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  בס"ד

ביאור לפרשת 
  בריאת העולם
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  הקדמה

  

  יחס היהדות אל המדע המודרני

 המדע חידושי אל היחס הוא,, בזמננו עמם נדרשת להתמודד שהיהדות התחומים אחד
 ההלכתי בתחום ,למשל, תחומים וכמה בכמה ביטוי לידי באה זו התמודדות, המודרני

 שבעבר שאלות, ומשתנות חדשות במציאויות המקובלת ההלכה את ליישם נדרשים אנו
כעת  הופכות ,שכר" וקבל "דרוש בחינתדמיוניות ורחוקות מהמציאות וב נראות היו

   ,הדור סקישעולות על שולחנם של פו ,שאלות למעשה להיות

, ביחס למדע התמודדות עקרונית ם הנוגעים לתחומי ההלכה אין בד"כבעניני ואומנם
אלא רק התמודדות יישומית, כלומר, כיצד ליישם את ההלכה במציאות המתחדשת, 

ישם את ההלכה למציאות המציאות החדשה ברורה לנגד עיננו ואנו רק נצרכים לי
עולם ההלכה  ם להגדלת תורה, ומעשיר מאוד אתגורגם ספק שדבר זה  ואיןהחדשה, 

  בעצמו,

כי הסקרנות הטבעית  ורך להתיחסות יותר עקרונית,שמעוררים צבמדע יש תחומים אך 
באיזה דרך הוא לחתור ולחפש אחר סודות העולם ותעלומותיו,  שבאדם מובילה אותו

תפא"י בדרוש אור החיים: "דהרוח  וכמ"ש בעלנוצר ומהם המאורעות שעברו עליו, 
המשתוקק שבאדם, החפץ לגלות כל תעלומות, חתר וחפר ויחפש כחולדה בקרביים של 

  האדמה..", 

, אצלנו המקובלכפי  שאינן מסקנותבכמה וכמה עניינים חכמי הטבע הגיעו לואמנם 
 התורה דברי שבין היחס בשאלתעקרונית  עמדה לגבש אותנו מצריךכמובן  זה דברו

במקרים רבים הם עצמם אנשים אגב, (ש העוסקים במדעי הטבע,של  מסקנותיהם ובין
  מאמינים),

  בריאת העולםפרשת 

 פרשת היא, תוקפה בכל זו סוגיה מתעוררת בהםהידועות ו המרכזיות הפרשיות אחת
 לבין בתורהכפי שהוא כתוב  הבריאה תיאורעימות בין לכאורה קיים , העולם בריאת

   ,הטבע חכמי מדבריהתיאור המתקבל 

 משך,  שנים אלפי מששת פחות לפני נברא העולםשהכתובים נראה  יע"פ פשט, דהנה
מה נברא בכל יום  באופן מסודרמפרטת אף התורה ובלבד,  ימים ששההבריאה היה 

  , ויום
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  השמש מערכת, שנים מיליארד 14-כ לפני נוצר היקום במדע המקובל פ"ע לעומת זאת,
 טבעיים הסברים מציע המדע, שנים מיליארד 4.5-כ לפני נוצרה) א"כדוה ובכללה(

, כמו"כ לפי המדע יש לוח בו אשר וכל א"כדוההיקום, מערכת השמש,  היווצרות לאופן
   זמנים די מפורט ביחס לתקופות הופעתם של היצורים השונים,

  בכמה מובנים: התורה לדברי בניגוד עומדים המדע דברי א"כו

וגיל העולם, שע"פ התורה הבריאה נמשכה ששה ימים בלבד  הבריאה זמן משך מצד-
  שנים, משא"כ לפי המקובל במדע,   6,000- וממילא העולם הוא בן פחות מ

יש כמה הבדלים בין סדר הבריאה המופיע בתורה לבין מה   ,המאורעות סדר מצד-
   שמקובל במדע,  

אופן שלימותם הדברים ב ת כלאמצד אופן ההיווצרות, ע"פ התורה נראה שד' ברא -
דברים נוצרו , ולעומת זאת לפי המקובל במדע כל ה"בצביונם נבראו" דייישיר ומי

  .מאוד בתהליכים טבעיים שנמשכו זמן רב

, פנימית במלחמהאף במבוכה ו האדם המאמיןברים אלו עלולים, חלילה, להכניס את ד
המבטא דבר  במאמרו "המסורת והמדע" מדבריו של הרב ולקובסקימעט אביא כאן 

א עברה של ,"..אין לך איש מדעי, מודרני, זמני, מחזיק בדת ובקדושת ירושת אבותיו: זה
ע מפי חזקה בלמדו משפטי המדע ומעשה בראשית בחכמת הטב עליו מלחמה פנימית

אנשי מדע, אחרי שכבר למד מעשה בראשית בתורת משה ובמאמרי חז"ל.. רבים המה 
טבע שנתבררו למדי במופתים שאין להרהר אחריהם ולא רבים שיעלה בידם חוקי ה

להחזיק מעמד, במקום שלכאורה, חוקי הטבע אלה, מהרסים עד היסוד את המקובל 
והמסורת... ותחת שבן דת משה צריך לצאת בנזר נצחון בראש הומיות להראות גלוי 

בבושת פנים, בראש חפוי, שתורתינו היא בת השמים...דוקא בזה יוצא לעיתים קרובות 
  בדבריו באורך, לענות לפני כסא משפט המדע.." ע"שמבלי דעת מה 

 ואומנם לא אלמן ישראל, וכבר עסקו רבים וטובים בעניינים הללו, בכמה וכמה דרכים, 
  :, ונחלק זאת לד' גישותבקצרה את עיקרי השיטות שנשנו בנושא זהונביא בכאן 

  המדעית השיטה של תקפותה שלילת - גישה א

 טענותבנושאים אלו מחמת  המדעיות ההוכחות פותתק את לשלול יש לפי גישה זו
  :ומגוונות שונות

 אך, רבות שנים עליו עברו כאילו נראה שהוא באופן כזה, נברא שהיקום ייתכן -
  ,כזה באופן מתחילתו נברא פשוט והוא, לימים צעיר הוא באמת

כן ייתכן ו, היום מאשר בהרבה מהיר בקצב הדברים התרחשו הבריאה שבעת ייתכן-
  , היום מאשר שונה בצורה אז פעלו הטבע חוקיש
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 וכ"כ, רלבנטיות לבלתי ולהפיכתם הבדיקות תוצאות של לשיבוש גרם המבולייתכן ש-
 איכות לדעת והחופרים הדורשים חכמת ונבקה): "כג' ז בראשית( ים"המלב כתב כבר
 הסדרים שכל עד, המים עמידת של יום ן"ק במשך נפלאות עשתה אשר הזאת המהפכה

 ,אז נתבלבלו בזה חשבונותיהם וכל שטח בכל האדמה מאיכות החוקרים למו שסדרו
 כל שם ולדבריו, באורך ש"ע ,"הבל יקח רוח ישא ודמיונותיהם השערותיהם וכל

הנצי"ב בפירוש  כ"וכ, המבול מתקופת הם החוקרים שמצאו הקדומים המאובנים
  שנמצאו, המאובנים לגבי') כג' ז בראשית("העמק דבר" 

לתת  ואין, לחלוטין מוכרחות שאינן השערות על מבוסס העבר חקרהתחום של  כל -
 כ"כמו, לבחון את הדברים ע"י ניסויים א"וא היות מדעית עובדהתוקף של  לדברים אלו 

, מדעית מבחינה כמוכחים להחשיבםא"א  ולכן ההפרכה בעקרון עומדים אינם הדברים
  המדעים המדויקים, ואין תחומים אלו ברי תוקף כשאר

  
ומבוכות  ספיקות יש כ"וכמו, השונות התיארוך שיטות בין סתירות שיש היא עובדה -

 מסתדרים שאינם דברים הרבה יש דברי החוקרים עצמם לפי גםו, רבים לפרטים בקשר
 שהחוקרים השיטות של המיהמנות לרמת להתייח בספקנות וממילא יש ,כראוי

  ,בהם משתמשים

', רה' עמ" אמונה שערי" בספר' מלובביץ' הר :בדור האחרון זו מהדוגלים בגישה
 של" הקיום חידת" בספר ובעיקר,  קורמן אברהם' הר של" ויהדות אבולוציה" ספר
  .(שמוקדש כולו לענין זה) טרופ משה' פרופ

  המדעי הידע עם המתאים באופן התורה פסוקי פירוש - בגישה 

  בכמה אופנים: המדעי הידע עם התורה פסוקי את ולהתאים ליישב יש לפי גישה זו

ל אצל כתוב במדרש שהקב"ה בונה עולמות ומחריבם, ולכן גיל העולם המתקב -
המאובנים של הדינוזאורים וכדו' הם שרידים מעולמות קדומים  החוקרים כ"כ גדול, גם

מסכת סנהדרין), יש גם המקשרים (תפא"י בדרוש אור החיים שבסוף ולא מעולמנו זה 
 תורת השמיטות המופיעה בדברי חלק מהמקובלים,  ענין זה עם 

 של ליום ו דוקאולא לתקופה כינוי הואהמופיע בפרשת בראשית, " יום"ש לפרש ניתן  -
 ושקיעת לזריחת הכוונהאין ש לפרשגם מש"כ "ויהי ערב ויהי בקר" יש  ,שעות' כד

 , דעיכהלעומת תקופות של  הכוונה לתקופות של פריחהאלא  השמש

ובין חמשה וחצי  ,מליארד שנים לפי הזמן שלנו 15זמן של בין  מתברר שיש התאמה -
מושג של זמן  כלל לא ברור אם היה ,, (פרופ' ג'רלאד שרודר)ע"פ השעון הקוסמי ימים

  הרב משה רט), (קודם שהופיע האדם 

 שאילו שם שמבאר), כה פרק ב"ח( נבוכים- במורה ם"הרמב מדברי מסתייעת זו גישה
 יסתרו שלא באופן התורה פסוקי את לפרש יכולים היינו בקדמות הכרח רואים היינו
דע, שאין "וז"ל הרמב"ם שם:  ,הגשמות הרחקת בענין מפרשים שאנו וכמו זה דבר

שהעולם מחודש, לפי  בתורהקדמות העולם מחמת הכתוב אשר נאמר  בריחתנו מלסבור
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האלוה מן הכתובים המורים על היות  יותר ן הכתובים המורים על חידוש העולםשאי
וגם אין דרכי הביאור נעולים בפנינו ולא נמנעים ממנו בעניין חידוש העולם. אלא ף, גו

יכולים היינו לבאר אותם כדרך שעשינו בשלילת הגשמות, ויתכן שזה היה יותר קל 
ייתה לנו יכולת רבה לבאר אותם הכתובים ונקיים קדמות העולם, כדרך בהרבה, וה

  ."ושללנו היותו יתעלה גוף הכתובים שביארנו

 מבארים את הפסוקים באופן התואם את הידע המדעי, מתמקדים זו,גישה ב המצדדים
ובין פסוקי התורה, כמו"כ הם מצביעים  בין הידע המדעימציאת התאמות והקבלות ב

   וקים ובדברי חז"ל המבססים דרך זו,רמזים בפס על

 ולקובסקי הרב ,"הדור לנבוכי" בספר קוק הרב :זו בדור האחרון מהדוגלים בגישה
  ",גדליה' ר של בתורתו" בספר נדל גדליה הרב, , הגדולים" המאורות "שני בספר

   ,"והאל המדע" בספר שרודר רלאד'ג' פרופ", ברא בראשית" בספר אביעזר נתן' פרופ

  משל דרך על או הקבלה דרך על התורה דברי פירוש - גישה ג

 נכון איןש א"צ לנסות לגשר בין פסוקי התורה ובין הידע המדעי, וזה מפני לפי גישה זו
 בפרשת לא ובייחוד, הגשמית המציאות עלדווקא ב כמדברים התורה דברי את להבין

, תורה מסתרי הוא" בראשית מעשה"ש שהרי כבר אמרו חז"ל במסכת חגיגה, הבריאה
 במעשה בתורה שנזכר מה כל): "כט ב"ח( נ"מוב ם"הרמב מדברי מסתייעת זו גישה

 עליו חסו לא כך הדבר היה אלו כי ההמון בו שמדמה כפי כפשוטו כולו אין בראשית
  , .."להעלימו חכמים השתדלו ולא המדע אנשי

 מפני. .."כתב (בראשית א, א) שהפסוקים בענין מעשה בראשית סתומים:   ן"הרמבגם 
 מפי אלא בוריו על יוודע ולא המקראות מן מובן אינו עמוק סוד בראשית שמעשה
 נעשה ומה הראשון ביום שנברא במה והסיפור, אותו להסתיר חייבים ויודעיו הקבלה

 וגרוש עדן גן וספור, וענשם וחטאם וחוה אדם בענין והאריכות, הימים ושאר השני ביום
"תדע  (סוף פסוק א): ועוד כתב ,"הכתובים מן שלימה בינה יובן לא זה כל כי, ממנו אדם

  יד בתחתונים וירמוז בעליונים"כי על דרך האמת הכתוב יג

כדרך אפשרית ליישב את השאלות  "נבוכי הדור"לטענה זו כתב הרב קוק בספר 
  המתעוררת בין פסוקי התורה ובין המדע, 

 למשל בדברי המקובלים פירושים מסודרים לפרשת הבריאה על דרך הסוד, ובאמת יש
 הנקרא ספר לאור לאחרונה יצא פנימיות, ספרי ובעוד, לבראשית וואלי ד"הרמ בפירוש

  .ומסודר עמוק באופן פנימי באופן הפרשה כל את המסביר" לבראשית צוהר"

 לדעתו, ,)"הגדולים המאורות שני" בספר( ולקובסקי הרב של גישתולכאן  לציין מעניין
 ולכן, המדע עם התורה את ליישב נוכל הקבלה חכמת פ"ע התורה את נבין כאשר דוקא
 והמדע התורה לאנשי הוא קדוש חוב: "מקצועות אלו שני בין פעולה לשיתוף קורא הוא

 ובראשם, שלו מדעי ובענף בחלק אחד כל מומחים מדע אנשי של חבורה סגל לארגן
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 של הנסתר וחלק הקבלה ובדאגמות האמת בחכמת ושם יד להם שיש תורה גדולי
 דגל ינשא ואז אחרונים הכי המדעים פ"ע התורה ומצוות הדת יסודי את ולברר, תורתנו
.." לאורנו גויים שילכו עולם לאור בזמננו גם להיות, למעלה למעלה הקדושה תורתנו

   ,בזה שהאריך ש"עיי

  המפרידה הגישה - גישה ד

א"צ לחפש פרשנות חילופית ע"פ גישה זו גישה זו קצת קרובה לגישה הקודמת, אלא ש
גישה זו  כי ע"פ ,ליישב את פסוקי התורה עם המדעא"צ לנסות ו לפסוקי התורה, וגם

, וערכיים מוסריים מסרים להעביר אלא מדע עניינילא באה לעסוק ב כלל לא התורה
לא היתה זו  כי המדע פ"ע בתורה הכתוב את וליישב לנסות כלל צורך  ןיא, שכך ומכיון

 זה הוא ה"שהקב הכללי מסראת ה להעביר רצתהרק  התורהכוונת התורה, אלא ש
 ולתפיסות למושגים המתאים ספרותי באופן זאת תיארההתורה ו ,העולם את שברא

 שום איןלכן ו", אדם בני כלשון תורה דברה" בבחינת ,תורה מתן בזמן מקובלים שהיו
   המדעי לידע בתורה הכתוב בין להתאים לנסות צורך

 הבריאה את תיארה התורה מדוע הסבר לתת צריך זו ,גישה לפי שגם מסתבר, אמנם(
  ), המדעי הידע עם יתאים שההסבר בדוקא לחפש צריך שלא אלא, זה באופן דוקא

, א בראשית( לשונו קצתמ ואעתיק, לתורה ל"שד בפירוש מצוי זו לגישה )מסויים( בסיס
 בא ולא) ב"ע, ה"כ ברכות( השרת למלאכי תורה ניתנה לא, שאומר מה לפי וזה): "א

, האדם בני מושב הוא אשר, התחתון העולם עניני התחלת להגיד אלא הבריאה סיפור
 מצד כלומר, האדם בני עם התיחסות לו שיש הצד מן, העליון העולם מעניני וקצת

  ,ל"עכ..", השמים עניני אדם לבני לבאר אפשר היה ולא, משם לנו המגעת התועלת

 כגוף והעננים הארץ שבין האויר את צייר וכאן: "כתב) ו פסוק( הרקיע בריאת ולגבי
' ה וברצון, עליו המים סובל והוא, שבעננים והמים שבארץ המים בין המבדיל מרוקע

 למעלה שאין יודעים שהיו, נראה ישעיה בימי כ"אח אבל... הארץ על משם יורדים הם
 המים אמונת על נוסד רקיע ששם ולפי,  למעלה חוזרים הגשמים ושמימי, מים אוצרות

 הזאת והאמונה, סובלם שהרקיע') ד ח"קמ תהלים( השמים מעל אשר המים, העליונים
 בשלושה רק השמים על להורות נמצא ולא, רקיע שם כ"ג נתישן, ונשתכחה נתישנה
 ,הלשונות בכל המנהג שהוא כמו, השירי בלשון המילה נשארה כי... מקומות

 ואמרה, אדם בני כלשון תורה דיברה והנה, מיושנות במלות משתמשים שהמשוררים
 נתן שהאל והוא, ויציב אמת מהיות זז אינו המכוון ואמנם ,שבתםמח לפי רקיע יהי

 "..לארץ למטה כ"אח ולרדת למעלה להינשא המים בטבע

  ?מתנגשים- המדע ופשוטו של מקרא

לבחור בין אחת מכמה  עלינויהיה ש נראה שמכל הדברים דעיל מתקבלת מסקנה,
 לנקוט בדרך השוללת נצטרך -פשוטם כפי הפסוקים את לפרש נרצה אםאפשרויות: כי 

, כגישה המפרידה)מסקנות המדע בנושא זה (או שנצטרך לנקוט  של את הרלבנטיות
במידה זו או אחרת, להתרחק מפשוטו של  נצטרך,-המדע לדברי להסכים ואם נרצה

  מקרא,
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 בלא כפשטם הפסוקים את לפרש ניתן לא מנםהא? יש הצדקה לדבר זה האם אך
  ?המדע מצד כלשהי סתירה שתיווצר

  אנו סבורים שיש בענין זה דרך אחרת, ואותה באנו להציג בחיבור זה,

  לדרך חדשהיציאה 

חיבור זה אנו באים להציע דרך נוספת ומקורית לפתרון ענין זה, לדעתנו, הדרך לפתרון ב
אחר מעט ם, דברי המפרשי, בדברי חז"ל ובםמעמיק בפסוקי היא דוקא מתוך עיון

 יששאלות המתעוררות מצד מדעי הטבע, ות יוכל כל אחד לראות, שגם בלא ההתבוננ
   בפשטי הפסוקים, מרובותשאלות עצומות ו

דבריהם דוקא שופכים אור חדש על פרשה זו, ו שדברי חכמי הטבע אנו רוצים להציע,
   ר קשיים הרבים הפזורים בפרשה זו,לבא דוקא יפתחו בפניננו פתח

י הפרשנות העומדים כל דרכנמרץ ובמיצוי מירבי של לשנס מתנים בעיון אך עלינו 
וזה  ,בפרשה זו ו שערי הפשטינלו בפנלא ננעלל שכ לפנינו, כאשר נלך בדרך זו ניווכח,

  לבאר בחיבור זה, המה שבאנו

  לדרכנו בחיבור זה

  :עיקריים עניינים שלשה על מיוסד, בחיבור זה להציע עומד אני אותה לדרך הבסיס

 בפשט רבות שאלות עולות הבריאה בפרשת :הפסוקים בפשטי ושאלות קשיים. א
  , ובולטים רבים לשון ושינויי כפילויות יש, הפסוקים

  .והלל שאלותרבות מן הל ועקבי יסודי פתרון שיש להראות מטרתנו

 והשניה' א בפרק האחת,  בריאה פרשיות שתי יש כידוע :ההבריא פרשיות כפילות. ב
 דבריםאף ו בכמה פרטים, שינויים גם יש, הלשון בסגנון בינהם הבדל יש', ב בפרק

   הראשונה, הבריאה בפרשת שכתוב למה ממש כסותרים נראיםה

אדרבה, כפילות  אלא, וסתירה קושיכל  כאן איןלפי האמת ש להראות מטרתנו
  של כל הפרשה, הנכונהת היא מפתח גדול להבנה הפרשיו

 שאלותלכאורה,  ,עולות הטבע חכמי מדברי :הטבע חכמי דברי מצד שאלות. ג
  , הכתובים מפשט המצטייר התיאור על רבות

 מעמיק ביאור בו ושיש, הטבע חכמי לדברי התייחסות בו שיש פירוש להציע מטרתנו
, הטבע חכמי מסקנותיהם של ובין הקדושה תורתנו דברי שבין הסתירות את המסלק

   . נאמנות לפשט הכתובשמירה על תוך 

  לסיכום
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, יחד הללו העניינים כל של יסודי פתרון שמשלב ופירוש דרך להציע היא מטרתנו 
 ליישובם המפתח בעצם היא הבריאה פרשיות לכפילות ביחס השאלה שדוקא להראות

 בפסוקים הטמונות הרבות השאלות גם וכן, הטבע מדעי מצד המתעוררות השאלות של
 על ולשמור הפשט מדרך לנטות בלי זה וכל, זה לדבר מובילות הבריאה שבפרשת

  .המקרא של המילולית למשמעות מוחלטת נאמנות

  :חלקים לשלושה יתחלק חיבורנו

 הבריאה שבפרשת הפסוקים את ולנתח לקרוא יש כיצד נבאר הראשון בחלק
 והצעת הפסוקים מפשטי העולים ושאלות לדיקדוקים לב שימת ע"י וזאת, הראשונה

  .לפתרונם ועקבית מקורית דרךו כללים

 לפסוקים יוצע וגם, ל"הנ הדרך פ"ע כסדרה הבריאה פרשת את נפרש השני בחלק
    .הטבע חכמי דברי עם המתיישבבאופן  ומפורטיסודי  פירוש

 פרשת הבריאה השניה,נעסוק בביאור כמה עניינים השייכים ל השלישי בחלק
  .עניינים בהרחבה ויתבארו שם כמה

  האם יש לפרש את פרשת הבריאה ע"פ הפשט?

 את פרשת הבריאה ע"פ הפשט? האם ניתן או צריך לפרש שאלה,הלפעמים מועלת 
חז"ל במסכת חגיגה "אין ידוע שמעשה בראשית הוא מסתרי תורה, וכמו שאמרו  והלא

פרשים יראה שרובם ככולם דורשים במעשה בראשית", אך אמנם המעיין בדברי המ
 כאן מדבריאביא  ,זו, וע"מ להבהיר ענין זה דרך הפשט בפרשהאת למצוא  השתדלו

  תייחס ענין זה:מלמהדורא תניינא, ששם הוא  בעל ספר אבן משה בהקדמתו

"כי מה שאמרו חז"ל אין דורשים במעשי בראשית הוא ענין אחר לגמרי, הוא בידיעת 
והשגת ענין הבריאה מאתו יתברך איך אמר ויהי דבר ונעשה... בהדי כבשי דרחמנא 

אשר לא בא על זה רמז מפורש בכתוב כלל כי אם ע"י גילוי סודו  ,בענין הבריאה
  מפי איש עד משה רבינו ע"ה..ליריאיו, או ע"י קבלה איש 

לא כן מה שנוגע לסיפור הכתוב בסדר הבריאה ואופן המעשה והשינויים 
בלשון המדובר בכתוב על ענין המעשים, והשמות שנקרא להמעשים, וכל הבא 

בכתוב מפורש או מרומז נגלה, בכל פרשת בראשית, אשר לא בסתר דבר 
כזה יהיה המדובר במה  הכתוב בבזה כי אך כח מעשיו הגיד לעמו, על כל

שהורשת התבונן, כי לא בא הכתוב לסתום כי אך שלפירוש אמנם הם 
צריכים, כי לא ניתן הכל לכתוב מפורש ונגלה לכל, וכמו שבענין ההלכות 

(וכן גם אמנם יש אשר היה רצון ד'  הלא הרבה גופי תורה לא נתנו אלא ברמיזה
  ני רוח]..." שונים ומבלתי נאמב"ה לגלות צנועין ולהסתיר מ

  ?האם ניתן לפרש פירושים חדשים
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 נזכרו בחז"ל שלא יםלפעמים מועלית טענה שאין לנו רשות לפרש פירושים חדש
אמת בטענה זו (כמובן בדברים שאינם נוגעים לגופי נראה שאין אך , ובקדמונים

  הלכות), 

לז, ב): (בראשית ביחס לפירושים מחודשים אביא כאן את דבריו הידועים של הרשב"ם 
תובים נתן לב לפרש "וגם רבינו שלמה אבי אמי מאיר עיני גולה שפירש תורה נביאים וכ

והודה לי  ,ואף אני שמואל ב"ר מאיר חתנו זצ"ל נתווכחתי עמו ולפניו ,פשוטו של מקרא
היה צריך לעשות פירושים אחרים לפי הפשטות המתחדשים שאילו היה לו פנאי 

  ,"בכל יום

החיים הקדוש בהקדמתו לפירושו: "ולפעמים  דבריו של בעל אורביא כאן גם את א
אמשוך בקסת הסופר בפשטי הכתובים בדרך משונה מדרשת חז"ל וכבר גיליתי דעתי 

אלא שהרשות נתונה לדורשי תורה  ,שאין אני חולק ח"ו על הראשונים כמלוא נימא
ע בה וארץ החיים מעלה פירות לכל זרע זרוע אשר יזר. לעובדה ולזורעה..

ראשונים  ה אל אשר יהיה שמה הרוח אשר תכנוכ, רק לדבר הלבעלה בן תורה
    ,אחריהם לא ישנו.."

וכעי"ז כתב בפירוש לפרשת משפטים (שמות כא ז):"ואין בפירוש זה הכחשה לדברי 
רשות נתונה לנו מהם למסבר קראי רבותינו לענין הלכה, זולת בישוב הכתוב, 

  ..." עכ"ל. לכות כי כלם מסיני באו להםבאופן שיהיה, לבד מהכחשת הה

באר את דרך ששם מ(ע"ז דף ו. בדפה"ר) המובאים בשלט"ג ריא"ז  ביא כאן את דבריא
: "..דע והבן כי המדרשים הן על ג' דרכים..ויש מן ואעתיק מעט מדבריו ,חז"ל במדרשות

וסמכו על מה  ,המדרשים שכוונת חכמים בהם לדרוש המדרש בכל ענין שיכולים לדרוש
 ,שכתוב אחת דבר אלקים שתים זו שמענו..למדו מזה שמקרא אחד יוצא לכמה טעמים

הלא תראה רוב פעמים אפי' הדיוט אחד מדבר דבריו מורכבין שיש  ,ואל תתמה על זה
ועל דרך זה דורשים חכמים להם שני פנים וכ"ש דברי חכמה שנאמרו ברוח הקדש, 

רשו, ואמרו אין מקרא יוצא מידי פשוטו את המקרא בכל ענין שיכולים לדו
בו יש מהן שהוא עיקר קרוב לפשט ויש מהן שיש  וכל המדרש הנדרשים שהוא העיקר

דרוש וקבל  ,וכי המדרשות אמנה הם ,עוד אמרו בתלמוד א"י בפ"ז דנזירבו רמז כמעט..ו
הא לך הדבר מבואר שלא אמרו חמים על דרך אמונה ועיקר אלא  ,שכר

והמלגלג על  ,מקרא ולדרשו בכל פנים אולי יש בהן רמזלהרבות טעמא ל
דבריהם עליו נאמר ויהיו מלעיבים במלאכי אלוהים ומתעתעים בנביאיו ובכמה 

  מקומות נענשו על שהיו מלגלגים בדברי חכמים", עכ"ל,

, כי לפי דברים אלו מתבאר שאין מניעה לפרש את הפשט באופן שונה מדברי חז"ל
עיקר מטרת חז"ל היתה אלא , ו שיהיה הפירוש דוקא כדבריהםלא בהכרח נתכוונ חז"ל

  , "להרבות טעמא למקרא ולדרשו בכל פנים"

  בהקדמתו למהדורא קמא:  "אבן משה"בספר ואביא מה שכתב 
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בדבר אשר יראה הרואה בספר הזה דברים נוטים (ואולי גם  ,"גם זאת מודעת
מלאו לבו של המחבר סותרים) מדרשת חכז"ל, אל יבהל ברוחו לאמור איך 

, כי אמנם על זה אדבר ואצטדק, ידוע לכל מעיין בספרים הזה לחלוק על חכמי קדם
 דרשת חז"ל הקדושים לחודכי וכדומה,  ,והאב"ע ז"ל ,ובפרט בספרי הרמב"ן ז"ל

וגם חז"ל אמרו אין מקרא יוצא , ועי' רש"י ז"ל תחלת פרשת וארא... והפשט לחוד
וא המעלה הראשונה מסולם המדע לעלות ובאמת הפשט ה מידי פשוטו,

כי אך ע"י הפשט הנכון ע"פ , וכל מעיין בצדק ישפוט במעלות אל דרשות חכז"ל
     פשוט יבין דרשות חז"ל על בוריין.."

מהדורא תניינא: "וכבר אמנם קמו גדולי בעל אבן משה בהקדמתו ל ואביא גם מדברי
פשט, כהאב"ע הרמב"ן דרך המפרשים הקדמונים להבין בכתובים מה שיהיה על 

, וכן במורה וגם רש"י ז"ל בהרבה מקומות אשר יחתור לבאר ענין והאברבנאל ז"ל
הכתוב אך לפשוטן של דברים, וכן רבו כמו רבו בכל הדורות שאחריהם אשר אזרו 

וכן המחבר הזה בספרו זה, עורר ד' את  חלציהם בפירושים שונים לפי הפשט... 
ד על כמה וכמה עניינים אשר לא שבעה נפשו מדעות לבו להתבוננן בתורה עו

כל המפרשים הקודמים ז"ל לפי דרך הפשט, וגם כמה דברים אשר לא בא 
עליהם גם שום הערה מלב המפרשים הקודמים ז"ל, ואשר הם באמת דברים 

  .."    מוכרחים מאוד אשר הכתוב אומר דרשוני

  הבהרות

  : לחיבור זהשחשוב לי להבהיר בפתיחה  דברים כמה אכתוב

א. אין לי כמעט שום ידע מוקדם בדברי המפרשים בפרשה זו, רוב ככל הדברים נלקטו 
  אשמח לכל תוספת של מקורות בנושאים אלו, נושא זה,תוך כדי העיון ב

אך , מדברי גדולי המפרשים או ל"חז מדברי לדברינו להביא בסיס ב. בד"כ השתדלנו
ים איזה מקור לסייע לדברינו, אין כוונתנו חשוב להבהיר שבהרבה מקומות שאנו מביא

בדווקא לומר שהמקור אותו אנו מציינים אומר בדיוק כדברינו, כי בהרבה מקומות 
הסיוע הוא לעצם ההבנה  המילולית, ולפעמים דוקא לעצם הרעיון, וכל מקום לפי 

  הענין,

לפרש הצענו אף ולפעמים  ,המפרשים מבין מסויימת כדרך נקטנו פעמים הרבה. ג
 גדולי מדברי דבר איזה לשלול, חלילה, כוונה שום כאן שאין אך כמובן באופן מקורי,

עמם, אלא שהשתדלנו לטרוח לישב את הפסוקים באופן  שנימוקם ובודאי רבותינו
, ואיננו מתיימרים  לומר שדוקא דברינו עינינו מרווח בדרך פשוטו של מקראהנראה ב

     הם האמת.   

 שהבאנו הדברים את לברר השתדלנו, בחיבור המשולבים הטבע חכמי לדברי בנוגע. ו
השתדלנו לברר את הדברים עם אף בכמה מקומות ו ,)המידע לקוח מויקיפדיה רוב(

  העוסקים בתחום, 
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 שיש אףמטעם זה, , האפשר ככל רציפה קריאה לאפשר מ"ע, הערות מלשלב נמנענו. ח
 להציע אלא בפירושים להרבות שלא השתדלנו, דרכים וכמה בכמה לבאר שניתן דברים
  ,   עוד ויחכם לחכם ותן, ענין בכל אחד פירוש

,  וכן לרעיונות והן מהצד המדעי הן מהצד התורניכל הערה ותיקון, כמובן שנשמח ל .ט
   נוספים,
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   חלק

  שוןאר
.  
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  תוכן הפרקים:

  לחלק ראשון  פתיחה

  "אחד יום בקר ויהי ערב ויהי" :א פרק

  .א.ר.ב לשון לעומת ה.ש.ע לשון: ב פרק

  "אלקים ויאמר"בעקבות הביטוי : ג פרק

  " כן ויהי"בעקבות הביטוי  : ד פרק

   עשיהוה הציוויפסוקי  בין כפילויות: ה פרק

  בריאה פרשיות שתיחידת : ו פרק

  ומסקנות סיכום: ז פרק
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  לחלק ראשון הפתיח
  נוגעים בחלק זה נבאר בעז"ה את היסודות הפרשניים שעליהם בנויה שיטתנו, אנו

בונים מבוכה מסויימת מבחינה פרשנית, ואנו  כמה וכמה עניינים בפרשה המעוררותב
  הדברים,  בין הרמוניהדרך חדשה היוצרת  מבנה מסודר ואחיד ו

חידוש מסויים, אך מ"מ נ"ל שהדברים בהחלט ראויים להחשב  יש בדברינואמת היא כי 
  בגדר פשוטו של מקרא,

אך להראות את דברי חכמי הטבע, כי מטרתנו היא ל ק זה לא התייחסנו כללבחל
גם ללא כל קשר עם השאלות המתעוררות  טהורה, מבחינה פרשנית  נכונותה של דרך זו

  רטת לדברי חכמי הטבע תבוא בחלקים הב' והג',התיחסות מפו מצד דברי חכמי הטבע,

ודות שכתבנו מחלק זה נציג באופן מסודר את המודל המתקבל ע"פ כל היס בפרק ז'
   לבאר בפרקים שבחלק זה
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  'א פרק

  "אחד יום בקר ויהי ערב ויהי"
  

  ראשי פרקים:

קושית   מקורות נוספים פירוש ריה"ל   משמעות לשון "ערב"  הפרק תמצית
  מסקנה  ביאור חדש  הרמב"ן

  

  הפרק מציתת

 המסקנהו יום שהעריב, לפני כן רק במקום שהיה שייך בפרק זה יתבאר שלשון "ערב"
כבר היתה  ום הראשון של ששת ימי בראשיתגם לפני היש היא, המתבקשת מכך

   מציאות של ערב ובוקר,

  משמעות לשון "ערב"

לשון זו מופיעה גם ", בקר ויהי ערב ויהי" בסוף מלאכת כל אחד מימי בראשית נאמר
  ", ערב" לשוןשל  ומשמעות מהו לברר ביום הראשון, עלינו

 אלא, השמש החשכת של הזמן לתיאור משמש" ערב" שלשון נמצא במקרא כשנחפש
  :שלשון זה מופיע בשני הקשרים שונים

 למשל, השקיעה שטרם הזמן על היום, דהיינו סוף על היא זו בלשון הכוונה לפעמיםא. 
, וזמנה הוא "בערב ומחציתה בבקר מחציתה"נאמר (ויקרא ו, יג)  חביתין מנחת לגבי

  , כידוע קודם השקיעה

בענין יום הכיפורים (ויקרא כג,  וכמו שנאמר, הלילה תחילת של לזמן הכוונה לפעמיםב. 
  ", שבתכם תשבתו ערב עד מערב"לב) 

 אלא, היום על החשכת הוא זה ביטוימשמעות  בסמוך נראה, שבין כך ובין כך, אמנם
  ,שלאחריו הלילה על ולפעמים היום סוף על בא לשון זה שלפעמים

  פירוש ריה"ל 

 ל"וזמביא דברים בשם "קצת מפרשים" בענין האור ביום הראשון,  בפירושוהרמב"ן 
 של לפניו נברא הזה האור כי ,המפרשים קצת ואמרו: "ן (פסוק ד', ד"ה ויבדל)"הרמב

  ,ל"עכ.." יום כמדת האיר כן ואחרי לילה מדת כדי מיד ושקעו, במערב כלומר ה"הקב
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פירוש קול יהודה וכתב שם ב ,(מאמר ב, כ) דברים אלו הם דברי ריה"ל בספר הכוזרי
  אוי ליקרא שם ערב באפיסתו", : "..כי ע"י קדימת האור אז רבביאור טעם דברי ריה"ל

   כעין דברים אלו כתבו עוד כמה וכמה מפרשעם, וכדבסמוך,

  מקורות נוספים

כי  ,כאן: "ואומרו ויהי ערב ויהי בקר מורה כדברי המפרשים ז"לבפירושו הר"ן  כתב
האור הזה בראו הש"י והשקיעו מיד כדי מדת לילה, ואחרי כן הזריחו להאיר כמדת יום, 

  בקר, ושניהם אחר הוית האור"  הי ערב ויהיוזה טעם וי

  ר ויהי ערב בלא שקדם אור.." וכן בפירוש תולדות יצחק כתב: "ואיך אמ

 שלכן כתב ב"הרי..: "מצד הלשון צודקים הכוזרי שדברי כתב(בפסוק ה') גם המלבי"ם 
 שעות ב"י נמשך אור יהי שאמר עד והארץ השמים את שברא מעת כי תחלה ערב היה

 ויהי אמר דהא נכון ואינו ,בקר' והי אור יהי אמר שעות ב"י ואחר, ולילה חשך והיה
 מציין ערב כי, לילה רק ערב יקרא לא האור בריאת קודם ששמש וחשך ,ערב
 נהיה אור יהי' ה שכשאמר, בכוזרי ש"מ יותר טוב ולכן, ל"כנ השקיעה זמן
   .."ערב קרא זו ושקיעה תיכף ונשקע אור

(מהדו"ק ריש מאמר ב): "כבר התעוררו על זה  "אבן משה"וכעי"ז ראיתי שכתב בספר 
כי לא יתכן לומר ויהי ערב קודם יום ראשון, כי הוראת מילת המפרשים ז"ל, 

     ." .ערב אינו אלא אחר יום הקדום לו.

