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 מטרות הקורס א.
 

באמצעות קריאה צמודה בסיפורים  בראשיתהקורס יוקדש לבחינת העיצוב האומנותי של ספר 
ת. נעמוד על מבנה הספר ונצביע על המסרים המרכזיים מודרניוש בפרשנות מסורתית ותוך שימ

. ננסה ללבן מהי התיאולוגיה תוך הדגשת הקשר בין עיצוב ומשמע העולים מסיפוריו השונים
 וכיצד עולים המסרים המרכזיים מהסיפורים השונים וממבנה הספר כולו. בראשיתהעולה מספר 

מהמזרח הקדום וניתוח השווה והשונה בין סיפורי התורה ומקבילות  ניעזר בהשוואות לספרות
 מהמזרח הקדום.

 
 נושאים מרכזיים: תוכן הקורס ב.
 
המקרא והבדלים בין פשט לדרש, ובין הפרשנות הקלאסית  גישות שונות בפרשנותמבוא:  

הגישה  והבדלים בין הגישה הדיאכרונית לבין שיטות שונות בחקר המקראלפרשנות המודרנית. 
 הספרותית סינכרונית. 

יא( -בראשית. חלוקת הספר וההבדלים בין סיפורי הפריהיסטוריה )בראשית פרקים אמבנה ספר 
 לשאר הספר, ובין סיפורי אברהם לשאר סיפורי האבות. 

 
 ג:  סיפורי הבריאה -. בראשית, פרקים א1

פרוזה לשירה. תפישת מבנה פרק א' ומשמעותו. ניגודיות בבריאה. הנגדה באמצעות מעבר מ
 המקרא לבריאה בהשוואה להשקפות העולות מספרות המזרח הקדום.

פרשנות רס"ג לעומת שיטות אחרות. ייחודיות  –סיפור גן עדן. מחלוקת ביחס לגישה האלגורית 
 סיפור גן עדן והצעה לפירוש אליגורי לסיפור כולו. 

יות שונות לסתירות בין הסיפורים. שני סיפורי הבריאה והשווה והשונה ביניהם. גישות פרשנ
פרשנות מדרשית לעומת שיטתם של הרב ברויאר, הרב סולוביצ'יק, אלטר, וגישות ספרותיות 

 מודרניות אחרות.
 
 סיפור קין והבל וצאצאיהם עד למבול: ה-גפרקים  בראשית,. 2

סמוס הנגדה, אסימטרייה, כיא –מוטיב הנגדת אחים והעדפת הצעיר במקרא. עיצוב הסיפור 
 ומילה מנחה. צאצאי קין ושת ותפקידם הספרותי של רשימות גנאולוגיות בספר בראשית. 

 
 יא : מנח לאברהם-בראשית, פרקים ו .3

מבנה סיפור המבול ומשמעותו. שתי הקדמות לסיפור ושינויים בשם ה' בסיפור. השוואה בין 
את העולם החדש,  וסיפורם סיפור המבול המקראי ומקבילותיו בספרות המזרח הקדום. המאפיין 

של שם חם ויפת. גישות שונות לחטאו של חם ולקללת כנען. סיפור מגדל בבל, מבנה כיאסטי, 
 משחקי מילים, וסטירה במקרא. משמעות סיפור מגדל בבל בעיני המדרש ובעיני פרשני הפשט.

 
 כה: מערך סיפורי אברהם-בראשית, פרקים יב. 4



רכזיים. הבדלים בין סיפורי הפריהיסטוריה לסיפורי אברהם. מבנה סיפורי אברהם ונושאיו המ
מאפייני מערך סיפורי אברהם לעומת שאר סיפורי האבות. סיפורי אברהם ולוט ותפקידו של לוט 

אנאלוגיה ניגודית בין לוט  -במערך סיפורי אברהם. פרשנות פנים מקראית והשימוש באנאלוגיות 
 לנח.

 
 רבקה יצחק ו -כח -בראשית כד, כו .5

דמותה של רבקה ומאפייני אישיותה לאור סיפור אירוסי יצחק ורבקה. סצינת דפוס הבאר 
והחריגות בסיפור אירוסי רבקה. יחסי יצחק ורבקה בהשוואה ליחסי שאר אבות והאמהות 

 האומה. 
 
