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שנים ביולוגיה באוניברסיטת בר אילן. מעל לשלושים שנה  37לימדתי 
מתוכן לימדתי שני קורסי חובה בסיסיים העוסקים בהתפתחות עולם 
הצמחים ובעלי החיים, קורסים אותם בניתי בקו האבולוציוני מתוך 
הסבר הגורמים שהשפיעו על ההתמיינות לכיוונים השונים. הייתי 

מד אבולוציה באוניברסיטת בר אילן. כאדם הראשון והיחיד שהעז לל
השייך לעולם החרדי נשאלתי לעתים קרובות איך מסתדרים הדברים עם 

 .השקפתי הדתית
כבר כתב הרב קוק זצ"ל (אורות הקודש ח"ב ע' תקנ"ה) "תורת 
ההתפתחות ההולכת וכובשת את העולם כעת, היא מתאמת לרזי עולם 

יות האחרות". חבל שלא פירש של הקבלה יותר מכל התורות הפילוסופ
  .את דבריו ביתר בהירות

לעניות דעתי, היסוד להבנת השקפת היהדות נמצא בדברי גדול אמוראי 
ארץ ישראל בדור הראשון של האמוראים, רבי יהושע בן לוי, 

דאמר רבי יהושע בן "(חולין דף ס' ע"א וראש השנה דף י"א ע"א) ריב"ל
לוי כל מעשה בראשית בקומתן נבראו, בדעתן נבראו, בצביונן נבראו. 
שנאמר: "ויכולו השמים והארץ וכל צבאם". אל תקרי צבאם אלא 

  ."צביונם
במדרש רבה (בראשית רבה [וילנה] פרשה יד) מובא: "אמר רבי יוחנן אדם 

  ".וחוה כבני עשרים שנה נבראו
סובב אותו או היה כתינוק שנולד ושעליו ללמוד האם אדם זה הבין את ה

  ?את הסביבה? האם ידע מה יכול הוא לאכול ומה יגרום לו כאבי בטן
"בדעתן נבראו" (ר' רמח"ל על התוס'  –התשובה של ריב"ל היא שידע  -

  .("בחולין דף ס ע"א בד"ה "אל תקרי
בע אם אדם הראשון היה נבדק על ידי רופא ביום הבריאה, האם היה קו

שהוא בן יומו או שהיה קובע שהוא בן עשרים? האם היה לאדם הראשון 
  ?טבור המאפשר לקבוע שהוא נברא ולא נולד

התשובה של ריב"ל היא "בצביונן נבראו", היה לו טבור ככל האדם והיו  -
  .לו כל הסימנים של גילו

ריב"ל לא מדבר על האדם בלבד, אלא על כל מעשה בראשית. גם העצים 
בקומתם ומי שברא אדם בגיל עשרים יכול לברוא גם עצים בגיל נבראו 

מאה, וגם עצי סקוויה המגיעים לגיל של מעל שלושת אלפים שנה. מרגע 
שאנחנו מקבלים שהקב"ה יכול לברוא עם גיל, אין הבדל בין עשרים, 
מאה, מיליון או מיליארד שנים. ההבדל הוא כמותי ולא איכותי. יצור 

ר שום דבר עם גיל, אפילו לא של שעות. לקב"ה אין אנוש לא יכול ליצו
  .מגבלות והוא יכול ליצור כל גיל

אם היה בוטנאי ביום הבריאה, והיה חותך עץ סקוויה עם גיל של שלושת 
אלפים שנה, אזי היה מוצא בו שלשת אלפים טבעות שנתיות (בצביונן 

וניות נבראו). הטבעות השנתיות בנויות מתאים מתים פרט לשכבות החיצ
ביותר, זאת אומרת שנבראו גם דברים מתים שמעולם לא היו חיים. 
הטבעות מכילות טבעות צרות ורחבות בהתאם למשקעים בשנים השונות, 
והרי לא היו שנים קודמות. תאים אלו הם ההיסטוריה של העץ, בלעדיהם 
אין לו גיל. הצמחים נבראו עם הפרות המתאימים לחודש ניסן שבו נברא 



בלעדיהם לא היה לאדם מה לאכול (ר' פסיקתא זוטרתא [לקח  העולם,
  .(טוב] בראשית פרק א

בדומה לצמחים ולחיות שנבראו בגילים שונים, גם כדור הארץ נברא עם 
גיל (כל מעשה בראשית). אם גיל הנבראים יכול להיות אלפי שנים, גיל 

ת כל כדור הארץ לא יכול להית פחות מכך. גם לכדור הארץ חייבים להיו
  .המאפיינים של גילו

חז"ל אומרים שחוקי הטבע נקבעו על ידי הקב"ה בבריאת העולם וכי אין 
הקב"ה משנה אותם יותר (ר' חולין שם, ועוד במקומות רבים בש"ס). אם 
נאמר שחוקי האבולוציה הם חוקי הטבע שלפיהם היקום פועל, אזי אנו 

כי זו ההיסטוריה מצפים למצוא את כל שלבי האבולוציה בכדור הארץ, 
שלו. כמו הטבעות השנתיות בעץ שהן תאים מתים, כך אנו מצפים למצוא 
את כל המאובנים של היצורים שקדמו לאדם. מציאותם של הדינוזאורים 
ושל יתר המאובנים הכרחיים לגיל האדם, וכמו שהטבעות השנתיות בעץ 