  תמיהות בדעת הכוזרי

נכונים כלל, וז"ל:  דבריושאין  עליו וכתב, לא הסכים לדברי בעל הכוזרי ן"ואמנם הרמב
  ,"קצר יום בראשית ימי ששת על יוסיפו פן כלל נכון ואיננו"

 הרבה לתמוה על דברי (בחזיון ו) "שני המארות הגדולים"גם הרב ולקובסקי בספר 
: "אין את נפשי , וז"לשהם דברים זריםעליהם עד שטען  אלו הכוזרי והמלבי"ם הללו,

להראות  ורק די לנו דברי עמודי עולם אלה בזה, להאריך בזה ולהביא עוד מהנאמרים
עד כמה גם בני ענק עלולים להוציא מפיהם דברים זרים אם יעפילו להתפלסף בדבר 

... הוא ברא אור והעבירו ברא שנית וסלקו, והכל על שום מה? הלא לא  המופלא מהם
יוכל לכתוב היה דרוש אז האור לשום נברא, כי בעלי עיניים עוד טרם יהיו? ורק למען 

אחרי כן בתורתו כי ששת ימים עשה ה' וכו', דברים זרים כאלה בחוקו יתברך מפורש 
בלשון תקיפה  קצת הפריז לדבר  (ובאמת שהרב הנ"ליוצאים מפי גדולי עולם.." עכ"ל, 
   ),אף שבודאי אורייתא קא מרתחא ליה...ו יתר על המידה נגד עמודי עולם,

לשון של  הבנהמיוסדים על ה דברי הכוזרי הרי מ"מ בזה, אלא שחרף התמיהות שהועלו
  ,וכמו שהסכימו בזה הרבה מפרשים "ערב"
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ולא  , ותורת אמת היתה בפיהו,דברים הללו דברי אלקים חיים המהבסמוך נראה שו
וזה ע"פ באופן מעט שונה,  פרש את הענייןציע לנ וא כלל וכלל, אלא שאנודבר ריק ה

   ובזה ייתישב הענין על נכון, ,במדרש בראשית רבה דרך שמצאנוה

  ביאור חדש

 כאן כתיב אין ערב יהי סימון בר יהודה' ר אמר): "ז ג"(פ בבראשית רבה במדרש איתא
   ,לכן.." ע"כ קודם זמנים סדר שהיה מכאן ערב ויהי אלא

   ,זמנים סדר היה כבר בראשית ימי לששת קודם עודמדברים אלו מתבאר ש

היתה כבר השמש, והיא היתה זורחת שגם קודם ליום הראשון  ,נוכל לומר נראה שעפ"ז
פ"ז מיושב בפשטות כיצד נאמר ע ,ובוקר ערב של מציאותאז  כבר היתהלכן ו ושוקעת,

  ביום הראשון לשון "ערב", 

לת בריאת התחאת  שת ימי בראשית אינם מצייניםששע"פ דברים אלו גם מתברר, 
   העולם, 

   מסקנה

המוזכר ביום  שמצד פשוטו של מקרא, הלשון "ערב"מדברים אלו,  העולה
ת של ערב הראשון מורה על כך שגם קודם ליום הראשון כבר היתה מציאו

  ,סדר זמניםהיה אז כבר ש ובקר, וכדברי המדרש
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  'ב פרק

  .א.ר.ב לשון לעומת ה.ש.ע לשון 

  

  ראשי פרקים:

אשר   לשון ע.ש.ה שבפרשת הבריאה השניה  משמעות לשון ע.ש.ה  הפרק תמצית
כי ששת   דברי האור החיים  פירושי הרמב"ן ור"י בכור שור  ברא אלקים לעשות

  מסקנה ביאור חדש   מקורות נוספים  ימים עשה ד'
  

  הפרק תמצית

את העולם, אין בפרק זה מטרתנו לבאר שלשון ע.ש.ה המוזכר בכמה מקומות לגבי ברי
בריאה לא אלא לשון תיקון וגמר, והמסקנה מזה שהזו לשון של בריאה ראשונית 

אז באו התחילה בששת ימי בראשית אלא אז היה התיקון של הבריאה, דהיינו ש
  לתכליתם תהליכים שהתחילו קודם לכן,

  משמעות לשון ע.ש.ה

  :מובנים בכמה שמשמ ה.ש.ע לשוןמצאנו ש

 וכן", הזה כדבר מעשות לך חלילה"(בראשית יח כה)  כמו -מעשה עשיית לשון. א
  .רביםבמקומות  ועוד", הזה הדבר את עשית כי" (בראשית כב, טז)

(בראשית  וכן", גפר עצי תיבת לך עשה" (בראשית ו, יד) כמו -מה דבר יצירת לשון. ב
  .רבים ועוד", פסים כתנת לו ועשה" לז ג)

 וירא בפרשת, דוגמאות כמה לזה מצאנו -קיים דבר של והשלמה תיקון לשון. ג
 אשר הבקר ובן" פסוק ח)( שם וכן", אותו לעשות וימהר..בקר בן ויקח" (בראשית יח, ז)

(דברים, בפרשת כי תצא  מצאנו וכן", תקן אשר - עשה אשר" שם י"רש ופירש", עשה
 רגליו עשה לאו" (שמואל ב, יט כה)לגבי מפיבושת  וכן", צפרניה את ועשתה" כא יב)

 אף יצרתיו בראתיו ולכבודי בשמי הנקרא כל"(ישעיה מג, ז)  וכן", שפמו עשה ולא
  ". עשיתיו

  השניה בפרשת הבריאה שות"ע"לשון ביאור 
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 בראשית" -א.ר.ב בלשון משתמשת התורה )'א (שבפרק הראשונה הבריאה בפרשת
 משתמשת התורה השניה (שבפרק ב) הבריאה בפרשת לעומת זאת", אלקים ברא

 ארץ אלקים' ד עשות ביום בהבראם והארץ השמים תולדות אלה: "ה.ש.ע בלשון
  ", ושמים

  ? שם לפרשו יש האופניםן מ באיזהיש לשאול, 

 עשות ומלת: "הנ"ל, וז"ל השלישי פןואכמו ב מבואר שיש לפרשושם  ע"אבמדברי ה
  ,"עשיתיו כ"ואח יצרתיו כ"ואח בראתיו וכן ,אותו לעשות וימהר והעד, תיקון הוא

   ביאורו- "אשר ברא אלקים לעשות"

 מכל שבת בו כי: ""ברא" ולשון "עשה" כמ"ש שם (ב, ג) לשון מופיע השבת ביום גם
  ", לעשות אלקים ברא אשר מלאכתו

בזה  תמהו כברמשמעות הלשון "אשר ברא אלקים לעשות", ו קשה להבין ע"פ פשט מהי
 אור בעל מיותרת ואינו מובן..", בפירוש תולדות יצחק כתב "מלת לעשות המפרשים,

"יש לדקדק האי  :באבן משה כתב, .."לכתוב משמעות איןשלכאו' " כתב, הקדוש החיים
  ,מלת לעשות הלא אין לו שום ענין וקישור כלל"

  ור"י בכור שור הרמב"ן יפירוש

שהם שני שלבים ו עשיהמפרשים שביארו זאת ע"פ ההבחנה שבין בריאה ובין מצאנו 
  , נפרדים

ולי נראה פירוש ששבת מכל מלאכתו .." וק כך:את לשון הפס מפרש והרמב"ן בפירוש
  , אשר ברא יש מאין, לעשות ממנו כל המעשים הנזכרים בששת הימים"

מפורש  מודגש באופןבדבריו לזה, אלא ש רבנו יוסף בכור שור מפרש באופן דומהגם 
כלו' מכל  ,אלקים לעשות: "אשר ברא הוא במשמעות של גמר ותיקון, וז"ל ש"לעשות"

בתחילה ברא מלאכתו אשר ברא לעשות ולתקן ממנה בנינו, כמו שפירשתי למעלה ש
  , ואח"כ עשה ותיקן"

  דברי האור החיים 

כעת נביא כאן את דברי בעל האור החיים, שכתב בסגנון דומה, אך מדבריו אנו למדים 
   יסודות גדולים, וכמו שיבואר בסמוך,

תייחס ג"כ לענין זה, וכך הוא מפרק א, פסוק א) בראשית פירושו (בתחילת האור החיים 
 אשר מלאכתו מכל שבת בו כי ,חמר כמין יבא שפירשנו ובמה..: "מבאר פסוק זה

 ימים ששת כי כאמרו, ימים בששת לתקן פירוש- לעשות, הבריאה ביום- ברא
 שהיה אלא נבראת אחד במאמר הראשון ביום הבריאה כי, תקן' פי ,'ה עשה
  ,"תקון חסר הכל
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הכוונה לבריאה כללית  "אשר ברא"ל מדברי האור החיים הללו מתבאר, שהפירוש ש
ן היה בשאר ששת ווהתיק חסירה תיקון, אז היתה עדייןביום הראשון, אלא ש שהיתה

  לשון "לעשות",של פירוש הימי בראשית וזהו 

  ביאורו - "כי ששת ימים עשה ד'"

(כ, דבריו גם לפסוק הנאמר בספר שמות תוך מתייחס בגם כפי שראינו, האור החיים 
, ומבאר שבדוקא נאמר שם לשון "הארץ ואת השמים את' ד עשה ימים ששת כי" יא)

 כי, תקן' פי' ה עשה ימים ששת כי כאמרו: "וכלשונו דלעיל "עשה" שהוא לשון תיקון,
  ", תקון חסר הכל שהיה אלא נבראת אחד במאמר הראשון ביום הבריאה

  מקורות נוספים

 מה התורה הגידה לפיכך..: "(בראשית א,א) ל"שד בפירושדברים דומים לזה מצאתי 
 פסוק הבריאה פרטי לסיפור והקדימה, הבריאה ימי מששת אחד בכל ונעשה נברא
, בתורה פרטיה נתבארו ולא הימים לששת שקדמה אחרת בריאה הכולל אחד

 שזה, אדם יאמר ואולי...הארץ ואת השמים את אלהים ברא בראשית באמרה
 אבל, הארץ ואת השמים את' ה עשה ימים ששת כי, הדברות בעשרת שבא למה סותר

 את' ה ברא ימים ששת כי אמר לא כי ,לפירושי סתירה משם אין באמת
  ,.."'ה עשה ימים ששת כי אלא, הארץ ואת השמים

 חזיוני, הגדולים המאורות שני ספר( ולקובסקי הרב גם כיון לענין זהש ראיתי וכן
 ברא אמר ולא' וכו' ה עשה ימים ששת כי אמר ולכן: ", וז"ל)כו' עמ אמציהו
  ,.."כידוע דבר כל ותיקון גמר רק הוראתו עשה אבל מאין יש שפירושו

   ביאור חדש

 הבריאהמיוחסת הנה ע"פ הדברים הנ"ל מתבאר, שבשום מקום בתורה לא מצאנו שו
  ד'",  עשה, וכמ"ש "כי ששת ימים העשיהלששת ימי בראשית, אלא רק 

שהבריאה היתה ביום הראשון, אך נראה שבאותה מידה ניתן באור החיים כתב ואמנם 
  בריאה היתה עוד קודם לששת הימים, אותה ש גם לומר

 עוד זמנים סדר שהיה, הקודם בפרק שביארנו מה מתאימים עם ונראה שדברים אלו
 התחיל הבריאה שתהליך ,לומרו ,הדברים את לחבר ישוא"כ , בראשית ימי ששת לפני

, עשיה אלא היה לא בראשית ימי בששת ואילו, בראשית ימי ששת שלפני בתקופה
  ,תהליכים שהתחילו קודם לכןהשל  והשלמה תיקון דהיינו

, הכוונה "ביום עשותעפ"ז יש לומר שמה שהוזכר בפרשת הבריאה השניה הלשון "
 , ואילו עצמם שהתרחש בששת ימי המעשה על מה היא, שפרשה זו מוקדשת לספר

 ולהלן נבררדברים שהיו קודם לששת הימים,  פרשת הבריאה הראשונה מזכירה גם
 שלפני בתקופה שהיו דברים הראשונה מתארים הבריאה שבפרשת הפסוקים מן שחלק
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, בראשית ימי בששת שהיה מה את מתארים מהפסוקים וחלק, בראשית ימי ששת
  , באורך ודבר זה יתבאר עוד להלן.  הפסוקים את לחלק יש אופן באיזה שם ונבאר

  

  מסקנה

שלשון "עשה" המוזכר בפסוק "ביום עשות אלקים ארץ ביארנו, בפרק זה 
ושמים", וכן בפסוק "אשר ברא אלקים לעשות" וכן בפסוק "כי ששת ימים 

זה נרמז עשה ד'", כולם הם לשון תיקון, ובדוקא נאמר זה לשון עשה, וב
העשיה, דהיינו הגמר והתיקון של בריאה  שבששת ימי בראשית היתה אלא

  שהיתה עוד קודם לכן,
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  'ג פרק

  "אלקים ויאמר" בעקבות הביטוי 

  

  ראשי פרקים:

  ביאור הענין ע"פ דברי החזקוני  דברי בעל אבן משה   מתי נבראו השמים?  תמצית הפרק
דברי ר' - מקורות נוספים   דברי האב"ע והרד"ק לגבי מאמר "יקוו המים"  האורהבריאת 

, המלב"ים, הרד"צ הופמן, "עמר נקא"- מקורות נוספיםעוד   אליהו מזרחי ו"לבוש האורה"
   מסקנה  ביאור הענין  לגבי "ויאמר אלקים" שבשאר הימים אבן משה 

  
  תמצית הפרק

ר בפרק זה יתבא ,כמה וכמה פעמים במהלך הפרשה מופיע ",אלקים ויאמר" הביטוי
 ,אין זה בא לתאר דבר שקורה עכשיו ע"פ הסדר שבכל מקום בפרשה שמופיע ביטוי זה,

ה עוד קודם הכתוב חוזר לתאר דבר שהיה מקודם, דהיינו תהליך שתחלתו היתאלא 
ימי בראשית,  גמרו של התהליך היה באותו היום של ששתורק  לששת ימי בראשית

  הביטוי "ויאמר אלקים" חוזר בכל פעם ופעם לתאר התחלה של תהליך נוסף,

  היה ממש בו ביום,  אחד מהימים בכל  פ"ז, לא כל מה שכתובל

  מתי נבראו השמים?- "ויאמר אלקים יהי רקיע"

  בפשט הפרשה, מיד יש שאלה בסיסית מאוד המתעוררת 

משמע  מזה" הארץ ואת השמים את אלקים ברא בראשית: "פתחה בפסוק התורההרי 
אח"כ שעל  מוצאים אנו,  מאידך אך), לפני כן או( הראשון ביום כבר נבראו שהשמים

 לרקיע אלקים ויקרא. ..רקיע יהי אלקים ויאמר" :השני ביוםמסופר שוב  בריאת השמים
  ?השמים נבראו בעצם מתי כ"א, השמים נבראו השני ביום שרק ומשמע", שמים

" רקיע יהי" בביטוי הכוונה שאין ,שכתבו ישו, זו שאלה על עמדוכבר  המפרשים ואומנם
 השמים בין לחלקשיש  ,כתבו אחרים, הרקיע שיתחזק ל"ר אלא הרקיע בריאת על

, י"רש בפירוש זה כל' עי, השני ביום הכתובים השמים לבין' א בפסוק המוזכרים
   ,ן"רמב, ם"רשב

בר תמה בזה בספר שככמו ו הפשט, יש קושי ע"פעדיין אך נראה שבכל הפירושים הללו 
  אבן משה, וכדבסמוך,
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  בעל אבן משה תמיהת

וען שאינם דרך לגבי הפירושים שנאמרו בזה, וט , תמה)2אבן משה (מהדו"ת עמ'  בספר
"..גם השאלה היותר נגלה הוא כי איך אפשר לומר שביום א' נבראו  :פשוטו של מקרא

וענין יחזק השמים אם הלא מבואר שביום הב' הוא שנבראו כאמרו ביום ב' יהי רקיע, 
.. והרמב"ן ז"ל וכן וטו של מקרא כללשהרקיע נראה בעליל שאין זה דרך פ

א' אין אלה  האברבנאל ז"ל ועוד שארי המפרשים הסכימו שהשמים הנזכר בפסוק
וכל נותן לב  ,והנה יבראו להם שמים חדשיםהשמים הנזכר בריאתם ביום הב', 

ה פשוטן של דברים וכי לא בא הכתוב לסתום זגם זה יראה בעליל כי אין 
   .." עכ"ל, מאיזה שמים הוא המדובר בפסוק הא' הזה

  ביאור הענין ע"פ דברי החזקוני

 מדבר" רקיע יהי" שהלשון דהיינו, כפשוטו הענין את לתפוס נרצה שאם נראה אך
 אותם הם המקומות' שבב שהשמים לפרש נרצה וגם, חיזוקם על רק ולא השמים בריאת
 כמו לומר אלא, דרך לנו נותרה שלא נראה, נראה פשוטם של דבריםאכן שזה , שמים
 אמר וכבר' פי וכך..למעלה דבוקה זו ופרשה" :ל"וז ,'ו בפסוק החזקוני שכתב
  , ל"עכ" רקיע יהי אלקים

, תחילת בריאת הרקיע היתה כבר ביום הראשון, אך סיום המעשה היה זהפירוש  לפי
 הכתוב חזר, המעשה השלמת עללספר (ביום השני)  הכתובשבא  כיוןביום שני, ומ

  .מתחילתו הרקיע בריאת מעשה את כל פריסו

  ההאור מתי נבראת- "ויאמר אלקים יהי אור"

 ל"חז דברי פ"ע וזה", אור יהי אלקים ויאמר" למאמר בנוגעגם  לפרש יש שכך נראה
 דוד עמד סתומים בתורה משה כתב דברים הרבה: ")כב, טו פרשה( רבה שמות במדרש
 שנאמר האור ברא וארץ שמים משברא בראשית ממעשה מוצאים אנו, ופרשם

 שברא מאחר פרשו ודוד]' הארץ ואת השמים את[ אלקים ברא בראשית'
 שמים נוטה' והדר' כשלמה אור עטה) 'קד מזמור תהילים( שנאמר, שמים ברא האור

 במדרשיש לציין, ש ואומנם", (שמים ברא אור משברא למדנו הרי' כיריעה
 שמים או קדמה האורה אםה ,נחמיה' לר יהודה' ר בין בזה מחלוקת יש רבה בראשית

  )קדמו וארץ

אך לכאו' זה קשה, שהרי , השמים לבריאת קדמה האור בריאתיוצא, ש המדרש לפי
מתחילה כתוב "בראשית ברא אלקים את השמים", ורק אח"כ "ויאמר אלקים יהי 

  אור"?

 דבר לתאר מ"מ הוא חוזר אלא צ"ל, שאף שמאמר "יהי אור" כתוב מאוחר יותר, 
ואין הדברים כתובים לפי סדר , בריאת שמים וארץ לפניעוד  ,לכן קודםעוד  שהיה

  ההתרחשות,
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   קורות רבים מדברי המפרשים שמצאנו להם שהשתמשו בעיקרון זה,כעת נביא מ

  דברי האב"ע והרד"ק לגבי מאמר "יקוו המים"

נביא כאן את דברי האב"ע והרד"ק בקשר למאמר יקוו המים, (אם כי חשוב להדגיש 
שאין כוונתי לומר שבהכרח מוכרחים לפרש שם כך, רק להראות שאכן המפרשים 

  משתמשים בעקרון זה)

 ל"ז", רקיע יהי" למאמר דםוקהיה ו השני ביום היה" המים יקוו" מאמר לדעת האב"ע
 בתורה כמהו ויש, המים יקוו אלקים אמר וכבר טעמו וכן': "..ט בפסוק ע"האב

, יצר אשר האדם את שם וישם, האחד, עדים שני לך אתן בראשית' בפ והנה, למאות
 לאכל שלא אדם שצוה השני והעד, הצמיחם האדם וקודם, אלקים' ד ויצמח כן ואחרי

  , .. "יצר וכבר פירושו רק, האדמה מן אלקים' ד ויצר כתיב ואחריו, הדעת מעץ

  .ש"ע' ו בפסוק ק"הרד כ"ג כתב האלה דברי האב"ע ככל

  "לבוש האורהמזרחי ו" דברי ר' אליהו- מקורות נוספים

לתרץ שאלות  עקרון זה נמצא במקומות דבים בדברי המפרשים, והם השתמשו בו ע"מ
ודברי בעל לבוש , עליוהשגת הגור אריה  ,שונות, ונביא כאן את דברי ר"א מזרחי

  :שמקיים דבריו האורה

 ביום השישי נאמרשהכל נברא ביום הראשון ולכן להלן (פרק א', כד') פירש רש"י 
לשון הוצאה מוכיח שאין כאן בריאה חדשה אלא רק שנפש חיה",  תוצא הארץ"

  הוצאה בעלמא, 

ג"כ בפרשה מקומות  אך ר' אליהו מזרחי התקשה בזה (שם, על דברי רש"י), שא"כ בעוד
: "וא"ת אי הכי שהכל נברא י ר' אליהו מזרחידבר היה צריך לומר לשון הוצאה, ואלו

ביום הראשון היה לו לכתוב במקום ישרצו יוציאו, ובמקום תדשא תוצא, מאחר שהכל 
אבל לא  , יש לומר...אה מן הכח אל הפועלנברא ביום הראשון ואין כאן אלא יצי

ידעתי מה יאמר על ויברא אלוקים את התנינים, ויברא אלוקים את האדם, 
המורים שעכשיו בראם ולא ביום הראשון, ושמא יש לומר שפירוש ויברא פה 

סיפור מה שנברא ביום ראשון אלא שנכתב בריאת התנינים ביום הוא 
החמישי שבו יצאו הדגים מן הכח אל הפועל, ונכתב בריאת האדם ביום 

אבל מה שנהיה השישי שבו יצאו הבעלי חיים היבשיים מן הכח אל הפועל, 
ביום החמישי אינו אלא ישרצו המים וגו' עד על פני רקיע השמים, ומה שנהיה ביום 

ופי' ויאמר וכבר אמר   ישי אינו אלא תוצא הארץ וגו' עד וירא  אלקים כי טוב,הש
  ואז ברא את האדם" עכ"ל, ביום ראשון

  ",ופירושו דחוק ורחוק מאוד" :כתב על דברי הרא"מ הגור אריהיש לציין ש אומנםו
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אבל אני אומר, מה : "והסכים עמו, וז"ל אך בעל לבוש האורה עמד להגנתו של הרא"מ
שכתב שפירוש הרא״ם דחוק ורחוק כו׳, אינו אמת, שהרי כל המדרשים מלאים מזה 

הוא העניין ומסכימים שהנשמות נבראו ביום ראשון ונכללו במלת "יהי אור", וכן 
ואם כן, מאי דוחקיה שנאמר שגם חומר האדם נברא ביום  משמע שהשיב הש״י לאיוב...

ולא כתב הכתוב ביומם ח אל הפועל, והוא הדין התנינים, ראשון, וביום ששי יצא מכ
היציאה מן הכח אל הפועל, אלא ספר וכתב הבריאה הראשונה, וממילא 

  ..." ע"ש,שמעינן שביום שנכתב הבריאה נעשה גם כן היציאה לפועל?

, המלב"ים, הרד"צ הופמן, אבן "עמר נקא"- עוד מקורות נוספים
  משה,

נוספים במפרשים (בהקשרים אחרים) שג"כ סבורים שלא כל נציין כאן לעוד מקורות 
  מה שנכתב באותו היום בהכרח שהיה באותו היום,

 כן עשתה לא והיא הפרי כטעם העץ טעם שיהיה פרי ועץפירש רש"י ביום השלישי: "..
  ", פרי עץ ולא פרי עושה עץ הארץ ותוצא אלא

 כן ויהי כתוב שהרי קשה" ע"ז:ובפירוש "עמר נקא" לרבנו עובדיה מברטנורא, כתב 
 שיח וכל גבי י"רש' דפי משום' לו ויש ?אחד דבר נפל לא כ"וא הארץ תדשא אחר תכף

 יום עד עמדו הקרקע פתח על הארץ תוצא בו שכתוב ובשלישי בארץ יהיה טרם השדה
 טעם היה ששי יום עד שלישי מיום דהיינו הקרקע פתח על שעמדו זמן כל הנה' וכו הששי

 נשתנה הששי ביום דהיינו כשיצאו אבל ,כן ויהי נאמר זה ועל הפרי כטעם העץ
  ",'וכו הארץ תוצא נאמר זה ועל הטעם

המלבי"ם כותב בביאור דעת ר' נחמיה (שסובר שהכל נברא כבר ביום הראשון וכל דבר 
יצא ביומו), שלדעתו יש לפרש, שבמאמר "תדשא הארץ" נבראו הזרעים, וזה היה כבר 

הראשון, וביום השלישי רק צמחו הצמחים ויצאו לחוץ,וזה מה שכתוב "ותוצא ביום 
  הארץ", ובפרק הבא נביא את דברי המלבי"ם במילואם,

הרד"צ הופמן כתב לגבי הפסוק "ויעש אלקים את שני המאורות הגדולים", שהוא לשון 
עי זה היה ביום הרבי- עבר רחוק, ורק מה שכתוב "ויתן אתם אלקים ברקיע השמים"

עצמו, וז"ל: "ויעש לשון עבר רחוק כמו ויצר (להלן ב, יט) שכן כל שאר הגופים נבראו 
  בראשית, ורק ויתן היה ביום הרביע..י" עכ"ל

אבל הענין בזה עפ"י המבואר ..: ") כתב, וז"ל164 בספר אבן משה (מהדורא תנינא עמ' 
שהיה שכל מקום שנאמר על איזה מעשה שהיה ביום פלוני לאו דוקא לנו 

עצם המעשה באותו יום המבואר בכתוב שם, כי אך שאותו יום המבואר 
  עכ"ל, .."בכתוב שם הוא הסבה לאותו המעשה ע"כ יקרא על שמו

  "ויאמר אלקים" שבשאר הימים בענין

חוזר לתאר דבר שהיה  הביטוי "ויאמר אלקים יהי רקיע", שע"פ הפשט הנה הראנו
, וכן לפי דברי חז"ל שהאורה נבראת תחילה ופירושו "וכבר אמר אלקים" לכן, קודם
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לגבי "ויאמר  כתבו כןהאב"ע והרד"ק י "ויאמר אלקים יהי אור", וצריך לומר כן גם לגב
  אלקים יקוו המים",

 שהריאלא שא"כ יש לשאול מה נעשה לגבי ה"ויאמר אלקים" שכתוב בשאר הימים,  
 תמוה יהיהו, מהימים אחד בכל עצמו על שחוזר אחידדי  במבנה כתובה הפרשה כל

אילו ו ,פירושו "וכבר אמר אלקים"" אלקים ויאמר" הביטוי מהמקומות שבחלק לומר
בודאי  זה ,עכשיו לפי הסדר שקורה דבר ביטוי זה מתארבפרשה  מהמקומות בחלק
 תהיה המקומות שבכל מסתבר יותר והרבה ,ואינו דרך פשוטו של מקרא דוחק

  , זהה המשמעות

 ", אלקים ויאמר" זו בפרשה שכתוב המקומות בכלאכן ש, להסיק נראה ולכן
ופירושו בכל המקומות "וכבר , היה כבר מקודםש דבר לתאר הכתוב חוזר

    ,לפני כן רנאמש מהל היה קודם זהדבר אמר אלקים", ו

כתובים " אלקים ויאמר" שבמאמר, בהכרח לומר ממילא צריך והנה לפי דברים אלו,
ויתרה מכך, , בראשית ימי מששת היום לאותו קודם עוד אלא ביום, בו קרו שלא דברים

עוד קודם ל"ויהי ערב ויהי בקר יום פלוני" שנכתב קודם לכן, שהרי כפי שכתבנו לעיל 
  ,קודם לכןר אלקים" חור לתאר דבר שהיה הביטוי "ויאמ

ים" זה חוזר לתאר משהו שהיה  אך מאידך, גם לומר שבכל מקום שכתוב "ויאמר אלק
הפרשה, כי  מאוד, וזה גורם  בלבול גדול בכל חר ולא בו ביום, זה גם כן דחוקביום א

או הרביעי דבר שהיה ביום אחר, (אף שכבר הבאנו ביום השלישי התורה תכתוב  מדוע
  ),  במקרים מסויימים בשם כמה מפרשים דבר זה

  ביאור הענין

  , בפרק א' וב' לעיל שכתבנו מה פ"ע הדברים את להסביר שיש ונראה

 יש כ"וא, בראשית ימי לששת קודם עוד זמנים סדר היהכבר  הרי ,שם שביארנו מה לפי
 בתקופה עוד שהתחילו תהליכים לתאר חוזר" אלקים ויאמר" הביטוי פעם שבכל לומר

 באותו היום מששת שהתרחש מה עליהם ואח"כ מוסיף, בראשית ימי ששת שלפני
  ".פלוני יום בקר ויהי ערב ויהי"בסוף כל יום  מסיים ז"וע, הימים

תאר דברים שהיו בא ל זהב"ויאמר אלקים" וכל יום בביטוי  פותח הכתוב, לפ"ז וא"כ
 ,ביום בוממש  שהיו הדברים את עליהם מוסיףאח"כ ועוד קודם לששת ימי בראשית,  

 כל על חוזר אינוסיום זה  אך לפמ"ש, ומסיים ע"ז בסוף "ויהי ערב ויהי בקר יום פלוני",
), היום לאותו קודם עוד היו מהדברים חלק שהרי(, היום אותו במלאכת שהוזכר מה

  אלא רק על מה שהוזכר בסוף הענין,

 היה זה שדבר הרי" כן ויהי..מארת יהי אלקים ויאמר" הרביעי ביום כשכתוב, ולדוגמה
" שלישי יום בקר ויהי ערב ויהי"לקודם  וגם, (המעשה ימי ששת שלפני בתקופה עוד
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 ימי ששתמ יהרביע ביום שהיה מההכתוב  מוסיף כ"שאח אלא), לפני כן שנאמר
  ".רביעי יום בקר ויהי ערב ויהי" הסיום בא זה ועל המעשה

  טעם העניןב

שאין התורה כותבת את הדברים שהיו קודם ששת ימי  ,לבאר בטעם העניןונראה 
שהיה ברים הוא ע"פ מה דדר הבפועל, אלא ס להםש בראשית לפי סדר ההתרחשות

תורה מה ששייך לאותו ענין בששת ימי בראשית, אלא שבכל אחד מהימים הקדימה ה
שהוא  באותו היוםתהליך זה בראשית, ולכן נכתב  שהיו קודם ששת ימי מהתהליכים

  , שייך אליו

לגבי בריאת התנינים, שהיתה  )דומים כתב ר' אליהו מזרחי (שהבאנו דבריו לעיל דברים
אלא שנכתב בריאת התנינים ביום החמישי שבו יצאו הדגים ": ו כבר ביום הראשוןלדעת

  , "מן הכח אל הפועל

שכל מקום שנאמר על איזה מעשה שהיה ביום פלוני לאו .." :משה" כתב "אבן עלוכן ב
דוקא שהיה עצם המעשה באותו יום המבואר בכתוב שם, כי אך שאותו יום המבואר 

   ,על שמו"בכתוב שם הוא הסבה לאותו המעשה ע"כ יקרא 

אלא עצם המעשה היה באותו היום המבואר בכתוב, קרוב לזה, לא ש ולפי דרכנו נאמר
  שבאותו היום היה גמרו של תהליך זה, ולכן נכתב עמו ביחד,

  מסקנה

מכל הדברים שביארנו בפרק זה מתקבלת המסקנה, שהביטוי "ויאמר אלקים" 
לפני מהתקופה הקדומה ש שבכל אחד מהימים חוזר לתאר דברים ותהליכים

ששת ימי בראשית, ורק סיומם של התהליכים היה בששת ימי המעשה עצמם, 
  בששת ימי בראשית,שהיה  הדברים ע"פ סדרבכתוב והדברים מסודרים 
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  'ד פרק

  "כן ויהי" בעקבות הביטוי 
  

  ראשי פרקים:

ביאור   תירוץ הרמב"ן והרד"ק  שביום השניתמיהה בענין ה"ויהי כן"   תמצית הפרק
מדוע לא נכתב   אודות ה"ויהי כן" שבשאר הימים  דברי המלבי"ם   הענין ע"פ דרכנו

  המסקנ  כל יום ילתתח"ויהי ביום" ב

  
  תמצית הפרק

אך בשביל לומר שהדבר האמור " לא בא ויהי כן"בפרק זה נבאר שמשמעות הביטוי 
בזה, "וכבר היה כן", והכוונה ביטוי זה משמש במשמעות של  נהיה, אלא ןאכ למעלה

ואילו מה , קודם ליום זה אמר אלקים" התקייםשמה שנאמר למעלה ממנו במאמר "וי
   ,ביטוי זה נכתב לאחררק מה ששהיה באותו היום הוא 

  תמיהה בענין ה"ויהי כן" שביום השני

 ,"..אלקים ויאמר" מאמראחרי שמופיע ה שברוב המקומות, נראה כשנתבונן בפסוקים
"ויאמר אלקים יהי רקיע..ויהי כן", "ויאמר אלקים  :"כן ויהי"הביטוי  מופיע כ"אח מיד

יקוו המים...ויהי כן", "ויאמר אלקים תדשא הארץ..ויהי כן", "ויאמר אלקים יהי 
  מארת..ויהי כן", ויאמר אלקים תוצא הארץ נפש חיה...ויהי כן" 

 אלא ,הפועל אל יצאו שהמאמר אכן התקיים להורותרק  היא זה ביטוי כוונת לכאורה
  ,  השני ביום מתעורר הקושי ,גדול קושי מתעורר כ"שא

 מים בין מבדיל ויהי המים בתוך רקיע יהי אלקים ויאמר"ח): -(ה כתוב ביום השני
 מעל אשר המים ובין לרקיע מתחת אשר המים בין ויבדל הרקיע את אלקים ויעש: למים

  ", כן ויהי לרקיע

 ויעש" בפירוש מקודם אמר כבר שהרי, כלל כאן שייך אינו" כן ויהי" הביטוי לכאורה
 אבל: "ל"וז ן"הרמב כן הקשה וכבר ",כן ויהי" עוד לומר צורך ומה" הרקיע את אלקים

  "?כן ויהי הוסיף ולמה הרקיע את אלקים ויעש כתוב רקיע יהי אמירת אחר בכאן

   הרבה מפרשים,והתייחסו לשאלה זו עוד 
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  תירוץ הרמב"ן והרד"ק

  .." עולם ימי כל תמיד כן שהיה לומר הוא אבל: "ל"וז ,זו שאלה תירץ ן"הרמב ואמנם

 היה כן כי להודיע, אלקים ויעש שאמר אחר כן ויהי שאמר ומה" ק"הרד גם כתב ז"כעי
  ,"עד ימי כל יהיה וכן שהיה למה עוד חזר שלא ,יום אותו שהיה כמו ואילך מכאן

  תמיהה בדברי הרמב"ן והרד"ק

 המצב הימשכות על מורה" כן ויהי" שהביטוי משמע, ק"והרד ן"הרמב מדברי אף והנה
  , הבריאה ימי שלאחר התקופות במשך

אנחנו עומדים באמצע הסיפור של היום  שהרי, הפשטע"פ  דוחק קצת בזה יש' לכאו אך
 על מדבר שהפסוק נפרש ואיך ,"שני יום בקר ויהי ערב ויהי"עדיין  נאמר טרםהשני, ו

  ?בראשית ימי לאחר שהיה מה

  ביאור הענין ע"פ דרכנו

, בראשית ימי לששת קודם עוד זמנים סדר היה שכבר לעיל שכתבנו מה פ"שע, נראה אך
  , פשטות ביתר הענין את לפרש נוכל

 שהוא דהיינו, ק"והרד ן"הרמב כדברי הוא" כן ויהי"  משמעות הביטוישלעולם נפרש 
 בתקופה עוד היה זה שדבר לומר יש אך, זמן ארוך במשך המצב הימשכות על מורה

 חלפו כ"אחו, קדומה בתקופה כבר נוצר שהרקיע, דהיינו, בראשית ימי ששת שקודם
 מאז שעברה הזו זמןה ובסוף תקופת", כן ויהי" הביטוי מורה וע"ז ארוכות שנים עליו

אז ו, הרקיע של עניינו הושלם השני ביוםאז ו, המעשה ימי ששת אז היו ,הרקיע שנוצר
 בקר ויהי ערב ויהי" הכתוב מסיים ז"וע", שמים לרקיע אלקים ויקרא" שכתוב מה היה
  ,"שני יום

דברים אלו מתאימים מאוד עם מה שכתבנו בפרק הקודם שבכל מקום בפרשה זו 
  הביטוי "ויאמר אלקים" חוזר לתאר מה שהיה קודם ששת ימי בראשית, 

  המלבי"םדברי 

 ויכלו :אומר יהודה רבי נחמיה, ורבי יהודה רבי" ):ד, יב פרשה ר"ב( יש מחלוקת במדרש
והא כתיב: אלה תולדות  :אמר לו רבי נחמיה ,בזמנן, צבאם וכל ,בזמנן, והארץ השמים

אמר לו:  ,ביום הוציאו תולדות מלמד, שבו ביום נבראו, בו ,השמים והארץ בהבראם
 ,והכתיב: ויהי ערב ויהי בקר יום אחד יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום ששי

  אמר לו רבי נחמיה: כמלקטי תאנים הן, כל אחד ואחד הופיע בזמנו" עכ"ל,

" יהי.. לדעת ר' נחמיה, איך נפרש את מה שכתוב בכל יום "ויאמר אלקים יקשהלכאו' ו
  שה, שמשמע שמדובר על בריאה חד
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וז"ל: "ומ"ש 'ויהי כן'  ,יג)-ביום השלישי (פסוק יא עמד על ענין זהוראיתי במלבי"ם ש
בטבע הצומח שלא יצמח רק  שהוא כפול עם מ"ש 'ותוצא הארץ'. כי אחר שהטביע ה'

שבעת שאמר ה' 'תדשא הארץ' נבראו  ,ע"י זרע בהכרח שכן נעשה גם בעת הבריאה
או  ,הי כן' היינו שנהיה הזרע מכל מיןע"ז אמר 'ויו ,הזרע מכל מין ומיןבארץ גרעיני 

שע"ז אמר 'ואת הארץ' לרבות  ,זה כבר הונח בארץ בבריאה הראשונהש
, וע"ז אמר ויהי כן, שכבר היה כן , כמש"ש כשטת ר' נחמיה ,נות ודשאיםאיל

ותוצא הארץ" , "או שהזרעים היו בארץ בכח בבריאה הראשונה ועתה נעשו בפועל
  ,ל"עכ הארץ מן הזרע שנברא בה דשא עשב מזריע זרע" ואח"כ הוציאה

 
 על מדובר" כן ויהי""ויאמר אלקים תדשא הארץ" עד  במאמר לדברי המלבי"ם,

 צמיחת על מדברזה  -"הארץ ותוצא" כ"אח שאמור ומה, הזרע גרעיני היווצרות
יעמוד איך ע"ז,  הוקשה לואך '), יב בפסוק כ"שם אח ו שכתבוכמ( הזרעים מן הצמחים

 כבר נבראו שהזרעים לומר צריך נחמיה' ר לדעת ? והריפירוש זה אליבא דר' נחמיה
 נבראו כבר שבאמת) הראשון בפירושו( כתב ולזה ?ולא רק ביום השלישי הראשון ביום

  ",כן היה שכבר" פירושו" כן ויהי" כאן שנאמר ומה, הראשון ביום הזרעים

ונראה, שמבחינת הלשון, יהיה יותר מיושב לפרש את הביטוי "ויהי כן" במשמעות של 
"וכבר היה כן", וכמו שכתב המלב"ים, ולא כפי מה שכתבנו ע"פ הרמב"ן והרד"ק, 

שביטוי זה מורה על הימשכות המצב במשך זמן רב, כי א"כ ניכנס קצת לקושי ביום 
בכל אחד מהם, אך אם נפרש במשמעות השלישי וביום השישי ששם נבראו שני דברים 

של "וכבר היה כן", ניחא, ואיך שיהיה, הכל עולה למקום אחד, שמה שנאמר קודם 
  ל"ויהי כן" היה עוד לפני ששת ימי בראשית, 

לפי מה שכתבנו מתבאר, שיש לפרש את הביטוי "ויהי כן" במשמעות של "וכבר היה 
לפני ששת ימי בראשית, ואף שלדברי כן", וע"פ דרכנו הכוונה שהיה כך עוד בזמן ש

 ,המלבי"ם הכוונה שהיה זה כבר ביום הראשון, מ"מ הרי באותה מידה ממש ניתן לומר
   שזה היה עוד קודם לששת ימי בראשית, 

  " שבשאר הימיםויהי כןאודות ה"

שאר ה"ויהי כן" ה"ויהי כן" שביום השני, אך מה לגבי על  והנה, דברינו נסובו בעיקר
  הימים? 

שאם במקום אחד בפרשה זו פירשנו את הביטוי "ויהי כן" באופן מסויים, נראה 
הסגנון זהה, כי לא המבנה ובהם יהיה גם בשאר המקומות כך וגם מתבקש שמסתבר 

, לכן נראה שגם את ה"ויהי כן" המופיע ופעם מסתבר לשנות את הפירוש בכל פעם
  יש לפרש במשמעות זו, -בשאר המקומות בפרשה

 על רק לא ביטוי זה להורות בא, בפרשתנו זה ביטוי שמופיע המקומות בשאר א"כ, גם
היות דבר זה בתקופה שקדמה לאותו היום של ששת ימי  על גם אלא, נהיה שהדבר כך

  , בראשית

 אין מהימים בחלק כי", כן ויהי" לביטוי בנוגע הבהרה עוד יש לציין, שצריך אומנם( 
  ')         ב בחלק להלן יתבאר זה דבר-כלל זה ביטוי מוזכר
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  לת של כל יוםיתח"ויהי ביום" ב לא נכתבמדוע 

 בקר ויהי ערב ויהי" יום כל של בסוף דוקא התורה כתבה מדוע, מובן ע"פ דברים אלו
" השני ביום, הראשון ביום ויהי" יום כל בפתיחת כן כתבה ולא', וכו" שני יום, אחד יום
  (וכבר עמד בשאלה זו הרב קוק בספר נבוכי הדור),  ?'וכו

שבאמת  לא כל מה שכתוב באותו היום היה  משוםברור, ולפי מה שכתבנו, הטעם לזה 
  בו ביום,

  מסקנה

ע"פ כל הדברים הללו, נראה להסיק, שיש לפרש את הביטוי "ויהי כן" 
שנאמר המופיע לאורך הפרשה, במשמעות של "וכבר היה כן", והכוונה שמה 

ולפי דרכנו עוד , היה עוד קודם לאותו היום "כן ויהי" עד" אלקים ויאמר"מ
 מתאר" כן ויהי"ה בפסוק לאחר שמופיע מה ואילו קודם לששת ימי בראשית,

 מה שנאמר בסוף חוזר ז"וע המעשה ימי ששת של היום באותו שהיה מה את
  ", יום פלוני בקר ויהי ערב ויהי"
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  'ה פרק

   עשיהוה הציווי פסוקי בין כפילויות

  

  ראשי פרקים:

קושי   הכפילוית לתוספת ביאור- ההסבר המקובל  הכפילויות  תמצית הפרק
  המסקנ  שני שלבים נפרדים ביאור הענין  בהסבר זה

  
  תמצית הפרק

התיאור מחולק  ,היוםהתורה מתארת את מלאכת אותו מימי הבריאה, בכל יום ויום 
ארוכים וכפולים ללא  וכאשר מתבוננים, הדברים נראים לשני חלקים, ציווי ועשיה,

  , צורך

, אלא יש כאן שתי עשיות שע"פ הפשט בעצם אין כאן "ציווי" ו"עשיה" ,נציעבפרק זה 
העשיה שהיתה קודם לששת ימי בראשית, ואילו  נפרדות, פסוקי הציווי מתארים את

  פסוקי העשיה מתארים את העשיה שהיתה בששת ימי בראשית,  

  הכפילויות 

  ,בין הציווי לעשיה הכפילויות ענין מאוד הוא בולט הבריאה בפרשת מעיינים כאשר

  : את הדברים נפרט

 עשה פרי עץ זרע מזריע עשב דשא הארץ תדשא אלקים ויאמר: "כתוב השלישי ביום
 עשב דשא הארץ ותוצא: "שוב כתוב כ"אח", כן ויהי הארץ על בו זרעו אשר למינו פרי

  ", טוב כי אלקים וירא למינהו בו זרעו אשר פרי עשה ועץ למינהו זרע מזריע

  ' ?  וכו.." הארץ ותוצא" שוב לומר הצורךהיה  מה ,קשה ולכאורה

 ובין היום בין להבדיל השמים ברקיע מארת יהי אלקים ויאמר: "כתוב הרביעי ביום
 על להאיר השמים ברקיע למארת והיו: ושנים ולימים ולמועדים לאתת והיו: הלילה
 המאור את הגדולים המארת שני את אלקים ויעש: "שוב כתוב כ"אח", כן ויהי הארץ
 אתם ויתן: הככבים ואת הלילה לממשלת הקטן המאור ואת היום לממשלת הגדול

 ובין האור בין ולהבדיל ובלילה ביום ולמשל: הארץ על להאיר השמים ברקיע אלקים
  ", טוב כי אלקים וירא החשך
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  ' ? וכו.." המארת שני את אלקים ויעש" שוב לומר הצורךהיה  מהקשה,  ולכאורה

 ורמש בהמה למינה חיה נפש הארץ תוצא אלקים ויאמר: "כתוב שם, השישי ליום נעבור
 ואת למינה הארץ חית את אלקים ויעש: "שוב כתוב כ"אח", כן ויהי למינה ארץ וחיתו

  "  טוב אלקים וירא למינו האדמה רמש ואת למינה הבהמה

  ' ? וכו.." הארץ חית את אלקים ויעש" שוב לומר הצורך מה היה, קשה ולכאורה

  הכפילוית לתוספת ביאור- ההסבר המקובל

: ק"הרד ש"וכמ, ביאור לתוספתשהם באו  הכפילויות עניין את לפרש מקובל, והנה
  ".באור לתוספת' הארץ ותוצא' כן אחר ואמר חזר 'כן ויהי' שאמר פ"ואע"

  קושי בהסבר זה

 לפרש א"א בפרשה מקומות בהרבה שהרי, בהסבר זה קושי יש פשט פ"שע נראה אך
  :שנבאר וכפי, ביאור לתוספת אלא בא לא" כן ויהי"ה אחר שכתוב שמה

 ויעש: למים מים בין מבדיל ויהי המים בתוך רקיע יהי אלקים ויאמר" כתוב השני ביום
 ויהי לרקיע מעל אשר המים ובין לרקיע מתחת אשר המים בין ויבדל הרקיע את אלקים

  ',  וגו" שמים לרקיע אלקים ויקרא: כן

 למה ביאור תוספת הוא" שמים לרקיע אלקים ויקרא" שכתוב מהניתן לומר ש האם
  ,כלל לכן קודם הוזכר שלא נוסף בדבר שמדובר ודאי ,שלא ודאי? מקודם שנאמר

 ותראה אחד מקום אל השמים מתחת המים יקוו אלקים ויאמר: "כתוב השלישי ביום גם
 שכתוב מה האם ,"ימים קרא המים ולמקוה ארץ ליבשה אלקים ויקרא: כן ויהי היבשה

 שנאמר למה ביאור תוספת הוא" ימים קרא המים ולמקוה ארץ ליבשה אלקים ויקרא"
  ,כלל לכן קודם הוזכר שלא נוסף בדבר שמדובר ודאי, שלא ודאי? מקודם

 אלא, העשיה בפירוט כלשהי ביאור תוספת או כפילות שיש נראה לא הראשון ביום גם
  ,קודם הוזכר שלא נוסף דבר מוסיף ופסוק פסוק כל

לפי הטעם שכתבנו מקודם, שהתורה חוזרת לתוספת  ,השאלה נשאלתכמובן  וכעת
 בחלק ואילו, ביאור לתוספת ומפרטת חוזרת התורה מהימים בחלק מדועביאור, א"כ 

 שטרם חדשים פרטים" כן ויהי"ה אחרי מוסיפה אלא, כן עושה אינה התורה מהימים
  ?כלל נזכרו

   ביאור הענין

 התורה אין שבאמת, היא פשטדרך ה פ"ע והמתבקשת הפשוטה שהתשובה ,נראה
 כאן יש אלא" ועשיה ציווי"באמת  כאן ואין, הוזכר שכבר מה את שוב לתאר חוזרת

 דברים הם" כן ויהי"ה אחר המוזכרות התוספות שכל ,דהיינו, נפרדים מעשים שני
  .שהתרחשו ונוספים אחרים
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 תדשא אלקים ויאמר: "בהתחלה, מעשים שני  מתארת התורה השלישי ביום, לפי דרך זו
  ', וגו.."דשא הארץ ותוצא: "דבר נוסף שטרם הוזכר ההתרחש כ"אח", כן ויהי...הארץ

 התורה איןשבשום מקום בפרשה , הוא והכלל, הימים בשאר גם לפרש יש זה באופן
  , שהתרחשו נוספים דברים באה להוסיף אלא ,הוזכר שכבר מה על שוב חוזרת

 בא" כן ויהי"ה שלאחר העשייה שתיאור בדרך זו הלכו הרבה מהמפרשים,ש לציין ישו
  , לספר על דברים נוספים שלא הוזכרו לפני כן

 על מדבר" כן ויהי...הארץ תדשא" שמאמר שפירש ם"המלבי דברי את לעיל הזכרנו כבר
 מן הצמחים צמיחת על מדבר" הארץ ותוצא" שאמר ומה, הזרע גרעיני היווצרות
  ,נוספים באופניםשם  שפירשו יש וכן, הגרעינים

וכ"כ בעל "עקידת יצחק" ביום החמישי (עמ' מו:): "..ולזה אחר שנאמר שצוה שישרצו 
אמר ויברא אלקים את התנינם הגדולים ואת כל  המים שרץ נפש חיה ועוף יעופף וכו'

נפש חיה הרמשת.. יאמר בבירור כי לא היה כח במים להמציא הנמצא בשלימות חיותו.. 
ו המינים בלבד והוא ית' גמר על ידם, כמו שהיה הענין אלא המים המציאו חומרי אל

  מכאן ואילך בכל בעלי הנפש..",

  וכעי"ז פירשו שם גם האברבנאל, אור החיים, והמלבי"ם, 

  נפרדים שני שלבים

יש מפרשים המבארים שפסוקי העשיה נועדו להוסיף דברים נוספים שלא  כפי שכתבנו,
המפרשים הללו, אין בפסוקי העשיה אלא שכלול הוזכרו בפסוקי הציווי, אמנם לדעת 

נוסף של אותם הנבראים שנבראו בפסוקי הציווי, אך אנו רוצים לחדש כאן דבר נוסף, 
והוא, שמדובר כאן בשני שלבים נפרדים זה מזה, שכל אחד מהם עומד בפני עצמו, ודבר 

  זה הוא הן בענין הצמחים, והן בבריאת הבע"ח,

 הצמיחה, צמחים צמיחת היתהבהם שתי פעמים מעשים,  תורה מזכירה שניה לפ"ז,
 ויאמר" שכתוב מה וזה המעשה ימי לששת קודםזו שהיתה  המוזכרת היא האחת
 ימי ששת של השלישי ביום היתה השניה הצמיחהאילו ו", כן ויהי...הארץ תדשא אלקים

 ", שלישי יום בקר ויהי ערב ויהי..הארץ ותוצא" וזה מה שכתוב המעשה

שתי פעמים  באמת היוש, השישיהחמישי וביום  החיות בריאת לגבי גם נפרש זו דרךב
 השניה והבריאה ,המעשה ימי לששת קודם היתה הראשונה הבריאה ,ח"בעה שנבראו

 בריאת לגבי גםדומה יש לפרש  ובאופןהשישי, החמישי וביום  המעשה ימי ששתב היתה
  ',ב בחלק להלן יתבארו הרביעי שביום המאורות

  מסקנה

נראה שטעם הכפילוית בפרשת הבריאה הוא מפני שבאמת היו שני מעשי 
בריאה נפרדים, בפסוק "ויאמר אלקים" עד "ויהי כן" מתואר מה שהיה 

בתקופה שלפני ששת ימי בראשית, ואילו מה שנכתב אחר ה"ויהי כן" בא 
  לתאר את מה שהיה באותו היום של ששת ימי בראשית, 
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בין "פסוקי הקיימים  רביםם והבדלים הסיבה לשינוייזו גם בחלק ב' נבאר ש
  הציווי" ובין "פסוקי העשיה" כי הרי מדובר בשני מעשים נפרדים,
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  ו' פרק

  בריאהה פרשיות שתיחידת  

  

  ראשי פרקים:

   ההבדלים  הקבלה ודמיון-שתי פרשיות בריאה  תמצית הפרק
קושי   דעת הרב ניסני והרב רט  דעת הרב ברויאר  שבין שתי הפרשיותבירור היחס 

-ייחוס הפעולה  מדוע יש דברים שלא הוזכרו  דרך השילוב-ביאור הענין  ברעיון זה
דברים מספר אבן  שינוי שמות ד'  דברי הר"ן  ביאור הענין  לבורא או לאמצעים?