 נ: סיפור יוסף ואחיו –. בראשית לז 6

 הנהגות יוסף, יהודה וראובן. -מאבקי הנהגה בין האחים 
גדה בין יהודה ויוסף באמצעות סמיכות סיפור יהודה ותמר וסיפור יוסף ואשת פוטיפר. דפוסי הנ

הנהגה שונים. ההנגדה בין יהודה וראובן בסיפור מכירת יוסף ובסיפור שכנוע יעקב לאפשר להוריד 
את בנימין למצרים. מגמת הנגדת אחים במקרא והעדפת הצעיר על פני הבכור. המשמעות 

 מאחורי מגמה זו. התפתחות באישיותו ובהנהגתו של יוסףהתיאולוגית 
  

 תוכן הקורס: תוכנית הוראה מפורטת לכל השעורים
 
 

 1הרצאה 
 המקרא  מבוא: גישות שונות בפרשנות

יא( -בראשית. חלוקת הספר וההבדלים בין סיפורי הפריהיסטוריה )בראשית פרקים אמבנה ספר 
 לשאר הספר.

 מבנה סיפור הבריאה
 

)עורך א' סימון(, תל המקרא ואנחנו א', "משמעותם הדתית של הפשטות המתחדשים", סימון 
 152 -133אביב תשל"ט, עמ' 

Bland K.P. "The Rabbinic Method and Literary Criticism" in Literary Interpretations 

of Biblical Narratives, vol. 1 (ed. K.R.R. Gross Louis, J.S. Ackerman T.S. Warshaw), 

Nashville 1974, pp. 16- 23 

Wenham G.J., Genesis 1- 11 (WBC), Waco, Texas 1987, pp. xlv- lii, 5- 10 

Greenstein E.L., “Presenting Genesis 1, Constructively and Deconstructively,” 

Prooftexts 21 (2001), pp. 1- 22 
 
שבת לעומת שאר הימים. יישום ההבחנות בין פשט  – נגדה בין פרוזה לשירה בסיפור הבריאהה

לדרש בפרשנות סיפור הבריאה: אור, יום אחד )ולא ראשון(, תנינים הגדולים, המאורות הגדולים, 
 יום השישי. 

 
חיבור לשם קבלת , הנגדה בסיפור המקראי: האמצעי הספרותי והדרמה של בחירהשמעון צ', 

 98 -94ט, עמ' גן תשס"-אילן, רמת-ת ברדוקטור לפילוסופיה, אוניברסיט תואר
Polak F.H., "Poetic Style and Parallelism in the Creation Account (Gen. 1.1- 2.3)" in 

Creation in Jewish and Christian Tradition  (eds. H.G. Reventlow and Y. Hoffman, 

JSOTSS 319), Sheffield 2002, pp. 2- 31 

 
 

 3ו 2הרצאה 
בנה סיפור גן עדן ומשמעותו: השימוש במבנה כיאסטי, שינויים במצב האדם, האדמה והיחסים מ

 בין הברואים בעקבות החטא. מידה כנגד מידה בעונש.
 

חיבור לשם קבלת , הנגדה בסיפור המקראי: האמצעי הספרותי והדרמה של בחירהשמעון צ', 
 ט, פרק שישין תשס"ג-אילן, רמת-דוקטור לפילוסופיה, אוניברסיטת בר תואר

Jobling D., "The Myth Semantics of Genesis 2:4b – 3:24", Semeia 18 (1980), pp. 41- 

49 



Hauser A.J., "Genesis 2-3: The Theme of Intimacy and Alienation" in Art and 

Meaning: Rhetoric in Biblical Literature (eds. Clines D.J.A., Gunn D.M. & Hauser 

A.J.,  JSOTSS 19), Sheffield 1982, pp. 20-36 

Walsh J.T., "Genesis 2:4b-3:24: A Synchronic Approach" JBL 96 (1977), pp. 161-177 

Van Wolde E.J., A Semiotic Analysis of Genesis 2-3, Assen 1989 

Patte D. & Parker J.F., "Structural Exegesis of Genesis 2 and 3", Semeia 18 (1980), 

pp. 55-75 

Culley R.C., "Action Sequences in Genesis 2-3", Semeia 18 (1980), pp. 25-33 

Slivniak D.M., "The Garden of Double Messages: Deconstructing Hierarchical 

Oppositions in the Garden Story", JSOT 27 (2003), pp. 439- 460 
 
 

 הויכוח אודות פרשנות אלגורית לסיפור המקראי בהתייחסות לסיפור גן עדן
 

 284 -283)מהדורת צוקר(, ניו יורק תדש"ם, עמ'  פירוש רב סעדיה גאון לבראשיתר' סעדיה גאון, 
Wenham G.J., "Sanctuary Symbolism in the Garden of Eden Story", Proceedings of 

the Ninth World Congress of Jewish Studies (Division A: The Period of the Bible), 

Jerusalem 1986, pp. 19- 25 
 

 4 הרצאה
ג(.  -השוואה בין שני סיפורי הבריאה: סיפור שבעת ימי בראשית )בר' פרק א( וסיפור גן עדן )בר' ב

ת בניתוח גישות פרשניות שונות לסתירות בין הסיפורים: גישת חז"ל, ביקורת המקרא, גישו
 הספרותי המודרני כולל מרדכי ברויאר, אורי אלטר, ר' יוסף דב סולוביציק, פמלה רייס. 

