ַוֹיאֶמר(  כט) ֵנה  ֱאֹלהִׁ י   הִׁ ַתתִׁ ֶכם  נָּ ל  ֶאת  לָּ ֵני   ַעל  ֲאֶשר  ֶזַרע  ֹזֵרעַ   ֵעֶׂשב  כָּ ל  פְּ ָאֶרץ  כָּ    הָּ

ֶאת  ל  וְּ ֵעץ  כָּ י   בוֹ   ֲאֶשר  הָּ רִׁ ַרע  ֹזֵרעַ   ֵעץ  פְּ ֶכם  זָּ ֶיה  לָּ הְּ ה  יִׁ לָּ ָאכְּ  : לְּ

ל(  ל) כָּ ָאֶרץ  ַחַית  ּולְּ ל  הָּ כָּ ם  עֹוף  ּולְּ ַמיִׁ ֹכל  ַהשָּ ָאֶרץ  ַעל  רֹוֵמׂש  ּולְּ ל  ֶאת  ַחיָּה  ֶנֶפש  בוֹ   ֲאֶשר  הָּ ה  ֵעֶׂשב  ֶיֶרק  כָּ לָּ ָאכְּ י   לְּ הִׁ  : ֵכן   ַויְּ

א(  לא) ים  ַוַירְּ ל  ֶאת  ֱאֹלהִׁ ה  ֲאֶשר  כָּ ׂשָּ ֵנה  עָּ הִׁ ֹאד  טֹוב  וְּ י   מְּ הִׁ י   ֶעֶרב  ַויְּ הִׁ י   יֹום  ֹבֶקר ַויְּ שִׁ   פ  : ַהשִׁ

 יום  
 שבת 

    ב   פרק  בראשית 
כֻׁלּו (  א) ם   ַויְּ ַמיִׁ ָאֶרץ   ַהשָּ הָּ ל  וְּ כָּ ָאם  וְּ בָּ  :  צְּ

ַכל(  ב) ים  ַויְּ י   ַביֹום  ֱאֹלהִׁ יעִׁ בִׁ תוֹ   ַהשְּ ַלאכְּ ה  ֲאֶשר  מְּ ׂשָּ ֹבת  עָּ שְּ י   ַביֹום  ַויִׁ יעִׁ בִׁ ל  ַהשְּ כָּ תוֹ   מִׁ ַלאכְּ ה  ֲאֶשר  מְּ ׂשָּ  : עָּ

ֶרְך(  ג) בָּ ים  ַויְּ י   יֹום  ֶאת  ֱאֹלהִׁ יעִׁ בִׁ ַקֵדש  ַהשְּ י   ֹאתוֹ   ַויְּ ַבת  בוֹ   כִׁ ל  שָּ כָּ תוֹ   מִׁ ַלאכְּ א  ֲאֶשר  מְּ רָּ ים  בָּ  : ַלֲעׂשֹות  ֱאֹלהִׁ
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 משנה מסכת אבות פרק ה משנה א  

 ... עשרה מאמרות נברא העולםב 

 

 בראשית רבה )וילנא( פרשה יז ד"ה א ויאמר ה'

   : תנינן בעשרה מאמרות נברא העולם ואלו הן

 ,  בראשית  (1

   , ורוח אלהים מרחפת (2

 יהי אור,   ויאמר אלהים (3

 יהי רקיע,   ויאמר אלהים (4

 ,  יקוו המים  ויאמר אלהים (5

 תדשא הארץ,   יאמר אלהיםו (6

 יהי מאורות,   ויאמר אלהים (7

 ישרצו המים,   ויאמר אלהים (8

 תוצא הארץ,   ויאמר אלהים (9

 נעשה אדם,   ויאמר אלהים (10

 ,  'ורוח אלהים מרחפת'מוציא " מנחם בר יוסי

 ,  לבדו אעשה לו עזר כנגדו'  אלהים לא טוב היות האדםויאמר ה' '  ומביא

 מאמר ניתן לרוח בפני עצמה.  : אמר רבי יעקב בן קורשאי

  

דיבור,  -משמעות "רוח" 
ואמירה, כאשר נאמר 

"וברוח פיו כל צבאם" , 
ובמאמר זה נבראה רוח  

החיים המחיה את 
הנבראים "שאין העולם 

)ע"ם    "ד אלא ברוחמעו 
 ה המבואר( במדרש ר



 
 מבנה, תבניות וחריגות  - בריאת העולם   :פרק אל נספח

 החריגות המבניות 

 יום  
 ראשון 

 א   פרק  בראשית 

ית(  א) ֵראשִׁ א  בְּ רָּ ים  בָּ ם  ֵאת  ֱאֹלהִׁ ַמיִׁ ֵאת  ַהשָּ ָאֶרץ  וְּ  :  הָּ

ָאֶרץ(  ב) הָּ ה  וְּ תָּ יְּ ֹבהּו   ֹתהּו  הָּ ֹחֶשְך  וָּ ֵני   ַעל  וְּ הֹום  פְּ רּוחַ   תְּ ים  וְּ ַרֶחֶפת  ֱאֹלהִׁ ֵני   ַעל  מְּ ם  פְּ יִׁ  :  ַהמָּ

ים  ַוֹיאֶמר(  ג) י   ֱאֹלהִׁ הִׁ י  אֹור  יְּ הִׁ  :  אֹור ַויְּ

א(  ד) ים  ַוַירְּ אֹור  ֶאת  ֱאֹלהִׁ י   הָּ ֵדל  טֹוב  כִׁ ים  ַוַיבְּ אֹור  ֵבין  ֱאֹלהִׁ  :  ַהֹחֶשְך  ּוֵבין   הָּ

א(  ה) רָּ קְּ ים  ַויִׁ אֹור  ֱאֹלהִׁ ַלֹחֶשְך  יֹום  לָּ א  וְּ רָּ ה  קָּ לָּ יְּ י   לָּ הִׁ י  ֶעֶרב  ַויְּ הִׁ ד   יֹום   ֹבֶקר  ַויְּ    פ:  ֶאחָּ