  מסקנה משה 

  

  תמצית הפרק

כידוע פרשת הבריאה נכפלה שתי פעמים, היא מופיעה בפרק א' ואח"כ שוב בפרק ב', 
בפרק זה ונעמוד על ההבדלים שבין שתי הפרשיות, ונבאר את היחס שבין שתי 

  הפרשיות ואת נקודת ההשקה שביניהם, 

בפרשת הבריאה הראשונה מוזכרי הן דברים שהיו קודם ששת ימי בראשית, לפי דרכנו, 
  שת הבריאה השניה עוסקת כולה רק במה שהיה בששת ימי בראשית, פר ואילו

  הקבלה ודמיון - שתי פרשיות בריאה

 ואת השמים את אלקים ברא בראשית: "מיד בפתיחת התורה מסופר על בריאת העולם
", התורה מתארת את המצב שהיה בהתחלה "והארץ היתה תהו ובהו וחשך על הארץ

צורה מסודרת, מה ב הבריאה סדר את מפרטת התורה פני תהום..", בהמשך הפרשה
  , שבתעד ה ימים ששה משךנברא בכל יום ויום, ב

 אלה" מהתחלה הבריאה של תיאור שוב חוזרלאחר שכבר נסתיים כל תיאור הבריאה, 
", ושוב התורה ושמים ארץ אלקים' ד עשות ביום בהבראם והארץ השמים תולדות

 עשב וכל בארץ יהיה טרם השדה שיח וכלמתארת את מצב הארץ קודם הבריאה "
", האדמה את לעבד אין ואדם הארץ על אלקים' ד המטיר לא כי יצמח טרם השדה

במהלך הפרשה מוזכר ירידת הגשם, צמיחת צמחים, בריאת חיות ועופות,וכן בריאת 
  האיש והאשה, 
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 שהיתה והעדר שממה על מסופר בשתיהן, הפרשיות בין דמיון ישנראה ש כללי באופן
  , ואשה איש, חיים בעליועל בריאת , צמחים גדילת על, בהתחלה

  ההבדלים

 בפרשת עליהם שמסופר רבים פרטים יש, למשל, לא מעטים הבדלים גם יש אך
 ים, רקיע, וחשך אור( השניה הבריאה בפרשת כלל מוזכרים ואינם הראשונה הבריאה

  ), דגים, מאורות, ויבשה

 בריאת( הראשונה שבפרשה מהתיאור שונה הנראית בצורה שמתוארים דברים יש
 הפרשהבעוד , שונה התיאור צורת גם), מן האיש האשה בריאת, האדמה מן העופות

  ,רציף סיפורכתובה כ השניה הפרשה ימים לפי מחולקת הראשונה

 פרשהה לעומת", אלקים" בשם משתמשת התורה הראשונה שבפרשה, הוא נוסף הבדל
  ".אלקים ה"הוי" שמותה של צירוף מופיעש השניה

  רשיותבירור היחס שבין שתי הפ

 או הסיפור באותו כאן מדובר האם, הבריאה פרשיות שתי שבין היחס את לברר יש
  ?נוסף בסיפור

 יוסי' ר של בנו אליעזר' ר של בברייתא ראיתי: "י"רש בדברי מצוי המקובל ההסבר
 פרטו הוא מעשה שאחריו כלל מהן אחת וזו בהן נדרשת שהתורה מדות ב"מל הגלילי

 וייצר ופירש חזר, מעשיו וסתם מהיכן ברייתו סתם, כלל זהו האדם את ויברא ראשון של
 שהוא סבור השומע, תרדמה עליו ויפל עדן בגן ויניחהו בעדן גן ויצמח' וגו אלקים' ד

  , עוד ש"ע, ל"עכ.." ראשון של פרטו אלא ואינו אחר מעשה

 הפרשה של והרחבה פירוט עצמו אלא רקאינה סיפור בפני  השניה הפרשה ז"לפ
  ,  הראשונה

  דעת הרב ברויאר

 סיפורים בשני כאן שמדובר נראה פשט פ"שע שטענו ישמכח כל ההבדלים,  ואומנם
 כאן יש מקרא של פשוטו שמצד סבר הוא, ברויאר מרדכי הרב הלך זו ובדרך, נפרדים

, ולשיטתו, הפרשיות בין היחס להבנת חדשה דרך סלל הוא אך, נפרדים סיפורים שני
 במציאות הקיימים השונים לממדים לב לשים ללמדנו שמטרתה מכוונת כפילות קיימת

 את' ד הנהגת של שונה בחינה לבטא נועדה מהפרשיות אחת כל, ביניהם ולשילוב
  , העולם

לפי דרך זו באמת כתובים בתורה שני סיפורי בריאה שונים, אך במציאות היה רק 
ד, אך נכתבו שני סיפורים ע"מ לגלות היבטים ובחינות שונות סיפור בריאה אח

  הקיימים בענין הבריאה,
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  דעת הרב ניסני והרב רט

בכמה וכמה עניינים, הספר  התורה בפשטי העוסק חדש ספרראיתי  לאחרונה אומנם
  , )ניסני דוד הרב (שם המחבר: "כפשוטו" נקרא

 בשני כאן שמדובר נראה מקרא של פשוטו מצדבאמת שטענה נועזת,  בספר הנ"ל טוען
 ששה במשך העולם היווצרות על מספרת הראשונה הפרשה, ממש נפרדים סיפורים

 שזמן ייתכן(, אחרת בתקופה שהתרחש נוסף סיפור מספרת השניה הפרשה ואילו, ימים
, צמחים בעולם היו כבר העת ובאותה, וחוה אדם נבראוזו  תקופהב, )מכן לאחר רב
יישב את , ובזה מציע המחבר גם להראשונה בבריאה כבר שנבראו רבים א"ובנ ח"בע

ה אנשים בעולם זמן שלפי דבריהם כבר היו הרב ,הטבע השאלה המתעוררת מצד חכמי
  מלפני ששת אלפי שנים,רב בהרבה 

לדעתו אכן יש כאן שני סיפורי בריאה גם גם הרב משה רט,  בדרך דומה ראיתי שפירש
 תהביטוי "יום" שבפרשת הבריאה הראשונה במשמעורש את יפשהוא  אלא(נפרדים, 

  רש את סיפור הבריאה בהתאמה עם הידע המדעי),יפועפ"ז  ,תקופה של

  ברעיון זה קושי

 מהדמיון להתעלםמאוד  קשה ד"לענ מ"מ אך, הפשט פ"ע יפה רעיון אכן זהו ולכאורה
 הדברים כ"כמו, קשר שום ביניהם שאין ולומר הפרשיות שתי שבין הבסיסית וההקבלה

    ועוד יש להעיר ע"ז לענ"ד,, מובנים מאוד בהרבה ל"חז מדעת מאוד רחוקים

  דרך השילוב- ביאור הענין

 אחד שמצד, דהיינו, הדרכים של שילוב היא בזה נכונה היותר שהדרךנראה  ד"לענלכן 
 אך, ופרט כלל של באופן הפרשיות שתי בין יחס שיש י"רש שפירש כמו לומר יש אכן
  , נפרדים סיפורים שני כאן יש באמת שני מצד

כלולים שני  הראשונה בפרשהש, בפרקים הקודמים שכתבנו מה י"עפ הוא הענין וביאור
 קודם שהיו דברים גם ויום יום כל של הבריאה בסיפור כללה שהתורה, דהיינו, השלבים

 בכלושהיה באותו היום של ששת ימי בראשית,  מהאח"כ כותבת התורה ו,  היום לאותו
 לעומת ,לכן קודם שהתחילו מהעניינים לאחד והשלמה תיקון היה הימים מששת יום

 ימי בששת היה ונעשה אשר על רק בפירוט לספר מוקדשת, כולה השניה הפרשה, זאת
  , בראשית

 הראשונה הבריאה בפרשת כי, סיפורים שני כאן ישבאמת  אחד שמצד ,נמצא ז"לפ
 בפרשתכלל  והם אינם מוזכרים בראשית ימי ששת שלפני מהתקופה דבריםגם  מוזכרים
 מוזכר הראשונה הבריאה בפרשת כי, ופרט כלל כאן יש ,שני מצד אך, השניה הבריאה
 הענין מבואר השניה הבריאה בפרשת ואילו, המעשה ימי בששת דברים שהיו בקיצור

  ,בהרחבה
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  כעת נבאר כיצד מתיישבים השינויים שהערנו עליהם לעיל עפ"י דרכנו,

  יש דברים שלא הוזכרו מדוע

לעיל שאלנו, מדוע בפרשת הבריאה השניה לא הוזכר דבר מבריאת האור, הרקיע, הים 
  והיבשה, המאורות והדגים?

אך נכתוב הדברים צריכים יותר הרחבה ויתבארו להלן בחלקים הבאים,  למען האמת,
  כאן בקצרה את ביאור הענין לפי דרכנו,

מפני שבששת הימים לא  בפרשה השניה, לא הוזכרו הנ"לדברים השהטעם שנראה  
  דבר מוחשי וניכר, שום התחדש בעניינים אלו 

הדבר שהיה בששת ימי בראשית בענין האור, הרקיע, הים והיבשה, הוא  ,לפי דרכנו כי
מה שהיה ביום הרשטשו של ששת ימי הפסוק המתייחס ל ,לגבי האורכי קריאת השם, 

"ויקרא אלקים לרקיע שמים",  ,לאור יום", ובענין הרקיע "ויקרא אלקיםבראשית, הוא, 
ובענין הים והיבשה "ויקרא אלקים ליבשה ארץ ולמקוה המים קרא ימים", והנה, אף 

ן ביאור (ונבאר בזה להלן בחלק ושענין קריאת השם אינו ברור כ"כ ע"פ הפשט והוא טע
ב'), אך מ"מ ניתן להבין שאין מדובר כאן על חידוש משמעותי וניכר לעין, ולכן לא 

    הוזכר דבר זה בפרשה השניה,  

ונכתוב כאן בקצרה, הענין יותר,  בארובמקומו ית בהענין מעט מורכ בענין המאורות
מוזכרת כבר בפסוק "יהי  היתה כבר קודם לששת ימי בראשית והיאבריאת המאורות 

 :טז' והלאהפסוק מששייך לששת ימי בראשית הוא  אילו מהמארת ברקיע השמים..", ו
הקטן  את המאור הגדול לממשלת היום ואת המאורהמארת.. י"ויעש אלקים את שנ

לממשלת הלילה", ולהלן נבאר שהדבר שהתחדש ביום הרביעי של ששת ימי בראשית 
והיינו מפני, שאור השמש היה הולך ומתחזק כל , שלתםשקבלו המאורות את ממהוא 

הזמן בהדרגה, וביום הרביעי התחזק במידה כזאת שהיה ראוי לייחס למאורת את 
  זה בריאה של דבר חדש,בלא היה ממשלת היום והלילה, אך 

לגבי בריאת הדגים נבאר להלן שבאמת לא נבראו דגים בששת ימי בראשית אלא רק 
  ביבשה, (גום)בע"ח המהלכים 

  ?לבורא או לאמצעים- ייחוס הפעולה

הבריאה הראשונה הוא ייחוס הפעולה, שלפעמים  אחת השאלות הבולטות בפרשת
  חסת הפעולה לד' ולפעמים לארץ או למים,וימ

דהנה, לענין הצמחים בין בציווי ובין בעשיה הפעולה מתיחסת אל הארץ "ויאמר 
  דשא.." הארץותוצא דשא", ובעשיה נאמר " תדשא הארץאלקים 
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אך לענין בע"ח הימיים והעופות אינו כן, שבציווי הפעולה מיוחסת אל המים, ואילו 
שרץ נפש  ישרצו המים"ויאמר אלקים בעשיה הפעולה מיוחסת לד', בציווי נאמר 

  ", ויברא אלקים" ובעשיה  ,"חיה

נפש חיה", ובעשיה  תוצא הארץוכן בענין חיות היבשה, בציווי נאמר "ויאמר אלקים 
  ", ויעש אלקיםנאמר "

מה פשרם של כל השינויים האלו? מדוע בציווי הפעולה מיוחסת לאמצעים ואילו בעשיה 
  מיוחסת לד', ומדוע בענין הצמחים גם העשיה מיוחסת לארץ?

  ןיביאור הענ

לפי מה שביארנו הדברים מיושבים באופן פשוט, פסוקי הציווי מתארים מה שהיה 
ת ימי בראשית, אז היתה הבריאה בדרכי הטבע ע"י אמצעים ולכן הפעולה קודם לשש

", לעומת זאת, נפש חיה מיוחסת לאמצעים, וכמו שנאמר "ישרצו המים" ו"תוצא הארץ
פסוקי העשיה מתארים מה שהיה בששת ימי בראשית ואז היתה הפעולה באופן ישיר 

   ","ויברא אלקים" וכן "ויעש אלקים ולכן נאמר, ע"י הקב"ה

אומנם בענין הצמחים, גם בעשיה מיוחסת הפעולה לארץ כמו שכתוב "ותוצא הארץ", 
ימי בראשית היתה ע"י אמצעים וחוקי  והטעם לזה מפני שצמיחת הצמחים גם בששת

בפרק ב' "וכל שיח השדה טרם יהיה  וכמו שכתוב בפירושהגשם,  הטבע בדרך של ירידת
בארץ..כי לא המטיר ד' אלקים על הארץ..ואד יעלה מן הארץ והשקה את כל פני 

דרך  מיוחדת במינה, מ"מ דבר זה נעשה האדמה", לכן, אף שבודאי היתה זו צמיחה
  חוקי הטבע, וכמו שנאמר בכתוב,    

  דברי הר"ן

כעין דברים אלו, ואביא כאן את  וראיתי שכבר כתב הר"ן בפירושו על התורה ממש
  דבריו,

: "צריך שתתעורר במה שנשתנה פה הלשון... וכפי זה בפירושו ליום השלישי כתב הר"ן
ל אמר היה ראוי  שיאמר פה ויעש ה' אלקים דשא עשב מזריע זרע ולא אמר כן אב

  ותוצא הארץ", 

הטבעי אחר : "ואחשוב שהיה זה למה שהוציאה הארץ צמיחה על המנהג ותירץ הר"ן
שהשים ד' זה בכחה כאשר תעשה גם היום, עד שלא נראו על פני הארץ שלשה ימים, 

והוצרכה גם בזה סעד הגשמים, ולזה אמר ותוצא הארץ כי הארץ בעצמה הספיקה לזה 
ובתוצא הארץ  ,אבל בשישרצו המים ,בכחה אשר שם בה השי"ת כאשר תספיק גם היום

ולזה נכתב בהם ויברא  ,צאות בהם ביומםלא יספיק כחם להמציא הנמ ,נפש חיה
  אלקים ויעש אלקים.." עכ"ל,

  שינוי שמות ד'
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בפרשה הראשונה מופיע רק שם "אלקים", ואילו בפרשה השניה מופיע שם "הוי"ה 
  לפי דברינו,  עם לזההטיש לבאר את ה שאאלקים", נר

שמתארת פרשה הראשונה הנהגה בדרכי הטבע, ולכן בבטא מ "אלקים"שם  ,כי כידוע
ז נעשו הדברים בדרכי הטבע בלבד, לכן אמה שהיה קודם ששת ימי בראשית, ש את

מתארת, את הבריאה  ם" בלבד, לעומת זאת הפרשה השניהשם "אלקיהרק שם מוזכר 
בהנהגה שלמעלה מן  ראשית שאז פעל ןברא הקב"הוהפעולה שהיתה בששת ימי ב

ג' הבאנו את דברי בעל ספר  הלן בחלקול( גם שם "הוי"ה",שם הטבע, ולכן נזכר 
שמבאר כך, ששם "אלקים" נכתב בפרשה הראשונה כי מורה על ההנהגה  ,העיקרים

  הטבעית, ואילו שם "הויה אלקים" מורה על הנהגה שלמעלה מן הטבע)

אך לכאורה יש להעיר ע"ז, שהרי לפי דרכנו גם בפרשת הבריאה הראשונה יש פסוקים 
  ואז היתה ההנהגה בשם "הויה אלקים"? יתשמתארים מה שהיה בששת ימי בראש

  נתייחס לענין זה להלן בחלק ג', ונביא שם גם דברים שכתב בזה בספר אבן משה,

  אבן משה דברים מספר

  אביא כאן דברים מעניינים שמצאתי בספר אבן משה, 

בדבריו מבואר שג"כ הבחין בחלוקה הקיימת בפרשה הראשונה בין פסוקים השייכים 
, הוא כתב זאת די ובין פסוקים השייכים לשלב העשיה והתיקון הסופילשלב בריאה 

  , ואכתוב את תוכן דבריו שם, 26בעמ'  במפורש

בדבריו שם מתבאר שלפי האמת הארץ נשלמה רק כאשר גורש האדם מגן עדן ויצא 
על אותו , ו"ארץ"בשם לעבוד את האדמה, רק אז נשלמה האדמה והיתה ראויה ליקרא 

"ויקרא ליבשה ארץ..", ואף שפסוק זה נכתב ביום השלישי, ובאותו וק הפסהשלב נאמר 
שאעפ"כ נכתב דבר זה  דבר זה,הזמן טרם היתה ראויה ליקרא בשם זה? הוא מבאר שם 

ביום השלישי, וז"ל: "..מ"מ מאחר שמדבר שם הכתוב מענין בריאת הארץ סיים הכתוב 
ותה ותכליתה כשתשלם עם כל דהיינו שמה הנאה לה אחרי שלימ ,במה שנוגע לבריאתה

בענין גם אח"כ ממשיך ומבאר שם באופן דומה ה אשר יעשה ד' לשלימותה..", תולדותי
  זה תוכן דבריו שם, בריאת השמים,

, מ"מ מכלל דבריו קבלנו סיוע גדול לעצם הרעיון אף שבעצם פירוש כמובן יש לדוןוהנה 
הם המתארים את שלב  שהפסוקים הכתובים בסיומו של כל ענין בפרשה הראשונה

   פרשה השניה, ב ודוקא על שלב זה מסופרהעשיה 

ולגבי מה שכתב שדברים אלו היו אחר ששת ימי בראשית זה בודאי דוחק גדול, ולפי 
ידה על דרכנו הענין מבואר בשופי, וא"צ כלל להידחק בזה, וקריאת השם אכן מע

ר בכתוב, השלמת האור כל דבר ודבר היה באותו היום המבואהשלמתו של התהליך, ו
  ביום הראשון, הרקיע ביום השני וכו', 

  ולפי דרכנו יש להסביר כך את הדברים באופן עקבי לאורך כל הפרשה, 
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  המסקנ

מכל מה שביארנו בפרק זה מתקבלת המסקנה, שבתיאור הבריאה שבפרשת 
הבריאה הראשונה, מוזכרים גם תהליכי הבריאה שהיו עוד לפני ששת ימי 

תו היום של ששת ימי ועליהם נוסף בכל יום ויום מה שהיה באובראשית, 
בששת מה שהיה את הפרשה השניה מתארת בפרטות  בראשית, לעומת זאת,

  דברים שהיו לפני ששת ימי בראשית, ימי בראשית, אך אין מוזכרים שם
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  'ז פרק

  ומסקנות סיכום
  

  ראשי פרקים:

  םסדר הדברי  הצגת המודל החדש  הקודמים תקציר מסקנות הפרקים

  

  תקציר מסקנות הפרקים הקודמים

, ונסביר את הקודמים הפרקים מתוך בידנו שעלו מסקנותהאת  בקצרה נסכם בפרק זה
  : המודל המתקבל מתוך כלל הדברים

 זריחה שהיתה כך על מורה הראשון ביוםהמופיע " ערב" הביטויש ,ביארנו בפרק א'
 קודם זמנים סדר שהיה ל"חז דברי עם מתאים זה דבר, הראשון ליום קודם עוד ושקיעה

ומכך יש להסיק ששת ימי בראשית הם שלב מסויים בבריאה ולא  ,בראשית ימי לששת
  תחילת הבריאה,

 מורה עשיה לשוןובין לשון ב.ר.א, ש ה.ש.ע לשון עמדנו על ההבחנה שבין לשון בפרק ב'
לכן לגבי ששת ימי בראשית מופיעה לשון ו, בריאהתחילת  על ולא והשלמה תיקון על

 והבאנו זאת בשם, מקודם כבר היתה הבריאהכי  '",ה עשה ימים ששת כי" -עשיה
 שלפני תקופהה הוא הבריאהשלב ש ביארנו ז"ועפ, ל"שד פירושמ וגם, הקדוש ח"האוה
  , בראשית ימי היה בששת העשיה והתיקון הסופי ושלב, בראשית ימי ששת

 הביטוי שמופיע מקום בכלעמדנו על הביטוי "ויאמר אלקים", וביארנו ש בפרק ג'
והוכחנו זאת מ"ויאמר אלקים" , מקודם כבר שהיה דבר לתאר חוזר זה" אלקים ויאמר"

שבפרשה זו  המקומות בכלש ביארנוו, החזקונישם  ש"כמו שנאמר בענין בריאת הרקיע
  , לכןקודם  שהיה דבר לתאר חוזר" אלקים ויאמר" הביטוי

, נהיהאכן  שהדבר להורות רק בא אינושבפרשה זו " כן ויהי" הביטויביארנו ש בפרק ד'
 כבר היה לפניו כתובש שמה מורהלהפריד בין התקופות, וביטוי זה ע"מ בא  הוא אלא

מה שמופיע אחר ה"ויהי כן" רק ו ופירושו "וכבר היה כן", ולא בו ביום, קדומה בתקופה
  הוא מה שהיה בו ביום,
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  וביארנו שאין זה, מהימים בחלק והעשיה הציווי בין שיש כפילויות על הערנו בפרק ה'
המעשה הראשון היה  ,נפרדים מעשים שני על מדבר אלא שהכתוב, ביאור תוספתל בא

  קודם לששת ימי בראשית, והמעשה השני הוא שהיה בששת ימי בראשית, 

 הן עוסקת הראשונה הבריאה פרשתש וביארנו, הפרשיות בכפל עסקנו בפרק ו'
 זאת לעומת ,הימים בששת שהיו דבריםב והן בראשית ימי ששת קודם שהיו דבריםב

  .בראשית ימי בששת שהיה מהב רק עוסקת השניה הבריאה פרשת

  החדש הצגת המודל

   רת:מסוד מתקבל ע"פ דברינו בצורהכעת נציג את המודל ה

נכנה אותם "שלב הבריאה" , שוניםאת תהליך הבריאה לשני שלבים  התורה מחלקת
  ו"שלב העשיה", 

בשלב הבריאה מציין את כל התקופה שקדמה לששת ימי בראשית,  "שלב הבריאה"
יבשה, בע"ח ואדם, אך - התחילו תהליכי בריאה של דברים שונים, אור, רקיע, ים
  השלמתם של תהליכי בריאה אלו היה רק בשלב העשיה,

בתקופה  ההשלמה הסופית של הבריאה, דבר זה היהמציין את שלב  "שלב העשיה"
  מאוחרת יותר, היו אלו ששה ימים שבכל אחד מהם נשלם אחד מתהליכי הבריאה,

בפרשת הבריאה הראשונה, התורה מתארת את תחילתם של התהליכים כפי שהיו 
בשלב הבריאה, דברים אלו הם מופיעים לרוב בסגנון של "ויאמר אלקים", על זה 

רה בכל ענין וענין את מה שנעשה בו בשלב העשיה, דהיינו באחד מהימים מוסיפה התו
  של ששת ימי בראשית,

מה שהיה בשלב העשיה, ואינה מדברת ת הבריאה השניה מספרת ביתר פירוט על פרש
  במה שהיה בשלב הבריאה שקודם ששת ימי בראשית,

  סדר הדברים

ע"פ הסדר הראשונה כתובים בפרשה שאין הדברים , שלפי כל הדברים הללו יוצא
הכרונולוגי, כי בודאי שלב הבריאה של הצמחים או האדם קדם לשלב העשיה של האור 

  או הרקיע, אף שכתובים אחריו, 

הסדר שהיה בששת ימי בראשית, ביום נושאים, ע"פ אלא הדברים מסודרים לפי 
ל יום הקדימה הראשון נשלם ענין האור, ביום השני נשלם ענין הרקיע וכו' וכו', ובכ

התורה לספר את התהליך שקדם לאותו הענין ב"שלב הבריאה", והוסיפה עליו מה 
  שנשלם באותו היום,  

תורה לא גילתה דבר דבר נוסף, דהיינו, שהר לשים לב, שע"פ דברים אלו מתבר יש
 בו היוסדר ה הכל מסודר ע"פאלא  ,בשלב הבריאה בקשר לסדר בו התרחשו הדברים
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שבשלב הבריאה נבראו הבע"ח לפני  כבר ייתכןימי בראשית, והדברים בששת 
או שהיו הרבה תהליכים שהתרחשו במקביל זה הצמחים, או המאורות לפני הרקיע, 

  לזה, 

 התיאור עם בתורה המופיע הבריאה תיאור את להשוות דבר זה חשוב מאוד בבואנו
 לתאם לנסות צורך שום לנו איןמתברר, שכי לפי דברינו , הטבע חכמי מדברי המתקבל

 חכמי מוצג ע"ישהוא  כפי הדברים סדר ביןבתורה ומופיע  כפי שהוא בין סדר הדברים
 שבכל אלא, המעשה ימי בששת שהיו המעשים סדר לפי כתוב שבתורה הסדר כי, הטבע

מתארים זאת חכמי הטבע לעומת , אליו שייךה התהליך תחילת אליו הוקדם ודבר דבר
 למצוא אלא ולכן אין מוטל עלינו"בשלב הבריאה", באמת את סדר הדברים כפי שהיה 

, הטבע חכמי דברי פ"ע המתקבל התיאור ובין בתורה המופיע התיאור בין התאמה
  ,צורך לנסות ולתאם את סדר הדבריםלנו כל הבא, אך אין  בחלק נעסוק ובזה
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  חלק

  שני
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   תוכן הפרקים:

  פתיחה לחלק שני

  ב)-א ,פרק א( הוובהו ת בראשית, -'א פרק

  ה)-(ג בריאת היום והלילה -'ב פרק

  ח)-בריאת הרקיע (ו-'ג פרק

  י)- בריאת הים והיבשה (ט-'ד פרק

  יג)-בריאת הצמחים (יא-'ה פרק

  יט)-(יד בריאת המאורות - פרק ו'

  כג)-(כ בריאת בעלי החיים הימיים והעופות-פרק ז'

  כה)-(כד בריאת בעלי החיים היבשתיים-ח' פרק

  לא)- (כו בריאת האדם-ט' פרק

  ג)-(פרק ב א יום השבת-'יא פרק
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  פתיחה לחלק שני
 את פרטנית בצורה נבאר, כסדר הראשונה הבריאה פרשת פסוקי יתבארו זה בחלק

 חכמי לדברי התייחסות גם יכלול הביאור', א בחלק שייסדנו העקרונות פ"ע הפסוקים
  , הטבע

שבפרשה זו,  הפסוקים שלהבסיסיים  וההבנה הקריאה באופן בעיקר נתמקדבחלק זה 
    ,'ג בחלקביסודיות להלן  יותר יתבארו אך הרבה מהעניינים
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  ' א פרק

  )ב-א ,פרק א'( , תהו ובהובראשית

  

֖ית א ֵראׁשִ א ּבְ ָר֣ ַמִ֖ים ֵא֥ת ֱאלִֹה֑ים ּבָ ָ ֶרץ׃ ְוֵא֥ת ַהׁשּ ֶרץ ב ָהָאֽ  ְוָהָא֗
ְיתָ֥ה הוּ֙  ָהֽ הוּ  ֹת֨ ךְ  ָובֹ֔ ׁשֶ י ְוחֹ֖ ֵנ֣ ים ְו֣רּוחַ  ְת֑הֹום ַעל־ּפְ ֶפת ֱאלִֹה֔  ְמַרֶח֖

י ֵנ֥ ִים׃ ַעל־ּפְ ֽ   ַהּמָ
  

  ראשי פרקים:

  שממה -ובהו" "תהו  הארץמהי   דברי חכמי הטבע  פירושו- ברא" "בראשית
"ורוח   סיוע מדברי ספר "אבן משה"  קרקע הים -"תהום"  וחשך על פני תהום

  דברי חכמי הטבע  בעקבות המפרשים  פירושו - על פני המים"אלקים מרחפת 
  לסיכום הדברים  מקורות נוספים-"המים אידיים"

  

   פירושו- "ברא בראשית"

 כך כפשוטו לפרשו באת ואם: "רש"י ל"וז, סמוך הוא" ברא בראשית"מפרש ש י"רש
 המקרא בא ולא... וחשך ובהו תהו הארץ היתה -וארץ שמים בריאת בראשית, פרשהו

  עכ"ל,  "קדמו שאלו לומר המקרא סדר להורות

  ,  סמוך הואכתב ש"בראשית"  בפירושו ע"האבדעת  גם

 יוצא כ"דא ,ז"ע הקשושאף  , וישוסברו שאינו סמוך שחלקו ע"ז מפרשים יש אך
(עי' , דחוק הלשון וגם, אגב בדרך אלא בתורה הוזכרה לאבעצמה  הארץ שבריאת

שא"א לומר  הלא גם רש"י נימק דבריו, והביא הוכחותאך מאידך, באברבנאל), 
  , לכל שהשמים והארץ קדמו

  שאלו ואלו דברי אלקים חיים,  אולי ניתן ביאור, שבו יתבררנראה שו

פרשת  בפתיחת לעומת הלשון המופיע ב.ר.א המופיע כאן כשנדקדק בלשון והוא
 ביום בהבראם והארץ השמים תולדות אלה: "ה.ש.ע לשון מופיע , שם'ב שבפרק הבריאה

 שלב ,שלבים שני היו וארץ שמים שבבריאת מזה ונראה", ושמים ארץ אלקים' ד עשות
  , העשיה ושלב הבריאה
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בריאה של שמים וארץ  רק היתה להיתחשמ הכתוב, כוונתזו, יש לבאר ש ע"פ דרך
 א"כו, תיקוןהו העשיה באה יותר מאוחרבשלב רק ו, שלםבאופן ראשוני שאינו  דהיינו

 שהוא ולא נצטרך לומר ,"בהתחלה"אמנם  פירושו" בראשית"מילת נוכל לומר, ש
השמים והארץ קדמו לשאר ש להורות הכתוב באלא מאידך גיסא, באמת  אך ,סמוך

וכמ"ש רש"י, אלא שתחילת הסיפור הוא מהשמים והארץ שלנו, ובזה בא  הדברים,
השמים והארץ רק במצב של בריאה, דהיינו בריאה שמתחילה היו  הכתוב להודיע

אלקים את  ברא: "בראשית ראשונית שאינה מתוקנת כל צרכה, וזה משמעות הפסוק
וזה מש"כ  ,וןקיתהיה ה בסוףל רקו האיבר היתה רקבהתחלה ש השמים ואת הארץ",

 שלבים שנימחולק ל היה הבריאה תהליךבזה ש לרמוז הכתוב ובא שניה,בפרשה 
   עיקריים,

  דברי חכמי הטבע

 דעת פיכ א"כדוה היווצרות סדר בקצרה את לפני שניגש לפירוש הכתובים, נביא כאן
  : הטבע חכמי

  בתחילה כדור הארץ לוהט ומותך לחלוטין,  מליארד שנים,  4.5- לפני כ נוצר א"כדוה
 פני על קרום להיווצר שיתחיל בכדי מספיק התקרר א"שכדוה עד ארוכה תקופה עברהו

(אם כי יש לציין שיש רבים הסבורים שלא היה שלב שהיה כולו מותך בו  ,א"כדוה
 צטברו כמויות גדולות שלה) מותך א"כדוה היה בה( התקופה אותה כל במשך ,זמנית)
או , אסטרואידיםשביטים או  י"ע , מים אלו הגיעו כנראהא"כדוה סביבתמים ב

  מתוך כדור הארץ הלוהט,כגזים שנפלטו 

 גםודבר זה היה , א"כדוה פני על להיקוות יכלו לא המים בגלל החום העצום שהיה אז,
, עליו להיקוות יכלו בהתחלה לוהט מאוד והמים לא היה כי הוא ,הקרום שנוצר לאחר

 ירד הקרום של שחומו לאחר רק, מיד מתאדים היו בו נוגעים שהיו מים כלו
וכך נוצרו  ,פניו על להיקוות המים התחילו אז, מעלות ממאה פחות של לטמפרטורה

   האוקיינוסים,

  מהי הארץ

  לביאור הכתובים,  כעת נעבור

היווצרותו של  עם בתורה מוזכרתה" ארץ"הבריאת  את לזהות ישבאופן פשוט ש נראה
את השמים יש לזהות עם האטמוספרה, שג"כ כבר החלה להיווצר ו, הארץ כדור קרום
   ,תה העת, וזה יתבאר להלן בפרק ג' העוסק בבריאת הרקיעבאו

  שממה  - ובהו" "תהו

  "? ובהו והארץ היתה תהו" מה הפירוש
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גם  פירשו זהבאופן , וריקה שוממת , כלומר"וריקניא וארעא הות צדיא"תרגם  אונקלוס
  .ם"והרשב, ע"האב, י"רש

 של התהו ובהו היתה הארץשבשלב זה  ,לפרשאצל המפרשים מקובל והנה אמנם 
של תיאור זה  כך, ואדרבה לפרש צורך שום אין פשט פ"שע מוצפת במים, אך נראה

 מתיושב וזה יותר, ממים גםו יותר מתאים למצב בו הארץ ריקה מכל דבר,"תהו ובהו" 
  וכן ראיתי שפירש גם הרב משה רט,", ובהו תהו" בלשון

  וחשך על פני תהום

  וגם מהו פשר הביטוי "על פני תהום"?? חושך היה מדוע"וחשך על פני תהום" 

בפרק ואדרבה, אור,  חשך ולא  דוקאהיה  לומר שבהתחלההכתוב  נראה שאין כוונת 
  שהאורה היתה תחילה, ע"פ המדרש הבא נבאר 

 בהתחלהשע"פ דברי חכמי הטבע שהזכרנו לעיל,  יפהבאר נראה שהדבר מת אלא
שלב בהרי א"כ, ו, ונוזלית גמה לוהטתמכולו עשוי מותך ו ההיהוא  ,א"כדוה נוצרכאשר 

שרוב האור הנפלט מן המגמה  ,(אם כי יש לציין ,כדור הארץ פולט אור מעצמו היה זה
הוא באינפרא אדום ואינו נראה לעין, אך יש גם מעט אור נראה, מדברי פרופ' מ. 

  פודולק), 

 אלא דוקא "חושך על פני תהום"של  בכל אותה תקופה, גם טרם היתה מציאותלפ"ז 
 אז "אקרום כדוה ורק כאשר נוצראור שבקע מהתהום בעצמו, "אור על פני תהום", היה 

  ,"חשך על פני תהום" הינה

  קרקע הים - "תהום"

   ?"תהום" מה פירוש המילה

  ,  קד מזמור בתהילים ים"המלב פירש וכן, הים קרקע הוא" תהום"ש ן"הרמבכתב 

המים על פני לא היו  להיתחשמ מכיוןכי , לפי דרכנומאוד  ג"כ מתאים זה שדבר נראה
לא  עדיין כי,  עצמה הים קרקע פני על החשךק ממים, והיה יהים ר היה ממילא ,הארץ

  , בתהום מיםה היו

הדבר מתבאר  אף שבחלק מהעולם יש יבשה,בשם "תהום"  כדוה"אכל  ומה שנקרא
קרום  אין היבשותשבאר נ להלן במלאכת היום השלישי, ששם מתוך מה שנכתוב

, לכן נראה ע"ג הקרום בשלב מאוחר יותר דבר נוסף שנבנההם אלא  עצמו,בכדוה"א 
  . עבור קרום כדור הארץ המתאים ביותרשהשם "תהום" הוא 

  דברי ספר "אבן משה"סיוע מ

שפירש  ,הפרשניםן מ הצלחתי למצוא לאחדלא  ,הרבה זמןלא אכחד, שבמשך ואמנם 
א שמה שנאמר "חושך על פני תהום", רצה לומר שהארץ עצמה נעשית חשוכה ושל
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כתב קרוב מאוד לדברים  "אבן משה"בספר ש תהיה מאירה מצד עצמה, עד שמצאתי
היינו כי כמו שהוא ית' עמיה שרא דף ו): "..מהדורא תניינא, ( אלו ואעתיק לשונו

נהורא ככה העפר הוא האדמה היה ראוי להיות מאירה בעצמה כאבן הספיר 
  ..",  וכעצם השמים לטוהר

 ,וסב על והארץוחשך מ: "וחשך על פני וכו' מלת ן זה יותרואח"כ בדף י ביאר עני
, והענין הוא כי חושך עצם ענינו הוא אך העדר היינו שהיא יצאה על אופן חשוך

ואלו היתה הארץ אצולה באופן שלימות כפי מקורה ית' היתה היא האור 
העפר עכור  ד..וע"כ יצא יסוכנ"ל, אבל כי חסר ממנה ענין זה עצמה מלאה אורה

  וחשוך נעדר האור.." עכ"ל,

היתה  יותר, כי באמת הפירוש אף מרווחלפי דברינו מאוד לדברינו, ו הדברים מתאימים
דבר  פני כדור הארץ,עדיין נקרמו לא ש , דהיינו כל זמןיעצמ הארץ מתחילה בעלת אור

    וגם יותר מובן מדוע כתבה התורה פרט זה, יותר מיושב בלשון הפסוק,זה 

  פירושו  - "מרחפת על פני המים רוח אלקים"ו

  "? אלקים רוח"של  הפירוש מה"ורוח אלקים מרחפת על פני המים", 

 כאן פירשו המפרשים רוב אמנם", רוח" ללשון אפשריות משמעויות כמה במקרא יש
 אפי על מנשבא' ד קדם מן ורוחא" אונקלוסגם  תרגם וכך, שבתמנה לרוח הכוונהש

  ,חזקה לרוח כינוי שהוא המפרשים כתבו" אלקים רוח" והביטוי", מיא

  ?מה הכונה "מרחפת על פני המים"ו

כוונת "כ וא, באויר ולא היו על הארץ המים היו זה בשלב, מקודם שכתבנו מה לפי
  באויר, רוח היתה מרחפת על פני המים המצוייםההכתוב ש

(יש לציין, שע"פ הפירוש שכתבנו, נתיישבה השאלה, מדוע בהתחלה נאמר "על פני 
ובאמת שבגלל קושיה זו כתבו חלק מהמפפרשים ", המים" וכעת "על פני תהום

  ש"מים" האמורים כאן הם מים העליונים, והבאנו דבריהם בסמוך)

  בעקבות המפרשים

שמדובר כאן על המים שהיו פירשו אלא  יש לציין, שאף שרוב המפרשים לא פירשו כן,
   :יהםדברונביא כאן , קרוב לדברינו שפירשו מפרשיםוכמה  כמה יש מ"אך מ  על הארץ,

 הנה ,ימים קרא המים ולמקווה גם אמר ..ולפיכך ":)ל פרק ב"ח נ"מו(כתב  ם"הרמב
 אשר זה אינו המים פני על בו האמור הראשון המים אותו כי בפירוש לך אמר

  ,"האלה המים הוא ומקצתו, האוויר מעל מסוימת בצורה נבדל מקצתו אלא, בימים

  , העליונים מים הם מים האמורים כאןהש פירשו והאלשיך האברבנאל
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: ל"וז, אידיים ועומדים באויר המיםבשלב זה היו ש דברינול קרוב ממש פירש המלבי"ם
 נוגעת הקן על כיונה מרחפת במדרש ש"וכמ, המים פני על מרחף ההי הרוח ויסוד"

 והמים, להתפשט דרכו שהאויר בם שוכן והאויר אידיים המים שהיו, נוגעת ואינה
  ,"נוגעים ואינם נוגעים האידיים

  דברי חכמי הטבע

 איטית התקררות"): "האדן" ערך מתוך ויקיפדיה( הטבע חכמי לדברי מעניין לציין כאן
 בעננים מוקף היה הארץ וכדור, מים של התעבותם את איפשרה הקרום של

 שנמשכו עזים גשמים והמטירה ענק סופות חוללה נוספת התקררות. כבדים
  ".  שנים מיליוני

  מקורות נוספים- "אידייםהמים "

מצאנו כמה כבר חדש, ו אינו דבר כ"כ "אידיים" דבר זה שהמים היו בתחילה ואמנם,
  זה: ה מקורות התומכים בדברוכמ

ב), וז"ל המדרש: "אל , ה בראשית פרשה(ראשון לכולם הוא במדרש בראשית רבה 
ל העולם כלו מקום אחד, רבי יודן בשם רבי לוי ורבי ברכיה בשם רבי שמעון אומר, כ

נחות ומשל לעשר נודות נפוחות ממים במים ואתה אומר אל מקום אחד, אתמהא, 
בטרקלין נצרך המלך למקומן מה הוא עושה להן, מתירן ומוציא את רוחן 

 על מי בראשית וסלקן בים אוקיינוס ומסלקן בזוית אחד, כך דרך הקב"ה
  הדא הוא דכתיב הן יעצר במים ויבשו וגו', ודורך על במתי ים" ע"כ. 