 
Alter R., The Art of Biblical Narrative, New York 1981, pp. 141- 147 

Reis P.T., "Genesis as Rashomon: The Creation as Told by God and by Man", Bible 

Review 17 (2001), pp. 26- 33 
 

 6ו 5הרצאה 
סיפור קין והבל: מוטיב העדפת האח הצעיר על פני הבכור במקרא. עיצוב ההנגדה בין קין והבל. 
פרשנות המדרש לסיפור בהשוואה לפרשנות הפשט. אנלוגיה בין סיפור קין והבל לסיפור גן עדן 

 ומשמעותה
 

Brichto H.C., "Cain and Abel" in IDBS, Nashville 1976, pp. 121-122  

Goldin J., "The Youngest Son or Where Does Genesis 38 Belong", JBL 96 (1977), pp. 

27- 44 

Greenspahn F.E., When Brothers Dwell Together: The Preeminence of Younger 

Siblings in the Hebrew Bible, NY 1994, pp. 91-92; 132- 133 

Levin S., "The More Savory Offering: A Key to the Problem of Gen. 4:3- 5", JBL 98 

(1979), p. 85 

 
 7הרצאה 

 צאצאי קין ושת והמסר מאחורי רשימת התולדות.
 

Woudstra M.H., "The Toledot of the Book of Genesis and Their Redemptive-

Historical Significance", Calvin Theological Journal 5 (1970), pp. 184- 189 

Hasel G.F., "The Genealogies of Gen. 5 and 11 and Their Alleged Babylonian 

Background", AUSS 16 (1978), pp. 361- 374 
 

  8הרצאה 
סיפור המבול: מבנה הסיפור ועיצובו הלשוני, מבנה מהלך הזמן בסיפור, האנלוגיה לסיפור 

 הבריאה ומשמעותה, שמות הבורא בסיפור.
 



Wenham G.J. "The Coherence of the Flood Narrative" VT 28 (1978) pp. 336- 348 

Larsson G., "Chronological Parallels between the Creation and the Flood", VT 27 

(1977) pp. 490- 492 
 

 8הרצאה 
 לסיפורי המבול מהמזרח הקדמון ת סיפור המבול המקראיהשווא

, 1996, תל אביב בימים הרחוקים ההם: אנתולוגיה משירת המזרח הקדוםשפרה ש' וקליין י', 
 (11עלילות גילגמש, לוח ) 284 - 275עמ' 

Loewenstamm, S.E., "The Flood" in Comparative Studies in Biblical and Ancient 

Oriental Literatures" AOAT 204 Kevelaer 1980, pp. 93- 121 
 

 9הרצאה 
 מבול. -טרום העולם הישן לאחר המבול לביןבעולם החדש  ביןהבדלים ה

 

Wenham G.J., Genesis 1-15 (WBC), Waco, Texas 1987, pp. 192- 196 

Hamilton V.P., The Book of Genesis, Chapters 1-17 (NICOT), Grand Rapids 1990, 

pp. 311- 319 
 

 10הרצאה 
 סיפור שם חם ויפת: אישיותו של נח, מה היה חטאו של חם, פשר הקללה של נח לכנען.

 
Bergsma J.S., "Noah’s Nakedness and the Curse on Canaan (Genesis 9:20-27)". JBL 

124 (2005), pp. 25-40 

Goldenberg D.M., "What Did Ham Do to Noah?" in "The Words of a Wise Man’s 

Mouth Are Gracious" (Qoh 10,12); Festschrift for Günter Stemberger on the 

Occasion of His 65th Birthday (ed. M. Perani). Berlin 2005, pp. 257-265 

Martin E., "The Rabbinic Knife : Why and How the Rabbis Castrated Noah", in 

Midrash and the Exegetical Mind ; Proceedings of the 2008 and 2009 SBL Midrash 

Sessions (ed. L. Teugels, R. Ulmer), Piscataway, NJ 2010, pp. 67-87 

Hamilton V.P., The Book of Genesis, Chapters 1-17 (NICOT), Grand Rapids 1990, 

pp. 319- 327 

Bassett F.W., "Noah's Nakedness and the Curse of Canaan: A Case of Incest", VT 21 