 יום  
 שני 

ים  ַוֹיאֶמר(  ו) י   ֱאֹלהִׁ הִׁ יעַ   יְּ קִׁ תֹוְך  רָּ ם  בְּ יִׁ י   ַהמָּ יהִׁ יל  וִׁ דִׁ ם  ֵבין  ַמבְּ ם  ַמיִׁ יִׁ מָּ  :  לָּ

ים  ַוַיַעׂש(  ז) יעַ   ֶאת  ֱאֹלהִׁ קִׁ רָּ ֵדל  הָּ ם  ֵבין   ַוַיבְּ ַתַחת  ֲאֶשר  ַהַמיִׁ יעַ   מִׁ קִׁ רָּ ם ּוֵבין   לָּ יעַ   ֵמַעל  ֲאֶשר  ַהַמיִׁ קִׁ רָּ י   לָּ הִׁ  : ֵכן  ַויְּ

א(  ח) רָּ קְּ ים  ַויִׁ יעַ   ֱאֹלהִׁ קִׁ רָּ ם  לָּ יִׁ מָּ י   שָּ הִׁ י   ֶעֶרב  ַויְּ הִׁ י   יֹום   ֹבֶקר ַויְּ    פ:  ֵשנִׁ

 יום  
 שלישי 

ים  ַוֹיאֶמר(  ט) וּו  ֱאֹלהִׁ קָּ ם  יִׁ ַתַחת  ַהַמיִׁ ם  מִׁ ַמיִׁ קֹום  ֶאל  ַהשָּ ד  מָּ ֶאה  ֶאחָּ ֵתרָּ ה  וְּ שָּ י   ַהַיבָּ הִׁ  : ֵכן   ַויְּ

א(  י ) רָּ קְּ ים  ַויִׁ ה  ֱאֹלהִׁ שָּ ֵוה  ֶאֶרץ  ַלַיבָּ קְּ מִׁ ם  ּולְּ א  ַהַמיִׁ רָּ ים  קָּ א  ַימִׁ ים  ַוַירְּ י   ֱאֹלהִׁ  : טֹוב  כִׁ

ים  ַוֹיאֶמר(  יא) ֵשא  ֱאֹלהִׁ ָאֶרץ   ַתדְּ יעַ   ֵעֶׂשב  ֶדֶשא  הָּ רִׁ י   ֵעץ  ֶזַרע  ַמזְּ רִׁ י   ֹעֶׂשה  פְּ רִׁ ינוֹ   פְּ מִׁ עוֹ   ֲאֶשר  לְּ ָאֶרץ  ַעל  בוֹ   ַזרְּ י  הָּ הִׁ  :ֵכן   ַויְּ

ָאֶרץ  ַותֹוֵצא(  יב) יעַ   ֵעֶׂשב  ֶדֶשא  הָּ רִׁ יֵנהּו  ֶזַרע  ַמזְּ מִׁ ֵעץ  לְּ י   ֹעֶׂשה  וְּ רִׁ עוֹ   ֲאֶשר  פְּ יֵנהּו  בוֹ   ַזרְּ מִׁ א  לְּ ים  ַוַירְּ י   ֱאֹלהִׁ  : טֹוב  כִׁ

י (  יג) הִׁ י   ֶעֶרב  ַויְּ הִׁ י   יֹום   ֹבֶקר ַויְּ ישִׁ לִׁ    פ:  שְּ

 יום  
 רביעי 

ים  ַוֹיאֶמר(  יד) י   ֱאֹלהִׁ הִׁ ֹאֹרת  יְּ יעַ   מְּ קִׁ רְּ ם  בִׁ ַמיִׁ יל  ַהשָּ דִׁ ַהבְּ ה ּוֵבין   ַהיֹום  ֵבין   לְּ לָּ יְּ   ַהלָּ

יּו  הָּ ֹאֹתת  וְּ ים  לְּ מֹוֲעדִׁ ים  ּולְּ יָּמִׁ ים  ּולְּ נִׁ שָּ  :  וְּ

יּו(  טו) הָּ אֹוֹרת  וְּ מְּ יעַ   לִׁ קִׁ רְּ ם  בִׁ ַמיִׁ יר  ַהשָּ אִׁ הָּ ָאֶרץ  ַעל  לְּ י   הָּ הִׁ  : ֵכן   ַויְּ

ים  ַוַיַעׂש(  טז) ֵני   ֶאת  ֱאֹלהִׁ ֹאֹרת  שְּ ים  ַהמְּ ֹדלִׁ    ַהגְּ

אֹור  ֶאת  ֹדל  ַהמָּ ֶשֶלת  ַהגָּ ֶממְּ ֶאת  ַהיֹום  לְּ אֹור  וְּ ֹטן   ַהמָּ ֶשֶלת  ַהקָּ ֶממְּ ה  לְּ לָּ ֵאת  ַהַליְּ ים  וְּ בִׁ  :  ַהכֹוכָּ

ֵתן (  יז) ם  ַויִׁ ים  ֹאתָּ יעַ   ֱאֹלהִׁ קִׁ רְּ ם  בִׁ יִׁ מָּ יר  ַהשָּ אִׁ הָּ ָאֶרץ  ַעל  לְּ  :  הָּ

ֹשל(  יח) מְּ לִׁ ה  ַביֹום  וְּ לָּ יל  ּוַבַליְּ דִׁ אֹור  ֵבין  ּוֲלַהבְּ א  ַהֹחֶשְך  ּוֵבין   הָּ ים  ַוַירְּ י   ֱאֹלהִׁ   : טֹוב  כִׁ

י(  יט) הִׁ י  ֶעֶרב  ַויְּ הִׁ י  יֹום   ֹבֶקר  ַויְּ יעִׁ בִׁ    פ  : רְּ

 יום  
 חמישי 

ים  ַוֹיאֶמר(  כ) צּו  ֱאֹלהִׁ רְּ שְּ ם  יִׁ עֹוף  ַחיָּה  ֶנֶפש  ֶשֶרץ  ַהַמיִׁ עֹוֵפף  וְּ ָאֶרץ  ַעל  יְּ ֵני   ַעל  הָּ יעַ   פְּ קִׁ ם  רְּ יִׁ מָּ  :  ַהשָּ