  .נבראו מתות, כך גם הם נבראו מתים
אה היא האדם, וכי הייחודיות של האדם חז"ל אומרים שתכלית הברי

היא היא בבחירה החופשית שניתנה לו. אם תכלית הבריאה היא האדם, 
אין הקב"ה צריך לברוא עולם שלם ולגלגלו מיליארדי שנים כדי להגיע 
לאדם בדרגה שאפשר לתת לו זכות בחירה. יכול הקב"ה לברוא עולם בגיל 

עוברת עליו לפי אותם חוקי מיליארדי שנים עם כל ההיסטוריה שהיתה 
טבע שקבע, ואולי זו האבולוציה. התורה מתחילה בבריאה, ומיד 
ולאחריה אנו רואים את האדם שקיבל את המצווה הראשונה שהעמידה 
לפניו שתי דרכים, לשמרה או לעבור עליה. בלי מצוות אין בחירה ואין 

  .טוב ורע
הדעת הוא לא כאשר הקב"ה מצווה את האדם הראשון שלא יאכל מעץ 

אומר לו 'מהעץ הזה אל תאכל'. הוא אומר לו קודם 'מכל עץ הגן אכול 
תאכל', ורק אחרי שאמר לו 'שהנה הכול לפניך ואתה יכול לאכול', אז 

  .מצווה אותו שרק מהעץ הבודד הזה אל תאכל
דעה זו של חז"ל אפשר לראות גם בבריתא במסכת חגיגה דף י"ג עמוד ב: 

ן החסיד, אלו תשע מאות ושבעים וארבעה דורות "תניא אמר רבי שמעו
שקומטו להיבראות קודם שנברא העולם ולא נבראו, אמד הקב"ה ושתלן 

  ".בכל דור ודור
נגזר עליהם  –ומסביר רש"י, שם דף יד עמוד א: "קודם שנברא העולם 

להבראות להיות קודם מתן תורה, לקיים מה שנאמר דבר צוה לאלף דור 
היתה תורה להינתן לסוף אלף דור, וכשראה שאין (תהלים קה) ראויה 

עמד וטרדן, ונתנה לסוף עשרים וששה  –העולם מתקיים בלא תורה 
דורות, מאדם הראשון עד משה רבנו." במילים אחרות, העולם היה צריך 
להברא אלף דורות לפני מתן תורה, אלא שרמת האדם היתה עדיין נמוכה 

הבחירה והיה מכריע את העולם לכף כל כך, שלא היה יכול לעמוד בזכות 
חובה ולכיליון. לכן החליט הקב"ה לבוראו תשע מאות שבעים וארבע 
דורות מאוחר יותר (ז"א עשרים וששה דורות לפני מתן תורה). אולי ניתן 
מכאן ללמוד שחז"ל הבחינו באבולוציה של האדם וסברו שאלף דורות 

לא היה מסוגל לקבל לפני הבריאה האדם עדיין היה בדרגת התפתחות ש
חופש בחירה הכרוך בהבחנה בין טוב לרע. לגבי הקב"ה אין הבדל 



בבריאת עולם מהמפץ הגדול או מהאדם המפותח דיו עם כל ההיסטוריה 
  .שהיתה מתלווית אליו במשך מיליארדי השנים

   
כל המאמרים שנכתבו בניסיון לישב סתירות בין היהדות והמדע הסתבכו 

ני חמשת אלפים שבע מאות ששים ותשע שנים. לרוב עם בריאת העולם לפ
מתפלפלים עם פסוקים כמו "אלף שנים בעינך כיום אתמול" וכמו "בונה 
עולמות ומחריבן", שמלבד שאינם מסייעים להבדלים של מיליארדי שנים 
גם אינם מקובלים על חז"ל. הגמרא במסכת חגיגה דף י"ב אומרת: 

ם נבראו ביום הראשון ואלו הן... "ואמר רב יהודה אמר רב עשרה דברי
מדת יום ומדת לילה וכו'" ומסביר רש"י שם "כ"ד שעות בין שניהם". 

 24זאת אומרת שמהיום הראשון של בריאת העולם אורכו של יום הוא 
שעות. רש"י אומר (בראשית י' כה) לגבי הזכרת גיל "לא בא הכתוב 

וב לבלבל אותנו לסתום אלא לפרש". כך גם בבריאת העולם, לא בא הכת
עם ששת ימי הבריאה שחלקם הראשון אלפי שנים וסופם ימים של היום. 
אני מאמין באמונה שלמה שהעולם נברא לפני התשס"ט שנים כמאמרו 
של ריב"ל. יום בבריאה הוא יום שאנחנו סופרים כיום כדברי הגמרא 

שתנו ורש"י. ואין בין זה לבין האבולוציה על פי המדע ולא כלום. גם אם י
התיאוריות המדעיות, לא יצטרך להשתנות שום דבר בהשקפתי. דברי 
ריב"ל יסתדרו עם כל תיאוריה מדעית. אם חוקי האבולוציה הם החוקים 
שקבע הקב"ה לעולם, אזי לא זו בלבד שאין מציאות המאובנים למיניהם 
וגילם גורם לנו קשיים בהבנתם, אלא אי הימצאותם היה מעורר בעיה. 

מן הימים תימצא תיאוריה טובה יותר, לא יהיה לנו כל קושי  ואם ביום
  .לקבלה. היא לא תוכל לסתור אף מילה מדברי ריב"ל
  .אין חולק במדע על האבולוציה כגורם לשינוי המינים

 