(1971), pp. 232- 237 

 
 11הרצאה 

סיפור מגדל בבל: המבנה הכיאסטי של הסיפור ועיצובו הלשוני, סיבת התנגדותו של ה' לבניית 
 המגדל לפי המדרש ולפי פרשני הפשט

 
חיבור לשם קבלת , הנגדה בסיפור המקראי: האמצעי הספרותי והדרמה של בחירהשמעון צ', 

 112 -110ט, עמ' ס"גן תש-אילן, רמת-דוקטור לפילוסופיה, אוניברסיטת בר תואר
 231 -224לט )תשנ"ד(, עמ'  בית מקראאררט נ', "מעשה דור הפלגה כדרמה סאטירית", 

 74 -61, עמ' 1996פוליטית במקרא, ירושלים  סטירהז',  ויסמן
Fokkelman J.P., Narrative Art in Genesis, Amsterdam 1975 

Kikawada I.M., "The Shape of Genesis 11:1- 9" in Rhetorical Criticism: Essays in 

Honor of James Muilenburg (ed. J.J. Jackson and M. Kessler), Pittsburgh 1974, pp. 

18- 32 
 

 12הרצאה 
מבוא לסיפורי אברהם: היקף מחזור הסיפורים, השוני בינו לסיפורי הבריאה והפריהיסטוריה 

 ונושאים המרכזיים במחזור סיפורי אברהם.
  
Alexander T.D., A Literary Analysis of the Abraham Narrative in Genesis, Ph.D. 

dissertation, University of Belfast, Belfast  1982 
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Sutherland D., "The Organization of the Abraham Promise Narrative", ZAW 95 

(1983), pp. 337- 343 

Deurloo C., "The Way of Abraham: Routes and Localaties as Narrative Data in Gen. 

11:27- 25:11", in Voices From Amsterdam (trans. and ed. M. Kessler) (SBL Semeia 

Studies), Atlanta 1994, pp. 95- 112 

Zakovitch Y., "Juxtaposition in the Abraham Cycle", in Pomegranates and Golden 

Bells: Studies in Biblical, Jewish and Near Eastern Ritual, Law and Literature in 

Honor of Jacob Milgrom (ed. D.P. Wright, D.N. Freedman and A. Hurvitz), Winona 

Lake, Indiana 1995, pp. 509-524 

 
 13הרצאה 

ועיקרון מעשה ירידת אברם למצרים וסיפור אחותי היא. הערכות שונות להתנהגותו של אברם 
 אבות סימן לבנים.

 
 , פירושו לבראשית פרק יב פסוק י. פירוש הרמב"ן לתורהר' משה בן נחמן, 

Hamilton V.P., The Book of Genesis, Chapters 1-17 (NICOT), Grand Rapids 1990, 

pp. 379- 386 
 

 14הרצאה 
 לוט כדמות הנגד לאברם.סיפור היפרדותם של אברם ולוט: עיצוב ההנגדה בין אברם ולוט. 

 
חיבור לשם קבלת , הנגדה בסיפור המקראי: האמצעי הספרותי והדרמה של בחירהשמעון צ', 

 276 -271ט, עמ' גן תשס"-אילן, רמת-דוקטור לפילוסופיה, אוניברסיטת בר תואר
Helyer L.R., “The Separation of Abram and Lot: Its Signficance in the Patriarchal 

Narratives”, JSOT 26 (1983), pp. 77-88 

Vogels W., "Abraham et l'offrandre de la terre (Gen 13)", Studies in Religion 4 

(1974), pp. 51- 57 

Vogels W., "Lot in His Honor Restored: A Structural Analysis of Gen 13:2- 18", 

Eglise et Théologie 10 (1979), pp. 5- 12 

Coats G.W., “Lot: A Foil in the Abraham Saga”, in Understanding the Word: Essays 

in Honor of Bernard W. Anderson  (ed. J.T. Butler, E.W. Conrad & B.C. Ollenburger, 

JSOTSS 37), Sheffield 1985, pp. 113-132 
 

 15הרצאה 
תרומתו של הסיפור  של לוט מן השבי:סיפור מלחמת ארבעת המלכים את החמישה והצלתו 

 להנגדה בין אברם ולוט. תפקידו של מלכיצדק בסיפור.
 

חיבור לשם קבלת , הנגדה בסיפור המקראי: האמצעי הספרותי והדרמה של בחירהשמעון צ', 
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