א(  כא) רָּ בְּ ים  ַויִׁ ם  ֶאת  ֱאֹלהִׁ ינִׁ ים  ַהַתנִׁ ֹדלִׁ ֵאת  ַהגְּ ל  וְּ ֹרֶמֶׂשת  ַהַחיָּה  ֶנֶפש  כָּ צּו  ֲאֶשר  הָּ רְּ ם  שָּ יֵנֶהם  ַהַמיִׁ מִׁ    לְּ

ֵאת  ל  וְּ ף  עֹוף  כָּ נָּ יֵנהּו  כָּ מִׁ א  לְּ ים  ַוַירְּ י   ֱאֹלהִׁ  : טֹוב  כִׁ

ֶרְךַויְּ (  כב) ם  בָּ ים  ֹאתָּ רּו  ֵלאֹמר  ֱאֹלהִׁ בּו  פְּ אּו  ּורְּ לְּ ם  ֶאת  ּומִׁ ים  ַהַמיִׁ עֹוף  ַבַימִׁ הָּ ֶרב  וְּ ָאֶרץ  יִׁ  : בָּ

י (  כג) הִׁ י  ֶעֶרב  ַויְּ הִׁ י   יֹום   ֹבֶקר  ַויְּ ישִׁ  פ:  ֲחמִׁ

 יום  
 שישי 

ים  ַוֹיאֶמר(  כד) ָאֶרץ   תֹוֵצא  ֱאֹלהִׁ ּה  ַחיָּה  ֶנֶפש  הָּ ינָּ מִׁ ה  לְּ ֵהמָּ ֶרֶמׂש  בְּ תוֹ   וָּ ַחיְּ ינָּּה  ֶאֶרץ  וְּ מִׁ י   לְּ הִׁ  : ֵכן   ַויְּ

ים  ַוַיַעׂש(  כה) ָאֶרץ  ַחַית  ֶאת  ֱאֹלהִׁ ינָּּה  הָּ מִׁ ֶאת  לְּ ה  וְּ ֵהמָּ ינָּּה  ַהבְּ מִׁ ֵאת  לְּ ל  וְּ ה  ֶרֶמׂש  כָּ מָּ ֲאדָּ יֵנהּו  הָּ מִׁ א   לְּ ים  ַוַירְּ י   ֱאֹלהִׁ  : טֹוב  כִׁ

ים  ַוֹיאֶמר(  כו) ם  ַנֲעֶׂשה  ֱאֹלהִׁ ֵמנּו  ָאדָּ ַצלְּ מּוֵתנּו  בְּ דְּ    כִׁ

דּו  רְּ יִׁ ַגת  וְּ דְּ עֹוף  ַהיָּם  בִׁ ם  ּובְּ ַמיִׁ ה  ַהשָּ ֵהמָּ ל  ּוַבבְּ כָּ ָאֶרץ  ּובְּ ל  הָּ כָּ ֶרֶמׂש  ּובְּ ֹרֵמׂש  הָּ ָאֶרץ  ַעל  הָּ  :  הָּ

א(  כז) רָּ בְּ ים  ַויִׁ ם  ֶאת  ֱאֹלהִׁ ָאדָּ מוֹ   הָּ ַצלְּ ֶצֶלם  בְּ ים  בְּ א  ֱאֹלהִׁ רָּ ר  ֹאתוֹ   בָּ כָּ ה  זָּ ֵקבָּ א  ּונְּ רָּ ם  בָּ  :  ֹאתָּ

ֶרְך(  כח) בָּ ם  ַויְּ ים  ֹאתָּ    ֱאֹלהִׁ

ֶהם  ַוֹיאֶמר  ים  לָּ רּו  ֱאֹלהִׁ בּו  פְּ אּו  ּורְּ לְּ ָאֶרץ  ֶאת  ּומִׁ הָּ   הָּ שֻׁ בְּ כִׁ דּו  וְּ ַגת  ּורְּ דְּ עֹוף  ַהיָּם  בִׁ ם  ּובְּ ַמיִׁ ל  ַהשָּ כָּ ֹרֶמֶׂשת  ַחיָּה   ּובְּ ָאֶרץ  ַעל  הָּ  :  הָּ

ים  ַוֹיאֶמר(  כט) ֵנה  ֱאֹלהִׁ י   הִׁ ַתתִׁ ֶכם  נָּ ל  ֶאת  לָּ ֵני   ַעל  ֲאֶשר  ֶזַרע  ֹזֵרעַ   ֵעֶׂשב  כָּ ל  פְּ ָאֶרץ  כָּ    הָּ

ֶאת  ל  וְּ ֵעץ  כָּ י   בוֹ   ֲאֶשר  הָּ רִׁ ַרע  ֹזֵרעַ   ֵעץ  פְּ ֶכם  זָּ ֶיה  לָּ הְּ ה  יִׁ לָּ ָאכְּ  : לְּ

ל(  ל) כָּ ָאֶרץ  ַחַית  ּולְּ ל  הָּ כָּ ם  עֹוף  ּולְּ ַמיִׁ ֹכל  ַהשָּ ָאֶרץ  ַעל  רֹוֵמׂש  ּולְּ ל  ֶאת  ַחיָּה  ֶנֶפש  בוֹ   ֲאֶשר  הָּ ה  ֵעֶׂשב  ֶיֶרק  כָּ לָּ ָאכְּ י   לְּ הִׁ  : ֵכן   ַויְּ

א(  לא) ים  ַוַירְּ ל  ֶאת  ֱאֹלהִׁ ה  ֲאֶשר  כָּ ׂשָּ ֵנה  עָּ הִׁ ֹאד  טֹוב  וְּ י   מְּ הִׁ י   ֶעֶרב  ַויְּ הִׁ י הַ   יֹום   ֹבֶקר ַויְּ שִׁ    פ  : שִׁ

 יום  
 שבת 

    ב   פרק  בראשית 
כֻׁלּו(  א) ם  ַויְּ ַמיִׁ ָאֶרץ  ַהשָּ הָּ ל  וְּ כָּ ָאם  וְּ בָּ  :  צְּ