שהמים היו ספוגיים ולכך היו ממלאים וראיתי בפירוש עץ יוסף שכתב: "ור"ל 
ועתה עצרן ה' והוציא הרוח לחוץ ונמצאו  העולם ע"י הרוח שהיה מעורב בהם

  עט שיעורן ונכנסו באוקיינוס",המים כבושים ונתמ

המסתבר : ")222ג, (טפסיר רס"ג עמ' רס"כעין אלו כותב גם דברים אח"כ מצאתי ש
ביותר הוא איפוא שבראשית הבריאה היו המים יותר דקים ממה שהם 

עכשיו, והיו מגיעים לרקיע, וכשרצה אלקים שייקוו, נקבעו ונתעבו, וקבלו את 
  " עכ"ל,הגזרה שבה אתה רואה אותם כיום

  הדברים סיכוםל

פני  היא לקרימתהכוונה המוזכרת בכתוב שבריאת הארץ , זה התבאר לנו מתוך פרק
בתקופה ר הארץ והמצב ששרר בכדאת  של התוהו ובוהו, משקף התיאור ,כדור הארץ
ץ היתה ריקה מכל דבר, גם ממים, כי , בשלב זה הארשאחר קרימת פני הכדורהראשונה 

  ב של אדים, באויר במצוהם היו  ,ארץה ם טרם יכלו להקוות על פניה

ימים כים להבנת מלאכת הלו נצרהלפרטים הכי  בתיאור זה,הכתוב האריך  ולא בכדי
 הכתוב מתייחס אליהםם שהמרכזיי אחד המאורעותמה שנבאר להלן,  הבאים, כי ע"פ
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מלאכת עם  מאורע זהויש קשר ל, ץאל פני כדור הארמן האויר ירידת המים שלב  הוא
  שלושת הימים הראשונים,
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  'ב פרק

  )ה-ג( בריאת היום והלילה
  

אֶמר ג י ֱאלִֹה֖ים ַוּיֹ֥ ְיִהי־ֽאֹור׃ ֑אֹור ְיִה֣ ְרא ד ַוֽ ים ַוּיַ֧  ֶאת־ָה֖אֹור ֱאלִֹה֛
י־֑טֹוב ל ּכִ ֣ ְבּדֵ ים ַוּיַ ֥ין ֱאלִֹה֔ ְך׃ ּוֵב֥ין ָה֖אֹור ּבֵ ׁשֶ א ה ַהחֹֽ ְקָר֨ ים ַוּיִ  ֱאלִֹה֤

ךְ  ֔יֹום ָלאֹור֙  ׀ ׁשֶ ָרא ְוַלחֹ֖ ְיָלה ָק֣ ֶרב ָל֑ ְיִהי־ֶע֥ ֶקר ַוֽ ְיִהי־בֹ֖ ד ֥יֹום ַוֽ   :ֶאָחֽ

  

  ראשי פרקים:

"וירא  דברי חכמי הטבע  מהו אותו האור -אור" "יהי  נבראת תחילה האורה
"ויהי  בעקבות המפרשים   אור טובלעומת אור סתם   דברי המפרשים - ..ויבדל"

 -"וירא ..ויבדל"  הביטוי "ויהי אור" מחלק בין תקופות שונות  "ויהי כן"אור" ולא 
  התארכות היממה -דברי חכמי הטבע  וההבדלה הערבוביא  דברי המפרשים

   היממה להתארכות הגורם - דברי חכמי הטבע  ביאור ענין הערבוביא וההבדלה
מדוע   ומשמעותה השמותקריאת   הקשר בין "האור כי טוב" ובין "ויבדל אלקים"

    הראשון ביום התקופות חלוקת  אחד" ולא "יום ראשון" נאמר "יום
  

    נבראת תחילה האורה

  "ויאמר אלקים יהי אור"

   וארץ או להפך, לשמים הוא קדם אםמחלוקת במדרש בענין האור, ה יש

 למלך משל ,תחילה נבראת האורה אומר יהודה' ר): "ג פרשה( ר"בהכי איתא במדרש 
 היאך לידע ופנסים נרות הדליק ,עשה מה ,אפל מקום אותו והיה פלטין לבנות שבקש

 העולם אומר נחמיה' ור, תחילה נבראת האורה כך ,)יסודות-( תימיולוסים קובע הוא
  ,ובמפרשים המדרש בהמשך ש"עיי.." תחילה נברא

 משה כתב דברים הרבה) "כב, טו פרשה( רבה שמות במדרש כ"ג איתא יהודה' ר וכדעת
 וארץ שמים משברא בראשית ממעשה מוצאים אנו, ופרשם דוד עמד סתומים בתורה

 מאחר פרשו ודוד]' הארץ ואת השמים את[ אלקים ברא בראשית' שנאמר האור ברא
 הרי' כיריעה שמים נוטה' והדר' כשלמה אור עטה' שנאמר, שמים ברא האור שברא
   ע"כ המדרש, ",שמים ברא אור משברא למדנו
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 ממזמורגם  זה דבר וכדמוכח,  קדם שהאור לומר מדרשע"פ ה גדול סמך בידינוא"כ יש 
 בטרם עוד, מקודם שהיה דבר לפרש חוזר" אלקים ויאמר"ש ל"צ ז"ולפ, בתהילים' קד

עוד לפני ור"ל , וכבר אמר אלקים -ירוש "ויאמר אלקים"ופ ,וארץ שמים בריאת שהיתה
  "בראשית ברא אלקים",

 דבר על מדבר "אלקים ויאמר" זו, שהביטוי הבנה לבסס הארכנו) ג פרק א בחלק( ולעיל
    ,ק"והרד ע"האב, החזקוני מדברי שם הרבה סמוכות לדבר זה, והבאנו ,קודם שהיה

   אורהאותו מהו  - "אור יהי"

  ? האור אותו מהו להבין יש"ויאמר אלקים יהי אור ויהי אור", 

: ה בפסוקבסמוך  כתוב שהרי, לאור השמשהיא אן כהכוונה  הפשט, נראה שע"פ דרך
 אור הואהמדובר  שהאור משמע כ"וא", לילה קרא ולחשך יום לאור אלקים ויקרא"

   שמקורו כידוע מהשמש, ,היום

 שהרי ,השמש של היווצרות על מדבר" אור יהי" מאמרנראה ש ,פשטה פ"ע נראה כ"או
  אור היום,זהו בעצם  השמש אור

שהמאורות נבראו כבר ביום  .יב חגיגה במסכת בגמרא חכמים דעתל מתאים זה דבר
כתנאי אור שברא הקב"ה ביום ראשון אדם צופה ומביט בו ", וז"ל הגמ' שם: הראשון

מסוף העולם ועד סופו דברי רבי יעקב וחכ"א הן הן מאורות שנבראו ביום ראשון ולא 
  , "נתלו עד יום רביעי

רוש אמרו יובפ"ח"ב פ"ל): (ם לעיקר, וז"ל הרמב"ם במו"נ הרמב"גם כדעה זו תפס 
הן הנזכר בתורה שנברא ביום ראשון, אמרו בזה הלשון  החכמים בבראשית רבה באור

הן מאורות שנבראו ביום ראשון ולא תלאן עד יום רביעי הנה כבר בא הבאור בזאת 
  ,הכונה"

אשון ובין בריאת להלן ביום הרביעי יתבאר היחס שבין בריאת האור שביום הר
  ומדוע כאן הוזכר "אור" ולא הוזכרו המאורות עצמם, המאורות המוזכרת ביום הרביעי,

  דברי חכמי הטבע

  , א"כדוהשנוצר  קודם עוד נוצרה השמשש הטבע חכמי דעת

 אור הוא האור כי, הכתובים פשט עם מסכימים שהדברים מתבאר שכתבנו מה ולפי
  ,הארץ לבריאת אכן קדמה אוהי השמש

(יש שרצו לומר שהמאמר "יהי אור" רומז על המפץ הגדול, אך לענ"ד אין זה דרך 
לפי דרכנו, התורה כלל לא מדברת וע"ז הרב משה רט, כבר פשוטו של מקרא, וכן העיר 

   על השלב הזה) 

  דברי המפרשים -""וירא ..ויבדל
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  ויבדל אלקים בין האור ובין החשך",  ור כי טוב"וירא אלקים את הא

הקשר בין "וירא אלקים את האור כי טוב", ובין "ויבדל אלקים בין האור ובין מה 
  החשך"?

 רשעים בו להשתמש כדאי שאינו ראהו אגדה לדברי צריכים אנו בזה אף: "י"רש כתב
 שיהיו ולחשך לו נאה ואין טוב כי ראהו, פרשהו כך פשוטו ולפי, לצדיקים והבדילו

  ,.."בערבוביא משמשים

 הכתוב שדרך, י"לרש ליה קשיא דהוה: "י"לרש קשה היה מה ביאר א"גו בספר ל"המהר
, ויבדל טוב כי אלקים וירא כתיב וכאן, מעשה גמר אחר טוב כי אלקים וירא לכתוב

 במה ההבדלה ענין תלה איך, וקשה, ויבדל טוב שהוא ה"הקב שראה מפני ומשמע
   ,.."למדרש צריכים אנו ולפיכך? טוב שהוא שראה

 בענין יראה כן שאם.." :נכונים שאינםוכתב על דבריו  ,י"רש עלנחלק  ן"הרמב ואמנם
 כי אותו ראה אור והיה אור יהי אלקים שאמר אחרי כי שיאמר ,חדשה ועצה המלכה

", היותו עד דבר של טיבו ידע שלא באדם כענין ,החשך ובין בינו הבדיל ולכן הוא טוב
, זה עם זה מקושרים הפסוק חלקי שני אין דבריו ולפי, אחר באופן ן"הרמב פירש ולכן

  ,הופמן צ"הרד ן לפירושוכ ,הספורנו לפירוש גם הוא וכןוהם שני דברים נפרדים, 

רש"י,  כמו שפירש ו( ותוצאה סיבה על כאן מדובר איןש ,זה כעיןג"כ בסמוך  נפרש אנוו
, זה אחר בזה שהתרחשונפרדים  דברים שני על אלא), הבדיל שהאור טוב שראה שבגלל

  ולא בכדי נסמכו ביחד באותו פסוק. קשר בין הדברים, מ"מ באמת ישנבאר שאנו  אך

  אור טובלעומת אור סתם 

   "וירא אלקים את האור כי טוב",

מבאר שהביטוי "כי טוב" רומז על כך ת יצחק (שער שלישי, מאמר ראשון) דיבספר עק
שמתחילה לא היה הדבר כן: "..כי על כן אמר וירא אלקים את האור כי טוב כלומר 

  למי שהיה חסר ממנו ראשונה..",שכבר הגיע מציאות שלם 

הוא אור האמור כאן  "אור"שה לעיל פירשנו כברלבאר הדברים, דהנה שיש ונראה 
עת בה החלה להיווצר שבלעיל,  ביארנו עוד,  א"כדוהשנוצר  לפני עוד א נבראווה ,היום

  הצטברו מים רבים סביבות כדור הארץ עד שכיסו את עין השמש, הארץ, 

המים על פני  את האור כי טוב" התקיים כאשר  ירדו עפ"ז נראה שהפסוק "וירא אלקים
אז היה האור  כאשר נסתלקו העננים ואדי המים מן האוירממילא דור הארץ, כ

ונרמז בזה שהיה לפני כן שלב  בבהירותו, וע"ז נאמר "וירא אלקים את האור כי טוב",
   שלא היה נראה האור כראוי,

  בעקבות המפרשים
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האור היה שלב שהוא  כבר במפרשים מפיע רעיון זה, שגם אחר שנברא, שלציין מעניין
   להאיר:מפני שהיה איזה דבר שחסם את האור מ לא יכל להאיר היטב,

לפ"ז מדוע היה  להסביר ראשון והוצרךכבר בתחילת היום ה הרד"ק סבר שהאור נברא
"האור כבר היה בשמים..אלא שלא היה מאיר על פני  :בתחילה חשך על פני תהום

    ,תהום, שלא היה ראוי לקבלו.."

החזקוני: "קודם נטיית שמים היה אורו של הקב"ה מלא כל העולם  בסגנון אחר כתב
הום..על כן צוה יהי תוכשנטה שמים כיריעה אז היו השמים חוצצין בין האור ובין ה

  אור.." עכ"ל, 

  "ויהי כן" "ויהי אור" ולא

 שלא לפי ימים בשאר כאמור כן ויהי אמר לא" :ן"הרמב ע"פ דברי יש לחזק פירוש זה
  ", בראשית מעשה כשאר הימים כל הזאת בתכונה האור עמד

 שאינוסתם,  אור בהתחלה האור שהיה מה כי, לבאר זאת גם ע"פ דברינו שיש ונראה
, ולכן כתב בתחילה "טוב כי" להיות האור נשתנה כ"אח כי, עמד לא זה מצב -טוב אור

, ולהיות טוב מצב האור להשתפרעתיד  כי עוד להורות שמצב זה לא עמד,"יהי אור" ו
  ,"וירא אלקים את האור כי טוב"אח"כ אמר כמו שנו

   הביטוי "ויהי אור" מחלק בין תקופות שונות

  ",אור ויהי" נבאר ענין נוסף בקשר למה שכתוב

של  פירושו שאין וכתבנו, שבכל הימים "כן ויהי"ה ענין את ביארנו ד פרק א בחלק לעיל
שכבר  ל"רו, כן היה שכבר פירושו, "כן ויהי" אלא, נהיה אכן שהדבר  רקביטוי זה לומר 

, ם"המלבי שופירמגם ר זה בד והבאנו, ועשינו סמוכות לדבר זה,  היה כך עוד קודם
וביארנו שביטוי זה נועד להפריד בין , המקומות בכל לפרש ישכך  לדעתנוכתבנו שו

  תקופות שונות,

 צריך לפרש גם כאןש נראה והיות והביטוי "ויהי אור" נראה מקביל לביטי "ויהי כן"
 וארץ שמים בריאתל , דהיינו עוד קודםכבר אור היה שכבר, פירושוא"כ ו, זו במשמעות
היה האור, והפסוק "וירא אלקים את האור כי טוב" מציין את  לפני כן כבר שהוזכרה

שאז היה ניכר האור  השלב שאחר בריאת הארץ ואחר ירידת המים על פני כדור הארץ,
  קונו,בטובו ובתי

עפ"ז נראה, שיש להציע הסבר פשוט לשאלה, מדוע נאמר כאן "ויהי אור" ולא "יהי 
  כן"? 

כי כפי שכתבנו, הביטוי "ויהי כן" נועד להפריד בין התקופה שלפני ששת ימי המעשה 
לבין ששת ימי המעשה, וגם כאן הביטוי "ויהי אור" בא להפריד בין תקופות, אלא 
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תקופות אחרות ששתיהן קודם ששת ימי המעשה, ולכן שכאן מדובר על הפרדה בין 
       נשתנה ביטוי זה, ע"מ שלא להשוות הפסקה זו עם שאר ה"ויהי כן".

  וההבדלה הערבוביא

  " החשך ובין האור בין אלקים ויבדל"

   ?זו הבדלה מה פשר להבין יש

 משמשים שיהיו ולחשך לו נאה ואין טוב כי ראהו ,פרשהו כך פשוטו ולפי" י"רש כתב
  ", בלילה תחומו ולזה ביום תחומו לזה וקבע בערבוביא

 מזה זה מובדלים והחשך האור הרי ?זו ערבוביא של מה הפשר גם דבר זה אינו מובן, אך
  ?יל ביניהםהבדל ךיהיה צורשעד   ערבוביא הםיניב שייך מובן ובאיזה, עצמם מצד

 האור שעותין ב ערבוביא היא זו שערבוביא ,י"רש בכוונת פירש מזרחי אליהו' ר והנה
 בזמן פעם אלא קבוע אחד כל זמן היה שלא .בערבוביא משתמשים שהיו: ", וז"לוהחושך

 והעדרו ביום תחומו לזה שקבע זמניי הבדל ויבדל פירוש ויהיה....כך בזמן ופעם כך

   ,ל"עכ.." בלילה תחומו

' ב יום אחת שעה כגון שעות לפי ל"ר או.. בערבוביא: "חכמים בשפתיגם  כתב ז"וכעי
  .ל"עכ.." להיפוך כ"ואח לילה שעות

י נקדים כאן את דברראשית שינוי, אך  במעט אך בסגנון דומה, הענין את נבאר אנו
  ,חכמי הטבע בנוגע לאורך היממה

    התארכות היממה - דברי חכמי הטבע

 מאשר יותר גבוהה סיבובו מהירות היתה א"כדוה שנוצר בעת לפי דברי חכמי הטבע,
 של באורך רק אז היתה יממהאורך היממה קצר יותר, האז  הממילא היכמובן, ו, יוםה

  , סיבובו קצב אטמאז הוש אלא, בלבד שעות 16

 של לאורכה שנייה  של וחצי אלפית תתווסף שנים 100 שבכל באופן הוא ההאטה קצב
 24 של אורך עומדת על היממה שהיום עד הצטבר הזמן שנים מיליארדי במשך ,היממה

  .שעות

  ההבדלהביאור ענין 

כי  ,ההבדלהערבוביא ושל אותה היה עניינה של אותה  מה יותר להבין נוכל כעתאולי 
 היוי והחשך האור זמני שגם בהכרח-יותר מהיר א"כדוה סיבוב קצבש זמן כלהרי, 

  , יותר קצרים

שעות, וננסה מלא של כד' באורך  כפי שאנו מכירים אותה,היממה  את נקח אם ,וכעת
' טז במשךמהר יותר, למשל  סיבובו את משלים א"כדוהבה  במציאות זאת ליישם
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מה יגרום דבר היממה מתחלפת רק כעבור כד' שעות, הרי אך מבחינתנו , בלבד שעות
  זה?

או שני חלקי אור וא'  לכך שלעולם תהיה היממה מורכבת מג' חלקים, יגרום זה דבר
, או חשך באמצעילת היממה ובסופה יהיה אור, ותחאו שבחושך או להפך, דהיינו, 

  להיפך, שבתחילת היממה ובסופה יהיה חושך ואור באמצע, 

 שעות שמונה לאחרהנה  ,בחושך התחילה היממהלדוגמה, שנניח  ,נדגים את הדבר
יל התח שעות' ד יאחר), הלילה אמצעעדין ב הואזה זמן אף ש( אור נהיהבלבד כבר 

 מתחילה אח"כ שעות שמונה ,חושך נהיהשוב  ד' שעות לאחר שהתחיל היום היום, ו
  ומסיימת באור והחשך באמצע, באור דוקא מתחילה היא והפעם, חדשה יממה

שלעולם זמן האור יופיע בין שני זמני חשך או שזמן , שהוזכרה נראה שזו היא הערבוביא
  ביל לתקן דבר זה באה ההבדלה, בשהחשך יופיע בין שני זמני אור, ו

בלבד ולאור את זמן היום בלבד, זמן הלילה לייחד לחשך את  ,אתוכנה של ההבדלה הו
 טוב כי "ראהו וזה כדברי המדרש:משני חלקים בלבד,  באופן שהיממה תהיה מורכבת

 תחומו ולזה ביום תחומו לזה בערבוביא, וקבע משמשים שיהיו ולחשך לו נאה ואין
   .בלילה"

  היממה להתארכות רםוגה - דברי חכמי הטבע

  ?היממה להתארכות גרםו הדבר שמה לברר יש אמנם

 בעל הגורם" "):היממה אורך" ערך ויקיפדיה( הטבע חכמי דבריאת  נביא גם כאן
 עליית ,הגאות האטת הוא, מצטבר באופן היממה אורך על ביותר הגדולה ההשפעה

 את הבולם חיכוך מפעילה, כולו הארץ כדור סביב יממה בכל פעמיים, המים פני וירידת
 והשפל שהגאות לחשב אפשר, הירח במסלול הנצפים השינויים פי-על ,בהדרגה הסיבוב
 מיליון 500 לפני, לדוגמה... שנים במאה שניות- מילי 2.3-ב היממה להארכת גורמים

  .."שעות 21 רק ביממה היו, שנה

  הקשר בין "האור כי טוב" ובין "ויבדל אלקים"

 פני על המים ידתיר , היא,היממה להתארכותשגרמה  העיקרית שהסיבה, יוצאאלו  דברים לפי
  , והאטה של מהירות הסיבוב מחמת הגאות והשפלרם לבלימה ו, שזה גא"כדוה

 והנה אנו ביארנו לעיל ש"וירא אלקים את האור כי טוב" מציין את השלב בו הסתלקו המים
   מהאויר וירדו על פני כדור הארץ,

ויבדל אלקים - הקשר בין שני חלקי הפסוק "וירא אלקים את האור כי טובכעת מובן נראה ש
  בין האור ובין החשך", 

  ירידת המים על כדוה"א גרמה שתי תוצאות: 

  א. תוצאה מידית, שהאור יוכל להיראות בבהירותו, וזהו "וירא אלקים את האור כי טוב" 
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גדל, דבר שגרם להארכת זמני היום והלילה, וזהו "ויבדל ב. תוצאה ארוכת טווח, שאורך היממה 
   אלקים בין האור ובין החשך"

  משמעותהו קריאת השמות

  "ויקרא אלקים לאור יום ולחשך קרא לילה", 

 תמה: ", וכתבם"הרשב בזה תמה וכבר, השם קריאת של זה עניןמהו  להבין קשה' לכאו
   ?"יום יצירתו בשעת לאור לקרוא ה"הקב הוצרך למה עצמך על

 הדרגתי תהליךדבר שנוצר בכאן  שהיה כך על מורה השם קריאתש ,לפרש יששונראה 
 זמן וכל, בשם להקרא ראוי הוא כעת רק ולכן, לתכליתו והגיע נשלם כעת רקש ומתמשך

  , בשם להקרא עדיין ראוי אין הוא נשלם שטרם

הסופית: "והנכון, וכעין זה כתב הרמב"ן, שקריאת השם מבטאת את לבישת הצורה 
שענין קריאה באלו בכאן היא ההבדלה המוגבלת בהם כשלבשו  צורתם, וכך אמרו, יום 

  יהא תחומך ולילה יהא תחומך" ע"כ,

עד , בהדרגה ומתארכת הולכת היתה היממהש ,לעיל שכתבנומה  ע"פ דברו של פירושו
 בכדי לה והמיועד הרצוי לאורך היממה הגיעה המעשה ימי ששת של הראשון ביוםש

  ".לילה" בשם להיקרא החושך וזמן", יום" בשם להיקראראוי  האור זמן שיהיה

  אחד" ולא "יום ראשון" "יוםנאמר מדוע 

  "ויהי ערב ויהי בקר יום אחד", 

  "?ראשון יום" אמרנ ולא" אחד יום" אמרנ מדוע דקדקו המפרשים

 הדברים מן אחדש.) יב( חגיגה במסכת המבואר פ"ע הדבר את ליישב שנתין אהונר
 ויהי" מכך שכתובבגמ' שם  ולומדים זאת ,ולילה יום מדתהראשון הוא  ביום שנבראו

אמר "יום שנ מפני ,הלשון חז"ל דייקו זאת משינויש ונראה", אחד יום בקר ויהי ערב
 חלק הוא" אחד יום בקר ויהי ערב ויהי"הפסוק ש ו חז"לרשיפ אחד" ולא "יום ראשון"

, ובקר מערב מורכבה" אחד יום" של המציאות הנוצר שכעת ור"ל , הבריאה מתיאור
  ),ל"חז דייקו שמזה, לד אות ג"פ א"לפרד ובביאור ל"הרד ן ראיתי שכתבוכ(

 של תיאור הוא הראשון היום מלאכת בסיפור התורה שכתבה מה שכל, יוצא זה ולפי
 מיום מורכבתשהיא , דת הזמן הנקראת "יום אחד"ייח של למציאות שהביא התהליך

 יום" של המציאות ונוצרה זה תהליך שנשלם לאחר ורק, המתאים והרצוי באורך ולילה
  , המעשה ימי ששתשאר  ובאו התחילו אז ,"אחד

"פשט והגיון במקרא": "ויהי ערב ויהי בקר יום אחד.  כתב בפירושראיתי שודומה לזה 
  ,וארבע שעות"היממה של עשרים -ברגע זה נוצרה יחידת הזמן הראשונה בטבע

באמת לא היה זה היום הראשון, כי , יש לתת טעם נוסף לשינוי זה, שהרי לפי דרכנו
תחיל שרק יום זה הוגדר בשם יום וממנו ה, אלא ואדרבה, היו ימים רבים שקדמו ליום זה

    לומר "יום ראשון" אלא "יום אחד". המנין, ולכן לא רצה הכתוב
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  הראשון ביום התקופות חלוקת

נכתוב כאן מעט דברים ע"מ לסדר את התקופות שאליהן מתייחסת התורה ביום 
  הראשון, 

  :תקופות' לג לקוחמ ,הראשון היוםמה שנכתב במלאכת ש ,מתבאר שכתבנו מה כל פ"ע

 נוצר קרום בו השלב עד, וארץ שמים בריאת שמלפני התקופההיא  :הראשונה התקופה
 , וגם כיסו העננים את עין השמש,"תהום פני על חשך"מציאות של  התונהי א"כדוה

  .ם וארץ, וגם נבראו שמיהשמש- האור :נברא זו בתקופה

 לתחילת עדעל פני כדור הארץ ו שמשעה שירדו המים התקופההיא  :השניה התקופה
", טוב כי האור" היהכדור הארץ ונ ירדו המים על פני :זו בתקופה ,בראשית ימי ששת

  ,והחשך האור הבדלתשל  תהליךהיה ה במשך תקופה זוו

תהליך  נשלם זו: בתקופה, המעשה ימי ששת של הראשון יוםהיא ב :שלישיתה התקופה
  ",לילה"בשם  והחשך" יום"בשם  האור נקראאז ו ,והחשך האור הבדלת

  

  

  



64 
 

  

  'ג פרק

  ח)-בריאת הרקיע (ו
  

אֶמר ו ים ַוּיֹ֣ יעַ  ְיִה֥י ֱאלִֹה֔ ֣תֹוךְ  ָרִק֖ ִים ּבְ ֑ י ַהּמָ יל ִויִה֣ ֔ ֥ין ַמְבּדִ  ַמִ֖ים ּבֵ
ִים׃ ַעשׂ  ז ָלָמֽ ֣ ָרִקיעַ֒  ֱאלִֹהים֮  ַוּיַ ל ֶאת־ָהֽ ֗ ְבּדֵ ין ַוּיַ ֤ ִים֙  ּבֵ ר֙  ַהּמַ֨  ֲאׁשֶ

יעַ  ִמּתַַ֣חת ָרִק֔ ין ָלֽ ִים ּוֵב֣ ֖ר ַהּמַ֔ ל ֲאׁשֶ יעַ  ֵמַע֣ ָרִק֑ ן׃ ָלֽ ְיִהי־ֵכֽ א ח ַוֽ ְקָר֧  ַוּיִ
ים יעַ  ֱאלִֹה֛ ָרִק֖ ִים ָלֽ ָמ֑ ֶרב ׁשָ ְיִהי־ֶע֥ ֶקר ַוֽ ְיִהי־בֹ֖ י׃ ֥יֹום ַוֽ ִנֽ   ׁשֵ

  

   ראשי פרקים:

  המים שמעל הרקיע האטמוספרה  -רקיע  חזרה לתקופה מוקדמת-ויאמר אלקים
 בתוך  הטבע חכמי לפי האטמוספירה היווצרות תהליך  בפשט הפסוקים שאלות

יישוב   ספר אבן משה סיוע מדברי  ההבדלה בין מים למים  ממש בתוך- המים
    משמעותה -קריאת השם  מפריד בין תקופות -"ויהי כן"  השאלות

  

  תקופה מוקדמתלחזרה - ויאמר אלקים

 את ההבנה, שהביטוי לבסס הארכנו) ג פרק א בחלק( לעיל -"רקיע יהי אלקים ויאמר"
, הרקיע זאת מבריאת והוכחנו,  קודם לכןמ שהיה דבר על לדבר חוזר" אלקים ויאמר"

 מתחילה אמר הכתוב  וא"כ כיצד, השני מופיע רק ביום מאמר "יהי רקיע" שהרי
 ויאמר" שמופיע בפרשה מקום שכל ל"צ אלא"? השמים ברא אלקים את בראשית"

 מדברי סמוכות לזה והבאנו, מקודם כבר שהיה דבר לפרש הכתוב חוזר -"אלקים
  .ק"והרד ע"האב, החזקוני

אלא שרק אן הם אותם האמורים בפסוק הראשון, האמורים כעפ"ז ביארנו שהשמים 
בתקופה דבר זה היה ובכל אופן,  כעת מזכיר הכתוב את המאמר השייך לבריאתם,

  שקדמה לששת ימי המעשה, 

 בתקופה שהתחיל תהליך, האור בריאת תהליך הכתוב על סיפר הראשון לפי זה, ביום
 בא וכעת, המעשה ימי ששת של הראשון ביום היה סיומוו המעשה ימי ששת שקודם

 ימי ששת שלפני עוד בתקופה התחיל הוא שגם, הרקיע בריאת תהליך את לפרשהכתוב 
  , המעשה ימי ששת של השני ביום היה סיומוו בראשית
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  האטמוספירה - רקיע

   ",רקיע יהי אלקים ויאמר"

  ?הרקיע מהו

 המסבבת האטמוספירה לשכבת היא הכוונה, כאן הכתוב" שמים"ו" רקיע" ששם נראה
שמעל  "השמים כיפת"  על בדווקא מונח "רקיע" ו"שמים" ואין שם ,הארץ כדור את

, נקראת "רקיע" או "שמים" כל שכבת האויר העוטפת את כדור הארץ אלא, ראשנו
 תעוף אשר צפור כל תבנית): "..יז, ד( דברים בספר שכתוב מצאנו דהנהוראיה לזה, 

   האויר,שכבת  הוא שהרקיע מזה ומשמע", בשמים

  ", האויר הוא הרקיע וזה: "ע"האב כאן וכ"כ

  ", האויר הוא הרקיע כי: "ק"הרד כ"וכ

 אשר הוא הזה שהרקיע הוא שהעקר דרכו יורה האמת כ"וע: "ם"המלבי כתב וקרוב לזה
 והמטר הגשם יתילד ששם] אטמאספערא[ הנשימה עיגול בשם הטבע חכמי קראוהו

  ,"והשלג

בספר אבן משה (מהדורא תנינא דף מב.): "והיינו כי כל שטח הריחוק בדומה לזה כתב 
  שבין הרקיע לבין הארץ הוא נקרא ע"ש הרקיע"

 הקוסמוס תיאור לפי: "דבריו את כאן ונביא, הופמן צ"הרד בזה האריך שכבר וראיתי
 העתיקים ליוונים בדומה הרקיע את אז תיארו כי להניח ישם, קד בימי מקובל שהיה
 הנותנת בפסוקנו מלה אין, והכוכבים הירחש, השמ נתלו בה אשר מוצקת כפה כבנין
ה, לתור זו פשטנית תפישה חדישים חוקרים ייחסו בצדק ושלא, זה מעין לתיאור מקום
 האטמוספירה, האוירח, השטו -ופירושלרדד,  וגם לפרוש כלומרע, רק השורש מן ,רקיע

 ')כ פסוק להלן('השמים רקיע פני ף...עליעופ ועוף'-ךלכ וראיהץ, האר כדור את המקיפה
 ואם 'השמים עוףר 'שבאוי הצפורים את הכתוב מכנה שבהם מקומות הרבה ועוד

 או) ב, קד תהלים( ליריעה או דקיק צעיף למיןק, לד השמים את לעתים מדמה הכתוב
 לפי הדברים את המתארים ציוריים ביטויים אלא אלה אין הריז,יח) ל איוב( מוצק לראי

  ."העינים מראה

  עהמים שמעל הרקי

  ומהם המים שמעל לרקיע המוזכרים בסמוך?

המים שמעל הרקיע הם המים המצויים בעננים, שכבת האטמוספירה גורמת לכך 
  ומהווה שכבת חיץ בין העננים ובין מי הים,שהעננים יעמדו בגובה אויר, 

 זהו ,ים לקרקעצמוד אטמוספרה היו צריכים העננים להישארכיצד? אלמלי שכבת ההא 
ננים קל יותר העאדי המים ומשקלם של מחמת כח המשיכה המושך אותם, אך היות ו

העננים עולים למעלה ונמצאים מעל שכבת האויר ש ממשקלו של האויר, דבר זה גורם
 למים הווה חיץ המבדיל בין מי היםשכבת האטמוספרה מונמצא שהכבד מהם, 

  .שבעננים
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  פסוקיםפשט הב שאלות

   הפסוקים, בפשטיסודיות המתעוררות כמה שאלות נעבור ל ,י שביארנו ענין זהאחר

 ויעש: למים מים בין מבדיל ויהי המים בתוך רקיע ויאמר אלקים יהי"לשון הפסוקים: זה 
 ויהי לרקיע מעל אשר המים ובין יעקלר מתחת אשר המים בין ויבדל הרקיע את אלקים

  "כן

  : העירו עליהן מפרשים רביםכבר ו שאלות הרבה כאן יש

 מים בין מבדיל ויהי" לומר שוב צריך למה" המים בתוך רקיע יהי" הכתוב שאמר כיון) 1
  ?אין זה אלא כפל לשוןממילא הוא כך, ו הרי "למים

 מספיק שהרי, כמיותר' לכאו נראה',  וגו" ויבדל הרקיע את אלקים ויעש" הפסוק כל) 2
  "?כן ויהי" בקיצור אומר היה אם

 בתוך הרקיע את אלקים ויעש" אמרנ לא ,"הרקיע את אלקים ויעש" בפסוק למה) 3
  ? קודם שאמר כמוו ,"המים

 הרי" המים בין ויבדל" עוד לומר הוצרך למה" הרקיע את אלקים ויעש" שאמר כיון) 4
  ?מבדיל הוא ממילא

בהרחבה עסקנו בזה כבר , לחלוטין נראה כמיותרעצמו (בנוגע לשאלה שה"ויהי כן" 
  ) , ולהלן הבאנו את הדברים בקצרהבחלק א' פרק ד'

  , ה"בעז אלו שאלות ישבויית ךע"פ מה שנכתוב בסמו

  הטבע חכמי לפי האטמוספירה היווצרות תהליך

כפי  שלנו האטמוספירה של היווצרותהים את מויקיפדיה, המתאר יםנביא כאן ציטוט
נחלק זאת לשני , ")הארץ כדור אטמוספרת" ערךמתוך ה(לקוח  דברי חכמי הטבע

  שלבים:

 במהלך נוצרה הארץ כדור קליפת, הדרגתית התקררות לאחר" :השלב הראשון
 געשית פעילות התרחשה זו תקופה במהלך ,שנים מיליארד 3.9-3.5 שלפני התקופה

 כדור, כן כמו, מים ואדי חמצני דו פחמן של גדולות כמויות שחררה אשר אינטנסיבית
 ,מים של גדולות כמויות הכילו הם גם אשר שביטים של תכופים מטחים ספג הארץ
(הערה: האטמוספרה הראשונה  הארץ כדור של ' השנייה האטמוספירה' נוצרה זה באופן

 פחמן בעיקר המשוער פי על, הכילה אשר ,נוצרה עם כדוה"א, והתפוגגה לאחר זמן קצר יחסית)
  ,."..חמצן הכילה לא זו אטמוספירה, חנקן של מועטה וכמות מים אדי, חמצני-דו

מכמות גדולה של גזים שונים, ומ יתה מורכבתבשלב הראשון האטמוספירה ה, לסיכום
   אדי מים,

החלו  100OC- "עם המשך ההתקררות של האטמוספירה מתחת ל השלב השני:
- לתוכם את מרבית הפחמן הדו אדי המים ליצירת אוקיינוסים אשר ספגו להתעבות

-(אורגניזמים חד בקטריות-ציאנועל פי עדויות מאובנים, החלה הופעה של  חמצני,
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מיליארד שנה). הופעתם  3.5-3.3בתקופה שלפני  פוטוסינתזהתאיים בעלי יכולת לבצע 
של אורגניזמים אלו ותהליכי הפוטוסינתזה גרמו לשחרור של חמצן לאטמוספירה 

חמצני...הופעת החמצן אפשרה את יצירת - באופן הדרגתי והפחתה בכמויות הפחמן הדו
אשר גרמו לצריכה של החמצן הנוצר  נשימה אירוביםליכי שכבת האוזון ותה

בפוטוסינתזה ובכך נוצר איזון בין שני התהליכים והתייצבות של הרכב האמוספירה 
  ליצירת האטמוספירה השלישית, הקיימת כיום"

חלו עוד במשך הזמן אח"כ על פני כדור הארץ, ו ירדוהמים ו לסכם, שבשלב השניניתן 
האטמוספרה, (עליית כמות החמן, ירידת הכמות של הפחמן הדו שינויים גדולים בהרכב 

     , חמצני ויצירת שכבת האוזון)

  .את הפסוקיםיותר טוב  כעת נוכל להביןאולי 
 

  ממש בתוך- המים בתוך

  ", המים בתוך רקיע יהי" בפסוק נאמר

  ", המים באמצע. המים בתוך: "י"רש כתבו

 בתוך הלכו ישראל ובני כמו המים בתוך לפרש שאין" :אריה גור בספר ז"ע וכתב
 אבל, תוך לומר שייך עצמו בים שהלכו לפי, הים בתוך שהלכו לפרש שייך דהתם..הים
 ובין הרקיע שעל המים בין גדול הפרש יש שהרי עצמם המים בתוך הרקיע היה שלא כאן

  ,.."המים בתוך לומר שייך ולא הרקיע

 ש"בתוך המים" הוא לפרש ייתכן שהיה יותר נכון שמצד הפשט  ,נראה מדברי המהר"ל
  , אלא שלא שייך לפרש כך,ממש "בתוך"

" המים בתוך"ש לפרש יש, הטבע חכמי בשםמקודם  שהבאנו מה פ"שע נראה ,אמנםו
 היו  ובתוכם, אדים של במצב באויר המים היו העת באותה הרי כי, ממש בתוך הוא

 הגרעין היה וזה, האטמוספירה מורכבת היתה שמהם נוספים גזים עוד מעורבבים
  ,האטמוספרה שלנו של הראשוני

היווצרותה של  לפ"ז הביטוי "בתוך המים" מתאר את המצב שהיה בתחילת
היתה נוצרה כשאדי המים באויר, וא"כ האטמוספירה עדיין היו  בהעת האטמוספרה, ב

  "בתוך המים",

הכתוב אינו מתייחס לאדי ש תוך המים", משמע,"יהי רקיע ב כתובמלשון ה(יש לציין, ש
אדי  שמאוחר יותר מפניונראה שהטעם לזה, , האטמוספירה שלעצמי  חלקהמים כ
ים (וכדבסמוך) והם ולהקוות בימ עכ"פ רובם המוחלט) עתידים להסתלק משםוהמים (

בר עכשיו הכתוב מתייחס אליהם כדבר בפני , ולכן כזמני באופן רקנמצאים באויר 
  )עצמו ולא כעצם הרקיע

  לה בין מים למים בדהה 

  ,"ויהי מבדיל בין מים למיםיהי רקיע בתוך המים "
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 זה אין , מ"מהמים בתוךיהיה הרקיע  מתחילהש אףש, לומרבא הכתוב בזה נראה ש
 דבר זה יתרחש, "למים מים בין מבדיל" כ עתיד הרקיע להיותאח"ו ,זמני מצב אלא

 את יהפכו להיות מים נוזלים וימלאו כאשר אדי המים שמצויים כרגע באויר,
שתנה מעמדו, והוא י אלא", המים בתוך"עוד  הרקיע יהיה לאכבר  אזאו , אוקיינוסה

מתחתיו והם המים ש המים בין היינוד, למים מים בין המבדילה שכבה להיות ךיהפ
 הוא אויר האטמוספרה, ובעננים המצוייםשמעליו והם המים  המים ובין ,באוקיינוסש
  ,מבדיל ביניהםה

דהיינו  של האטמוספרה, את השלב הבא בהיווצרותה ,הפסוק מתאר נאמנהכאן לפ"ז 
 כבר איננההאטמוספרה שמאז והלאה על פני הארץ,  ירידת המים את השלב של

   המבדיל בין מים למים""רקיע ל אלא נעשית "המיםבתוך "

רק מבדיל בין מים כולו  ואין (ואף שאויר האטמוספרה נמשך גם למעלה מהעננים,
פרה נמצאת מ"מ אין בכך כדי לסתור את העובדה שחלק משכבת האטמוס למים,

  .)למטה מגובה העננים, והיא מבדילה בין מים למים

  סיוע מדברי ספר אבן משה

בזה , וזכינו לכוון ג"כ בספר אבן משה , כתבבלשון הפסוק ממש כעין ביאורנווהנה, 
וככה היה בענין הרקיע, כי : "קכ.)-לדעתו, וז"ל ספר אבן משה (מהדו"ת עמ' קיט:

מתחילה אמר ד' ית' יהי רקיע בתוך המים... והיה הרקיע בתוך המים ממש מבלי הבדל 
כח ברקיע להיות יוצא ממנו כח דוחה מים בין הרקיע לבין המים, ואח"כ שלח ד' ענין 

ממנו....וענין כח סגולה הזה ברקיע מבואר באומר ה' ית' ויהי מבדיל בין מים למים, 
והוא כי על אופן שיהי' הרקיע אך בתוך המים ממש לא ידובר על הרקיע שהוא מבדיל 

ל כן ואשר עבין מים כי כיון שאך מים תחתיו ועליו הנה אין הרקיע ניכר כלל... 
במאמרו מתחילה יהי רקיע בתוך המים ודאי לפי פשוטו בתוך המים ממש 

לא בתוך רווח בין מים למים, ואח"ז יאמר דבר נוסף, והוא ויהי מבדיל בין 
מים למים, היינו לצד היות הפסק בין מים לרקיע...וידובר מעתה שהוא מבדיל 

  "בין מים למים

  יישוב השאלות

   :ומסודר ופן פשוטיישב הכל באונהשאלות שהעלנו לעיל,  אל כעת נשוב

 מבדיל ויהי" לומר שוב צריך למה" המים בתוך רקיע יהי" הכתוב שאמר כיון :אלהש
   ?ואין זה אלא כפל לשון ,כך הוא ממילא הרי", למים מים בין

ן שני שלבים, בהתחלה היו אדי המים באויר ואז היה אלפי מה שביארנו יש כ תשובה:
ז כבר אין הרקיע בתוך ם, מאממש, ולאחר שהמים ירדו ונקוו ביהרקיע בתוך המים 

   בים ובין המים שבעננים,המים שמים למים, בין מבדיל בין  המים אלא 

 שהרי, כמיותר' לכאו נראה,  "ויבדל הרקיע את אלקים ויעש" הפסוק כל :אלהש
   "?כן ויהי" בקיצור אומר היה אם קמספי
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אם היה נאמר "ויהי כן" היה ניתן לפרש שזה חוזר רק על "יהי רקיע בתוך  :תשובה
"ויהי כן", אבל מה שאמר "ויהי מבדיל בין מים למים" הוא ייעוד עתידי שטרם - המים"

  "ויעש אלקים את הרקיע ויבדל" וגו',התקיים בתקופה זו, לכן היה הכרח לפרש 

 את אלקים ויעש אמר ולא' וגו" ויבדל הרקיע את אלקים ויעש" אמר למה :אלהש
   ? קודם שאמר כמו" המים בתוך הרקיע

המצב של "רקיע בתוך המים" היה רק מצב זמני, והכתוב בא לומר שהוא לא  :שובהת
כבר התקיים בו הייעוד של "ויהי מבדיל הגיע לשלב השני, וכבר נשאר במצב זה, אלא 

  בין מים למים".   