ַכל(  ב) ים  ַויְּ י   ַביֹום  ֱאֹלהִׁ יעִׁ בִׁ תוֹ   ַהשְּ ַלאכְּ ה  ֲאֶשר  מְּ ׂשָּ ֹבת  עָּ שְּ י   ַביֹום  ַויִׁ יעִׁ בִׁ ל  ַהשְּ כָּ תוֹ   מִׁ ַלאכְּ ה  ֲאֶשר  מְּ ׂשָּ  : עָּ

ֶרְך(  ג) בָּ ים  ַויְּ י   יֹום  ֶאת  ֱאֹלהִׁ יעִׁ בִׁ ַקֵדש  ַהשְּ י   ֹאתוֹ   ַויְּ ַבת  בוֹ   כִׁ ל  שָּ כָּ תוֹ   מִׁ ַלאכְּ א  ֲאֶשר  מְּ רָּ ים  בָּ  : ַלֲעׂשֹות  ֱאֹלהִׁ

  



 
 מבנה, תבניות וחריגות  - בריאת העולם   :פרק אל נספח

 

 יום  
 ראשון 

 א   פרק  בראשית 

ית(  א) ֵראשִׁ א  בְּ רָּ ים  בָּ ם  ֵאת  ֱאֹלהִׁ ַמיִׁ ֵאת  ַהשָּ ָאֶרץ  וְּ  :  הָּ

ָאֶרץ(  ב) הָּ ה  וְּ תָּ יְּ ֹבהּו   ֹתהּו  הָּ ֹחֶשְך  וָּ ֵני   ַעל  וְּ הֹום  פְּ רּוחַ   תְּ ים  וְּ ַרֶחֶפת  ֱאֹלהִׁ ֵני   ַעל  מְּ ם  פְּ יִׁ  :  ַהמָּ

ים  ַוֹיאֶמר(  ג) י   ֱאֹלהִׁ הִׁ י  אֹור  יְּ הִׁ  :  אֹור ַויְּ

א(  ד) ים  ַוַירְּ אֹור  ֶאת  ֱאֹלהִׁ י   הָּ ֵדל  טֹוב  כִׁ ים  ַוַיבְּ אֹור  ֵבין  ֱאֹלהִׁ  :  ַהֹחֶשְך  ּוֵבין   הָּ

א(  ה) רָּ קְּ ים  ַויִׁ אֹור  ֱאֹלהִׁ ַלֹחֶשְך  יֹום  לָּ א  וְּ רָּ ה  קָּ לָּ יְּ י   לָּ הִׁ י  ֶעֶרב  ַויְּ הִׁ ד  יֹום  ֹבֶקר  ַויְּ   פ:  ֶאחָּ

 יום  
 שני 

ים  ַוֹיאֶמר(  ו) י   ֱאֹלהִׁ הִׁ יעַ   יְּ קִׁ תֹוְך  רָּ ם  בְּ יִׁ י   ַהמָּ יהִׁ יל  וִׁ דִׁ ם  ֵבין  ַמבְּ ם  ַמיִׁ יִׁ מָּ  :  לָּ

ים  ַוַיַעׂש(  ז) יעַ   ֶאת  ֱאֹלהִׁ קִׁ רָּ ֵדל  הָּ ם  ֵבין   ַוַיבְּ ַתַחת  ֲאֶשר  ַהַמיִׁ יעַ   מִׁ קִׁ רָּ ם ּוֵבין   לָּ יעַ   ֵמַעל  ֲאֶשר  ַהַמיִׁ קִׁ רָּ י   לָּ הִׁ  : ֵכן  ַויְּ

א(  ח) רָּ קְּ ים  ַויִׁ יעַ   ֱאֹלהִׁ קִׁ רָּ ם  לָּ יִׁ מָּ י   שָּ הִׁ י   ֶעֶרב  ַויְּ הִׁ י   יֹום  ֹבֶקר ַויְּ   פ :  ֵשנִׁ

 יום  
 שלישי 

ים  ַוֹיאֶמר(  ט) וּו  ֱאֹלהִׁ קָּ ם  יִׁ ַתַחת  ַהַמיִׁ ם  מִׁ ַמיִׁ קֹום  ֶאל  ַהשָּ ד  מָּ ֶאה  ֶאחָּ ֵתרָּ ה  וְּ שָּ י   ַהַיבָּ הִׁ  : ֵכן   ַויְּ

א(  י ) רָּ קְּ ים  ַויִׁ ה  ֱאֹלהִׁ שָּ ֵוה  ֶאֶרץ  ַלַיבָּ קְּ מִׁ ם  ּולְּ א  ַהַמיִׁ רָּ ים  קָּ א  ַימִׁ ים  ַוַירְּ י   ֱאֹלהִׁ  : טֹוב  כִׁ

ים  ַוֹיאֶמר(  יא) שֵ   ֱאֹלהִׁ ָאֶרץ   אַתדְּ יעַ   ֵעֶׂשב  ֶדֶשא  הָּ רִׁ י   ֵעץ  ֶזַרע  ַמזְּ רִׁ י   ֹעֶׂשה  פְּ רִׁ ינוֹ   פְּ מִׁ עוֹ   ֲאֶשר  לְּ ָאֶרץ  ַעל  בוֹ   ַזרְּ י  הָּ הִׁ  :ֵכן   ַויְּ

ָאֶרץ  ַותֹוֵצא(  יב) יעַ   ֵעֶׂשב  ֶדֶשא  הָּ רִׁ יֵנהּו  ֶזַרע  ַמזְּ מִׁ ֵעץ  לְּ י   ֹעֶׂשה  וְּ רִׁ עוֹ   ֲאֶשר  פְּ יֵנהּו  בוֹ   ַזרְּ מִׁ א  לְּ ים  ַוַירְּ י   ֱאֹלהִׁ  : טֹוב  כִׁ

י (  יג) הִׁ י   ֶעֶרב  ַויְּ הִׁ י   יֹום  ֹבֶקר ַויְּ ישִׁ לִׁ   פ  : שְּ

 יום  
 רביעי 

ים  ַוֹיאֶמר(  יד) י   ֱאֹלהִׁ הִׁ ֹאֹרת  יְּ יעַ   מְּ קִׁ רְּ ם  בִׁ ַמיִׁ יל  ַהשָּ דִׁ ַהבְּ ה ּוֵבין   ַהיֹום  ֵבין   לְּ לָּ יְּ   ַהלָּ

יּו  הָּ ֹאֹתת  וְּ ים  לְּ מֹוֲעדִׁ ים  ּולְּ יָּמִׁ ים  ּולְּ נִׁ שָּ  :  וְּ

יּו(  טו) הָּ אֹוֹרת  וְּ מְּ יעַ   לִׁ קִׁ רְּ ם  בִׁ ַמיִׁ יר  ַהשָּ אִׁ הָּ ָאֶרץ  ַעל  לְּ י   הָּ הִׁ  : ֵכן   ַויְּ

ים  ַוַיַעׂש(  טז) ֵני   ֶאת  ֱאֹלהִׁ ֹאֹרת  שְּ ים  ַהמְּ ֹדלִׁ    ַהגְּ

אֹור  ֶאת  ֹדל  ַהמָּ ֶשֶלת  ַהגָּ ֶממְּ ֶאת  ַהיֹום  לְּ אֹור  וְּ ֹטן   ַהמָּ ֶשֶלת  ַהקָּ ֶממְּ ה  לְּ לָּ ֵאת  ַהַליְּ ים  וְּ בִׁ  :  ַהכֹוכָּ

ֵתן (  יז) ם  ַויִׁ ים  ֹאתָּ יעַ   ֱאֹלהִׁ קִׁ רְּ ם  בִׁ יִׁ מָּ יר  ַהשָּ אִׁ הָּ ָאֶרץ  ַעל  לְּ  :  הָּ

ֹשל(  יח) מְּ לִׁ ה  ַביֹום  וְּ לָּ יל  ּוַבַליְּ דִׁ אֹור  ֵבין  ּוֲלַהבְּ א  ַהֹחֶשְך  ּוֵבין   הָּ ים  ַוַירְּ י   ֱאֹלהִׁ  : טֹוב  כִׁ

י(  יט) הִׁ י  ֶעֶרב  ַויְּ הִׁ י   יֹום  ֹבֶקר  ַויְּ יעִׁ בִׁ   פ:  רְּ

 יום  
 חמישי 

ים  ַוֹיאֶמר(  כ) צּו  ֱאֹלהִׁ רְּ שְּ ם  יִׁ עֹוף  ַחיָּה  ֶנֶפש  ֶשֶרץ  ַהַמיִׁ עֹוֵפף  וְּ ָאֶרץ  ַעל  יְּ ֵני   ַעל  הָּ יעַ   פְּ קִׁ ם  רְּ יִׁ מָּ  :  ַהשָּ

א(  כא) רָּ בְּ ים  ַויִׁ ם  ֶאת  ֱאֹלהִׁ ינִׁ ים  ַהַתנִׁ ֹדלִׁ ֵאת  ַהגְּ ל  וְּ ֹרֶמֶׂשת  ַהַחיָּה  ֶנֶפש  כָּ צּו  ֲאֶשר  הָּ רְּ ם  שָּ יֵנֶהם  ַהַמיִׁ מִׁ    לְּ

ֵאת  ל  וְּ ף  עֹוף  כָּ נָּ יֵנהּו  כָּ מִׁ א  לְּ ים  ַוַירְּ י   ֱאֹלהִׁ  : טֹוב  כִׁ

ֶרְך(  כב) בָּ ם  ַויְּ ים  ֹאתָּ רּו  ֵלאֹמר  ֱאֹלהִׁ בּו  פְּ אּו  ּורְּ לְּ ם  ֶאת  ּומִׁ ים  ַהַמיִׁ עֹוף  ַבַימִׁ הָּ ֶרב  וְּ ָאֶרץ  יִׁ  : בָּ

י (  כג) הִׁ י  ֶעֶרב  ַויְּ הִׁ י   יֹום  ֹבֶקר  ַויְּ ישִׁ  פ   : ֲחמִׁ

 יום  
 שישי 

ים  ַוֹיאֶמר(  כד) ָאֶרץ   תֹוֵצא  ֱאֹלהִׁ ּה  ַחיָּה  ֶנֶפש  הָּ ינָּ מִׁ ה  לְּ ֵהמָּ ֶרֶמׂש  בְּ תוֹ   וָּ ַחיְּ ינָּּה  ֶאֶרץ  וְּ מִׁ י   לְּ הִׁ  : ֵכן   ַויְּ

ים  ַוַיַעׂש(  כה) ָאֶרץ  ַחַית  ֶאת  ֱאֹלהִׁ ינָּּה  הָּ מִׁ ֶאת  לְּ ה  וְּ ֵהמָּ ינָּּה  ַהבְּ מִׁ ֵאת  לְּ ל  וְּ ה  ֶרֶמׂש  כָּ מָּ ֲאדָּ יֵנהּו  הָּ מִׁ א   לְּ ים  ַוַירְּ י   ֱאֹלהִׁ  : טֹוב  כִׁ

ים  ַוֹיאֶמר(  כו) ם  ַנֲעֶׂשה  ֱאֹלהִׁ ֵמנּו  ָאדָּ ַצלְּ מּוֵתנּו  בְּ דְּ    כִׁ

דּו  רְּ יִׁ ַגת  וְּ דְּ עֹוף  ַהיָּם  בִׁ ם  ּובְּ ַמיִׁ ה  ַהשָּ ֵהמָּ ל  ּוַבבְּ כָּ ָאֶרץ  ּובְּ ל  הָּ כָּ ֶרֶמׂש  ּובְּ ֹרֵמׂש  הָּ ָאֶרץ  ַעל  הָּ  :  הָּ

א(  כז) רָּ בְּ ים  ַויִׁ ם  ֶאת  ֱאֹלהִׁ ָאדָּ מוֹ   הָּ ַצלְּ ֶצֶלם  בְּ ים  בְּ א  ֱאֹלהִׁ רָּ ר  ֹאתוֹ   בָּ כָּ ה  זָּ ֵקבָּ א  ּונְּ רָּ ם  בָּ  :  ֹאתָּ