" המים בין ויבדל" עוד לומר הוצרך למה" הרקיע את אלקים ויעש" שאמר כיון :אלהש
   ?מבדיל הוא ממילא הרי

היה הרקיע בתוך המים ולא היה בהתחלה הרי פי מה שכתבנו אין זה קשה, כי ל :שובהת
  .למים מים ביןמבדיל 

  מפריד בין תקופות - "ויהי כן"

עש אלקים את הרקיע ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל י"ו
  ", ויהי כןלרקיע 

  ? "ויעש אלקים"מקודם אמר מה שייך לומר "ויהי כן" הרי כבר אחר ש קשה,

כתבנו להוכיח מכאן, שהביטוי "ויהי כן" לא בא רק הארכנו בזה, ולעיל בחלק א פרק ד 
ביטוי שנראה לפרש  והסקנוגם להפריד בין תקופות, לומר שהדבר נהיה, אלא הוא בא 

הדבר, שכל מה  שכבר היה כן, ומשמעות -ש "ויהי כן"כדברי המלבי"ם, שפירוזה 
מה  שקודם ששת ימי בראשית, ומכאן ואילך מפורששנאמר עד כאן, היה עוד בזמן 

  שהיה בששת ימי בראשית.

   משמעותה - קריאת השם

  , "ויקרא אלקים לרקיע שמים"

 למה עצמך על תמה" וכתב: י הרשב"ם שתמה בענין קריאת השמותכבר הזכרנו דבר
, וכך יש לתמוה גם בענין השמים, למה ?"יום יצירתו בשעת לאור לקרוא ה"הקב הוצרך

   הוצרך הקב"ה לקרוא לרקיע בשעת יצירתו "שמים"? 

 שהיה כך על מורה השם קריאתביום הראשון,  הוכדרך שפירשנו זה נראה לפרש ענין
 הרקיע ו שליצירת שתהליך, היא דברה משמעות, נשלם כעתרק ש ממושך תהליך כאן
מובן מאוד לאור מה שידוע לנו אודות הרכב דבר זה , ודינמיהדרגתי תהליך  היה

  , האטמוספירה הרכבבמסויימות  האטמוספרה, כל הזמן יש תנודות

 יוםכאשר הגיע ה רקזהו הביאור במאמר הכתוב "ויקרא אלקים לרקיע שמים", כי ו
אז נשלם התהליך, כלומר, אז הגיעה האטמוספרה בדיוק  המעשה ימי ששת של השני

מתחילה בורא עולם, ולכן רק אז היתה ראויה  לה ייעדכפי שלהרכב המשופר והרצוי, 
  להקרא בשם "שמים".
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: "..ביום השני קראם בשם הזה  כאשר הלביש אותם צורת הרמב"ן עין שכתבכ זהו
  נתפש בהם עד שלבשו צורה הזו.." רקיע, כי בראשון היו שמים בבריאה, אבל  אין השם 

הפסוק  זה, ורקיעשל ה והמבטא את ענין השתפרות פסוקונראה שמצאנו בכתובים 
 פרה:שן בפירוש לשוכתב שם האב"ע "ברוחו שמים שפרה", ו(פרק כו) בספר איוב 

: "ברצון השם היו השמים בזה האופן מהיופי והשלימות והרלב"ג כתב, "ועניינו תקן"
  ,אשר הם בו"
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  'ד פרק

  י)-(ט בריאת הים והיבשה
  

אֶמר ט ים ַוּיֹ֣ ֨ווּ  ֱאלִֹה֗ ִים ִיּקָ ִים֙  ִמּתַַ֤חת ַהּמַ֜ ַמ֨ ָ ד ֶאל־ָמ֣קֹום ַהׁשּ  ֶאָח֔
֑ה ְותֵָֽרֶא֖ה ׁשָ ּבָ ן׃ ַהּיַ ְיִהי־ֵכֽ א י ַוֽ ְקָר֨ ים ַוּיִ ה֙  ׀ ֱאלִֹה֤ ׁשָ ּבָ ֶרץ ַלּיַ  ֶא֔

ִ֖ים ּוְלִמְקֵו֥ה א ַהּמַ ֑ים ָקָר֣ ְרא ַיּמִ ֥ י־ֽטֹוב׃ ֱאלִֹה֖ים ַוּיַ    ּכִ

  

  ראשי פרקים:

  מקורות   על פני כדוה"א-יקוו המים  חזרה לתקופה מוקדמת-ויאמר אלקים
האם הוזכרה  - היווצרות היבשה  לאיזה מהימים שייך עניין ירידת המים   נוספים
הקשר  - הים והיבשה  דברי חכמי הטבע יישוב לשאלות ביאור לשון הפסוק  בכתוב

מדוע לא נאמר   קריאת השמות ומשמעותה  הפרדה בין תקופות-ויהי כן  ביניהם
   "כי טוב" גם בסוף היום הראשון והשני

  

  חזרה לתקופה מוקדמת- ויאמר אלקים

  "יקוו המים מתחת השמים אלקים ויאמר"

פירושו " אלקים ויאמר" את ההבנה, שהביטוי לבסס הארכנו) ג פרק א בחלק( לעיל
  , קודם לכן שהיה דבר לתאר חוזר"וכבר אמר אלקים", והוא 

 בתקופה שהתחיל תהליך השני סיפר הכתוב על תהליך בריאת הרקיע, לפי זה, ביום
הכתוב  בא וכעת, המעשה ימי ששת של השני ביום היה סיומוו המעשה ימי ששת שקודם
 ימי ששת שלפני התחיל בתקופה הוא שגם, הים והיבשה בריאת תהליך את לפרש

  , המעשה ימי ששת של השני ביום היה סיומוו בראשית

  על פני כדוה"א- יקוו המים

   ,"יקוו המים מתחת השמים אל מקום אחד"

   ,כל הארץ והקוום באוקיינוס.."כתב רש"י: "יקוו המים. היו שטוחין על פני 
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 מקום אל לשמים מתחת אשר המים יקוו" לומר יותר מדויק היהאך יש לדקדק, שלכאו' 
  ?, ומהו פשר הלשון "יקוו המים מתחת השמים""אחד

ונראה שנוכל לפרש את הדבר ע"פ דרכנו, שהרי כבר ביארנו לעיל שמתחלה היו המים 
עומדים באויר במצב של אדים ורק אח"כ התעבו המים וירדו על הארץ, ועפ"ז יש לפרש 

תחת לשמים, דהיינו שלא שזה מה שנאמר כאן "יקוו המים מתחת השמים", ר"ל אל מ
  יהיו המים עומדים באויר אלא יקוו מתחת השמים,

: "..ועל כן אמר יקוו ופירשו כך, וזלשון הרמב"ן (בפסוק ט) התייחס לכבר ובאמת ש
  ,  .."מים, כלומר אל מקום שפלותאל מתחת השהמים 

והנה אלו שתי גזרות בהפך מטבעם כי טבע העפר לרדת למטה : "כתב  רבנו בחיי וגם
ועתה גזר על המים שהיו ממלאים את כל העולם  ..וטבע המים לעלות למעלה

   ..",כולו שירדו למטה כטבעו של עפר

בלשון הכתוב  ואף שהרמב"ן ורבינו בחיי לא נתכוונו לפרש כדברינו, מ"מ עצם פירושם
  מתאים מאוד לפי דרכנו.

שמכח  ,, דהיינושכתבנו א מספר מקורות המסייעים ותומכים בביאור זהכעת נבי
  המים על פני כדור הארץ, ידתירהיתה מאמר "יקוו המים" 

    מקורות נוספים

ב): "אל מקום אחד, רבי , ה רבה (פרשה בבראשית יתכן שיש לפירוש זה רמז במדרש
יודן בשם רבי לוי ורבי ברכיה בשם רבי שמעון אומר, כל העולם כלו מים במים ואתה 

נחות בטרקלין נצרך ומשל לעשר נודות נפוחות מאומר אל מקום אחד, אתמהא, 
המלך למקומן מה הוא עושה להן, מתירן ומוציא את רוחן ומסלקן בזוית 

הדא הוא דכתיב הן  ת וסלקן בים אוקיינוסעל מי בראשי אחד, כך דרך הקב"ה
  יעצר במים ויבשו וגו', ודורך על במתי ים" ע"כ. 

שהמים היו ספוגיים ולכך היו ממלאים העולם  ור"לובפירוש עץ יוסף שם כתב: "
ועתה עצרן ה' והוציא הרוח לחוץ ונמצאו המים  ע"י הרוח שהיה מעורב בהם

  ס",ט שיעורן ונכנסו באוקיינוכבושים ונתמע

: הוא ג"כ מתייחס לדברי המדרש הנ"לבדבריו ממש כעין דברינו, וגם המלבי"ם פירש 
טרם שנתהוה הרקיע לא הי' אפשר להקוות המים אחר שהיו המים אדיים  .."

ממולאים ביסוד הרוח, והיו כמותם כמה מאות פעמים ממה שהם כשהם 
.. וכמ"ש בב"ר (פ"ה) עד שהיו גבהם כפלים כשעור שמן הארץ עד מקום העבים פשוטים

ר"י בר"ש אומר כל העולם כולו מים במים ואתה אומר אל מקום אחד, משל לעשר 
נודות נפוחות מונחות בטרקלין נצרך המלך למקומן מתירן ומוציא את רוחן ומסלקן 

שכן האדים הם נפוחים מיסוד  ר"ל שהמים היו מלאים רוח,בזוית אחת, 
.. ובאר באיזה אופן יקוו ונתמעט כמותם האויר, וע"י הרקיע הוציא הרוח מהם
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המים. הלא מים האדיים כמותם רב משיכיל הים אותם אמר מתחת השמים שתחלה 
יעלו לרקיע שהוא מקום העבים שהוא נקרא שמים, ושם יתהפכו למים פשוטים 

   ,"שמכבדם יפלו לארץ וירדו אל הים

), וז"ל שם: 222עמ' מצאתי דברים אלו מפורשים גם בדברי רס"ג, (טפסיר רס"ג ו
המסתבר ביותר הוא איפוא שבראשית הבריאה היו המים יותר דקים ממה "

שהם עכשיו, והיו מגיעים לרקיע, וכשרצה אלקים שייקוו, נקבעו ונתעבו, 
  ,"זרה שבה אתה רואה אותם כיוםוקבלו את הג

  לאיזה מהימים שייך עניין ירידת המים 

"ויהי מבדיל בין מים הפסוק ביום השני פירשנו ש לכאו' יש להעיר על דברינו, שהרי גם
  הרי כבר הוזכר דבר זה מקודם?  ,למים" רומז על ירידת המים מן האויר אל הים, וא"כ

כי ביום השני הוזכר רק מצד מה  אומנם נראה, שעד עכשיו הוזכר הדבר רק בדרך אגב,
השייך לפעולה ם המאמר למלאכת הרקיע, אך טרם נכתב בשום מקודבר זה שייך  יההש

   זו, ורק כאן פירש הכתוב דבר זה, כי כאן מדובר במלאכת במים,

  האם הוזכרה בכתוב - היווצרות היבשה

  , כל הארץ והקוום באוקיינוס.."רש"י : "יקוו המים. היו שטוחין על פני  כתב

משמע , אלא תה של היבשהאת היווצרוכאן לא הזכיר  הכתובשמדבריו, משמע 
סילוק המים  וכעת היה רקאלא שהיתה מכוסה במים, שהיבשה כבר היתה קודם, 

   מעליה,  

המאמר "ותראה היבשה" הוא מיותר, שהרי כיון כל , שלכאו' בזה אך יש להקשות
  ? (וכבר הקשו כן חלק מהמפרשים) שיקוו המים ממילא תראה היבשה

ם על היווצרותה של היבשה ונראה שמזה יש ראיה שבמאמר "ותראה היבשה" מדובר ג
  ולא רק על סילוק המים גרידא,

, היווצרותה של היבשהבמאמר "ותראה היבשה" מוזכרת ש ,הרמב"ן מפרש ובאמת
וגזר על היה התהום שהוא מים ועפר כעין המים העכורים, .."אלו דברי הרמב"ן: ו

המים שיקוו במקום אחד מסובב כל הפאות, וגזר על העפר שיעלה עד 
והנה הן שתי גזרות,  ..על המים וייבש, ותהיה יבשה שטוחה ראויה לישובשיראה 

כלומר שני עניינים נעשים בחפץ אלוהים הפך מן הנאות בטבעם, כי הראוי לכבדות 
העפר ולקלות המים כנגדה, להיות עמוד הארץ אמצעי, והמים מכסים עליה מקיפים 

ומר אל מקום שפלות, ואמר ועל כן אמר יקוו המים מתחת השמים, כל ,אותה מכל צד
   ,"..ותראה היבשה

  אור החיים האריך לתמוה על פירוש הרמב"ן בזה)(ואומנם יש לציין שבעל 
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היבשה, של  את היווצרותהכאן שהפסוק מתאר  ,משמע פדר"א בפרק ה'בגם ובאמת 
בשלישי היתה הארץ מישור כבקעה, והיו המים מכסים על פני כל ": וכן איתא שם

עלו מקצות הארץ וההרים והגבעות,  ',יקוו המים' וכשיצא הדיבור מפי הגבורההארץ. 
ונתפזרו על פני כל הארץ, ונעשים עמקים על תוכה של ארץ, ונתגלגלו המים ונקוו 

  ..",ולמקוה המים קרא ימים -לעמקים, שנאמר

שט הפסוק, מוכרח בפזה  שדבר (פרט הכרם דף לו), בספר אבן משה וראיתי שכתב
"מאחר שענין התגלות היבשה הוא מסובב מענין קווית המים הי' צ"ל ונראתה  :וז"ל

היבשה...לא ותראה היבשה שהמשמעות בזה שהוא דבר נוסף על ענין מעשה קווית 
   ,וראיתי כי גם בזוהר הקדוש עמד ע"ז עי"ש" המים...

 רידלהפ צריך היה על הארץ נותרו המים אשר אתוראיתי שכתב בזה הרד"צ הופמן: "..
 תיאור זה מוציאן איה, היבש כדי שתיראה ליהם להקוות בתהומותעו ,היבשה מן

 זו מעליהם, ושבדרך ד עם היקוות המים תתעלה היבשהחשי ,את האפשרותן הכלל מ
  , ..."םההרי התהוו

הזכיר , י"ל שבמאמר "ותראה היבשה", בסמוך נבאר עודשו אמנם לפי מה שביארנו
  היבשה.הכתוב את היווצרותה של 

  ביאור לשון הפסוק

  ניגש לביאור הפסוק: שכתבנוהדברים כל ע"פ 

ר"ל שירדו המים מהאויר ויצטברו על  - "ויאמר אלקים יקוו המים מתחת השמים"
  פני כדור הארץ, וזהו "מתחת השמים",

, דהיינו יש לפרש כדברי הרד"ק שכתב: "ר"ל אל מקום מיוחד להם" - "אל מקום אחד"
 ולא המים מחוברים לאוקיינוס אחד גדולשיהיו כל  ועוד יש במשמעות לשון זו, ,הים
   ,נפרדים מחולקים לכמה ימים יהיו

אחר שהיה ריק,  מיםב של היםהתמלאותו  אתהכתוב אר מת כאןא"כ לפי דרכנו, ו
המים בים, כי היו מים גם  כלים בים, מ"מ עדיין לא היו מהיו ש ואמנם אף אחר שלב זה

     - יבשה, ולכן אמר עודהאח"כ בו להיות  העתידטח ששב

יראה ולא תהיה מכוסה דבר נוסף, ור"ל שתיווצר היבשה ות וזה-"ותראה היבשה"
  אל הים, במים, ובזה גם יסתלקו שאר המים מעליה

  עניינים: וא"כ בפסוק זה מוזכרים שני

בשלב זה  , אךים במיםהמקום , שעי"ז התמלא כדור הארץכל ירידת המים על פני א. 
   היו חלק מהמים במקום בו עתידה להיות היבשה,

  ,אל הים המיםשאר סילוק גם  בזהל ולוהראותה, וכ .  היווצרות היבשהב
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  יישוב לשאלות

, מדובר על היווצרות היבשהבפסוק אם נאמר ש ותהמתעורשאלות שתי  כעת נכתוב
  :תוב את תשובתן בצידןנכו

היה לו לכתוב  מדובר על היווצרות היבשה,במאמר "ותראה היבשה" אמנם אם  שאלה:
  מתחילה "תראה היבשה" ורק אח"כ "יקוו המים"?  

האוקיינוס, היווצרות  המים לארץ ומלוי מאמר יקוו המים מדבר על ירידת תשובה:
  זהו שלב נוסף, - היבשה והראותה

לשון "ותראה היבשה" משמעות של לשון יצירה, אלא רק לשון לכאורה אין ב  שאלה:
  התגלות של דבר מכוסה?

ביארנו כלל לא מפורש בכתוב מה הסיבה שגרמה שתיראה היבשה, לפי מה ש תשובה:
שהיו לזה מספר סיבות שונות: התגבהות פני השטח של היבשה, ירידת מפלס  וכנראה

    הכל כלול במה שכתוב "ותראה היבשה",ו מי הים, והתאדות מים מעל פני היבשה,

  דברי חכמי הטבע

' יפויקהרוב ע"פ ( היווצרות הים והיבשההנוגעים ל דברי חכמי הטבענביא כאן מכעת 
   ע' "האדן"):

, היו כמעט כל פני כדור לאחר שהצטברו המים על פני כדור הארץלדברי חכמי הטבע, 
 ם, אח"כעשיים קטני, שמתוכו הציצו איים ג) מכוסים באוקיינוס ענקי90%הארץ (

גרמו ו, י של הקרום ושל מעטפת כדוה"אונשונים שהובילו לשי התרחשו תהליכים
  :כאן מעט מהדברים אצטט ,להיווצרותם של סלעי גרניט, שמהם נוצרו גרעיני היבשות

, מחזור המיםיצר את  ,ואידוי חוזר של המים ,תהליך ירידת הגשמים, היקוות אוקיינוס"
באמצעות סחף ממקומות גבוהים אל קרקעית  סלעי משקעשהוביל ליצירתם של 

של הקרום והמעטפת החלו להשתנות בשל המסה והתמרה של הרכבם ..האוקיינוס.
  ".סלעים מסוגים שונים.

שינו בהדרגה את הרכבה של  –המסת סלעים והתמרתם  –כל התהליכים הקודמים "
קטעים  קלים הצפים על הקרום הבזלתי, גרניטעי ואפשרו את יצירתם של סל מאגמהה

איי ו יפןהגעשיים של  קשתות האייםדוגמת  –של קרום גרניטי התחברו לשרשרות איים 
שעיוותו אותם ובנו בהם  אורוגנייםו טקטונייםבגושי סלע אלה חלו תהליכים ...מריאנה

גרעיני  – קראטונים.איים גרניטיים אלה המשיכו לצמוח ובנו את ה.רכסי הרים.
  ,היבשות"

ובין דברי חכמי  נראה שיש בהחלט התאמה בין הפסוקיםה שביארנו לעיל, לפי כל מ
  ,הטבע
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  הקשר ביניהם - הים והיבשה

הם שני דברים נפרדים, מדוע  בשהם והיהי ם שלהיווצרותש יש לשאול, אם כפי דברינו,
  חיברה אותם התורה זה לזה בפסוק אחד?

כי לפי דבריהם, כל  של חכמי הטבע, הדברים הנ"לע"פ נראה שטעם הדבר מתברר 
ע"י המים, ואלמלי ירדו המים לכדוה"א לא היתה  נעשההיבשה  ה שלהיווצרותתהליך 

תהליך התחיל רק מחמת בדברי חכמי הטבע, שכל ה כמו שהוזכרונוצרת היבשה, 
  מים על פני כדוה"א,הימצאות ה

  בכתוב המאמר השייך לבריאת שמים וארץ? מדוע לא הוזכר

מדוע לא הוזכר בכתוב המאמר השייך לבריאת שמים  המפרשים התקשו בשאלה,
"בראשית  שמים", "יהי ארץ", אלא מיד פתחה התורה וארץ, כגון "ויאמר אלקים יהי

  ברא אלקים את השמים ואת הארץ"?

נראה שלפי דרכנו אין מקום לשאלה זו, שהרי בריאת השמים הוזכרה במאמר "יהי 
"יקוו המים מתחת השמים אל מקום אחד רקיע", ובריאת הים והיבשה מוזכרת במאמר 

, דהיינו יום הראשון היא הארץ במצבה הראשוניותראה היבשה", והארץ המוזכרת ב
רק קרום כדור הארץ, אך היבשה שאנו היום עומדים עליה נוצרה מאוחר יותר, והיא 

  ,זה הוזכרה במאמר

  הפרדה בין תקופות- ויהי כן

לומר שהדבר ע"מ להוכיח שהביטוי "ויהי כן" לא בא רק  לעיל בחלק א פרק ד הארכנו,
שפירוש "ויהי  פריד בין תקופות, וביארנו ע"פ דברי המלבי"םלהגם נהיה, אלא הוא בא 

בזמן שקודם ששת ימי  בר, שכל מה שנאמר עד כאן, היה שכבר היה כן, ופירוש הד - כן"
  של ששת ימי המעשה,יה ביום השלישי המה ש ה"ויהי כן" הוא , ומה שאחרבראשית

שברוב הפעמים, מיד אחרי מה שכתוב לאחר ה"ויהי כן" מופיע מיד  יש לציין, שאף
"ויהי ערב ויהי בקר יום פלוני", אך ביום השלישי (וגם השישי) אין הדבר כן, כי הכתוב 

ערב ויהי  רוצה לספר על דבר נוסף שהיה ביום השלישי, ולכן רק בסוף היום נאמר ויהי
  כל.הלישי וחוזר על בקר יום ש

  משמעותהקריאת השמות ו

  ליבשה ארץ ולמקוה המים קרא ימים""ויקרא אלקים 

  על דרך שפירשנו בימים הקודמים,  נראה שיש לפרש זאת

 והסבר הדבר,, נשלםכעת רק ש תהליך ממושך כאן שהיה כך על מורה השם קריאת
כל הזמן הרי כי , ומשתנה הדרגתי תהליך  הוא היבשה והיםשל  םהיווצרות שתהליך

 לפעמים הים תופס יותר שטח ולפעמים היבשה,חלים שינויים ביחס שבין הים והיבשה, 
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והארץ והים הגיעו ליחס שהיה  ,תהליךהנשלם אז ביום השלישי של ששת ימי המעשה 
  וי בקריאת השם.  ט, ודבר זה בא לידי בימתחילה ע"י הבורא מתוכנן עבורם

  היותם לובשים צורות האלו..".: "..וקרא להם שמות בשכתב הרמב"ן זה קרוב לדבריו

  ביאורו- וירא אלקים כי טוב

שטרם היה ראוי  ביניים-שלבי בוהיו ש ,הדרגתי תהליך כאן שהיה מרמז שהפסוק נראה
בספר  וכעי"ז כתב ,וף התהליך שייך לומר "כי טוב"סורק ב,  לומר בהם "כי טוב"

ה תהו "..ואמר וירא אלוקים כי טוב לעמת מה שבתחלה הית: "עקדת יצחק" (עמ' כט)
  ובהו ולא נגמר טובה..".

  יום הראשון והשניבגם "כי טוב"  מדוע לא נאמר

  "כי טוב"? לשוןה נזכר לא והשני הראשון ביוםמדוע 

ין טוב יכי אין ענ: "ש"כ הרמב"ם במו"נ (ח"ב פרק ל)ע"פ מדבר זה לבאר שיש נראה 
אלא שתועלתו גלויה וניכרת במציאות הנמצא הזה וקיומו לעולם, אבל הדבר שעניינו 

 ,"איזו תועלת גלויה לבני אדם יש בו כדי לומר בו כי טוב ...נעלם 

 י"ע והלילה היום הבדלתשלגבי מלאכת היום הראשון אין זה שייך, כי  וא"כ יש לומר
 ,מדידה אלא ע"יכלל לחוש וא"א לעמוד עליו ניכר  אינוש זה דבר, היממהות התארכ

אין זה דבר הניכר, כי שינוי הרכב האטמוספרה אינו דבר  השני היום מלאכתוכן לגבי 
 הימים כל בשאר וכן, הניכר בחוש דבר הוא והים היבשה מצב זאת לעומת, הניכר בחוש

  .וניכר מוחשי חידוש היה הבאים
  

  

  

  

  

  

  

  



78 
 

  

  'ה פרק

  יג)-בריאת הצמחים (יא

אֶמר יא ים ַוּיֹ֣ ֤א ֱאלִֹה֗ ֶרץ֙  ּתְַֽדׁשֵ א ָהָא֨ ׁשֶ ֗ ב ּדֶ ׂשֶ יעַ  ֵע֚ ַרע ַמְזִר֣ ץ ֶז֔  ֵע֣
י ִר֞ ה ּפְ ׂשֶ ִרי֙  עֹ֤ ֥ר ְלִמי֔נוֹ  ּפְ ן׃ ַעל־ָהָאֶ֑רץ ַזְרעֹו־֖בוֹ  ֲאׁשֶ ְיִהי־ֵכֽ  יב ַוֽ

א ֶרץ ַוּתֹוֵצ֨ א ָהָא֜ ׁשֶ ב ּדֶ֠ ׂשֶ יעַ  ֵע֣ ַרע֙  ַמְזִר֤ הוּ  ֶז֨ ץ ְלִמיֵנ֔ י ְוֵע֧ ִר֛ ה־ּפְ ׂשֶ  עֹֽ
֥ר הוּ  ַזְרעֹו־֖בוֹ  ֲאׁשֶ ְרא ְלִמיֵנ֑ ֥ י־ֽטֹוב׃ ֱאלִֹה֖ים ַוּיַ ֶרב יג ּכִ ְיִהי־ֶע֥  ַוֽ

ֶקר ְיִהי־בֹ֖ ֽי׃ ֥יֹום ַוֽ ִליׁשִ   ׁשְ

  

  ראשי פרקים:

שתי - תשובה לשאלות  שאלות בפסוקים  חזרה לתקופה מוקדמת-ויאמר אלקים
- ו" "למינהו"למינ"  אשר זרעו.. על הארץ  פרי עשה פרי עץ  תדשא הארץ  תקופות
היחס בין הפסוקים   דברי חכמי הטבע  ביאור הענין   משמעותו- למינו  השאלה

העניין  -גדילת הצמחים  תקופות  הפרדה בין- ויהי כן   ובין דברי חכמי הטבע
  ביאורו- כי טוב  המוחשי הראשון

  

  מוקדמתחזרה לתקופה - ויאמר אלקים

  וגו' "תדשא הארץ דשא אלקים ויאמר"

פירושו " אלקים ויאמר" את ההבנה, שהביטוי לבסס הארכנו) ג פרק א בחלק( לעיל
  , קודם לכן שהיה משהו על "וכבר אמר אלקים", והכתוב חוזר לדבר

 בתקופה שהתחיל תהליך לפי זה, עד כאן סיפר הכתוב על תהליך בריאת הים והיבשה,
 בא וכעת, המעשה ימי ששת ביום השלישי של וסיומו היה המעשה ימי ששת שקודם
 ימי ששת שלפני התחיל בתקופה תהליך זה גם, בריאת הצמחים תהליך את לפרש

  , המעשה ימי ששת של השלישי ביום היה וסיומו בראשית

  בפסוקים שאלות

, דורשים הסברעשיה), והדברים ' (הלפסוק יב ' (הציווי),בין פסוק יארבים יש הבדלים 
  שאלות באופן מסודר:ונכתוב כאן ארבע 
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  הארץ"? ותוצאהארץ" ואילו בפסוק יב' נאמר " תדשאמדוע בפסוק יא' נאמר " )1

 עשה עץ" רק בפסוק יב' נאמר ואילו ,"פרי עשה פרי עץ"נאמר  בפסוק יא' מדוע )2
  "?פרי

", בו על הארץ אשר זרעומדוע פסוק יא' מסיים במילים: "..עץ פרי עשה פרי..  )3
  אשר זרעו בו למינהו"?" דבר זה, אלאבפסוק יב' אין כתוב  ואילו

בסוף הפסוק: "תדשא הארץ דשא עשב וק יא' כתוב "למינו" רק פעם אחת מדוע בפס )4
..", ואילו בפסוק יב' כתוב פעמיים "למינהו": "ותוצא למינומזריע זרע עץ פרי עשה פרי 
  ?"למינהוועץ עשה פרי אשר זרעו בו  למינהוהארץ דשא עשב מזריע זרע 

  שתי תקופות- שאלותתשובה ל

נוכל  ,ק יב' מדברים על שתי תקופות נפרדותשפסוק יא' ופסו ,פרשכאשר נש נראה,
  למצוא תשובות פשוטות לשאלות אלו,

תרחש תהליך באותה עת ה פסוק יא' מדבר על התקופה שקדמה לששת ימי המעשה,
טבע במשך זמן רב מאוד, לעומת זאת פסוק יב' מתאר מה  היווצרות הצמחים בדרך

תוך זמן קצר , אז התרחשה צמיחה נוספת, בשהיה ביום השלישי של ששת ימי המעשה
    מאוד, ושלא בכפוף לדרכי הטבע הרגילים,

  חזור לשאלות שהעלינו מקודם ונשיב עליהם אחת לאחת:כעת, ע"פ הנחה זו נ

  תדשא הארץ

  הארץ"? ותוצאהארץ" ואילו בפסוק יב' נאמר " תדשאנאמר ") מדוע בפסוק יא' 1

 תתמלא. הארץ תדשא" כתב רש"י:לשון תדשא מתאר את התכסות הארץ בצמחיה, וכן 
ב, כב) "כי דשאו (יואל וכן משמע גם מלשון  הפסוק בספר  ",עשבים לבוש ותתכסה

  נאות מדבר",

מכח ו, כל צמחיהמ ריקההיתה הארץ ונראה, שלשון זה שייך קודם בריאת הצמחים, כש
בפסוק יא' ש זו הסיבה בצמחיה,מכוסה הארץ  ונהיתה הצמחיםהופיעו  מאמר זה

  של הצמחים מופיעה הלשון "תדשא", הראשונה העוסק בבריאתם 

 , ובאותהיום השלישי של ששת ימי המעשהלעומת זאת, פסוק יב' בא לתאר מה שהיה ב
 של צמחים, לכן נוספת עת היתה צמיחהבעולם צמחים רבים, אלא שכ היו כבר עת

  ", ותדשא" ולא" הארץ ותוצא" נאמר

  .בחלק ג'להלן עניינה של צמיחה זו הנוספת יתבאר מה היה ו

  עץ פרי עשה פרי
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 עשה עץ" רק בפסוק יב' נאמר ואילו ,"פרי עשה פרי עץ"בפסוק יא, נאמר  ) מדוע2
  "?פרי

  , ועפ"ז יובנו הדברים את ההבדל בין "עץ פרי" ובין "עשה פרי" נבאר

והעץ נקרא , פירות המגדל עץ מין שהואדהיינו  העץ, סוג את מגדיר" פרי עץ" הביטוי
 זאת, לעומת(כגון שטרם צמחו בו, או שנשרו ממנו),   פירות, בו שאין בשעה גם זה בשם

זמנים שאין העץ נושא עפ"ז, בבפועל,  פירות שהוא מוציא משמעו" פרי עשה" הביטוי
אשר וכ אך לא לתואר "עשה פרי", ,"פרי עץ" זכאי רק לתואר הואהרי בפועל, פירות 

    ,"פרי עשהעץ " הואש הרי ,בפועל פירות מוציאהוא גם 

 ימי לששתקדמה ש תקופהשהיה ב ' מדבר על מהיא פסוק ,לעיל והנה לפי מה שביארנו
הלשון בזה ולכן מתאים היה בדרכי הטבע ונמשך זמן רב, אז  בריאהתהליך ה, המעשה

ה מתוארת כאן תקופת זמן ארוכה הכוללת בתוכה מחזורי צמיחכי "עץ פרי עשה פרי", 
 עץ" ראוי להם השם ואז פירות נושאים אין העציםמהזמן  בחלק הרי, וחוזרים ונשנים

לכן לגבי תהליך זה  ",פרי עשה"השם  פירות ראוי להם נושאים שהם  , ובזמן"פרי
   .שנמשך שנים רבות נכתבו שני הדברים: "עץ פרי עשה פרי"

 ,היתה ביום השלישי של ששת ימי המעשההצמיחה שעל  בפסוק יב' מדובר, זאת לעומת
 הטבע כדרכי שלא מהיר באופן אחת בבת אילנותה הארץ מן צמחו באותו היום

 הארץ ותוצא"בזה  נאמר ולכןעם פירותיהם, מוכנים וכבר מיד היו העצים , הרגילות
, בפועל פירות עושים כשהם כבר עציםה מיד צמחו שאז להורות", פרי עשה ועץ...דשא

  .מצב של "עץ פרי" שאינו "עשה פרי" כאןולא היה 

  על הארץ אשר זרעו..

", אשר זרעו בו על הארץמדוע פסוק יא' מסיים במילים: "..עץ פרי עשה פרי.. ) 3
  זאת בפסוק יב' אין כתוב אלא: "..אשר זרעו בו למינהו"?לעומת 

  "אשר זרעו בו על הארץ",  מה פירושיש להבין 

 די ירושלמי ותרגום, צומח הוא הארץ על ההוא הזרע כשנופל לומר רוצה: "ק"הרד כתב
  ,"ארעא על וביה מיניה נציבתיה

של בריאה ארוך אר תהליך ופסוק יא' מתבהענין מובן ע"פ מה שכתבנו לעיל, נראה, שו
נראה, שהכתוב מתאר את ראשית, ובתקופה שקודם ששת ימי בשהיה  בדרך הטבע,

אח"כ , פירות עושיםו גדלים צמחיםה, אותה התקופהמשך מחזוריות הצמיחה שהיתה ב
 דווקא מתאים זה תיאור, חדשים צמחים צומחים שוב ומהם הארץ על נופלים זרעיהם

היו מחזורי  משך אותה התקופהוב רב, זמן שנמשכה מעשהה ימי ששת שקודם לתקופה
וחוזר , חדשים צמחים עוד צמחו ומזרעיהם, פירות ועשוגדלו  העצים צמיחה רבים,

  חלילה,



81 
 

הבריאה שהיתה ביום השלישי של ששת ימי המעשה, בפסוק יב' מדובר על לעומת זאת, 
יה אז ה ולא ,פירותיהם עם הצמחים גדלו מיד באותה עת אינו שייך, שהרי כל זהושם 

 ,שנית חזרו וצמחושום תהליך ושום מחזוריות צמיחה, לא נפלו זרעים על הארץ, ולא 
  . זו לשון מופיעה לא בפסוק יב' ולכן

  השאלה- "למינהו" "למינו"

תדשא הארץ דשא עשב בסוף הפסוק: " סוק יא' כתוב "למינו" רק פעם אחתמדוע בפ )4
..", ואילו בפסוק יב' כתוב פעמיים "למינהו": "ותוצא למינועשה פרי מזריע זרע עץ פרי 

  ?"למינהוועץ עשה פרי אשר זרעו בו  למינהוהארץ דשא עשב מזריע זרע 

: "לפי הפשט נאמר למינו בדשאים, שלמינו הכתוב בעץ עשה כתב הרשב"ם בפסוק יא'
שב כמו על וכ"כ הרד"ק: "ומילת למינו טעמו על הע מוסב גם על עשב מזריע זרע",פרי 

  העץ כי באחרונה זכר למינו"

   בר בפ"ע?דב למינהו על כל נכתבפסוק יב' מדוע  ,קשה אמנם מ"מ

  "למינו"ביאור הביטוי 

  הביטוי "למינו",  יש להבין מה פירושתחילה 

  בשתי משמעויות: ניתן להתפרשנראה שביטוי זה 

    , מינים מגווןו ריבוישיהיה א. 

  בפירוש הרוקח בפסוק יב': "למינהו מינים הרבה", כתב

   כתב הרד"צ הופמן: "למינו מוסב על עץ פרי, ופירושו מינים הרבה" עכ"ל,וכ"כ 

את המשמעות של  גם בספר אבן משה (מהדו"ת מאמר ו דף טז) מפרש באופן זה
   הביטוי "למינו", 

   , שיהיה כל אחד שומר מינו ולא יתחלף למין אחרב. 

   האב"ע (סוף פסוק יא): "שהזרע בפרי וכל אחד שומר מינו",כתב 

  עץ התפוח עשה תפוח ולא תמרים" .הרשב"ם "עשה פרי למינוכתב  כעי"ז

  ביאור הענין

  : בטוב טעם את הענין ע"פ דברים אלו נראה שיש לפרש

אלא לא בא ביטוי זה  רק פעם אחת בסוף הפסוק, כי שם "למינו"נאמר  'בפסוק יא
בפסוק יב' אילו ו ,כל מין שומר את מינו המגוון המינים, ולא להורות שיהי ות עללהור
  מינו,את היה כל אחד שומר יע"מ להדגיש שבפ"ע, על כל דבר  "למינהו"בא 

באופן טבעי  בריאה שהיה קודם ששת ימי המעשה נעשהתהליך הזה, כי כל טעם לוה
לכן בזה , ר שקדם לון אחממיאחד ת מין באופן של התפתחובהדרגה, והצמחים נוצרו ו

מין מכי זה היה מורה על אי התחלפות  ,לא כתבה התורה "למינהו" על כל דבר ודבר
לכן  ,התחלפות ממין למיןבאופן של היתה  יצירה זו, דוקאופן , והרי מצד אלמין אחר
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בסוף הדברים ע"מ להורות על ריבוי וגיוון מיני הצמחים  פעם אחתרק " למינו" נכתב
  ותו לא, בתהליך זה,שנוצרו 

 ששת ימי המעשה,יום השלישי של פסוק יב' מתאר את הצמיחה שהיתה ב אמנם
לפני כן, וכעת לא נוצרו עוד צמחים בעולם המיני נעשתה אחרי שכבר היו צמיחה זו 

 ולא התחלף למין אחר, שהוא שייך אליו מיןהאת וכל צמח שמר , חדשים מיני צמחים 
 מדובר אחר שכבר היו מיניכי הרי דבר בפני עצמו,  "למינהו" על כלולכן נכתב 

בצמיחה זו להורות שאף שהיתה כאן צמיחה חדשה, מ"מ  בעולם, ובא הכתוב הצמחים
, ולא היתה התחלפות ממין למין אחר, וגם לא שהיה כבר שמר כל אחד את מינו

  היווצרות של מינים חדשים,

  היחס בין הפסוקים ובין דברי חכמי הטבע 

רבים מחכמי הטבע דוגלים בתאוריית ההתפתחות, הגורסת כי היווצרות כל כיום 
הצמחים (והבע"ח) התחילה מאורגניזם קדום אחד, במשך מליארדי שנים חלה 
  התפתחות אחר התפתחות, עד שנוצרו הצמחים ובעלי החיים למינהם השונים,

ה, וכנראה נראה שאין סיבה לשלול את דברי חכמי הטבע בענין זנו, ראלפי מה שבי
 תפני ששבתקופה שליה וא השה הצמחים כפי יאתברתהליך את נאמנה מתארים  שהם

  ,, וגם הכתוב אינו מכחיש זאתימי בראשית

" המופיע למינהו"י הביטו אודות דברו מוסבים, כאן לדברי הרד"צ הופמןמעניין לציין 
"התורה מלמדתנו כאן כי בעלי החיים מיד עם היווצרם במינים  ביום חמישי, וז"ל שם:

ודומה שיש כאן משום מחאה נגד שיטתו , ובהערה שם מוסיף: "שונים הם נוצרו"
  ..",של דרווין, שלפיה התפתחו כל הצומח והחי מאורגניזם קדום אחד

ר שנאמר "למינהו" על כל דב בדבריו קלע אל המטרה, אך זה רק היכןואמנם נראה ש
שזה מתייחס למה שהיה בששת ימי בראשית שאז לא היו הדברים באופן של 

שייך למה שנעשה קודם ששת ימי זה ההתפתחות, אך במאמר "ויאמר אלקים" שהוא 
ומזה נראה, שהדברים דוקא כן  ,ודברכל דבר " בהונלמי, שם דוקא לא נאמר "בראשית

 מהכתוב שום התנגדות, אין ובכל אופן, ע"פ מה שביארנו נעשו באופן של התפתחות,
  , הדוגלים בהתפתחות הדרגתית הטבע חכמי לדברי

  הפרדה בין תקופות- ויהי כן

שהביטוי "ויהי כן" לא  הי כן" לעיל בחלק א פרק ד עשינו סמוכות לכךלגבי הביטוי "וי
להפריד בין תקופות, וביארנו ע"פ ע"מ בא רק לומר שהדבר נהיה, אלא הוא בא גם 

ופירוש הדבר, שכל מה שנאמר ר"ל שכבר היה כן,  - דברי המלבי"ם שפירוש "ויהי כן"
היה ביום ה שכתוב אחר ה"ויהי כן" קודם ששת ימי בראשית, ומקודם ה"ויהי כן" היה 

  השלישי של ששת ימי המעשה.