ֶרְך(  כח) בָּ ם  ַויְּ ים  ֹאתָּ    ֱאֹלהִׁ

ֶהם  ַוֹיאֶמר  ים  לָּ רּו  ֱאֹלהִׁ בּו  פְּ אּו  ּורְּ לְּ ָאֶרץ  ֶאת  ּומִׁ הָּ   הָּ שֻׁ בְּ כִׁ דּו  וְּ ַגת  ּורְּ דְּ עֹוף  ַהיָּם  בִׁ ם  ּובְּ ַמיִׁ ל  ַהשָּ כָּ ֹרֶמֶׂשת  ַחיָּה   ּובְּ ָאֶרץ  ַעל  הָּ  :  הָּ

ים  ַוֹיאֶמר(  כט) ֵנה  ֱאֹלהִׁ י   הִׁ ַתתִׁ ֶכם  נָּ ל  ֶאת  לָּ ֵני   ַעל  ֲאֶשר  ֶזַרע  ֹזֵרעַ   ֵעֶׂשב  כָּ ל  פְּ ָאֶרץ  כָּ    הָּ

ֶאת  ל  וְּ ֵעץ  כָּ י   בוֹ   ֲאֶשר  הָּ רִׁ ַרע  ֹזֵרעַ   ֵעץ  פְּ ֶכם  זָּ ֶיה  לָּ הְּ ה  יִׁ לָּ ָאכְּ  : לְּ

ל(  ל) כָּ ָאֶרץ  ַחַית  ּולְּ ל  הָּ כָּ ם  עֹוף  ּולְּ ַמיִׁ ֹכל  ַהשָּ ָאֶרץ  ַעל  רֹוֵמׂש  ּולְּ ל  ֶאת  ַחיָּה  ֶנֶפש  בוֹ   ֲאֶשר  הָּ ה  ֵעֶׂשב  ֶיֶרק  כָּ לָּ ָאכְּ י   לְּ הִׁ  : ֵכן   ַויְּ

א(  לא) ים  ַוַירְּ ל  ֶאת  ֱאֹלהִׁ ה  ֲאֶשר  כָּ ׂשָּ ֵנה  עָּ הִׁ ֹאד  טֹוב  וְּ י   מְּ הִׁ י   ֶעֶרב  ַויְּ הִׁ י   יֹום  ֹבֶקר ַויְּ שִׁ   פ:  ַהשִׁ

 יום  
 שבת 

    ב   פרק  בראשית 
כֻׁלּו(  א) ם  ַויְּ ַמיִׁ ָאֶרץ  ַהשָּ הָּ ל  וְּ כָּ ָאם  וְּ בָּ  :  צְּ

ַכל(  ב) ים  ַויְּ י   ַביֹום  ֱאֹלהִׁ יעִׁ בִׁ תוֹ   ַהשְּ ַלאכְּ ה  ֲאֶשר  מְּ ׂשָּ ֹבת  עָּ שְּ י   ַביֹום  ַויִׁ יעִׁ בִׁ ל  ַהשְּ כָּ תוֹ   מִׁ ַלאכְּ ה  ֲאֶשר  מְּ ׂשָּ  : עָּ

ֶרְך(  ג) בָּ ים  ַויְּ י   יֹום  ֶאת  ֱאֹלהִׁ יעִׁ בִׁ ַקֵדש  ַהשְּ י   ֹאתוֹ   ַויְּ ַבת  בוֹ   כִׁ ל  שָּ כָּ תוֹ   מִׁ ַלאכְּ א  ֲאֶשר  מְּ רָּ ים  בָּ  : ַלֲעׂשֹות  ֱאֹלהִׁ

  



 
 מבנה, תבניות וחריגות  - בריאת העולם   :פרק אל נספח

 

 יום  
 ראשון 

 א   פרק  בראשית 

ית(  א) ֵראשִׁ א  בְּ רָּ ים  בָּ ם   ֵאת  ֱאֹלהִׁ ַמיִׁ ֵאת   ַהשָּ ָאֶרץ  וְּ  :  הָּ

ָאֶרץ(  ב) הָּ ה  וְּ תָּ יְּ ֹבהּו   ֹתהּו  הָּ ֹחֶשְך  וָּ ֵני   ַעל  וְּ הֹום  פְּ רּוחַ   תְּ ים  וְּ ַרֶחֶפת  ֱאֹלהִׁ ֵני   ַעל  מְּ ם  פְּ יִׁ  :  ַהמָּ

ים  ַוֹיאֶמר(  ג) י   ֱאֹלהִׁ הִׁ י  אֹור  יְּ הִׁ  :  אֹור ַויְּ

א(  ד) ים  ַוַירְּ אֹור  ֶאת  ֱאֹלהִׁ י   הָּ ֵדל  טֹוב  כִׁ ים  ַוַיבְּ אֹור  ֵבין  ֱאֹלהִׁ  :  ַהֹחֶשְך  ּוֵבין   הָּ

א(  ה) רָּ קְּ ים  ַויִׁ אֹור  ֱאֹלהִׁ ַלֹחֶשְך  יֹום  לָּ א  וְּ רָּ ה  קָּ לָּ יְּ י   לָּ הִׁ י  ֶעֶרב  ַויְּ הִׁ ד  יֹום  ֹבֶקר  ַויְּ   פ:  ֶאחָּ

 יום  
 שני 

ים  ַוֹיאֶמר(  ו) י   ֱאֹלהִׁ הִׁ יעַ   יְּ קִׁ תֹוְך  רָּ ם  בְּ יִׁ י   ַהמָּ יהִׁ יל  וִׁ דִׁ ם  ֵבין  ַמבְּ ם  ַמיִׁ יִׁ מָּ  :  לָּ

ים  ַוַיַעׂש(  ז) יעַ   ֶאת  ֱאֹלהִׁ קִׁ רָּ ֵדל  הָּ ם  ֵבין   ַוַיבְּ ַתַחת  ֲאֶשר  ַהַמיִׁ יעַ   מִׁ קִׁ רָּ ם ּוֵבין   לָּ יעַ   ֵמַעל  ֲאֶשר  ַהַמיִׁ קִׁ רָּ י   לָּ הִׁ  : ֵכן  ַויְּ