  הראשוןהמוחשי העניין  - גדילת הצמחים
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 המוחשי הדברבעצם,  היתה שגדילת הצמחים עד כה, מתבאר, ע"פ מה מה שכתבנו
 אלא" כן ויהי"ה אחרי הוזכר לא עכשיו עד שהרי, המעשה ימי בששת שאירע הראשון
  , )מם של תהליכים שוניםלעיל שזה מורה על סיו וכתבנלעיל שמות (ו קריאת

 שיח וכל') "ב בפרקהמופיעה ( השניה הבריאה פרשת של פתיחתה היטב מובנת זה פ"ע
... הארץ על אלקים' ד המטיר לא כי יצמח טרם השדה עשב וכל בארץ יהיה טרם השדה

 לא.." מקדם בעדן גן אלקים' ד ויטע...האדמה פני כל את והשקה הארץ מן יעלה ואד
ולפי , הצמחים בענין מתחיל מיד אלא, ויבשה ים, רקיע, וחשך אור כלל שם מוזכר

 בששת שהתחדשו היותר מוחשיים העניינים את  הזכיר שם כי, מאוד מובן דברינו הדבר
, וכבר הזכרנו זאת בחלק השלישי ביוםגדילת הצמחים  היה הראשון דברהו, המעשה ימי
  א', 

להלן בחלק ג' יתבאר עניינה של גדילת הצמחים שהיתה בששת ימי בראשת, ואיזה ו
  .צורך היה בה

  ביאורו- כי טוב

  "וירא אלקים כי טוב", 

שלבים שטרם היה ראוי לומר בהם  שהיו בו הדרגתי, תהליך כאן שהיה מרמז הפסוק
   ,ורק בסוף התהליך שייך לומר "כי טוב",  "כי טוב"

וכעי"ז כתב בספר "עקדת יצחק" (עמ' כט): "..ואמר וירא אלוקים כי טוב לעמת מה 
  ה..".שבתחלה היתה תהו ובהו ולא נגמר טוב
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  פרק ו'

  יט)-המאורות (יד בריאת
  

אֶמר יד ים ַוּיֹ֣ י ֱאלִֹה֗ יעַ  ְמאֹרֹת֙ ְיִה֤ ְרִק֣ ִים ּבִ ַמ֔ ָ יל ַהׁשּ ֕ ֥ין ְלַהְבּדִ  ּבֵ
ֹום ין ַהּי֖ ְיָלה ּוֵב֣ ֑ ים ְלאֹֹתת֙ ְוָה֤יוּ  ַהּלָ ים׃ ּוְלָיִמ֖ים ּוְל֣מֹוֲעִד֔ ִנֽ  ְוָה֤יוּ  טו ְוׁשָ

יעַ  ִלְמאֹורֹת֙ ְרִק֣ ִים ּבִ ַמ֔ ָ ן׃ ַעל־ָהָאֶ֑רץ ְלָהִא֖יר ַהׁשּ ְיִהי־ֵכֽ ַעשׂ  טז ַוֽ ֣  ַוּיַ
ים י ֱאלִֹה֔ ֵנ֥ ת ֶאת־ׁשְ אֹרֹ֖ ים ַהּמְ דִֹל֑ ֤אֹור ַהּגְ דֹל֙  ֶאת־ַהּמָ ֶ֣לת ַהּגָ  ְלֶמְמׁשֶ
ֹום ֤אֹור ַהּי֔ טֹן֙  ְוֶאת־ַהּמָ ֶ֣לת ַהּקָ ְיָלה ְלֶמְמׁשֶ ים׃ ְוֵא֖ת ַהּלַ֔ ֹוָכִבֽ  יז ַהּכֽ

ּתֵ֥ן יעַ  ֱאלִֹה֖ים אֹתָ֛ם ַוּיִ ְרִק֣ ָמִ֑ים ּבִ ָ ֶרץ׃ ְלָהִא֖יר ַהׁשּ  יח ַעל־ָהָאֽ
ֹום ְוִלְמׁשֹל֙ ּי֣ ְיָלה ּבַ יל ּוַבּלַ֔ ֔ ְלַהְבּדִ ֥ין ּוֽ ין ָה֖אֹור ּבֵ ךְ  ּוֵב֣ ׁשֶ ְרא ַהחֹ֑ ֥  ַוּיַ

י־ֽטֹוב׃ ֱאלִֹה֖ים ֶרב יט ּכִ ְיִהי־ֶע֥ ֶקר ַוֽ ְיִהי־בֹ֖ י ֥יֹום ַוֽ   :ְרִביִעֽ
  

  ראשי פרקים:

השוואה לדברי חכמי   לשון יחיד-יהי מארת  חזרה לתקופה מוקדמת-ויאמר אלקים
דברי השוואה ל  ביאור ענין ההבדלה   תפקיד הירח בהבדלת היום והלילה  הטבע

הפרדה בין -ויהי כן בעקבות המפרשים   בין "רקיע" ל"רקיע השמים"  חכמי הטבע
"ואת   ממשלת המאורות  פשר הכפילות–"ויעש אלקים את שני המארת"  תקופות

"ויתן אתם אלקים ברקיע  מדוע לא הוזכר מאמר ביצירת הכוכבים?   הכוכבים" 
"ולהבדיל בין האור ובין   היחס בין האור והמאורות  מקורות נוספים השמים" 

   ביאורו- "וירא אלקים כי טוב"  החשך"
  

  חזרה לתקופה מוקדמת- ויאמר אלקים

את ההבנה,  לבסס הארכנו) ג פרק א בחלק( לעיל -וגו' "אלקים יהי מארת ויאמר"
  , קודם לכן שהיה איזה דבר על לדבר חוזר" אלקים ויאמר" שהביטוי

 בתקופה שהתחיל תהליך לפי זה, עד כאן סיפר הכתוב על תהליך בריאת הצמחים,
 בא וכעת, המעשה ימי ששת ביום השלישי של וסיומו היה המעשה ימי ששת שקודם

 ימי ששת שלפני התחיל בתקופה תהליך זה, בריאת המאורות תהליך את לפרש הכתוב 
  , המעשה ימי ששת של הרביעי ביום היה וסיומו בראשית

  לשון יחיד- יהי מארת
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   ,"ויאמר אלקים יהי מארת"

  ?ולא "יהיו" יחיד בלשון" יהי" כאן נאמר מדוע
 הירח ועל השמש על אין מדובר אלא" מארת יהי" הנה, לדברי רש"י והחזקוני, במאמר

  מפרשיםלדעת חלק מהש (אף, במדרש ל"חז שפירשו  וכך נראה, על הכוכבים בלבד ולא
  הכוכבים) את גם כולל מאמר זה

לעיל ביום הרי  ונראה שע"פ זה ניתן לבאר בפשטות מדוע נאמר כאן לשון יחיד, כי
ש מוזכרת כבר במאמר "יהי אור", אמנם שם טרם שהיווצרות השמהראשון פירשנו 

 כנראה זהשכנראה הירח נוסף בשלב מאוחר יותר, ומכך להסיק הוזכר הירח, וניתן 
  ,, ולא רק מאור אחדמאורות שניפירוש המאמר "יהי מארת", ר"ל, שיהיו 

ובאמת מצאנו בחז"ל, שהביטוי "מארת" נכתב חסר, לרמז על מאור אחד בלבד, כן 
יא בב"ר (פרשה ו) "אמר ר' יוחנן מלמד שלא נברא להאיר אלא גלגל חמה איתא בהד

בלבד..",  וכן מפורש במדרש חסר ויתר:  "יהי מארת חסר ויו מלמד שלא נברא אלא 
  גלגל חמה תחילה..", 

זאת ואף שלפי המדרש ביטוי זה רומז דוקא על גלגל חמה, הרי באותה מידה ניתן לפרש 
ותר מתאים לדרך פשוטו של מקרא, שהרי אור היום כבר גם על גלגל הלבנה, וזה י

  הוזכר ביום הראשון,

 ,לשון יחידדוקא במשמש  "יהי"שמצד הפשט לא בהכרח שהלשון  להעיר,אומנם יש 
יהי "דרך המקראות לומר לשון יחיד אצל לשון רבים...וכן פירושו,  וכמ"ש הרשב"ם :

מדוע לא נאמר ומעשה, ומה הוא, מאורות", אך מ"מ עדיין צריך טעם לשינוי לשון זה, 
"יהיו מארת" שזו לשון יותר ברורה, ולכן נראה לפרש זאת כדכתבנו, ופירוש זה עולה 

  יפה הן מצד הלשון והן מצד הענין,

  דברי חכמי הטבעהשוואה ל 
 קודם עוד נוצרה השמש ,אחת בבת והירח השמש נוצרו לא ,הטבע חכמילפי דברי 

ת שנים לאחר היווצרו מליון למאה מליון בין שלושים נוצר הירח ואילו ,הארץ כדורל
  ,"השערת ההתנגשות הענקית") , (ע"פ ויקיפדיה ערךכדור הארץ

  ע"פ מה שביארנו, נראה שהדברים מתאימים עם הפסוקים,

   הבדלת היום והלילהתפקיד הירח ב
 היום הבדלת שענין נראה הכתוב , מלשוןהיום ובין הלילה" "יהי מארת..להבדיל בין

דבר זה אלא לגבי שייך  פשוט איןבאופן שהרי , קשה ירח, אך לכאורהל גם שייך והלילה
? והדבר יותר קשה לפי דברינו, שמש, ואיזו שייכות יש לירח עם הבדלת היום והלילהה

  ? הירחבריאת  בשבילבא זה שהרי ביארנו שעיקר פסוק 

אך יש  שמש,על ה אלא לא נאמר דבר זהש בפירוש הארוך)( כתב רס"ג ובאמת
האב"ע כתב (פסוק יח): "ובצאת אור בירח, גם הבדלה ענין הכתבו ששייך מפרשים ש

השמש ביום ואור הלבנה בלילה יבדילו בין האור ובין החשך", והחזקוני כתב (פסוק יד): 
  "השמש מבדיל ממנו הלילה שעבר והירח מבדיל ממנו היום שעבר", 

  , ומ"מ נראה שיש כאן קושי ע"פ הפשט

  ביאור ענין ההבדלה
מהי הבדלת היום והלילה היטב נראה שע"מ להבין את הענין לאשורו, יש להבין 

 ובין האור בין אלקים ויבדל" נאמר הראשון ביוםגם מצאנו ש ,הנההאמורה כאן, ד
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דבר זה שו היא על הבדלת זמני היום והלילה, שהכוונהבפרק ב) ביארנו לעיל (ו" החשך
ע"פ ש נראהא"כ , מזה זה והחשך אורה הבדלת היתה וזו היממה התארכות ע"י נעשה
דהיינו  ,באופן זהה כאן הכתובה הבדלהאת הלפרש גם  צריך של מקרא, וטופשדרך 

להבדלת היום בסופו של דבר שגרם  התארכות היממה,של  כאן על התהליךשמדובר 
  והלילה,

 דהיינו, שהירח נטל בידינו "מידע סמוי", וסרתמבעצם  התורההרי ש, אם דברינו כנים
כמובן שנשאלת השאלה, מה הקשר של פעיל בתהליך זה של התארכות היממה, חלק 

  ? כיצד בדיוק סייע הירח לתהליך זההירח לזה? 

מן  נמסר לנוזה המידע ש אך רי בראשית,וסתמ הוא בכללאפשר לומר שדבר זה 
   בין אם אנו מבינים זאת ובין אם לא, המקרא,

  חכמי הטבע, כבר התברר היטב ע"י הדבר למעשה אמנם

  דברי חכמי הטבעהשוואה ל

ויקיפ' בערך "אורך מתוך (שכבר הזכרנום לעיל נביא כאן מדברי חכמי הטבע 
"הגורם בעל ההשפעה הגדולה ביותר על אורך היממה באופן מצטבר, הוא היממה"): 

עליית וירידת פני המים, פעמיים בכל יממה סביב כדור הארץ כולו,  ,גאותהאטת ה
  ,מפעילה חיכוך הבולם את הסיבוב בהדרגה"

תופעת "רח (ויקפ' ע' "הירח"): כידוע תופעת הגאות נגרמת בשל כח המשיכה של הי
, שהוא תוצאה של ההפרשים כוח הגאותבכדור הארץ נגרמת כתוצאה מ גאות והשפלה

של הירח במקומות שונים על פני כדור הארץ... הם גורמים לאיבוד  כבידהשל כוח ה
  ,ץ סביב עצמו"אנרגיה שמאטה את מהירות סיבוב כדור האר

 עדהאור והחשך  זמני להתארכותהעיקרי  אחראיה הוא הירח עפ"ז מתברר, שאכן
וא"כ מובן היטב מה שנאמר בפסוק זה: "יהי מארת , ולילה יום להקרא ראויים היונש

  ברקיע השמים להבדיל בין היום ובין הלילה",

  בין "רקיע" ל"רקיע השמים"
  "יהי מארת ברקיע השמים"

לאטמוספירה, היא  הכוונה ,ביום השני המופיע "רקיע"הש ,פירשנובפרק ג'  לעיל
שכבת האטמוספרה אלא הרבה למעלה  בתוך נמצאיםהמאורות  ואמנם כידוע, אין

 ממנה, (ואף שבעיניים נראה שהשמש נמצאת תחת כיפת השמים אין זה אלא אשליה
  ת ברקיע השמים"?וא"כ כיצד ניתן להסביר מה שכתוב בפסוק "יהי מאר ,)אופטית

 ולא "השמים רקיע" נאמר, כאן, שהרי באמת הלשון שבשני המקומות אינו זהה אך
" המוזכר ביום השני שמים"ה" ורקיע"ה אומנםשא"כ יש לפרש, ו ,"רקיע"סתם  נאמר

 כפי השמים כיפת על מתפרש" השמים רקיע" ביטויהמדבר על האטמוספרה, אבל 
  , לעינינו נראית שהיא

 יעפף ועוף" נאמר )החמישי ביום( להלן שהרי ,ממקור נוסף לבסס חילוק זהונראה שיש 
 השמים פני מול מעופףמשמע שהוא  פשוט ובאופן ,"השמים רקיע פני על הארץ על

 תבנית" :)יז ד דברים( ש"כמו ,עצמם בשמים מעופף שהעוף מצאנו ,מאידךו, בתוכם ולא
  "? בשמים תעוף אשר ציפור כל
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 הארץ לכדור שמעל האויר שכבת על מונח" שמים" שםההסבר הוא, ש אלא
, אית לעינינונרה השמים לכיפת מתייחס "השמים רקיע" הביטוי אך, (האטמוספרה)

 הנראה לפי השמים של העליון הגבול דהיינו" השמים של הרקיע" שפירושו ונראה
   ,לעינינו

  בעקבות המפרשים
ובין "רקיע סתם, שינוי שבין "רקיע" ל כבר התייחסו גדולי המפרשיםיש לציין ש

  לבאר זאת באופנים שונים:וכתבו  השמים"

  וכ"כ החזקוני, "ברקיע השמים. הנרקע ופרוש תחת השמים העליונים", :הרשב"ם כתב

  ורה שיש שמים למעלה ממנו..","והנה הכתוב אומר ברקיע השמים שי :האב"ע כתב

"..ולכן  :להבדילם מן השמים העליוניםהרמב"ן (פסוק ח) מפרש שלשון זה מטרתו 
רק הרקיעים שקראם  אים בשם השמיםלבאר שאינם הנקר. יקראם בפרשה בשם שמים..

  ,שמים"

וכן אמרו ויקרא : "..דברים הדומים ממש לדברינו כתב(ח"ב פרק ל),  מו"נב הרמב"ם
תחילה כמו שביארתי לך לבאר שיתוף השם, ושאין שמים האמור  ים לרקיע שמיםקאלו

וחיזק עניין זה באומרו , באומרו את השמים ואת הארץ, היא זו אשר נקראה שמים
ומחמת שיתוף זה שבשמות, , לבאר כי הרקיע זולת השמים על פני רקיע השמים

פעמים קורא גם לשמים האמיתיים רקיע, כמו שקרא לרקיע האמיתי שמים, והוא אמרו 
  ",ויתן אותם אלוהים ברקיע השמים

 ":אוצר מפרשי התורהבספר "כפי שהציגוה  יאור אביא את דעת הרמב"םלתוספת ב
בשמים העליונים והם הגלגלים, והרקיע  ..אך הרמב"ם כתב שמקום המאורות הוא"

ולכן הוצרך הכתוב לומר 'ברקיע השמים'  הנברא ביום השני הוא מקום העננים והעופות
  ורות ניתנו בשמים האמיתיים", ללמדנו שהמא

  הפרדה בין תקופות- כןויהי 

  לגבי הביטוי "ויהי כן", 

לומר שהדבר ע"מ לעיל בחלק א פרק ד הארכנו להוכיח, שהביטוי "ויהי כן" לא בא רק 
נהיה, אלא הוא בא גם להפריד בין תקופות, וביארנו ע"פ דברי המלבי"ם שפירוש "ויהי 

  כבר היה כן, , ור"ל - כן"

 דם ששת ימי בראשית, ואח"כבזמן שקו הבר, שכל מה שנאמר עד כאן, היופירוש הד
  ביום הרביעי של ששת ימי המעשה.והתחדש פרש הכתוב מה שהיה מ

  פשר הכפילות–את שני המארת""ויעש אלקים 
ר "ויעש אלקים את שני המאורת הגדולים את המאור הגדול לממשלת היום ואת המאו

   ",הגדול לממשלת הלילה

", כן ויהי... מארת יהי אלקים ויאמר" מקודם נאמר כבר שהרי, קשה להבין פסוק זה
   ?עוד כעת התחדש מהכבר היו המאורת ו כ"וא

  : , והםלכן שלא הוזכרו קודם אומנם נראה שנוספו כאן שני עניינים

  א. ממשלת המאורות
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  ב. בריאת הכוכבים

  ביום הרביעי של ששת ימי המעשה,היה חידוש  בהםשדברים ם האלו הונראה ש

  ממשלה זו שהתחדשה ביום הרביעי. מהיבאר אמנם יש ל

  ממשלת המאורות
אור השמש הולך  נראה שיש לבאר דבר זה ע"פ דברי חכמי הטבע, לפי דבריהם,

היא עברה השמש של משנה לשנה, א"כ מאז היווצרותה יותר ויותר חזק  ומתגבר ונעשה
ה בתחילה, ונראה שרק ביום הרביעי של ששת ימי תיותר מה שהי ותהתגברתהליך של 

לייחס לה את ממשלת היום וכן לירח את  המעשה הגיעה השמש לדרגה כזו שראוי
  ממשלת הלילה, (שהרי אור הירח בא מאור השמש) 

   "ואת הכוכבים"

  "ויעש אלקים את שני המארת הגדולים...ואת הכוכבים"

לשון הפסוק: "ויעש אלקים את שני המארת הגדולים את המאור הגדול נתבונן ב
  לממשלת היום ואת המאור הקטן לממשלת הלילה ואת הכוכבים", 

 אךנראה שאין הכוכבים בכלל "ממשלת הלילה" אלא רק הירח, מפשט לשון הפסוק 
ח היר"לעשה אורים גדולים..את השמש לממשלת ביום..ואת  :תהילים (קלו) נאמרספר ב

נחשבים בכלל ממשלת  שהכוכבים כן", וא"כ מבואר וכוכבים לממשלות בלילה
  הלילה?

הוצרך דוקא לגבי השמש והירח ודאי גם הכוכבים הם לממשלת הלילה, אלא שנראה ש
ענין  ם נבראו כבר קודם לכן, וכעת לא נתחדש בהם מלבד, כי הרי ההכתוב לציין זאת

  הממשלה, 

, וכל , כי הרי הכוכבים רבים הםדבר בעצם בריאתםנתחדש  משא"כ בענין הכוכבים
 כלל מלאכתנשלמה  א"כ לגבי הכוכבים טרם, ויםחדש יםכוכב ועוד הזמן נוצרים עוד

 ב הכוכבים על המספר רק אז עמד מצעד עכשיו (היינו עד היום הרביעי), ש םבריאת
   עולם,בורא  כפי התכנון שאצל לו הראוי

מתפרש באופן זה: "ויעש אלקים את שני המארת ע"פ הדברים הללו,נראה שהפסוק 
הגדולים (לממשלה), את המאור הגדול (עשה) לממשלת היום ואת המאור הקטן (עשה) 

  לממשלת הלילה, ואת הכוכבים (חוזר על "ויעש" ור"ל עשה את עצם הכוכבים),

  מדוע לא הוזכר מאמר ביצירת הכוכבים?
  הככבים?יש לשאול, מדוע לא הוזכר מאמר ביצירת 

לזה מובן ע"פ דברי חכמי הטבע, כי הרי לפי דבריהם, רבים מהכוכבים שהטעם  נראה
נוצרו כמה מליארדי שנים לפני שהתחילה בכלל להיווצר מערכת השמש שלנו, וא"כ 
בעת שהיא נוצרה כבר היו השמים זרועים בכוכבים שנוצרו קודם, וא"א היה לייחס 

פסוק המדבר על ששת ימי בראשית שם הוזכרו אותם כעת לאיזה מאמר מסויים, אך ב
   ועמד על המספר ועל המצב הראוי לו, הכוכבים, כי אז נשלם ענין הכוכבים,

   "ויתן אתם אלקים ברקיע השמים"
   ,"ולמשל ביום ובלילה "ויתן אתם אלקים ברקיע השמים להאיר על הארץ
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 הזריח ה"שהקב דהיינו, ברקיע  המאורות של ראותםיוה חתםיזר פירושה ברקיע הנתינה
 בזמני הארץ על מאירים שהם ז"ועי, הארץ על יאירוש  השמים ברקיע המאורות את

  , ממשלתם אל הפועל הרי יצאה והלילה היום

 יע, וכמו שבכל יום זורחים המאורותהכוונה להזרחתם ברק ברקיענתינה "ז הלפ
  ושוקעים,

בתחילת פרק שמבואר להלן  המאך נראה שניתן לבאר את הדבר באופן נוסף, וזה ע"פ 
 לא כי יצמח טרם השדה עשב וכל בארץ יהיה טרם השדה שיח וכל"ב', שם כתוב: 

 והשקה הארץ מן יעלה ואד: האדמה את לעבד אין ואדם הארץ על אלקים' ד המטיר
  ",האדמה פני כל את

 מכוסים בעבים וירד השמים היו הראשונים הימים שבשלושת ע"פ זה נראה לומר,
ואחר שצמחו הצמחים , הצמחים כמו שכתוב במפורש צמחו השלישי ביום הגשם,

  , רביעי ליל נתפזרו העבים, ואז נראו המאורות ברקיע בתחילת

בראשית שבה נראו המאורות  הפעם הראשונה מאז תחילת ששת ימי ולפ"ז היתה זו
ולמשל ביום  אלקים ברקיע השמים להאיר על הארץוזה מה שכתוב "ויתן אתם בשמים, 
  , ובלילה"

  מקורות נוספים
קודם בעולם עוד שאף שהיו המאורות  יש לציין שכמה מפרשים כתבו רעיון זה, דהיינו,

  הם לא היו יכולים להיראות ברקיע, ונביא מקצת דבריהם: אך  ,היום הרביעי

כתב הראב"ע בשיטה אחרת (פסוק יד): "לפי דעתי שהיום הראשון היה אור ולא היה 
, וביום השני גדל..וביום השלישי גדל..וביום הרביעי גדל עד שנראו המאורות גדול

  והכוכבים...והנה טעם יהי מאורות שיראו ברקיע",

הרד"ק כתב (פסוק יד): "והמאורות האלה נבראו ביום הראשון עם הגלגלים.. אלא שלא 
היבשה היה אורן עובר לארץ... וכאשר חיזק הרקיע ברצון האל ביום שני, ונהיתה 

עי שיראו והדשיאה ביום שלישי וחזק יותר הרקיע ברביעי אמר האל יתברך ברבי
  המאורות ברקיע ..",

ומצאתי בפירוש ר' אליהו מזרחי (בפסוק יד) שהעלה רעיון שקרוב מאוד לדברינו, וז"ל: 
"..א"נ י"ל שתלייתן מיום הראשון היתה אלא שלא הוכרה פעולתן עד היום רביעי, מפני 

הוציאה הארץ הדשאים והאילנות ואי אפשר זה מבלי שקדם להם המטר  שבשלישי
וא"א המטר מבלתי אד קדם לו, כדכתיב ואד יעלה מן הארץ, וא"א האד מבלתי סיבוב 

השמש המעלה אותו, ומפני שלא הוכרה פעולתן שהם הדשאים והאילנות עד יום ג' 
  רביעי.." עכ"ל,שצמחו הדשאים והאילנות אמר יהי מארת ברקיע השמים ביום ה

דברים אלו קרובים מאוד לדברינו, אלא שאנו כתבנו שעד יום הרביעי היו המאורות 
  מוסתרים ע"י האד, ורק ביום הרביעי נראו, וזה נראה עוד יותר פשוט ממש"כ הרא"מ,

  היחס בין האור והמאורות
 י להזכיר את השמש, אף שהכוונה היתהמדוע ביום הראשון הוזכר "אור" בסתם, בל

  לאור השמש?

 אףזה שייך דבר נראה שהסיבה לזה, כי ביום הראשון מדובר על זמני האור והחשך, ו
  , )וכגון ביום מעונן(, ברקיע ורות נראיםאבלי שהמ
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והדבר מובן יותר, לפי מה שכתבנו בסמוך, שבשלושת הימים הראשונים היו השמים 
  המאורות,  היו נראים אזמכוסים בעבים וכלל לא 

זמני היום  מדובר על השלמת ביום הראשוןש , מפנישהסיבה לזה ה יותר,אמנם נרא
 לא, ולכן עד היום הרביעי טרם נשלם עצמהתהליך יצירתה של השמש והלילה, ו

התייחס אליה הכתוב, כי ענין השמש ושאר המאורות נתקן והושלם רק ביום הרביעי, 
  ם.סת "ולכן ביום הראשון הזכיר הכתוב "אור

  האור ובין החשך" "ולהבדיל בין
   "ולהבדיל בין האור ובין החשך",

 ביןולהבדיל "נאמר  כאן ואילו" הלילה ובין היום בין להבדיל" נאמר(בפסוק יד') לעיל 
  , נפרדים ענייניםשני  שהם ונראה", החשך ובין האור

 דבר זה התקיים עודו ,, וכמו שפירשנו לעילוהלילה היום זמני הבדלתלעיל מדובר על 
 להבחין ניתן ידו שעל היכרפירושה  ,כאן האמורה בדלההה אך, לפני היום הרביעי

  , הכוכבים י"ע הוא זה דברו, החשךו האור זמן בין ולהבדיל

: "ולהבדיל בין וכ"כ החזקוני ,הלילה שהתחילההיכר זהו סימן  הכוכבים נראים כאשר
מבדילים בין היום ובין האור ובין החשך. לא לשמש וירח קאי שהרי אמרנו לעיל שהם 

   ,אים כשהאור יוצא והחשך נכנס", אלא קאי הוא אכוכבים שנרהלילה

כן"), כי רק בפסוקים הללו דבר זה רק בפסוק זה ולא לעיל (קודם ה"ויהי שהוזכר  ונראה
לא היה כלל קודם ששת ימי בראשית לפי האמת , שנראה ועוד הכוכבים, מדובר על

כיון שטרם נשלם אז ענין היום והלילה, ולכן לא היה גם ענין שייך ענין ההבדלה הזו, 
היו השמים מכוסים בעננים -ההבדלה בינהם, ומתחילת ששת ימי בראשית עד עכשיו

הוא היום בו נראו הכוכבים, לראשונה מאז שנקראו  יולא נראו הכוכבים, והיום הרביע
  .היום והלילה בשמותיהם

  ביאורו- "וירא אלקים כי טוב"
  ,אלקים כי טוב" "וירא

שלבים שטרם היה ראוי לומר  שהיו בו הדרגתי, תהליך כאן שהיה מרמז שהפסוק נראה 
   ,ורק בסוף התהליך שייך לומר "כי טוב"  בהם "כי טוב"

), וז"ל: "..ואחר שהשלים ענינם תכונתם ת יצחק" (עמ' מודיוכעי"ז כתב בספר "עק
נגמרה מלאכת אמר וירא אלקים כי טוב, כי עתה בתלייתן ותנועתן  ,ותועלותיהם
  .ועכשיו היה הכל יפה וטוב..."המאורות... 
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  פרק ז'

  כג)-(כ בריאת בעלי החיים הימיים והעופות
  

אֶמר כ ים ַוּיֹ֣ ְר֣צוּ  ֱאלִֹה֔ ִים ִיׁשְ ֶ֖רץ ַהּמַ֔ ֶפׁש  ׁשֶ ה ֶנ֣ ֑ ף ְועֹוף֙  ַחּיָ  ְיעֹוֵפ֣
ֶרץ י ַעל־ָהָא֔ ֵנ֖ יעַ  ַעל־ּפְ ִים׃ ְרִק֥ ָמֽ ָ א כא ַהׁשּ ְבָר֣ ים ַוּיִ  ֱאלִֹה֔
יִנ֖ם ּנִ ים ֶאת־ַהּתַ דִֹל֑ ת ַהּגְ ֶפׁש  ְוֵא֣ ל־ֶנ֣ ה ּכָ ֣ ַחּיָ ת ׀ ַהֽ ׂשֶ רֶֹמ֡ ר֩  ָהֽ  ֲאׁשֶ

ְֽר֨צוּ  ִים ׁשָ ם ַהּמַ֜ יֵנֶה֗ ת ְלִמֽ ל־֤עֹוף ְוֵא֨ ָנף֙  ּכָ הוּ  ּכָ ְרא ְלִמיֵנ֔ ֥  ֱאלִֹה֖ים ַוּיַ
י־ֽטֹוב׃ ֶרךְ  כב ּכִ ר ֱאלִֹה֖ים אֹתָ֛ם ַוְיָב֧ ֣רוּ  ֵלאמֹ֑  ּוִמְל֤אוּ  ּוְר֗בוּ  ּפְ
ִים֙  ים ֶאת־ַהּמַ֨ ּמִ֔ ּיַ ֶרב ְוָה֖עֹוף ּבַ ֥ ֶרץ׃ יִ ָאֽ ֶרב כג ּבָ ְיִהי־ֶע֥ ֶקר ַוֽ ְיִהי־בֹ֖  ַוֽ

ֽי׃ ֥יֹום   ֲחִמיׁשִ

 
  ראשי פרקים:

שאלת ייחוס   תקופותשתי  שאלות בפסוקים   חזרה לתקופה מוקדמת-ויאמר אלקים
הערה בדברי המפרשים ויישובה ע"פ דרכנו   מקורות מדברי המפרשים הפעולה 

 דברי חכמי הטבע היחס בין תיאור התורה ובין תיאור חכמי הטבע   האם נוצרו
  מדוע נחסר הביטוי "למינה" ו"למינו" פירושו - "על הארץ" העופות מן המים? 

 - מאמר ישרצו המים  "ויברא אלוקים" ולא "ויעש אלקים"  שאלת ה"ויהי כן"
פתרון חידת   פירושו -"נפש חיה הרמשת"  מי הם "התנינם הגדולים"  פירושו

    כי טוב  מדוע כתובה תיבת "כל"  הקבלה לפרשת הבריאה השניה  התנינים
  

  חזרה לתקופה מוקדמת- ויאמר אלקים

   "שרץ נפש חיה.. אלקים ישרצו המים ויאמר"

על תהליך  בפרק הקודם עסקנו בענין בריאת המאורות, לאחר שסיים הכתוב לספר
, בע"ח הימיים והעופותהבריאת תהליך  -נוסף תהליךהכתוב ל עובר בריאת המאורות,

 ההית תהליך זהשל  ותחילת תהליך שהסתיים ביום החמישי של ששת ימי בראשית,
   ,המעשה ימי ששת של החמישי ביום היה סיומוו בראשית ימי ששת שלפני בתקופה
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 א בחלק( א"כ בביטוי "ויאמר אלקים" חוזרת התורה לספר על תקופה קדומה, ולעיל
על  לספר חוזר" אלקים ויאמר" את ההבנה, שלאורך כל הפרשה, הביטוי לבסס )ג פרק
   דהיינו בתקופה שקודם ששת ימי בראשית, ,מקודם שהיה דבר

  שאלות בפסוקים

מדוע בציווי הפעולה מיוחסת למים "ישרצו המים", ואילו בעשיה נאמר "ויברא  )1
  אלקים"

על פני רקיע השמים" למה נאמר כאן "על  על הארץ) לשון הפסוק "ועוף יעופף 2
  הארץ"?

  "?למינה"ישרצו המים שרץ נפש חיה - "למינה") מדוע בציווי לא נאמר 3

  "ויהי כן"?לא מופיע הביטוי ביום החמישי מדוע ) 4

  אלקים", וכמו ביום הרביעי והשישי? ויעשאלקים" ולא "ויברא ) מדוע כתוב "5

  ) מי הם אותם ה"תנינים הגדולים", ומדוע הוזכרו רק בפסוקי העשייה ולא בציווי?6

  "?הרמשתמדוע כתוב בעשיה "ואת כל נפש חיה  )7

  וף כנף"?ע כלנפש חיה..ואת  כל "ואת -) מדוע בעשיה מופיעה מילת "כל"8

  שתי תקופות

נראה שכאשר נפרש, שפסוק כ' וכא' מדברים על שתי תקופות שונות, נוכל למצוא 
  תשובות לשאלות אלו,

פסוק כ' מדבר על התקופה שקדמה לששת ימי המעשה, על תהליך היווצרות הבע"ח 
הימיים והעופות בדרכי טבע ובמשך זמן רב, לעומת זאת פסוק כא' מתאר מה שהיה 

ביום החמישי של ששת ימי המעשה, אז התרחשה בריאה נוספת, במהירות ושלא בכפוף 
  לדרכי הטבע הרגילים,  

  שאלת ייחוס הפעולה

  , מר אלקים ישרצו המים... ויברא אלקים"א"וי

הוא למים, אך ס את הפעולה וייח וא"כ" ישרצו המים"ויאמר אלקים  אמרנ בציווי
   לד',הוא ס את הפעולה וובזה ייח "ויברא אלקים" אמרנ בעשיה

נראה שגם כאן   ,ע"פ השוואה למבנה הפסוקים שבשאר הימים, וכמו שביארנו שם
   הפסוקים באים לתאר שני מעשים נפרדים,

פה תהליך בריאה טבעי שהיה בתקועל  המים", כי מדוברישרצו בפסוק כ' נאמר "
 נאמר  לאלכן "ישרצו המים" ושקודם ששת ימי בראשית, ולכן הפעולה מיוחסת למים 

  "ויברא אלקים", 
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 על מעשה בריאה אחר מדוברוק כא' נאמר "ויברא אלקים", כי שם לעומת זאת בפס
  , נעשה ע"י הקב"ה באופן ישיר, שהתרחש ביום החמישי של ששת ימי בראשיתש

  (ולהלן יתבאר מדוע לא נאמר "ויהי כן" ע"מ להפריד בין התקופות השונות)

  מקורות מדברי המפרשים

הוא דבר בפני  "ויברא אלקים"נביא כאן כמה מקורות מדברי המפרשים שג"כ פירשו ש
  אלא דבר נוסף,המאמר "ישרצו המים", של עצמו, ואין זה רק קיום 

בעל "עקידת יצחק" (עמ' מו:): "..ולזה אחר שנאמר שצוה שישרצו המים שרץ נפש  כתב
אמר ויברא אלקים את התנינם הגדולים ואת כל נפש חיה  ,חיה ועוף יעופף וכו'

להמציא הנמצא בשלימות חיותו.. אלא הרמשת.. יאמר בבירור כי לא היה כח במים 
מכאן המים המציאו חומרי אלו המינים בלבד והוא ית' גמר על ידם, כמו שהיה הענין 

  , ואילך בכל בעלי הנפש.."

אמנם המים לא היה בכחם רק להוציא גופי הבע"ח, אבל " :כעי"ז כתב גם המלבי"ם
מה' לבדו, כמ"ש כי רוח  הנפש החיונית שלהם אין זה בכח המים והיה בריאה יש מאין

  ,"שאלהי הרוחות ברא הרוח יש מאין ,וע"כ אמר ויברא אלהים יעטוף... מלפני

  אור החיים,ו גם האברבנאל וכעי"ז כתב

  הערה בדברי המפרשים ויישובה ע"פ דרכנו

שום בפסוק  , איןלשון "ויברא אלקים"שינוי החוץ מ , כיעל זה יש להעירלכאורה אך 
 הצליחו להשריץכן בה יותר משמע שהמים הגוף ובין הנפש, ואדרלחלוקה בין רמז 

מעצמם נפש חיה, שהרי בסמוך כתוב "ואת כל נפש חיה הרמשת אשר שרצו המים 
האוה"ח קצת שהמים אכן שרצו נפש חיה, (וכבר העיר ע"ז מזה למיניהם", ומשמע 

  ן המים, בפירושו), גם יש לציין שהרמב"ן כתב שנפש הדגים והעופות אכן היתה מ

 המפרשיםדבר שלא נאמר מקודם, וכמו שכתב  בפסוק כא' נוסף עוד שאמנם לכן נראה,
, אלא שע"פ דרך פשוטו של מקרא יש לפרש כמו שכתבנו, שמדובר כאן על דבר הנ"ל
   , עצמו, דהיינו על מעשה בריאה נוסף בפני

    דברי חכמי הטבע

בע חכמי הט ונקדים כאן את דבריכעת ניגש להבהיר את סדר הופעת בעלי החיים, 
  : בענין זה

 היתה ע"ח והצמחיםהבשל  דרך היווצרותם ,חכמי הטבע יום אצל רובכהמקובל לפי 
וצרו לה הופיע אורגניזם אחד, וממנו התפתחו ונשבהתחבדרך של התפתחות הדרגתית, 

  למחלקותיהם השונות,הצמחים ובע"ח  כל

   באופן זה:היה מיני בע"ח השונים  ם שלהופעת סדר

  בע"ח ימיים
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  דו חיים

  זוחלים יבשתיים

  עופות

   יונקים 

  אדם

מתאר בכלליות רק מ"מ זה  ,יש לציין, שעל אף הסדר הכרונולוגי שהצגנו לעילאמנם 
הזמן חלו שינויים במשך כל למעשה אך  נים למחלקותיהם,והופעת הבע"ח הש את סדר

היו הפוכות, גם תופעות  היובתוך התהליך  כמו"כבעלי החיים,  בכל אחת מקבוצות
ע"ח ממחלקת היונקים ב שנהפכו להיות בע"ח ימיים, או של בע"ח יבשתייםמקרים של 

     מעופפים (כדוגמת העטלף),שנהפכו ל

  היחס בין תיאור התורה ובין תיאור חכמי הטבע

הטבע יוצא, שיש קושי לחלק את תיאור היווצרות בעלי  ם אלו של חכמיע"פ דברי
  , החיים לחלקים נפרדים העומדים בפני עצמם

יהיה להזכיר את בע"ח הימיים ומיד אח"כ את העופות, קודם שהוזכרו למשל, לא ניתן 
התפתחו מבע"ח  גם חלק מבע"ח הימייםכמו"כ  ופות,שמהם התפתחו הע הזוחלים
בעלי החיים הימיים בלי להזכיר את עליית כלל דבר על ליהיה ניתן  לכן לאו, יבשתיים

  , הבע"ח אל היבשה

ששת ימי בזמן שקודם  תאר את מה שהיההבא לתהליך לגבי הרק  כל זה נכון אמנם
 :ברורה ובסדר שונההיתה חלוקה  בבריאה שהיתה בששת ימי בראשית בראשית, אך

  יבשתיים, בע"ח השישי נבראו  ביוםת, ועופובע"ח ימיים ורק  ביום החמישי נבראו

לחלק גם את תיאור הבריאה לכך שכשנצטרך לתאר את הדברים, נצטרך רם ודבר זה ג
שבכל יום מששת ימי בראשית לא הזכירה  וזה מפני, ששת ימי בראשית,שהיתה קודם ל

א"כ, והתורה אלא דברים הקשורים למה שהיה באותו היום של ששת ימי בראשית, 
גם כשהזכיר הכתוב , עופותהימיים והבע"ח של רק  היתה בריאה החמישיביום היות ו

מה ששייך לענין זה ממה שהיה קודם ששת ימי בראשית, לא הוזכרו אלא בע"ח הימיים 
לדבר על העופות קודם  סדר ההתפתחות שבתקופה הקדומה אין והעופות, ואע"פ שלפי

פי מה סדר הסיפור הוא כ רח לעשות כך, כישהוזכרו בע"ח היבשתיים, מ"מ היה הכ
  שהיה בששת ימי בראשית, 

  האם נוצרו העופות מן המים?

  "ויאמר אלקים ישרצו המים שרץ נפש חיה ועוף יעפף על הארץ על פני רקיע השמים",

"ישרצו המים" פירש האב"ע שהוא פועל יוצא, ופירושו, יולידו המים, אך לגבי העופות 
נראה שיש לפרש כמ"ש האב"ע בשיטה אחרת, שבריאת העוף הינו מאמר בפ"ע, וז"ל 

שם: "ולפי דעתי שהכתוב איננו אומר כי המים ישרצו העוף, רק נפש חיה..ויהי עוף 
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ים השריצו רק נפש חיה, ואילו העופות נוצרו שיעופף על הארץ..", לפי פירוש זה, המ
  באופן אחר שלא נתפרש בכתוב, 

ונראה שפירוש זה מוכרח ע"פ הפשט, שהרי בסמוך נאמר "ויברא אלקים  את התנינם 
הגדולים, ואת כל נפש חיה הרמשת אשר שרצו המים למיניהם, ואת כל עוף כנף 

  למינהו", 

" ולא על העוף, ומכאן נראה להסיק הרי שרק על נפש חיה אמר "אשר שרצו המים
שע"פ הפשט העוף לא נוצר מן המים, וראיתי שכבר העיר על זה בפירוש "תורה 

  תמימה".

  פירושו- "על הארץ"

  על פני רקיע השמים",  על הארץפף ו"ועוף יע

שהוא לכאורה ייתור לשון? וכבר עמדו על ענין זה כמה  ל הארץ"בעופות "ע מדוע נאמר
  עה"ת, העמק דבר),מפרשים (תוס' 

אמנם נראה, שדבר זה מובן היטב ע"פ דברינו לעיל, כי כתבנו שלא נוצרו העופות מן 
המים, וא"כ יש לפרש שכוונת הכתוב לומר, שהעופות הופיעו דוקא על הארץ, וזוהי 

כוונת הכתוב, שעוף המעופף לא יווצר מן המים, אלא הוא יופיע "על הארץ", אך כיצד 
  ופות? בזה סתם הכתוב דבריו ולא פירש,ומהיכן נוצרו הע

ואומנם ע"פ דברי חכמי הטבע, נראה שיש לפרש, שכוונת הכתוב שהעופות עתידים 
  להתפתח מבע"ח יבשתי (שטרם הוזכרה בריאתו), וזה מה שאמר הכתוב "על הארץ",

ואמנם אין הדברים כתובים בפסוק לפי סדר ההתרחשויות, כי הרי קודם לעופות היו 
להופיע  בעלי החיים יבשתיים, אך הדברים מסודרים ע"פ סדר המעשה שהיה צריכים 

  בששת ימי בראשית וכמו שכתבנו,

  ו"למינו" "למינה" ביטויה מדוע נחסר

  "למינהו"?הביטוי "למינה" ו לא נאמר יום החמישישב פסוקי הציוויבמדוע 

   ביארנו לעיל ביום השלישי,ע"פ האופן ש ,נראה שיש לבאר זאת

להורות, הוא או למינו", " למינה"ביטוי ל יותר פשוטפירוש הה ,ביארנו שםש הע"פ מ
  , ומגוונים שוניםשל בע"ח  םמיניהרבה  על היות

חלק מבע"ח ביום החמישי לא היה אפשר לכתוב דבר זה, והטעם לזה, מפני שאומנם ו
לכן , )רק ביום השישי שבריאתם מוזכרת( מבע"ח יבשתיים ו עתידים להתפתחהימיים הי

ל מיני היצורים כ ם שלנפש חיה למינה", כי הופעתשרץ סתם בזה הכתוב ולא אמר "
שיהיו כל גם א"א  וקודם לכן בע"ח היבשתיים, גם רק לאחר שנוצרו הימיים התממשה

   מיני בע"ח הימיים,

הם התפתחו מבע"ח כתבנו לעיל שהרי מטעם זה, ש לא הוזכר "למינו" לגבי העופותגם 
לא רצה כאן הכתוב  ,היבשתייםבע"ח של  ון שטרם הוזכרה מציאותםולכן כי ,יבשתי
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אמר הכתוב באופן כללי שעתיד להיות עוף שיעופף על לפרט את העופות למיניהם, ורק 
  הארץ,  

  שאלת ה"ויהי כן"

מדוע לא נאמר ביום החמישי "ויהי כן", וכבר אחת השאלות הבולטות ביום החמישי, 
  הקשה כן הרמב"ן: "ואני תמה למה לא אמר ביום הזה ויהי כן"? 

  כשנתבונן נראה שיש לנו  שלושה דברים שבהם משונה היום החמישי משאר הימים: 

  א. העדר ה"ביטוי "ויהי כן" 

  ב. שינוי הלשון "ויברא אלקים" במקום "ויעש אלקים"

  יברך אתם אלקים""ו -ג. הברכה

ביום השישי בענין בריאת  -מצאנו שינויים אלו בעוד מקום אחד בלבד בפרשה זו
אלקים את  ויברא"ויאמר אלקים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו... האדם, וכך נאמר שם:

אתם אלקים..", א"כ גם שם יש את שלושת הדברים הללו, לא  ויברךהאדם בצלמו...
ר "ויאמר אלקים"), מופיעה הלשון "ויברא אלקים" ולא מופיע הביטוי "ויהי כן" (אח

  "ויעש", וגם שם מופיעה אח"כ ברכה,

  ההגיון אומר שיש קשר בין הדברים, וכנאה שינויים אלו קשורים זה לזה, אך כיצד? 

ונראה לבאר טעם ענין זה, הכל קשור לכך שהוזכרה שם הברכה, וזה גרר את שאר 
כתוב "ויהי כן" המיועד להפריד בין התקופות, היה  השינויים כמו שנבאר, כי אם היה

במשמע, שכל אותם ברואים שנזכרו קודם ה"ויהי כן", כבר הסתיים ענינם, והם אינם 
  נכללים בברכה הכתובה אח"כ, 

אך באמת אין זה כך, כי גם עניינם לא נשלם לגמרי עד היום החמישי, כי אז נכללו גם 
"ויהי כן", כדי שלא יהיה במשמע שאין הברכה  הם בברכה, ולכן לא היה אפשר לומר

  חוזרת אלא על הבריות שנזכרו אחר ה"ויהי כן", ולא על אלו שהוזכרו קודם לכן,

אך מ"מ, כיון שנעדר הביטוי "ויהי כן" מהטעם שאמרנו, הוכרח הכתוב לשנות הלשון 
  ל"ויברא" במקום "ויעש", וכדבסמוך 

  "ויברא אלוקים" ולא "ויעש אלקים"

  לעיל שאלנו, מדוע כתוב "ויברא אלקים" ולא "ויעש אלקים"?

שתי להפריד בין נועד "ויהי כן"  ביטויקודם, הביארנו ש ע"פ מה נראה שהטעם לזה
מהטעם שכתבנו לעיל, כדי "ויהי כן"  יכלה התורה לכתובכאן לא  ך, אותשונתקופות 

הוצרך הכתוב לומר  לכלול הכל בברכה, אך מ"מ היות וסוף סוף לא נאמר "ויהי כן"
   "ויברא אלקים" ולא "ויעש אלקים",

ה הדבר יה ",ויעש אלוקיםואח"כ " אם היה כתוב "ויאמר אלוקים" אם היה כתוב
כדוגמת מה שכך משמש לשון ע.ש.ה במקומות רבים, , כעשיה וקיום של המאמר תפרשמ
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שום היכר היה ולא  היינו מפרשים כך,וגם כאן  ,"אמרר כאשה ד' לשר ויעש"שכתוב 
לשון זה יותר ב, לכן השתמשה התורה בלשון "ויברא" כי שמדובר כאן על מעשה אחר

ד בפ"ע, דהיינו שכעת העומ אחרדבר  דם אלאוקאמר מהמשך למה שן זה שאי ברור
  מדובר על מה שהיה ביום החמישי של ששת ימי המעשה,

  "התנינם הגדולים"מי הם 

  "ויברא אלקים את התנינם הגדולים", 

  הם אותם ה"תנינים הגדולים"? ומדוע הם הוזכרו רק בפסוקי העשייה?י מ

"תנין" בצירוף עם התואר  מ"מ ,לויתןוה נחשה גם "תניןשבמקרא נקרא בשם " אף
פרק (ל יחזקא בספר , והוא)מכאן חוץנוסף בתנ"ך ( אחד מקוםעוד ב רק מצא"הגדול", נ

 אחר מקום בשום ",יאריו בתוך הרבץ הגדול התנים מצרים מלך פרעה עליך הנני": )כט
  אלו,  מקומותב' ב לבדהתואר "הגדול" מ עם ביחד "תנין" נזכר לא ך"בתנ

גם  הקרויה חיהל היא שהכוונה והנה התנין המוזכר ביחזקאל שהוא מצוי ביאור, ודאי
ה"תנינים ש ,כך לפרש " (או "קרוקודיל"), וא"כ גם אצלנו ישהיאור תניןבלשוננו "
  ורכו, אאהו גדולבע"ח  התנין אכןו ,"היאור תנין" בפינו הקרויה חיהה היא הגדולים"

   מטון, והוא הזוחל הכבד ביותר, ליותר ומשקלו מטרים לכשבעה להגיע יכול תנין של

 צריך , הרי עדיין"תנין היאור"עם  אמנם, אף שהצענו לזהות את "התנינם הגדולים"אך 
 במאמר לעילמדוע גם ? והגדולים התנינם את דוקא  כאן לפרט הכתוב ראה מה להבין

 יש הרי התנין של המרשים גדלו אף-שעל ,גם מההזכירם? ו לא לל" כהמים ישרצו"
  ממנו, ומדוע זכה דוקא הוא שיהיה גדלו מוזכר בפירוש? הגדולים רבים חיים בעלי

  בסמוך.  התשובה לזה תתבאר

  פירושו - "הרמשתחיה נפש "

  שרצו המים למיניהם","ויברא אלקים.. ואת כל נפש חיה הרמשת אשר 

  ?בפסוקי הציווי מקודם כלל הוזכר שלא" רמשת" הביטוי כאן הוזכר מדוע 

הארץ, אך  את שרומסת שם על", רומסת" כמו הוא" רומשת"שכתבו  ן"והרמב ע"האב
   לכאורה לשון זה אינו שייך לגבי דגים?

 אם תמיד מפורש ך"בתנ המקומות בכל "רמישה" גם במים, אךמצאנו לשון (ואמנם 
 או, "הארץ על רמש ולכל" :ל פסוקלהלן ב שכתוב וכמו ,הארץ על אהי הרמישה

 החיה נפש וכל): "מד יא(ויקרא  בפרשת שמיני שכתוב כמוו ,במיםהיא  הרמישהש
   לבדו) ) לא מוזכר לשון "רמישה"אצלנו מלבד( ך"בתנ מקום בשום אך ",במים הרמשת

 ח"בע עלרק  אלא, דגיםבריאת ה על כלל כאן המדובר אין שאכן, לפרש נראהלכן ו
, בסתם" הרמשת" כאן נכתב משום כךו ,צפרדעים כגון ,ביבשה גם להלך היכולים ימיים

" רמשת"הביטוי  (ומבחינה מילולית ,הארץ על והן במים הן רומשתהיא ש ופירושו
   ,במים)יותר על הילוך ביבשה מאשר  מתפרש
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הם חית הים שהוא  ,: "ואת כל נפש החיהעין דברינו כבר כתב המלבי"םומצאתי שכ
המערכה הרביעית, ויען שהם י"ל רגלים מועדת שרומסים בהם אמר הרומשת, ששם 

  ", רומש בא על הרמיסה ברגליו

יש לציין כאן גם לדברי הרמב"ן בפרשת שמיני (ויקרא יא, י): "ומכל נפש החיה, הם 
  שבים שיש להם רגלים והולכות עליהם כחיות השדה"חיות 

: "..וגם לפי וכתב וראיתי באבן משה (פרט הכרם דף מ.) שהעיר על דברי הרמב"ן הללו
, דויברא אלקים כו'.."פירוש זה איה איפה יהיה מסופר מבריאת הדגים בפסוק 

    כן, שבאמת לא מוזכרת כאן בריאת הדגים כלל,היא ולדברינו האמת 

שבבריאה של ששת ימי המעשה לא נבראו כלל דגים אלא רק , מתקבלת המסקנה א"כ,
  בע"ח ימיים המהלכים גם ביבשה,

  פתרון חידת התנינים 

יותר משאר  "הגדולים םיהתנינ" את הכתוב פירט מדוע להביןיותר  נוכל כעתנראה ש
הגדול  הואלמעשה ו ,הלך גם ביבשהתהמ ימי בע"חמין  ג"כ הוא התנין כי, בעלי החיים

ביותר מבין כל בע"ח הללו, ולפי מה שכתבנו ביום החמישי של ששת ימי בראשית, לא 
 התנין הוא הגדולא"כ גם ביבשה, ונבראו כלל דגים אלא רק בע"ח ימיים שמהלכים 

  ,החיים שנברא ביום החמישי-בעליכל מבין 

כי בפסוק נאמר  בזה עוד טעם מדוע פירט הכתוב את התנינים,להוסיף שיש ונראה 
למיניהם", שמשמעות לשון זה היא  אשר שרצו המים"ואת כל נפש חיה הרמשת 

ובזה י"ל שהתנין אינו בכלל זה והוא לא נשרץ שהמים הם שהשריצו את ה"נפש חיה", 
   ולכן הוזכר בפני עצמו, ,מן המים

כח המים להמציא בשמה שלא היה ן בפירושו: "וענינו הר"מתבאר מדברי  וכך
  "ש"י והמציאםתנינם הגדולים בראם ההוהם 

התנין התפתח , הםלפי דבריואכן הדברים מתאימים גם עם דברי חכמי הטבע, כי 
  המים,  את בריאתו אל נכון לייחס אין לפ"זומבע"ח יבשתי, 

'ימיים בע"ח  וד בע"ח כדוגמת התנין, דהיינושאין מן הנמנע שהיו ע ומ"מ נראה(
התנין שהוא  הזכיר מביניהם אתהכתוב שהתפתחו מבע"ח יבשתי, אלא ש 'יבשתיים

    )שבכולםוהמוכר הגדול 

  הקבלה לפרשת הבריאה השניה 

אלא רק בע"ח המהלכים גם לא נבראו דגים,  בששת ימי המעשהמה שכתבנו, לפי 
 ויצר" :נאמר שם', ב שבפרק הבריאה פרשת מתוךגם  מתברר זה עניןביבשה, נראה ש

 כלל', וגו" האדם אל ויבא השמים עוף כל ואת השדה חית כל האדמה מן אלקים' ד
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 ימי בששת דגיםה נבראו לאכלל באמת ש נראהמזה ו, הדגים בריאתשם  מוזכרת לא
 הם" הרמשת חיה נפשו" "הגדולים התנינם"בריאת  החמישי ביום שמוזכר ומה, המעשה

 שניהפעם  נבראו בלבד הם ורק, "השדה חית" בכלל והם ביבשהגם  המהלכים ח"בע
  , יםה ויצורי הדגים שאר כל ולא המעשה ימי בששת בבריאה מיוחדת

שהבע"ח נבראו ע"מ  ונראה שטעם הדבר מבואר בפרשה שבפרק ב', כי שם נראה
לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו ויאמר אלקים "שם:  בלהיות עזר לאדם, וכמו שכתו

האדמה כל חית השדה ואת כל עוף השמים ויבא אל : ויצר ד' אלקים מן עזר כנגדו
  . לא שייך בדגים שבים וגו', ודבר זה "האדם לראות מה יקרא לו

  "כל" תיבת המדוע כתוב

נפש חיה הרמשת אשר שרצו המים  כל"ויברא אלקים את התנינם הגדולים ואת 
שלא מדוע מופיעה כאן המילה "כל", דבר  ,קשה,עוף כנף למינהו" כללמיניהם ואת 

  מצאנוהו בשאר הימים?

  הזכרנו לעיל ביום השלישי, כבר לשם הבנת עניין זה, נחזור על דברים ש

  הביטוי "למינו" "למינה" "למינהו" יכול להתפרש בשני מובנים:

  ריבוי ומגוון מינים א. 

   ב. שיהיה כל אחד שומר מינו ולא יתחלף למין אחר

  וראה לעיל בפרק ה' שהארכנו לבאר דבר זה, 

 "למינה" או "למינהו"לא מופיע הביטוי כלל  כבר עמדנו לעיל על כך, שבפסוק כ' והנה
סברנו הנאמר "למינה" בציווי), וכן (וזה בניגוד ליום השלישי והיום השישי ששם 

טרם יכלו  "תוצא הארץ נפש חיה"המאמר  מפני שכל זמן שלא הוזכר, שהטעם לזה
  דברי חכמי הטבע, זה ע"פ ו, בע"ח הימייםכל להיות העופות, וגם לא 

ה יהלא  לתקופה שקדמה לששת ימי המעשה, מתייחסהשהוא  ,מטעם זה בפסוק כ'
 מכח מאמר זה טרם היוהרי אחד מהמובנים דלעיל, כי  י שוםפללומר "למינהו"  שייך

מין למין  והתחלפותת פן היווצרותם היה באופן של התפתחוכל מגוון המינים, וגם או
   ,אחר

ששת מה שהיה ביום החמישי של  מדבר עלרא אלקים" וגו' זאת, הפסוק "ויבלעומת 
רב  זמןהשונים (כי זה היה  כבר היו בעולם כל מיני הבע"חבאותה עת הרי ה, וימי המעש

בע"ח שוב בבריאה הנבראו  בו ביוםו, "תוצא הארץ נפש חיה")גם שכבר נאמר  אחר
ע"מ להורות על ריבוי המינים,  "למינה"תוב לכ היה על הכתובוא"כ כעת  מיחדת,

נוצרו מינים חדשים, ולא היתה  לאוכמו"כ היה צריך "למינה" ע"מ להורות שבבריאה זו 
  , התחלפות ממין למין,  אלא כל אחד שמר את מינו

 מילת "כל" וגםמילת  שרצה ללמד שני דברים שונים, לכן צורך לכתוב גם ןאומנם כיוו
רק "למינה", היה מתפרש דבר זה רק לפי אחת מן  "למינהו", כי אם היה הכתוב

 ע"מו, מורה על ריבוי המיניםכבר הוסיף תיבת "כל", שדבר זה  ולכןהמשמעויות הנ"ל, 
 הוסיף ,שנברא כל אחד למינו ולא היה התחלפות ממין למין על אופן בריאתםלהורות 
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שרצו המים  את כל נפש חיה הרמשת אשרו" , וכמ"שתיבת "למינה" ו"למינהו" הכתוב
  ". למינהוואת כל עוף כנף  למיניהם

  כי טוב

לא היו הבע"ח בו זמן שגם כי טוב" רומז על כך שהיה "הביטוי "וירא אלקים כי טוב" 
דבר זה היה בתקופה ונראה שולא היה ראוי לומר עליהם "כי טוב", בתכלית השלימות, 

ועי"ז הם לא של בע"ח בדרכי הטבע,  הבריאהשקדמה לששת ימי בראשית, שאז היתה 
  בתכלית שלימותם,  היו 

נאמר (של הקב"ה) " כי במעשהו (עמ' מז): "עקידת יצחק"בעל  כתב כדברים האלו
   ולא בראשונה ע"י הטבע לבדו", ,שהיה טוב ושלם

פסוק המציין את מעשהו של  לאחר שנאמר הפסוק "ויברא אלקים" שזהושרק וכוונתו, 
אמר אלקים ישרצו "ויהפסוק הראשון  לעומת זאת, הקב"ה, רק אז נאמר "כי טוב", 

  ע"י הטבע, ולכן שם לא נאמר עדיין "כי טוב", שמתאר תהליך בריאה המים" 
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  'ח פרק

  כה)-(כד בריאת בעלי החיים היבשתיים

אֶמר כד ים ַוּיֹ֣ א ֱאלִֹה֗ ֶרץ ּתֹוֵצ֨ ֶפׁש  ָהָא֜ ה֙  ֶנ֤ הּ  ַחּיָ ֵהָמ֥ה ְלִמיָנ֔ ֶמשׂ  ּבְ  ָוֶר֛
ְיתֹו־ֶאֶ֖רץ הּ  ְוַחֽ ן׃ ְלִמיָנ֑ ְיִהי־ֵכֽ ַעשׂ  כה ַוֽ ֣ ת ֱאלִֹהים֩  ַוּיַ ֶרץ ֶאת־ַחּיַ֨  ָהָא֜

הּ  ֵהָמה֙  ְלִמיָנ֗ הּ  ְוֶאת־ַהּבְ ת ְלִמיָנ֔ ֶמשׂ  ְוֵא֛ ל־ֶר֥ ֲאָדָמ֖ה ּכָ הוּ  ָהֽ  ְלִמיֵנ֑
ְרא ֥ י־ֽטֹוב׃ ֱאלִֹה֖ים ַוּיַ   ּכִ

  

  ראשי פרקים:

"תוצא   שתי תקופות  שאלות בפסוקים  חזרה לתקופה מוקדמת-ויאמר אלקים
"נפש   פירושו- "נפש חיה למינה"  הסבר ע"פ דברי חכמי הטבע  פירושו-הארץ"

הפרדה בין -ויהי כן   מדוע הזכיר הכתוב מינים שנכחדו?  חיה" ומינים שנכחדו
"תוצא הארץ"    הערה על דברי הרד"צ הופמן  ביאור הענין  "למינה"  תקופות

    כי טוב  רמש האדמה   הקבלה לפרשת הבריאה השניה  לעומת "ויעש אלוקים"
  

  חזרה לתקופה מוקדמת- ויאמר אלקים

   "..אלקים תוצא הארץ נפש חיה למינה ויאמר"

והעופות, לאחר שסיים הכתוב לספר בפרק הקודם עסקנו בענין בריאת בע"ח הימיים 
תהליך , נוסף, תהליך בריאת הבע"ח היבשתיים עובר הכתוב לתהליך על תהליך זה,

  שהסתיים ביום השישי של ששת ימי בראשית,

 של השישי ביום היה סיומוו ,בראשית ימי ששת שלפני היתה בתקופהזה  תחילתו תהליך
חוזרת התורה לספר על תקופה וא"כ בביטוי "ויאמר אלקים"  ,המעשה ימי ששת

 ויאמר" את ההבנה, שלאורך כל הפרשה, הביטוי לבסס )ג פרק א בחלק( קדומה, ולעיל
דהיינו בתקופה שקודם ששת ימי  ,מקודם לכן שהיה על דבר לספר חוזר" אלקים

   בראשית,

  שאלות בפסוקים

  :מתעוררות שאלות רבות בפסוקי היום השישי

 נאמר "ויהי כן"? אחר שאמר "ויעש אלקים" נמדוע ) 1
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  לשון בריאה? י אין זוהרמה פשר לשון זו, לגבי הביטוי "תוצא הארץ נפש חיה" ) 2

אינה גם מדוע ו שנראה כמיותר? "נפש חיה למינה"נזכרת  מדוע בפסוקי הציווי) 3
  ה?מוזכרת שוב בפסוקי העשי

  ?מדוע בפסוקי העשייה נאמר "למינה" על כל פרט ופרט בפני עצמו) 4

  ?פסוקי הציווי כתוב "תוצא הארץ", ואילו בפסוקי העשייה "ויעש אלקים"מדוע ב) 5

רמש" סתם, אמר "נ' וזכר הביטוי "כל"? ומדוע בפסוק כדמדוע לגבי רמש האדמה ה) 6
  רמש האדמה"?" ובפסוק כה'

  שתי תקופות

, נוכל ' מדברים על שתי תקופות שונות, שפסוק כד' ופסוק כהכאשר נפרשנראה, ש
  למצוא תשובות פשוטות לשאלות אלו,

תהליך היווצרות הבע"ח  ה לששת ימי המעשה, עלפסוק כד' מדבר על התקופה שקדמ
, לעומת זאת פסוק כה' מתאר מה שהיה ביום ובמשך זמן רבהיבשתיים בדרכי טבע 

ושלא בכפוף לדרכי  בריאה נוספת, במהירות השישי של ששת ימי המעשה, אז התרחשה
  ,  הטבע הרגילים

  פירושו- "תוצא הארץ"

, שהרי אין זה "הארץ תוצא" הביטוי פשר מה להבין יש"תוצא הארץ נפש חיה למינה", 
  ? כלל לשון בריאה

 אלא הוצרכו ולא הראשון ביום נברא שהכל שפירשתי הוא. הארץ תוצא: ""ירש כתב
  ,"להוציאם

מכוסה היוצא לחוץ התוצא מורה על  "כי פירוש בביאורו לדברי רש"י: הרא"מ וכתב 
ושניהם יחד מורים שכבר היו מקודם ועכשיו נגלו,  ,או על היוצא מן הכח אל הפועל

ר אתם בשום מקום יחוייב שתהיה בריאתם נכללת במאמיואחר שלא נזכרה בר
  בראשית ברא אלקים.."

 ,אלקים ויברא לכתוב ל"דה ל"דק" :לדברי רש"י ורובביאהשפתי חכמים גם  כעי"ז כתב
  ", מכוסה שהוא אלא נברא שכבר מורה תוצא ולשון

 ביום נברא "שהכל ע"פ מש"כ רש"י, כי דבר זהבהרבה  שם התקשו אומנם מפרשי רש"י
ך גם בשאר המקומות בפרשה היה צרי להוציאם", א"כ אלא הוצרכו ולא הראשון

הרא"מ: "וא"ת אי הכי כיון שהכל נברא ביום הראשון  להיות לשון "תוצא", וכמו שכתב
הקשה אח"כ מ"ויברא  יוציאו ובמקום תדשא תוצא..", וכן היה לו לומר במקום ישרצו

, והאריכו מפרשי רש"י ביישוב עניין אלקים את התנינם", ומ"ויברא אלקים את האדם"
   ,בדרכים שונות זה
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  הסבר ע"פ דברי חכמי הטבע

  ע"פ דברי חכמי הטבע,וזה דוקא  ,עניין זהלהציע הסבר פשוט באומנם נראה שניתן 

מהם  והתפתחר רק בשלב מאוחובע"ח הימיים, ה הופיעו ל, מתחיהטבע חכמי דברי לפי
  יבשתיים,הבע"ח 

 עפ"ז נראה, שמאמר "תוצא הארץ נפש חיה" מציין את הופעת בעלי החיים היבשתיים,
דהיינו מן המים,  שעליה בע"חה את מוציאה הארץ כי", הארץ תוצא" ובזה מובן הלשון

לשון  לשון בריאה אלא דוקא בזה שייךלא  ולכן, ומכוסים בהם מיםשקועים ב יהיו שלא
 שכתב וכמולחוץ, מן המים לא היתה כאן בריאה חדשה אלא רק יציאה  כי, הוצאה

  .הרא"ם: "כי פירוש תוצא מורה על המכוסה היוצא לחוץ"

    פירושו- "נפש חיה למינה"

   "תוצא הארץ נפש חיה למינה בהמה ורמש וחיתו ארץ למינה",

שנראה כמיותר? וגם מדוע  "נפש חיה למינה"מדוע בפסוקי הציווי נזכרת  ,לעיל שאלנו
   אינה מוזכרת שוב בפסוקי העשיה?

 גם והארץ והמים האש הוליד לאשר כלל. חיה נפש" :ופרט כלל כאן שיש מפרש ע"האב
  ,"האדם

"בבריאת נפשות אתה מוצא ד', כדכתיב תוצא הארץ נפש חיה למינה החזקוני כתב 
אלא האדם הוא בריאה רביעית והיינו דכתיב ויהי  בהמה ורמש וחיתו ארץ למינה..

  האדם לנפש חיה", 

 וכן, לאדם והכוונה ע"בפ דבר הוא "למינה חיה נפשמדברי החזקוני משמע שהביטוי "
  ".הראשון אדם של רוחו זה חיה נפש אלעזר' ר אמר) "ה ז פרשה( ר"ב במדרש נראה

 חיה נפש" שהמאמר הללו ברור לפי כל הפירושים מ"ממה שנוגע לענייננו הוא, ש
 והמפרשים, המוזכרים אח"כ "ארץ וחיתו ורמש בהמה" מאשר יותר לולבא לכ" למינה
  , האדם את גם שהוא מוסיף כתבוהנ"ל 

  ,פשוטו של מקראדרך  ע"פ בזה דרך נוספת להציע שיש נראה אך

  מינים שנכחדו"נפש חיה" ו

מקודם שאלנו מדוע בפסוק כד' הוזכרה "נפש חיה למינה" ובפסוק כה' לא הוזכרה שוב, 
 בעבר היו  אכן נראה לבאר את הענין ע"פ דברי חכמי הטבע, כי לפי דברי חכמי הטבע

היוו  אלולדבריהם, רבים ממיני בע"ח מעל פני האדמה,  מיני בע"ח רבים מאוד שנכחדו
  כיום, ות קדומים" למינים המצויים בעולם"אב



104 
 

התפתחו  מהםשרומז על מינים נכחדים  הביטוי "נפש חיה למינה"לפרש, ש עפ"ז נראה
"נפש  מדוע הזכיר זאת הכתוב תחת שם כללימובן  עפ"ז ,אח"כ בע"ח המצויים בימינו

אותה "נפש חיה ומטעם זה, לא הוזכר שוב  ם לנו,חיה למינה", כי אין אלו בע"ח המוכרי
בראשית, ואז לא  כי הרי פסוק זה מתאר מה שהיה בששת ימי ,'בפסוק כהלמינה" 

  ,נבראו יצורים אותם יצורים נכחדים

   מדוע הזכיר הכתוב מינים שנכחדו?

, וגם שלא מן העולם תוב להזכיר מינים שכבר עבר זכרםאך יש לשאול, מדוע טרח הכ
  ? נבראו מחדש בששת ימי המעשה

 אמנםכי , ובע"ח הימיים בריאת העופותסיפור מפני , נראה שהיה בדבר צורך והכרח
לפי אין זה באמת ש כתבנובפרק הקודם אך כבר ביום החמישי,  מופיעה בריאת העופות

 העופות נוצרו רק אחרי כי ,בתקופה שקודם ששת ימי בראשיתשהיה  סדר הבריאה
   וגם מעט מבע"ח הימיים נוצרו מהם (למשל התנין), חיים ביבשה,היו בעלי ש

ביום  הוצרך הכתוב לכמה שינוייםגם  משום כךש ,לבאר כתבנובפרק הקודם ולעיל 
 "למינה"כתב שם נלא כן זה ש, ו"ועוף יעופף על הארץ"מה שכתוב דהיינו,  ,החמישי

   וי,בציו

בריאתם של על לרמוז , נאמר כאן: "תוצא הארץ נפש חיה למינה" ונראה שמפני זה
והם  חלק מבע"ח הימיים,לגם ו עופותהיוו "אבות קדומים" ליצורים יבשתיים שאותם 
  ,בכלל "בהמה ורמש וחיתו ארץ"אינם 

אותה "נפש  שוב ה) לא הוזכרבפסוק כו' ("ויעש אלקים"וכפי שכתבנו לעיל, מטעם זה 
והתנינים (ועוד כמה בע"ח ימיים) חיה", כי יצורים אלו נכחדו ואבד זכרם, ורק העופות 

  כבר ביום החמישי. הוזכרה בריאתםבעולם, ומהם הם שנותרו 

  הפרדה בין תקופות- ויהי כן

  לגבי הביטוי "ויהי כן", 

שהדבר  לעיל בחלק א פרק ד הארכנו להוכיח, שהביטוי "ויהי כן" לא בא רק לומר
ברי המלבי"ם שפירוש "ויהי נהיה, אלא הוא בא גם להפריד בין תקופות, וביארנו ע"פ ד

בזמן  ופירוש הדבר, שכל מה שנאמר קודם ה"ויהי כן", היה, "כבר היה כן"ו כן" פירושו
לך יפרש הכתוב מה שהיה ביום השישי של ששת שקודם ששת ימי בראשית, ומכאן ואי

  ימי המעשה,

 - ה"ויהי כן" מופיע מיד בסוף הדברים המופיעים אחר ף שברוב הפעמים,יש לציין, שא
"ויהי ערב ויהי בקר יום פלוני", אך ביום השישי (וגם השלישי) אין הדבר כן, כי הכתוב 

ערב ויהי רוצה לספר על דבר נוסף שהיה ביום השלישי, ולכן רק בסוף היום נאמר "ויהי 
  ,הכל על זה בקר יום השישי" וחוז

  "נהלמי"
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  את רמש האדמה למינהו","ויעש אלקים את חית הארץ למינה ואת הבהמה למינה ו

, ואילו בפסוק כד' בפני עצמו על כל דבר  "מדוע בפסוק כה' נאמר "למינה, לעיל שאלנו
  "בהמה ורמש וחיתו ארץ למינה"? - נאמר רק פעם אחת

על דברים בקצרה לשם הבנת עניין זה, נחזור  ", יש להבין מה פירוש הביטוי "למינה
  שכבר הזכרנו לעיל ביום השלישי, 

  הביטוי "למינו" "למינה" "למינהו" יכול להתפרש בשני מובנים:

 .ריבוי ומגוון מיניםשיהיה א. 

    .ב. שיהיה כל אחד שומר מינו ולא יתחלף למין אחר

  וראה לעיל בפרק ה' שהארכנו יותר לבאר דבר זה, 

  העניןביאור 

  ע"פ דברים אלו נראה שיש לפרש היטב את הענין: 

רק פעם אחת בסוף הפסוק, כי שם לא בא ביטוי זה אלא  "למינו"' נאמר בפסוק כד
' אילו בפסוק כהכל מין שומר את מינו, ו הלהורות על מגוון המינים, ולא להורות שיהי

  מינו,היה כל אחד שומר גם יעל כל דבר ע"מ להדגיש ש "למינהו"בא 

והטעם לכל זה, כי תהליך הבריאה שהיה קודם ששת ימי המעשה נעשה באופן טבעי 
לכן בזה לא נוצרו באופן של התפתחות מין ממין אחר שקדם לו,  בהדרגה, והבע"חו

" על כל דבר ודבר כי זה היה מורה על אי התחלפות מין למין כתבה התורה "למינה
פעם אחת  התחלפות ממין למין, לכן נכתבשל באופן היתה דוקא  ההיווצרותאחר, והרי 

  שנוצרו בתהליך זה, בעלי החייםמיני  סוף הדברים ע"מ להורות על ריבויב "למינה"

זו נעשתה אחרי  בריאהשל ששת ימי המעשה,  פסוק כה' מתאר את הבריאה אמנם
 שמר וכל בע"חחדשים,  כן, וכעת לא נוצרו עוד מיני בע"חלפני בעולם  בע"חשכבר היו 

" על כל דבר בפני "למינהאת המין שהוא שייך אליו ולא התחלף למין אחר, ולכן נכתב 
ובא להורות שאף שהיתה כאן  יני בע"ח,מ מדובר אחר שכבר היו בעלםעצמו, כי הרי 

זו שמר כל אחד את מינו, ולא היתה התחלפות ממין למין  בבריאהחדשה, מ"מ  בריאה
  ים,אחר, וגם לא היווצרות של מינים חדש

   הערה על דברי הרד"צ הופמן

אף שהזכרנו ענין זה גם לעיל בפרק ה', אלו דברי  דברי הרד"צ הופמןנביא כאן הערה ב
  הרד"צ הופמן בפירושו כאן:

"התורה מלמדתנו כאן כי בעלי החיים מיד עם היווצרם במינים שונים נוצרו, ודומה  
שיש כאן משום מחאה נגד שיטתו של דרווין שלפיה התפתחו כל הצומח וכל החי 

מאורגניסם קמאי אחד, גם חוקרי טבע רבים דוחים שיטה זו כהנחה הסותרת את 
  בו מין אחר" הנסיון , כי אכן טרם ראינו כי מין אחד הוציא מקר

על כל  ואמנם נראה שבדבריו קלע אל המטרה, אך זה נכון רק במקום שנאמר "למינה"
, ואז באמת לא היו הדברים באופן של התפתחות, אך בפסוק דבר שזה רק בפסוק כה'

נאמר "למינה" רק פעם אחת, ולא בא אלא להורות  ר "ויאמר אלקים", שםכד' במאמ
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שיש לדייק להיפך, שבבריאה שהיתה קודם ששת ימי  על ריבוי המינים, וא"כ נראה,
בראשית אכן התפתחו כל הצומח והחי מאורגניזם קמאי אחד באופן הדרגתי, ורק 

בבריאה שהיתה בששת ימי המעשה נבראו הבע"ח מלכתחילה כמינים נפרדים, ואין כל 
   .בגלל זה הצדקה לשלול הדיעה הנ"ל

  "תוצא הארץ" לעומת "ויעש אלוקים"

 אמרנ כאןאילו ו" הארץ תוצא" נאמר אלקים את חית הארץ" וגו', מדוע לעיל "ויעש
  ?"אלקים ויעש"

 בדרכי נעשה הימים לששת קודם שתהליך הבריאה שהיה מפנילזה,  הטעםנראה ש
 של ישירה פעולה י"ע התנעש הימים בששת זאת, הבריאה שהיתה לעומת, הטבע

  ,ה"הקב

   הקבלה לפרשת הבריאה השניה

 כמו שכתוב שם:והפעולה מתייחסת לד', ' ב שבפרק הבריאה בפרשת גםלציין, שיש 
 שהיה מה פרשה מתארתכל אותה  כי ,"השדה חית כל האדמה מן אלקים' ד ויצר"

"ויצר ד'  הארץ" מקביל לפסוק לכן הפסוק "ויעש אלקים את חיתו, המעשה ימי בששת
מדברים על ששת ימי בראשית ובשניהם  םששניה ,"כל חית השדה אלקים מן האדמה

  הפעולה מיוחסת לד',

  רמש האדמה

 ,"כל" מילת נכתבה כאן דווקא מדוע ואת כל רמש האדמה למינהו",ויעש אלקים... "
  ? כמו בפסוק כד' ,ולא "רמש" סתם "האדמה רמש" כאן אמרנ למה וגם

 שכתוב שםמהרמשים וכמו  חלק נבראו החמישי ביום כברשהרי  ,שהטעם לזה נראה
 איזה ברור לאש אלא, וכמו שפירשנו שם "הרמשת חיה נפש כל ואת. ישרצו המים.."

  , בזה כלוליםבדיוק  רמשים

 וביום, השישי ביום נבראו היבשה רמשי שכל ר כאן הכתוב עניין זה, ואמרביא לכן
"כל נאמר כאן גם  ולכן, ים ודו חייםכגון תנינימיים,  שהם גם רמשים רק נבראו החמישי

רמש האדמה", להורות שכל רמשי היבשה נבראו ביום השישי, ואילו ביום החמישי 
  .נבראו רק רמשים ימיים, כמו התנינים וכיוצא באלו

  כי טוב

"וירא אלקים כי טוב" הביטוי "כי טוב" רומז על כך שהיה גם זמן שבו לא היו הבע"ח 
דבר זה היה ולפי דרכנו, בתכלית השלימות ולא היה ראוי לומר עליהם "כי טוב", 

החיים בדרכי -בתקופה שקדמה לששת ימי בראשית, שאז היתה הבריאה של בעלי
  הטבע, והם לא היו בתכלית שלימותם, 

כעין דברים אלו כתב בעל "עקידת יצחק" (עמ' מז) וז"ל:" כי במעשהו (של הקב"ה) 
  לא בראשונה ע"י הטבע לבדו",נאמר שהיה טוב ושלם, ו
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מציין את מעשהו של הקב"ה רק אז נאמר "כי ה ונתו, שרק לאחר שנאמר פסוק כה'וכו
ולכן שם לא נאמר עדיין מתאר תהליך בריאה שע"י הטבע, ה טוב", לעומת פסוק כד'

"כי טוב".
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  'ט פרק

  לא)-(כו בריאת האדם

אֶמר כו ים ַוּיֹ֣ ֥ה ֱאלִֹה֔ ֲעׂשֶ ם ַנֽ נוּ  ָאָד֛ ַצְלֵמ֖ ְדמּותֵ֑נוּ  ּבְ ת ְוִיְרּדוּ֩  ּכִ  ִבְדַג֨
ם ִים ּוְב֣עֹוף ַהּיָ֜ ַמ֗ ָ ֵהָמה֙  ַהׁשּ ֶרץ ּוַבּבְ ֶמשׂ  ּוְבָכל־ָהָא֔  ּוְבָכל־ָהֶר֖

רֵֹמ֥שׂ  ֶרץ׃ ָהֽ א כז ַעל־ָהָאֽ ְבָר֨ ים ַוּיִ ָאָדם֙  ׀ ֱאלִֹה֤ ַצְל֔מוֹ  ֶאת־ָהֽ  ּבְ
ֶלם ֶצ֥ א ֱאלִֹה֖ים ּבְ ָר֣ א ּוְנֵקָב֖ה ָזָכ֥ר אֹ֑תוֹ  ּבָ ָר֥ ֶרךְ  כח אֹתָֽם׃ ּבָ  ַוְיָב֣

אֶמר ֱאלִֹהים אָֹתם֮  ם ַוּיֹ֨ ים ָלֶה֜ ֥רוּ  ֱאלִֹה֗  ֶאת־ָהָאֶ֖רץ ּוִמְל֥אוּ  ּוְר֛בוּ  ּפְ
֑הָ  ת ּוְר֞דוּ  ְוִכְבׁשֻ ְדַג֤ ם֙  ּבִ ִים ּוְב֣עֹוף ַהּיָ ַמ֔ ָ ה ַהׁשּ ֖ ת ּוְבָכל־ַחּיָ רֶֹמׂ֥שֶ  ָהֽ

ֶרץ׃ אֶמר כט ַעל־ָהָאֽ ים ַוּיֹ֣ ה֩  ֱאלִֹה֗ י ִהּנֵ ּתִ ם ָנַת֨ ב ָלֶכ֜ ׂשֶ ל־ֵע֣  ׀ ֶאת־ּכָ
עַ  ַרע זֵֹר֣ ר֙  ֶז֗ י ֲאׁשֶ ֵנ֣ ֶרץ ַעל־ּפְ ץ ָכל־ָהָא֔ ל־ָהֵע֛ וֹ  ְוֶאת־ּכָ ר־ּב֥  ֲאׁשֶ

ץ עַ  ְפִרי־ֵע֖ ַרע זֵֹר֣ ֑ ה ָלֶכ֥ם זָ ֖ ְהיֶ ֽ ה׃ יִ ת ל ְלָאְכָלֽ ֣ ְלָכל־ַחּיַ ָאֶרץ ּוֽ  ָה֠
ִים ּוְלָכל־֨עֹוף ַמ֜ ָ ל ַהׁשּ שׂ  ׀ ּוְלכֹ֣ ֶרץ רֹוֵמ֣ ר־ּבוֹ֙  ַעל־ָהָא֗ ֶפׁש  ֲאׁשֶ ה ֶנ֣  ַחּיָ֔

ֶרק ֥ ל־יֶ ב ֶאת־ּכָ ׂשֶ ה ֵע֖ ן׃ ְלָאְכָל֑ ְיִהי־ֵכֽ ְרא לא ַוֽ  ֱאלִֹהים֙  ַוּיַ֤
֣ר ל־ֲאׁשֶ ה ֶאת־ּכָ ה־֖טֹוב ָעׂשָ֔ ד ְוִהּנֵ ֶרב ְמאֹ֑ ְיִהי־ֶע֥ ֶקר ַוֽ ְיִהי־בֹ֖  ֥יֹום ַוֽ

י׃ ִֽ ׁשּ ִ   ַהׁשּ

  

  :ראשי פרקים

נעשה   שתי תקופות  שאלות בפסוקים  מוקדמתחזרה לתקופה -ויאמר אלקים
-אדם שאינו בצלם אדם  בצלמנו כדמותנו  בלשון רבים-"וירדו"  לשון רבים - אדם

השמטת ה"ויהי   דברי חכמי הטבע  ובכל הארץ  דברי חכמי הטבע  דברי הרד"ק
ויאמר להם   זכר ונקבה  בצלם אלקים  של אדם-בצלמו  כן" ובענין לשון "ויברא"

  הוכחות שכבר היו בני אדם אחרים בעת שנברא אדם הראשון  וכבשה  אלקים
מדברי ספר   פתרון שאלת ה"ויהי כן"  בירור היחס בין פרשה זו ובין פרשת גן עדן

  אבן משה
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  חזרה לתקופה מוקדמת- ויאמר אלקים

 הארכנו) ג פרק א בחלק( לעיל -וגו' "נעשה אדם בצלמנו כדמותנו אלקים ויאמר"
מקודם  שהיה איזה דבר על לדבר חוזר" אלקים ויאמר" את ההבנה, שהביטוי לבסס

  , לכן

 שהתחיל תהליך לפי זה, עד כאן סיפר הכתוב על תהליך בריאת הבע"ח היבשתיים,
 וכעת, המעשה ימי ששת ביום השישי של וסיומו היה המעשה ימי ששת שקודם בתקופה

 ימי ששת שלפני התחיל בתקופה תהליך זה גם, בריאת האדם תהליך את לפרש בא
  , המעשה ימי ששת של השישי ביום היה וסיומו בראשית

  שאלות בפסוקים

בלשון  "בצלמנו כדמותנו"מדוע נאמר , וכן בלשון רבים "נעשה אדם"מדוע כתוב ) 1
  ?רבים

  הרי אין לקב"ה דמות הגוף ח"ו?ו ,) מה פירוש "בצלמנו כדמותנו"2

  "וירדו" בלשון רבים?) מדוע כתוב 3

  ) לגבי מה שכתוב "ובכל הארץ", לכאורה ראוי לומר "ובכל חית הארץ"?4

  ) מדוע לא כתוב "ויהי כן" לפני ויברא אלקים"?5

  ) מדוע כתוב "ויברא אלקים" ולא "ויעש אלקים"?6

  בצלם אלקים ברא אותו"?" ") מהו הכפל "ויברא אלקים את האדם בצלמו7

ונקבה ברא אתם" נראה שנבראו יחד ואילו בפרק ב' מבואר ) ממה שנאמר "זכר 8
  שמתחילה נברא האדם לבדו?

) מדוע אחר שנאמר "פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשה ורדו בדגת הים" וכו' וכו' 9
נאמר בסוף "ויהי כן", והרי לכאורה כל הדברים הללו עדיין לא נתקיימו, ומדוע נאמר 

  "ויהי כן" אחר הדברים הללו?

  תקופותשתי 

בזה נוכל תי תקופות שונות, שכז' מדברים על שפסוק כו' ופסוק  ,פרשנראה, שכאשר נ
  לשאלות אלו,פשוטות  תשובות למצוא

בר על התקופה שקדמה לששת ימי המעשה, באותה עת ומד("נעשה אדם")  בפסוק כו'
פסוק כז' בהתרחש תהליך היווצרות האדם בדרך טבעית במשך זמן רב, לעומת זאת 

מה שהיה ביום השישי של ששת ימי המעשה, על  מדובר("ויברא אלקים את האדם") 
      שלא בכפוף לדרכי הטבע,  של אדם  אז התרחשה בריאה נוספתו
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  לשון רבים - נעשה אדם

ואמנם מדוע נאמר "נעשה אדם" בלשון רבים, כבר התקשו בזה כל המפרשים 
  והמדרשים, ונאמרו בענין זה ביאורים רבים ושונים, 

יש מפרשים שדיבור זה נאמר למלאכים, יש מפרשים שנאמר למלאכת שמים וארץ, ויש 
  מפרשים שנאמר לארץ עצמה, 

מין האדם של  הליך בריאה ביארנו שהפסוק "נעשה אדם" מדבר על ת לעיל ואומנם,
בלשון רבים, כי נשתתפו בתהליך זה "נעשה"  נאמר כאןלכן בדרכי הטבע, ונראה ש

  , אמצעים טבעיים

 לומר "ישרצו המים" היה אפשר לא ולמעשה נראה שלא היה שייך כאן לשון אחרת, כי 
 אחרמין כי הוא לא נוצר כעת מהמים, וגם לא "תוצא הארץ", כי האדם הזה נוצר מ

  , ןלכן סתם הכתוב לשונו ואמר "נעשה אדם", שכבר היה בארץ

  בלשון רבים- "וירדו"

  בדגת הים" וגו' וירדו"ויאמר אלקים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו 

  מדוע כתוב "וירדו" בלשון רבים? 