א(  ח) רָּ קְּ ים  ַויִׁ יעַ   ֱאֹלהִׁ קִׁ רָּ ם  לָּ יִׁ מָּ י   שָּ הִׁ י   ֶעֶרב  ַויְּ הִׁ י   יֹום  ֹבֶקר ַויְּ   פ :  ֵשנִׁ

 יום  
 שלישי 

ים  ַוֹיאֶמר(  ט) וּו  ֱאֹלהִׁ קָּ ם  יִׁ ַתַחת  ַהַמיִׁ ם  מִׁ ַמיִׁ קֹום  ֶאל  ַהשָּ ד  מָּ ֶאה  ֶאחָּ ֵתרָּ ה  וְּ שָּ י   ַהַיבָּ הִׁ  : ֵכן   ַויְּ

א(  י ) רָּ קְּ ים  ַויִׁ ה  ֱאֹלהִׁ שָּ ֵוה  ֶאֶרץ  ַלַיבָּ קְּ מִׁ ם  ּולְּ א  ַהַמיִׁ רָּ ים  קָּ א  ַימִׁ ים  ַוַירְּ י   ֱאֹלהִׁ  : טֹוב  כִׁ

ים  ַוֹיאֶמר(  יא) ֵשא  ֱאֹלהִׁ ָאֶרץ   ַתדְּ יעַ   ֵעֶׂשב  ֶדֶשא  הָּ רִׁ י   ֵעץ  ֶזַרע  ַמזְּ רִׁ י   ֹעֶׂשה  פְּ רִׁ ינוֹ   פְּ מִׁ עוֹ   ֲאֶשר  לְּ ָאֶרץ  ַעל  בוֹ   ַזרְּ י  הָּ הִׁ  :ֵכן   ַויְּ

ָאֶרץ  ַותֹוֵצא(  יב) יעַ   ֵעֶׂשב  ֶדֶשא  הָּ רִׁ יֵנהּו  ֶזַרע  ַמזְּ מִׁ ֵעץ  לְּ י   ֹעֶׂשה  וְּ רִׁ עוֹ   ֲאֶשר  פְּ יֵנהּו  בוֹ   ַזרְּ מִׁ א  לְּ ים  ַוַירְּ י   ֱאֹלהִׁ  : טֹוב  כִׁ

י (  יג) הִׁ י   ֶעֶרב  ַויְּ הִׁ י   יֹום  ֹבֶקר ַויְּ ישִׁ לִׁ   פ  : שְּ

 יום  
 רביעי 

ים  ַוֹיאֶמר(  יד) י   ֱאֹלהִׁ הִׁ ֹאֹרת  יְּ יעַ   מְּ קִׁ רְּ ם  בִׁ ַמיִׁ יל  ַהשָּ דִׁ ַהבְּ ה ּוֵבין   ַהיֹום  ֵבין   לְּ לָּ יְּ   ַהלָּ

יּו  הָּ ֹאֹתת  וְּ ים  לְּ מֹוֲעדִׁ ים  ּולְּ יָּמִׁ ים  ּולְּ נִׁ שָּ  :  וְּ

יּו(  טו) הָּ אֹוֹרת  וְּ מְּ יעַ   לִׁ קִׁ רְּ ם  בִׁ ַמיִׁ יר  ַהשָּ אִׁ הָּ ָאֶרץ  ַעל  לְּ י   הָּ הִׁ  : ֵכן   ַויְּ

ים  ַוַיַעׂש(  טז) ֵני   ֶאת  ֱאֹלהִׁ ֹאֹרת  שְּ ים  ַהמְּ ֹדלִׁ    ַהגְּ

אֹור  ֶאת  ֹדל  ַהמָּ ֶשֶלת  ַהגָּ ֶממְּ ֶאת  ַהיֹום  לְּ אֹור  וְּ ֹטן   ַהמָּ ֶשֶלת  ַהקָּ ֶממְּ ה  לְּ לָּ ֵאת  ַהַליְּ ים  וְּ בִׁ  :  ַהכֹוכָּ

ֵתן (  יז) ם  ַויִׁ ים  ֹאתָּ יעַ   ֱאֹלהִׁ קִׁ רְּ ם  בִׁ יִׁ מָּ יר  ַהשָּ אִׁ הָּ ָאֶרץ  ַעל  לְּ  :  הָּ

ֹשל(  יח) מְּ לִׁ ה  ַביֹום  וְּ לָּ יל  ּוַבַליְּ דִׁ אֹור  ֵבין  ּוֲלַהבְּ א  ַהֹחֶשְך  ּוֵבין   הָּ ים  ַוַירְּ י   ֱאֹלהִׁ  : טֹוב  כִׁ

י(  יט) הִׁ י  ֶעֶרב  ַויְּ הִׁ י   יֹום  ֹבֶקר  ַויְּ יעִׁ בִׁ   פ:  רְּ

 יום  
 חמישי 

ים  ַוֹיאֶמר(  כ) צּו  ֱאֹלהִׁ רְּ שְּ ם  יִׁ עֹוף  ַחיָּה  ֶנֶפש  ֶשֶרץ  ַהַמיִׁ עֹוֵפף  וְּ ָאֶרץ  ַעל  יְּ ֵני   ַעל  הָּ יעַ   פְּ קִׁ ם  רְּ יִׁ מָּ  :  ַהשָּ

א(  כא) רָּ בְּ ים  ַויִׁ ם  ֶאת  ֱאֹלהִׁ ינִׁ ים  ַהַתנִׁ ֹדלִׁ ֵאת  ַהגְּ ל  וְּ ֹרֶמֶׂשת  ַהַחיָּה  ֶנֶפש  כָּ צּו  ֲאֶשר  הָּ רְּ ם  שָּ יֵנֶהם  ַהַמיִׁ מִׁ    לְּ

ֵאת  ל  וְּ ף  עֹוף  כָּ נָּ יֵנהּו  כָּ מִׁ א  לְּ ים  ַוַירְּ י   ֱאֹלהִׁ  : טֹוב  כִׁ

ֶרְך(  כב) בָּ ם  ַויְּ ים  ֹאתָּ רּו  ֵלאֹמר  ֱאֹלהִׁ בּו  פְּ אּו  ּורְּ לְּ ם  ֶאת  ּומִׁ ים  ַהַמיִׁ עֹוף  ַבַימִׁ הָּ ֶרב  וְּ ָאֶרץ  יִׁ  : בָּ

י (  כג) הִׁ י  ֶעֶרב  ַויְּ הִׁ י   יֹום  ֹבֶקר  ַויְּ ישִׁ  פ   : ֲחמִׁ

 יום  
 שישי 

ים  ַוֹיאֶמר(  כד) ָאֶרץ   תֹוֵצא  ֱאֹלהִׁ ּה  ַחיָּה  ֶנֶפש  הָּ ינָּ מִׁ ה  לְּ ֵהמָּ ֶרֶמׂש  בְּ תוֹ   וָּ ַחיְּ ינָּּה  ֶאֶרץ  וְּ מִׁ י   לְּ הִׁ  : ֵכן   ַויְּ

ים  ַוַיַעׂש(  כה) ָאֶרץ  ַחַית  ֶאת  ֱאֹלהִׁ ינָּּה  הָּ מִׁ ֶאת  לְּ ה  וְּ ֵהמָּ ינָּּה  ַהבְּ מִׁ ֵאת  לְּ ל  וְּ ה  ֶרֶמׂש  כָּ מָּ ֲאדָּ יֵנהּו  הָּ מִׁ א   לְּ ים  ַוַירְּ י   ֱאֹלהִׁ  : טֹוב  כִׁ

ים  ַוֹיאֶמר(  כו) ם  ַנֲעֶׂשה  ֱאֹלהִׁ ֵמנּו  ָאדָּ ַצלְּ מּוֵתנּו  בְּ דְּ    כִׁ

דּו  רְּ יִׁ ַגת  וְּ דְּ עֹוף  ַהיָּם  בִׁ ם  ּובְּ ַמיִׁ ה  ַהשָּ ֵהמָּ ל  ּוַבבְּ כָּ ָאֶרץ  ּובְּ ל  הָּ כָּ ֶרֶמׂש  ּובְּ ֹרֵמׂש  הָּ ָאֶרץ  ַעל  הָּ  :  הָּ

א(  כז) רָּ בְּ ים  ַויִׁ ם  ֶאת  ֱאֹלהִׁ ָאדָּ מוֹ   הָּ ַצלְּ ֶצֶלם  בְּ ים  בְּ א  ֱאֹלהִׁ רָּ ר  ֹאתוֹ   בָּ כָּ ה  זָּ ֵקבָּ א  ּונְּ רָּ ם  בָּ  :  ֹאתָּ

ֶרְך(  כח) בָּ ם  ַויְּ ים  ֹאתָּ    ֱאֹלהִׁ

ֶהם  ַוֹיאֶמר  ים  לָּ רּו  ֱאֹלהִׁ בּו  פְּ אּו  ּורְּ לְּ ָאֶרץ  ֶאת  ּומִׁ הָּ   הָּ שֻׁ בְּ כִׁ דּו  וְּ ַגת  ּורְּ דְּ עֹוף  ַהיָּם  בִׁ ם  ּובְּ ַמיִׁ ל  ַהשָּ כָּ ֹרֶמֶׂשת  ַחיָּה   ּובְּ ָאֶרץ  ַעל  הָּ  :  הָּ

ים  ַוֹיאֶמר(  כט) ֵנה  ֱאֹלהִׁ י   הִׁ ַתתִׁ ֶכם  נָּ ל  ֶאת  לָּ ֵני   ַעל  ֲאֶשר  ֶזַרע  ֹזֵרעַ   ֵעֶׂשב  כָּ ל  פְּ ָאֶרץ  כָּ    הָּ

ֶאת  ל  וְּ ֵעץ  כָּ י   בוֹ   ֲאֶשר  הָּ רִׁ ַרע  ֹזֵרעַ   ֵעץ  פְּ ֶכם  זָּ ֶיה  לָּ הְּ ה  יִׁ לָּ ָאכְּ  : לְּ

ל(  ל) כָּ ָאֶרץ  ַחַית  ּולְּ ל  הָּ כָּ ם  עֹוף  ּולְּ ַמיִׁ ֹכל  ַהשָּ ָאֶרץ  ַעל  רֹוֵמׂש  ּולְּ ל  ֶאת  ַחיָּה  ֶנֶפש  בוֹ   ֲאֶשר  הָּ ה  ֵעֶׂשב  ֶיֶרק  כָּ לָּ ָאכְּ י   לְּ הִׁ  : ֵכן   ַויְּ

א(  לא) ים  ַוַירְּ ל  ֶאת  ֱאֹלהִׁ ה  ֲאֶשר  כָּ ׂשָּ ֵנה  עָּ הִׁ ֹאד  טֹוב  וְּ י   מְּ הִׁ י   ֶעֶרב  ַויְּ הִׁ י   יֹום  ֹבֶקר ַויְּ שִׁ   פ:  ַהשִׁ

 יום  
 שבת 

    ב   פרק  בראשית 
כֻׁלּו (  א) ם   ַויְּ ַמיִׁ ָאֶרץ   ַהשָּ הָּ ל  וְּ כָּ ָאם  וְּ בָּ  :  צְּ

ַכל(  ב) ים  ַויְּ י   ַביֹום  ֱאֹלהִׁ יעִׁ בִׁ תוֹ   ַהשְּ ַלאכְּ ה  ֲאֶשר  מְּ ׂשָּ ֹבת  עָּ שְּ י   ַביֹום  ַויִׁ יעִׁ בִׁ ל  ַהשְּ כָּ תוֹ   מִׁ ַלאכְּ ה  ֲאֶשר  מְּ ׂשָּ  : עָּ

ֶרְך(  ג) בָּ ים  ַויְּ י   יֹום  ֶאת  ֱאֹלהִׁ יעִׁ בִׁ ַקֵדש  ַהשְּ י   ֹאתוֹ   ַויְּ ַבת  בוֹ   כִׁ ל  שָּ כָּ תוֹ   מִׁ ַלאכְּ א  ֲאֶשר  מְּ רָּ ים  בָּ  : ַלֲעׂשֹות  ֱאֹלהִׁ

 