  ",רבים בלשון הים בדגת וירדו אמר ונקבה זכר היותו בעבור: "ן כתב"הרמב

שהרי במאמר זה מדובר , בפשטותאת הענין יש לפרש  מה שכתבנו פ"שע נראה אמנם
   "וירדו בדגת הים",כאן על הופעת מין האדם, ולא על אדם פרטי,  ולכן נאמר 

(דף ו.): "ואמר וירדו לשון רבים כי נעשה אדם הכוונה על כעי"ז כתב גם בספר אבן משה 
האדמה ולמשול הכלל אחר שיפרה האדם וירבה ויוליד בנים, כי אז יוכל לעבוד את כל 

שכאן מדובר על  עי"ז כתב גם  הרש"ר הירש,", וכיתכן באדם הפרטי על כולה מה שלא
  מין האדם,

  מדובר כאן על מין אדם שהופיע בעולם עוד קודם ששת ימי בראשית, ,דרכנו ע"פש רק

  בצלמנו כדמותנו

"ויאמר אלקים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו...ויברא אלקים את האדם בצלמו בצלם 
  אלקים ברא אתו"

  יש להבין מהו ענין הצלם המוזכר כאן,

  "ויולד בדמותו כצלמולהלן בתחילת פרק ה' נאמר: "ויחי אדם שלושים ומאת שנה 

אדם, ואין הכוונה דוקא פעמים לא"כ מצאנו שהביטוי "בצלמו כדמותו" מתייחס ל
  וא"כ צ"ע כיצד יש לפרש אצלנו, לצלם אלקים,
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הנה כל המפרשים התקשו כאן, מה פירוש "בצלמנו כדמותנו" הרי אין לקב"ה דמות 
  הגוף ח"ו? 

פירוש מעניין מביא אב"ע ין זה בדרכים שונות, ואמנם הבביאור ענ המפרשים האריכו
  , אותם המפרשים פירשו "כי בצלמנו כדמותנו דברי משה" "יש מפרשים", בשם

ש זה מובא גם בדברי רבנו יוסף בכור שור: "ועוד פירואמנם האב"ע דוחה פירוש זה, אך 
נתקן את  ,עמהם רש לאותן שמדבריש לפרש בצלמנו כדמותנו כלומר שהיה הכותב מפ

ועל עצמו ועל אותם שמדבר עמהם  ,האדם בצלמנו כדמותנו שאנו מתוקנין בו עכשיו
  ,היה אומר.."

  הוא")(וכן פירש הרשב"ם את "בצלמו" שבפסוק כז': "בצלמו. של אדם 

 כמו, שהוא כמותנו (בני האדם) אדם לברוא רצה ה"שהקב ,כוונת הכתוב לפי פירוש זה,
והלשון "בצלמנו כדמותנו" הם דברי משה לישראל בזמן מתן תורה, , היוםנראים  שאנו

הוא מפני  ,גם מה שאמר "בצלמנו כדמותנו" בלשון רביםניתן לפרש שלפ"ז נראה שו
   שהם דברי משה לישראל, 

שמדובר על "צלם אלקים" או "דמות בשום מקום  ונראה שיש לבסס פירוש זה, כי
מצאנו צירוף של שני  אלקים", לא מופיעים שני הביטויים ביחד, ורק לגבי האדם

  ויולד בדמותו כצלמו""וכמ"ש  הדברים ביחד

  דברי הרד"ק- אדם שאינו בצלם אדם

"כ ולפרש להלן "כצלמנו אלא שמ"מ לפ"ז יש להבין, מדוע צריך הכתוב לטרוח כ
, והיה מספיק לומר "נעשה אדם" בדמותנו" הרי ידוע לכל מהו צורתו ודמותו של אדם

  ? לחוד

 אומנם מכאן נראה שכנראה קודם לכן היו מיני אדם שלא היו "בצלמנו כדמותנו",
  ,"וילד בדמותו כצלמו"בפרק ה' נביא כאן את דברי הרד"ק בפירושו על הפסוק ו

: "ואמרו רבותינו ז"ל כל אותן השנים שהיה אדם הראשון בנידוי היה ד"קואלו דברי הר
מוליד רוחין ושידין ולילין, שנאמר ויחי אדם שלושים ומאת שנה ויולד בדמותו כצלמו 
מכלל דעד השתא לאו בצלמיה אוליד, וכתב הרב רבינו ניסים בשם רבינו שרירא ז"ל 

וכשהיה לא היו ילדיו דומין לו... פירוש דבר זה, דלטייה הקב"ה לאדם נתן בו אות ש
אדם הראשון בקללה לא היה מוליד אלא בריות משונות דומות שידין ולילין 
בכיעור פניהם וגביהן והם רוחות רעות... וכן דרך בני אדם לקרוא למכוערי 

הדמות ולאנשים רעים שדים, וכשחפץ הקב"ה והסיר קללתו של אדם הראשון 
נאה ורוח טובה, והוא שנאמר ויולד בדמות  הוליד בנים שדומים לו במראה

  " עכ"ל,כצלמו

גם בני אדם שהביטוי "בדמותו בצלמו" מרמז על כך שהיו  למדנו מדברי הרד"ק, 
הכוונה  וא"כ גם לפי מה שפירשנו אנו, ש"בצלמנו כדמותנו" ,אחרים שלא היו כדמותו

בני אדם שאינם  בדמות אדם כמונו (וכמ"ש ר"י בכור שור), משמע מזה שלפני כן היו
  כדמותנו,
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  דברי חכמי הטבע

שהוא  ,"המודרני האדם" קודם שהופיע, הטבע חכמי דברי פ"עכך הוא באמת ואכן, 
משונים, שלא היו לא כצלמנו  אדם וכמה מיני כמה בעולם דומה לנו מבחינה פיזית, היו

  כדמותנו,ו

   ובכל הארץ

"ויאמר אלקים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים ובעוף השמים ובבהמה 
  ובכל הארץ", 

לכאורה הביטוי "ובכל הארץ" מוקשה, כי היה ראוי לומר "ובכל חית הארץ" וכמו 
  שכתוב בפסוק כח' "ובכל חיה הרמשת על הארץ"?

ו כדמותנו" נראה שנוכל להבין את הדבר ע"פ מה שכתבנו מקודם, שהלשון "בצלמנ
ומזה  שהיו משונים בתוארם, אחרים מיני בני אדם  לכן כבר היורומז על כך שקודם 

מלבד הבע"ח  ,באותה עת כי ולא "ובכל חית הארץ", "הארץ ובכל" כאן נאמרהטעם 
כולם, גם בבע"ח ב רדההחדש שהופיע  והאדם גם מיני אדם אחרים, היו אז בעולםשהיו 
  , האחרים אדםה מיני שארוגם ב

פסוק זה מדבר על הופעת  כי", הארץ ובכל" נאמר )"אדם נעשה"כו' ( בפסוק ולכן
ובאותה עת בה היו גם מיני אדם אחרים האדם בתקופה שלפני ששת ימי בראשית, 

, המעשה ימי ששתאדם שנברא בה מדובר על, לעומת זאת בפסוק כח', היה רודה בהםש
 בדגת ורדו" נאמר שם ולכן צלם אדם,אדם שאינו בנכחד אותו מין  כבר ובאותה העת 

  ".הארץ ובכל" ולא" הארץ על הרמשת חיה ובכל..הים

  כעת נביא את דברי חכמי הטבע בענין זה,

  דברי חכמי הטבע

 ),ספיינס-הומו בפיהם הקרוי( המודרני האדם של הופעתו לפי דברי חכמי הטבע, בעת
 מהאדם שונה שהיה" הניאנדרטלי האדם" הנקרא משונה אדם מין עוד בעולם מצוי היה

  המודרני, 

האדם "ויקיפ' ערך "האדם הניאנדרטלי"): מתוך (בענין זה  ציטוטנביא כאן 
ְרָטִלי הוא אוכלוסייה  מזרח , באירופהשל אדם קדמון שהייתה נפוצה ב נכחדתהֵנַיאְנּדֶ

... שאלות הנוגעות למקומם של מרכזהוב מערב אסיה), בארץ ישראל(ובכלל זה  התיכון
אדם -בני, יחסיהם עם תרבותםו שפתם, טיב אבולוציה של האדםהניאנדרטלים ב

מודרניים והסיבות להכחדתם, מעוררות עניין רב במדע ובציבור, בשל חשיבותן 
  להגדרת הייחוד האנושי ו'מותר האדם'"

אלף  28- החל מתקופה של כ"..עקבותיו של האדם הניאנדרטלי:  תבשלב מסויים נעלמו
שנה לפני זמננו לכל המאוחר, אין מוצאים עוד שלדים ניאנדרטלים או את שרידי 
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 אדם מודרניים אנטומית- בניהתרבות המוסטרית האופיינית להם, אלא רק שלדים של 
לפי הידוע כיום, ת של התקופה הפלאוליתית העליונה, עם תרבויות חומריות מתקדמו

   ,מודרניים האחרונים שנכחדו בעולם"-האדם הקדמונים הבלתי- הניאנדרטלים היו בני

כנראה אחת הסיבות  אך ,לגמרי ברור אינו הדבר? להעלמותו שהביאה הסיבה מהי אך
במזרח התיכון ובאסיה, תיעוד ארכאולוגי .."העיקריות היא הופעתו של האדם המודרני: 

באירופה, שם התיעוד הארכיאולוגי מפורט  של תקופת ההכחדה כמעט ואינו קיים,
- הניאנדרטלים נעלמו בד בבד עם הופעתם של בני -יותר, מצטיירת תמונה דרמטית 

ה שם, והתפשטותם המהירה לרחבי היבשת, ממזרח למערב, מודרניים לראשונההאדם 
  אלף שנה לערך לפני זמננו. 35- אלף ל 45תוך כמה אלפי שנים בלבד, בין 

האדם המודרניים הם האחראים -סמיכות המאורעות בזמן מעלה חשד ברור כי בני 
ן חוקרים והוגי דעות עדיי, באופן ישיר או באופן יותר עקיף, להכחדת הניאנדרטלים

האדם המודרניים -דנים ומתווכחים מה היו היתרונות שהקנו עליונות כה מכרעת לבני
על הניאנדרטלים, מדוע הם רכשו אותם דווקא בתקופת זמן קצרה זו, והאם הם אכן 

  שיטתי של האוכלוסייה הניאנדרטלית" טיהור אתניו רצח עםניצלו אותם ל

  ובענין לשון "ויברא" ה"ויהי כן" השמטת

אלקים נעשה אדם", ובין וע לא כתוב "ויהי כן" בין הפסוק "ויאמר לעיל שאלנו, מד
  ?, וכמו בשאר הימים"את האדם ויברא אלקיםהפסוק "

, וביארנו שם את טעם הארכנו בזהושם כבר  מצאנו דבר זה גם ביום החמישי,ואומנם, 
העדר הביטוי "ויהי כן",  ושה שינויים שקשורים זה בזה:שיש של ,, ותוכן הדבריםהענין

  לאחר מכן, הכתובה ברכה  "ויעש","ויברא" ולא בלשון שימוש בלשון 

וב "ויהי ושם ביארנו שטעם השינויים הוא מפני הברכה המופיעה אח"כ, כי אם היה כת
היה במשמע שאותם שנזכרו קודם ה"ויהי כן" כבר הסתיים ענינם כן" היה זה הפסק, ו

ינם לא נשלם ואינם נכללים בברכה המופיעה אחר כך, ובאמת אין זה כך, אלא גם עני
נכללו בברכה, ולכן לא נכתב "ויהי כן", כדי שלא יהיה במשמע  היום השישי שאז עד

ה"ויהי כן", ולא על אלו שהוזכרו קודם  הברכה חוזרת אלא על מה שכתוב אחרשאין 
   לכן,

לשונו ולא אמר "ויעש  הוצרך הכתוב לשנותומ"מ היות וסוף סוף לא נאמר "ויהי כן" 
 כעשיה וקיום של המאמר תפרשה הדבר מיהלקים" אם היה כתוב "ויעש אכי  אלקים",

, לכן השתמשה התורה ועל מעשה אחר נפרדדבר היה שום היכר שמדובר כאן על ולא 
דבר  דם אלאוקאמר מהמשך למה שן זה שאי ברורלשון זה יותר בבלשון "ויברא" כי 

ימי על מה שהיה ביום השישי של ששת הכתו דבר ד בפ"ע, והיינו שכעת בא מהעומ אחר
  ,המעשה

  של אדם- בצלמו
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  "ויברא אלקים את האדם בצלמו בצלם אלקים ברא אתו", 

  "בצלם אלקים"?ומה טעם הכפל "בצלמו" 

בששת ימי  בפסוק זה מתאר הכתוב את בריאת האדם שנבראלעיל,  ארנושבי ילפ
 אדם שהיהמין הבעולם היה  לששת ימי בראשית,קודם  גםבראשית, ולעיל ביארנו ש

כעת ולזה אמר  ובריאתו הוזכרה במאמר "נעשה אדם", ,כמונו בצורת אדםג"כ היה 
 ,החיצוני ולא נשתנה ממנו במראהו אותו הצלםהכתוב שהאדם שנברא כעת היה ג"כ ב

  וזה כוונת הכתוב "ויברא אלקים את האדם בצלמו", 

  "בצלמו. של אדם הוא",  :פירש הרשב"ם וכעי"ז

  ו. כלומר בצלמו של אדם", קים את האדם בצלמוכ"כ רבנו יוסף בכור שור: ויברא אל

"גם וי"ו בצלמו איך ישוב על  בזה"ל: הקשה עליוהאב"ע הביא פירוש זה, ויש לציין ש
  , והנה יש לו צלם קודם שיהיה" האדם,

כי אכן היה כבר צלם אדם בעולם עוד קודם שנברא  אך לפי מה שכתבנו אין זה קשה,
  ,ם אינן קשות לפי דברינווגם שאר הקושיות שכתב ש אדם זה, 

  בצלם אלקים

   "בצלם אלקים ברא אתו",

 הוא היה בצלם אלקים,- מעלה נוספתבו  היתה בששת ימי בראשית שברא ד'אדם ה
לא היתה קיימת באדם שנוצר קודם זו מעלה שו ,תואר אדםמלבד היותו בדבר זה הוא 

   ,טבעהבריאתו היתה בדרכי ו לכן

ימי בראשית והוא היה  נברא קודם לששתאחד השני מיני אדם,  לפ"ז נמצא שהיו
, ובריאתו הוזכרה בפסוק "נעשה אדם בצלם אלקים אך לא אדםובצלם אומנם בתואר 

והוא  ,יתאשאדם שנברא ביום השישי של ששת ימי ברוהשני הוא ה, בצלמנו כדמותנו"
בצלם אלקים מו ועליו נאמר הפסוק "ויברא אלקים את האדם בצל ,היה בצלם אלקים

  ,"ברא אתו

 ן אדם שאינו בצלם אלקים כבר מופיעהוהבחנה זו, שבין אדם שהוא בצלם אלקים לבי
   הרמב"ם במורה הנבוכים (א, ז): בדברי

ויחי אדם  םולפי השאלה זו נאמר באד ,וכבר קדם לך עניין צלם אדם ודמותו מה הם"..
לא ו, אותם בנים שקדמו לנמצא שכל  מו,לשים ומאת שנה ויולד בדמותו כצלש

הושגה להם הצורה האנושית באמת, אשר היא צלם האדם ודמותו האמור 
וכבר ידעת שכל מי שלא הושגה לו הצורה הזו  ...עליה בצלם אלוהים ובדמותו

אלא שיש ו, אדם אלא בעל חי בצורת אדם ותבניתאשר בארנו ענינה, שאינו 
וכך היו ..שאין לשאר בעלי החייםלו יכולת למיני הנזקים והמצאת הרעות, מה 

כל אותן מאה ושלשים שנה שהיה אדם נזוף ש: ואמרו במדר, וולדי אדם אשר קדמו לשת
יד דומה לו, כלומר: בדמותו וכאשר נרצה הולם, הן, היה מוליד רוחות, כלומר: שדיב

  ",והוא אמרו ויחי אדם שלשים ומאת שנה ויולד בדמותו כצלמו ,כצלמו
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  זכר ונקבה

להלן  ואילו, ביחד שניהם שנבראו משמע כאן כי קשה' ונקבה ברא אתם", לכאו"זכר 
  ?מצלעו האשה נבראה כ"אח ורק לבדו נברא שהאדם מבואר' ב בפרק

 סדר את בפרטות לתאר הכוונה אין" אתם ברא ונקבה זכר" כאן שכתוב שמה נראה
, טבעי ובלתי מיוחד באופן השישי ביום ה"הקב י"ע נבראו ששניהם לומר אלא בריאתם

  , ישיר באופן ה"הקב י"ע ולא הטבע בדרכי נוצרש האדם מין לשאר בניגוד זאת

, י ורק אח"כ נבראה האשהיחיד מתחילה נברא שהאדם נראה מפסוק זה גם ובאמת
 זכר" כ"אח ורק" אתו ברא אלקים בצלם בצלמו האדם את אלקים ויברא" אמרנ שהרי

  ".אתם ברא ונקבה

  ויאמר להם אלקים

  "ויברך אתם אלקים ויאמר להם אלקים" 

  לכאורה לשון זו אינה ברורה, מדוע נכפל שוב שם אלקים?

מפני שבברכה היה כלול גם שאר מין האדם, אך כעת פונה ד' אל נראה שהטעם לזה, 
ולא אל כלל מין האדם, וכן מסתבר דמסתמא רק הם היו  האדם ואשתו בנפרד

  מוכשרים לנבואה, 

  וכבשה

  ומלאו את הארץ וכבשה", "פרו ורבו 

 ,בעולם אנשים כבר הרבה היו לעיל, שבאותה עת שביארנו למה נראה שיש מכאן ראיה
 ולזרעו לעשות הראשון לאדם?) צוה( התיר ה"והקב, מידם הארץ את לכבוש צורך והיה

   כך,

" וכבשה" הביטוי הראשונים בעולם, היו שאדם וחוה היו האנשים כי לפי ההבנה הם
   אלא מבני אדם, ך"בתנ כיבוש לשון מצאנו לא כי ,מובן אינו

  הוכחות שכבר היו בני אדם אחרים בעת שנברא אדם הראשון

לפי מה שכתבנו, בעת בה נברא אדם הראשון כבר היו בעולם אנשים אחרים, נביא כאן 
כמה הוכחות התומכות בכך (אם כי אינם מוכרחות), יש לציין שרובם של דברים אלו 

עליהם חכמים שונים (בספר כפשוטו של הרב דוד ניסני, בפירוש של הרב כבר העירו 
  משה רט, וכן העיר גם בעל שו"ת "ארחותיך למדני"):

א. עם מי התחתנו קין והבל? אמנם ע"פ חז"ל נולדו עמהם תאומות, אך לפי פשוטו של 
  ניחא,-מקרא קשה, ואם נאמר שכבר היו אנשים אז בעולם
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וצא עמו לשדה ומשמע שחשש להורגו בעיר, ומשמע שהיתה ב. כשקין הורג את הבל י
  העיר מיושבת,

ג. קין אומר "והיה כל מצאי יהרגני", ממי חושש קין?, מן הסתם שלא מאביו ואמו, 
  וקצת דוחק לפרש על בע"ח,

ד. קין בונה עיר על שם בנו חנוך, ומשמע שכבר היו אז הרבה אנשים בעולם שהיו 
  צריכים עיר,  

  פרשת גן עדן בין פרשה זו ובין בירור היחס 
ים מ"ויברך אתם אלקים" והלאה, נאמרו קודם יש להבין האם כל הדברים האמור

   ?יולאחר החטא או

ויש  באופן פשוט מדובר כאן על הזמן שקודם החטא, וכן דעת רוב ככל המפרשים,
 החטא אחרי והרי ,"אלקים אתם ויברך"- להביא ראיה לזה ממה שהוזכרה כאן ברכה

  נתקללו,  הם דוקא  האדם

אך מאידך יש כאן דברים רבים שנראה שאין להם שייכות למציאות של האדם בעודו 
   בגן עדן:

", השמים ובעוף הים בדגת ורדו וכבשה הארץ את ומלאו ורבו פרו" בפסוק שאמור מה-
 שם מצאנו לא כי, עדן בגן האדםש בעוד החטא קודם שייכים אינם אלו דברים' לכאו
  ?ולשמרה ולעבדה עדן בגן להיות רק אלא ולכבשה הארץ את למלא ענין איזה שיש

 מנין וגם, שבגן עדן השמים ובעוף הים בדגת לרדות לאדם ענין שיש כלל מצאנו לא -
  ? עדן בגן הים דגת ימצא

 הרי" אשר על פני כל הארץ זרע זרע עשב כל את לכם נתתי הנה" בסמוך שאמר מה -
  ? הגן מפירות ניזון היהו עדן בגןהאדם היה 

 פרו להם נאמר מיתה עליהם ונקנסה שסרחו לאחר מ"י: "וקצת עמד ע"ז החזקוני וכתב
 נאמר שסרחו קודם דאם הארץ את ומלאו מדקאמר  ורביה לפריה שהוצרכו לפי ורבו
  , "הגן את ומלאו לומר לו היה

  להלן בחלק ג' נבאר ענין זה באורך, ואכתוב כאן בקצרה את מסקנת הדברים: ו

עדן, ואז הוא הוליד את  מופיעים כאן נאמרו עוד קודם שנכנס האדם לגןכל הדברים ה
ועל ידיהם  אילו קין והבל לא נכנסו לגן עדןנכנס לג"ע, והוא אח"כ רק ו קין והבל

יאר ענין זה בספר אבן משה, ונביא דבריו נתקיימו כל הייעודים האמורים כאן, וכן ב
  להלן, 

  פתרון שאלת ה"ויהי כן"

  ע"פ כל הדברים הללו יש ליישב את שאלת ה"ויהי כן", 
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"פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשה ורדו בדגת הים"  מדוע אחר שנאמר, לעיל שאלנו 
נתקיימו, וא"כ עדיין לא "ויהי כן", והרי לכאורה כל הדברים הללו בסוף נאמר וכו' וכו' 

  נאמר "ויהי כן" אחר דברים אלו?    מדוע

שהאדם ע"י שיפרה וירבה יכבוש את הארץ וירדה  ,ודאי שכוונת הכתוב בברכה זואלא 
אלא ע"י בניהם וכמו  ין הכוונה דוקא על אדם וחוה עצמםבדגת הים וכו', ופשוט שא

, ובזמן ארו מחוץ לגןשפתח "פרו ורבו", ודבר זה אכן נתקיים ע"י קין והבל, שהם נש
 ,ע"ז "ויהי כן"ולכן נאמר  הללו,דברים הכל על ידיהם התקיימו  שהותו של האדם בג"ע

  ולהלן בחלק ג' נבאר ענין זה יותר,

  מדברי ספר אבן משה

שכתב כמ"ש בענין ) 4(מהדו"ת מאמר ד' עמ'  ואביא כאן מעט ממש"כ בספר אבן משה
ל הנ"ל כי ודאי שד' בירך את אדם ואשתו תיכף "והנה הדרך הסלולה בכואלו דבריו:  זה,

עם יצירתם בברכת פרו ורבו, וכן אמר להם ורדו בדגת הים כו', וקריאת השמות 
להבע"ח היה קודם שנבראת האשה, וד' ית' לקח אח"כ את האדם אשר יצר, והיינו 
האדם ואשתו יציר כפיו ית'.. ואת קין והבל השאיר בהאדמה הזו ובהם יהיה מקום 

יים ברכת האדם פרו ורבו ומלאו את הארץ וגו' עד בכל חיה הרמשת על הארץ...והנה לק
חטא קין גלה  ל בג"ע ולא טעמו טעם עץ הדעת כלל, וכאשרבמעולם לא היו קין וה

, עכ"ל, ולהלן בחלק ג' נביא עוד לקדמת עדן...והנה אין רושם מכל הספיקות הנ"ל..."
  מדבריו בזה,
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  'יא פרק

  ג)-(פרק ב א יום השבת

  

וּ  א  ב פרק ַמִ֥ים ַוְיֻכּל֛ ָ ם׃ ְוָהָאֶ֖רץ ַהׁשּ ל ב ְוָכל־ְצָבָאֽ  ֱאלִֹהים֙  ַוְיַכ֤
ֹום ּי֣ י ּבַ ִביִע֔ ְ וֹ  ַהׁשּ ֣ר ְמַלאְכּת֖ ֑ה ֲאׁשֶ ּבֹת֙ ָעׂשָ ׁשְ ֹום ַוּיִ ּי֣ י ּבַ ִביִע֔ ְ  ַהׁשּ

וֹ  ל־ְמַלאְכּת֖ ֥ר ִמּכָ ֽה׃ ֲאׁשֶ ֶרךְ  ג ָעׂשָ י ֶאת־֣יֹום ֱאלִֹהים֙  ַוְיָב֤ ִביִע֔ ְ  ַהׁשּ
ׁש  ֖ י אֹ֑תוֹ  ַוְיַקּדֵ ֣ ַבת֙  ֤בוֹ  ּכִ וֹ  ׁשָ ל־ְמַלאְכּת֔ א ִמּכָ ָר֥ ר־ּבָ  ֱאלִֹה֖ים ֲאׁשֶ

ֹות ֲעׂשֽ   :ַלֽ

  

  ראשי פרקים:

וישבת... מכל   ויכל אלקים ביום השביעי  מדוע לא הוזכר הים  ויכלו השמים
    אשר ברא אלקים לעשות  מלאכתו

  
  

  השמים לוויכ

  "ויכלו השמים והארץ וכל צבאם"

  מה פירוש לשון זו?

  ", הושלמו: "כתבו ג"ורס ע"אבהו", וארעא שמיא ואשתכללו: "אונקלוסבתרגום  כתב 

 זה פסוקבא  מה מובן לא גםו? השישי ביום ולא כאן זה דבר נכתב מדוע אך קשה,
  הקשו כן המפרשים, נביא כאן את דברי הר"ן, וכבר ?לחדש

פרשה זו ספקות, מהם שייחס השלמת השמים והארץ אל בכתב הר"ן בפירושו: "יש 
היום השביעי באמרו ויכלו השמים, אחרי שחתם הפרשה הראשונה ואמר ויהי ערב ויהי 

בקר יום השישי, והיה נראה יותר כראוי באחד מב' פנים, אם שלא יכתוב הפסוק כלל 
י, כי אחר שלא נתהוה דבר כלתה כי לא היה מן הצורך, ואם שיכתב ביום השיש

  קודם היום הז'"  המלאכה בהכרח
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  .."?ללמדנו בא מה ידענו לא זה מקרא: "כאןגם האור החיים כתב 

  נוכל להציע דרך פשוטה בפירוש הכתוב: ש אמנם נראה 

כל  נשתכללהו נגמרה השישי היום מלאכתע"י ש לומר, אין כוונת הכתובנראה ש
הכתוב, אמר ובזה  ששת הימים,כל  על מלאכתמדבר  הכתוב אלא ,מלאכת שמים וארץ

, קודםכבר מ היתהש בריאהה ע"י המלאכה שהיתה בששת הימים, נשתכללה ונשלמהש
  , איזה ענין נשלם בכל אחד מהימיםכי 

 שכוונת במשמע היה אז כי, השישי ביום זה דבר בוכתהיה אפשר ל לאש עפ"ז מובן
 כוונת, וזה אינו צבאם וכל והארץ השמים נשלמו השישי היום מעשה י"שע היא הפסוק
   .בסמוך עוד וראה,  הימים ששת מלאכת כל עלכי הכוונה היא , הפסוק

  הים מדוע לא הוזכר

  "ויכלו השמים והארץ וכל צבאם", 

 אך", אחת כאגודה הם כי הארץ בכלל והים" ע"האב כתבגם הים? כאן מדוע לא הוזכר 
 והשתכלל התחדש לא הימים בששת כי לפי ,טעם נוסףבזה לתת  לפי דרכנו נוכלש ייתכן

   ,"צבאם וכל" לומר שייך לאלכן לגבי הים ו ,שבים בדגים דבר שום

: "כי ששת ימים עשה ד' את השמים ואת (שמות כ, יא) נאמר ואמנם בפרשת יתרו
"ואת כל אש ", ומשמע לכאורה שגם על הים נאמר:את הים ואת כל אשר בםהארץ 
אך באמת כשנדקדק ומשמע שהיה תיקון בששת ימי המעשה בבריות שבים, בם", 

"ואת כל אשר בם" חוזר רק משם להיפך, כי ע"פ הפיסוק מש"כ  נראה שמשמעבלשון 
  על השמים והארץ ולא על הים, 

   ויכל אלקים ביום השביעי

  "ויכל אלקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה"

  ?מלאכתו כילה השישי ביום כבר שהרי, זו בלשון התקשו המפרשים

 וכילה סיים וכעת, הזמןיחידת  קביעת הוא הבריאה ממעשה חלקש, לבאר שיש נראה
 מלאכה בחינת היא בעצמו וזה, השבוע לימי אחד יום שהוסיף בכך מלאכתו את ה"הקב

 לשאר שבניגוד אלא", שבוע" הקרוי הזמן פרק הושלם עי"זו, נוסף יום הוספת של
  ,פעולה עוד בו נעשתה שלא בכך הוא זה יום של ייחודו ,הימים

 וכל והארץ השמים ויכלו: "הקודם פסוקקשר לה את גם להבין יש ז"שעפ ונראה
, צבאם וכל והארץ השמים של פיזית השלמה היה עתה עד שנעשה שבמה היינו-"צבאם

 אשר מלאכתו יהשביע ביום אלקים ויכל" אלא, המלאכה נסתיימה טרם בזה אך
 אינו זה ודבר, מלאכתו כלתה ובזה, נוסף יום שהוסיף בכך מלאכתו את כילה' ד - "עשה
  ,"צבאם וכל והארץ השמים ויכלו" בכלל ואינו פיזידבר 
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, וקרוב לדברינו מצאתי בפירוש הרוקח, "כי ביום השבת נגמרו ונשתכללו כל המעשים
וכן בשבת, שני בשבת, כי השבת מקדש כל הימים עד שכלם נקראו בשמו, יום א' 

  ,כולם.."

במה נתייחד היום השביעי יותר משאר הימים הבאים , עפ"ז גם יש ליישב את השאלה
  ? (וכבר הקשה כן הר"ן בפירושו)אחריו

הזמן סובב ן הקרוי "שבוע", ומכאן ואילך והתשובה לזה, כי ביום זה נשלם פרק הזמ 
  והולך משבוע לשבוע,

  וישבת... מכל מלאכתו

  , מלאכתו אשר עשה" בת ביום השביעי מכלויש"

   מלאכתו"? מכלהקשו המפרשים, מדוע נאמר כאן "

 הבריאה מלאכתהיא  ,, האחתשונות היו כאן שתי מיני מלאכותבאמת כי  ,ליישבנראה 
היא המלאכה  ,השניה, ובדרכי הטבעהבורא  , ובה פעלששת ימי בראשיתשהיתה קודם 

שתי  וכנגדבדרך של התערבות שלמעלה מן הטבע,  של ששת ימי בראשית, והיא נעשתה
  אמר כאן "מכל מלאכתו",נמלאכות הללו המיני 

: "ששבת מכל מלאכתו אשר בפסוק ג)נראה מדברי הרמב"ן (קרוב לפירוש זה קצת ו
ברא יש מאין לעשות ממנו כל המעשים הנזכרים בששת הימים, והנה אמר כי שבת 

  .הראשון, ומן המעשה שעשה בשאר הימים" מבריאה וממעשה, מן הבריאה שברא ביום

  אשר ברא אלקים לעשות

 אלקים ברא אשר" פירוש מה ",כתו אשר בא אלקים לעשותא"כי בו שבת מכל מל
  "?לעשות

  בחלק א' פרק ב', ראה מה שכתבנו בזה
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  חלק

  שלישי
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  תוכן הפרקים:

  פתיחה לחלק ג'

  פתיחת פרשת הבריאה השניה -פרק א'

  "שיח השדה"-פרק ב'

  המהפכה החקלאית-פרק ג'

  גן עדן-פרק ד'

  ביאור הכרונולוגיה המקראית-פרק ה'

  יים והאדםחעלי הבבריאת  - 'פרק ו

  בריאת האשה-'פרק ז
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  פתיחה לחלק ג'
נבארכאן את ענין הצמחים בחלק זה נעסוק בביאורה של פרשת הבריאה השניה, 

ם ויתבארו כאן הרבה דברים חשובים ביחס לפרשת גן עדן, גשצמחו ביום השלישי, 
 כיצד היא משתלבת עם דברי חכמי הטבע, כמו"כנבאר את הכרונולוגיה המקראית ו

  פרטים חשובים הקשורים לאופן בריאת בעלי החיים, נבאר 
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  'פרק א

   פתיחת פרשת הבריאה השניה

ה ד ּלֶ ִים ֽתֹוְל֧דֹות ֵא֣ ַמ֛ ָ ְרָא֑ם ְוָהָאֶ֖רץ ַהׁשּ ֽ ִהּבָ ֗יֹום ּבְ ֹות ּבְ  ְיהָו֥ה ֲעׂש֛
ִים׃ ֶאֶ֥רץ ֱאלִֹה֖ים ָמֽ   ְוׁשָ

  

  ראשי פרקים: 

דברי   שאלה בענין שמות ד'  הוי"ה אלקים  ביום עשות  משמעות לשון "עשות"
    בעל אבן משה

  
  לשון "עשות"משמעות 

  "אלה תולדות השמים והארץ בהבראם ביום עשות ד' אלקים ארץ ושמים", 

 דרשו כבר: "וכתב החיים האור בו נתקשה וכבר, זה פסוק משמעות מה  קשה להבין
  ,.."נודע לא מקרא של פשוטו אבל ,הכתוב ל"רז

 לעשות וימהר והעד, תקון הוא עשות ביום ומלת" ע:"האב כתב" עשות" לשון בפירוש
  "  עשיתיו כן ואחר יצרתיו כן ואחר בראתיו וכן, אותו

  כתקונם",וכן נראה מדברי הרמב"ן "יספר תולדות השמים והארץ..כאשר נבראו ונעשו 

 שאמר ומה,  הבריאה עצםהיה כבר ש יאחר שבא נוסף בשלב כאן שמדובר נראה ז"ולפ
 בשלב של  ,לגמריתהליך הבריאה נסתיים  בעוד שלא :ויש לפרש - "בהבראם"כאן 

  ".עשות ביום" וזהו, וההשלמה של הבריאההסופי תיקון ה

  ביום עשות

  ץ ושמים","ביום עשות ד' אלקים אר

לאיזו תקופה  ?איזה יום מדובר כאן לענותר לנו להבין  אחר מה שביארנו מקודם, גם
  פרשה זו? מתייחסת

הבריאה שבו נתקנו נאמרו בזה כמה דרכים, י"מ שהכוונה כאן על היום השלישי של 
וי"מ שהכוונה על הזמן , (מדרש) וי"מ שהכוונה על היום השישי ,(רד"ק) השמים והארץ

  שלאחר ששת ימי בראשית (ספורנו, מלבי"ם), 
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 (ולא הכוונה כאן היא על כל ששת ימי בראשית, דרך פשוטו של מקרא,שע"פ  נראהאך 
 ששת הכולל עת ל"ר ביום" :בפירושו ם"הרמב בן א"ר כאן ש"וכמ), השישי יוםעל ה רק
  ,"ל"ז סעדיה רבינו זה את ביאר וכבר בלבד אחד יום לא בראשית ימי

זאת בניגוד לפרשת , בראשית ימי בששת היהש לעסוק רק במה באה זו פרשתא"כ ו
 ימי ששת שהיתה לפני מהתקופה גם דברים מוזכרים ששם הבריאה הראשונה,

  ., וכמו שביארנו שםבראשית

  אלקים הוי"ה

 הבריאה בפרשת ואילו", אלוקים" שם רק מופיע הראשונה הבריאה מדוע בפרשת
  ?"אלקים ה"הוי" השילוב מופיע השניה

עמדנו ע"ז כבר בחלק א', וכתבנו לחלק, ששם אלקים שייך על הנהגת של טבע, ואילו 
   שם הוי"ה שייך על הנהגה שלמעלה מן הטבע,

ולזה נכתב בכל הסיפור הזה : "העיקרים (א, יא)ברי בעל ספר דמוכעת נביא מקור לזה 
ה' אלוהים, להורות כי אין די אל השגת השלמות האנושי בהאמנת מציאות הפועל 

אשר יושג זה מצד ההשגה בפועל המהווה הדברים הטבעיים, שהוא בלבד, 
אבל צריך האמנת הנבואה ותורה מן השמים, שהשגה , הנרמז במלת אלוהים

  עכ"ל, "..הפועל המהווה לדברים הטבעיים זו היא למעלה מהשגת

דברים אלו מתאימים לפי דרכנו, שפרשת הבריאה הראשונה מתארת בריאה בדרכי 
  טבע, ואילו פרשת הבריאה השניה מתארת בריאה שדרך שלמעלה מן הטבע, 

  שאלה בענין שמות ד'

פסוקים ך לכאורה יש להעיר ע"ז, שהרי לפי דרכנו גם בפרשת הבריאה הראשונה יש א
  שמתארים מה שהיה בששת ימי בראשית ואז היתה ההנהגה בשם "הויה אלקים"?

אך נראה שיש ליישב, שמ"מ שם מוזכר דבר זה רק מצד מה שבא להשלים ולהמשיך 
כי מבחינה זו יש  "אלקים"קודם, ולכן הזכיר רק שם תהליך הבריאה שהתחיל בזה את 

דם לכן, אך בפרשה השניה מספר שייכות למה שהיה בששת הימים עם מה שהיה קו
ב הכתוב יותר בפירוט על מה שהיה בששת ימי בראשית בנפרד, ולכן פירט הכתו

  "הוי"ה אלקים", - שפעולה זו נעשתה בצירוף שם הוי"ה

  דברי בעל אבן משה

אח"כ ראיתי דברים שכתב בספר אבן משה, שגם הוא נדרש לשאלה זו לפי דרכו, 
  ודבריו מועילים גם לענייננו, 
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הוא מחלק ששם "אלקים" שייך על בריאה יש מאין, ואילו שם "הוי"ה אלקים" שייך על 
ה הראשונה יש פסוקים גם בפרש, שהרי לפי דרכו ענין התיקון והעשיה, ונדרש ג"כ לבאר

  , בלבד מ"מ נכתב שם רק שם "אלקים"ועשיה והתיקון, לשלב ה השייכים

והנה בפרשה ראשונה כאשר יספר  ..): ".28אלו דברי בעל אבן משה (מהדו"ק עמ' ו
הכתוב מכללות הבריאה, ולא בא עודנה לפרש באיזה בחינה נעשתה, לא יזכור הכתוב 

בריאה יש מאין, כי אם שם אלקים המורה כי הוא בעל הכוחות כולם להשפיע כח לה
ולא פירש עוד לך הכתוב באיזה בחינה עשה אותם, ולכן לא ידקדק לכנותו בשם הוי' 

הן בתחילת הבריאה רצתה תורה הקדושה אך עושה שמים וארץ, ובין בדבר... 
לגלות אזנינו ממהות ואיכות הבריאה בכלל אבל לא בבחינה פרטית ולכן 

הבריאה הנזכרים שמה בפרשה יזכיר סתם שם אלקים אף על עשיית ותיקון 
, אבל בפרשה שניה שיספר לנו הכתוב צורת כי באמת ד' הוא האלקים ושמו אחד

ותכונת הבריאה בפרטות  ובא לבאר באיזה בחינה היה חומר הבריאה בכללה, ובאיזה 
בחינה נעשתה ונגמרה ונתקנה, אז ימלא הכתוב לשמש בשמות פרטיים על כל דבר לפי 

ב אצל בחינת בריאה שם אלקים אשר ברא אלקים, ואצל בחינת בחינתו ודקדק לכתו
עשיה שתי השמות ביום עשות ד' אלקים ארץ ושמים לפי התחלקות הבחינה בין בריאה 

  לעשיה.." 
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  פרק ב'

  "שיח השדה"

ל ה ֣יחַ  ׀ ְוכֹ֣ ה ׂשִ ֶד֗ ָ ֶרם ַהׂשּ ה ֶט֚ ֣ ְהיֶ ֽ ֶרץ יִ ב ָבָא֔ ׂשֶ ה ְוָכל־ֵע֥ ֶד֖ ָ ֶרם ַהׂשּ  ֶט֣
י֩  ִיְצָמ֑ח א ּכִ יר לֹ֨ ה ִהְמִט֜ ֶרץ ֱאלִֹהים֙  ְיהָו֤ ם ַעל־ָהָא֔ ִין ְוָאָד֣ ד ַא֔ ֲעבֹ֖  ַלֽ

ה׃ ֲאָדָמֽ ה ְוֵא֖ד ו ֶאת־ָהֽ ֲעֶל֣ ֽ ה ִמן־ָהָאֶ֑רץ יַ ָק֖ י ְוִהׁשְ ֵנ֥ ל־ּפְ ת־ּכָ  ֶאֽ
ה׃ ֲאָדָמֽ יֶצר֩  ז ָהֽ ה ַוּיִ ים ְיהָו֨ ם ֱאלִֹה֜ ָאָד֗ ה ָעָפר֙  ֶאת־ָהֽ ֲאָדָמ֔  ִמן־ָה֣

ח ֥ ּפַ יו ַוּיִ ֖ ַאּפָ ת ּבְ ַמ֣ ים ִנׁשְ ֑ ם ַוְיִה֥י ַחּיִ ָאָד֖ ֶפׁש  ָהֽ ה׃ ְלֶנ֥ ע ח ַחּיָֽ ּטַ֞ ה ַוּיִ  ְיהָו֧
ים ֶדן ֱאלִֹה֛ ֵע֖ ן־ּבְ ֶדם ּגַ ֑ ם ִמּקֶ ׂשֶ ֣ ם ַוּיָ ם ׁשָ֔ ָאָד֖ ֥ר ֶאת־ָהֽ ר׃ ֲאׁשֶ  ט ָיָצֽ

ח ְצַמ֞ ה ַוּיַ ה ֱאלִֹהים֙  ְיהָו֤ ֲאָדָמ֔ ץ ִמן־ָה֣ ל־ֵע֛  ְו֣טֹוב ְלַמְרֶא֖ה ֶנְחָמ֥ד ּכָ
ֲאָכ֑ל ץ ְלַמֽ ים֙  ְוֵע֤ ַחּיִ ֣תֹוךְ  ַהֽ ן ּבְ ץ ַהּגָ֔ ַעת ְוֵע֕ ֖ ע׃ ֥טֹוב ַהּדַ    ָוָרֽ

  

  ראשי פרקים:

היום -הדרך הראשונה  על איזה זמן מדובר-"וכל שיח השדה"  שאלות בפסוקים
  אחר ששת ימי בראשית- הדרך השלישית  היום השלישי-הדרך השניה  השישי

דרך חדשה   קשייים לדרך השלישית  קשיים לדרך השניה  קשיים לדרך הראשונה
    האם היו צמחים קודם לכן?  הוכחה לדברינו  יישוב לטענת האברבנאל  משולבת

  מהותו של המטר  מ"חית השדה" ויישובה קושיה  מדוע נזכרו כאן שתי סיבות
   המהפכה החקלאית  נפש חיה  בריאת האדם  ואדם אין 

  

  שאלות בפסוקים

  פסוקים אלו מתעוררות שאלות רבות:ב

תמוה, הדבר וגשם,  יבה להעדר צמחים היה מפני שלא ירדפסוק שהסה משמע מלשון) 1
     יועיל כל גשם שבעולם? ן לא, ואלמלא כמתחילה יש צורך לברוא את הצמחיםהרי ש

) במה שאמר "ואדם אין לעבד את האדמה", נראה מזה שלא נברא האדם אלא לצורך 2
  ה מתמיה לכאורה?זגם האדמה, ועבודת 
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היה מתקיים הייעוד  קשה, שהרי האדם הושם מתחילה בגן עדן, וא"כ כיצד ) גם3
  שנברא בשבילו?

סיבה , אם הם ב' סיבות או "כי לא המטיר..ואדם אין" נאמרבמה שצריך ביאור ) 4
  אחת?

  איזה זמן מדוברעל - "וכל שיח השדה"

ם אימתי היתה צמיחת הצמחים "וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ...", נחלקו המפרשי
  צמיחה הכתובה בפרשה הראשונה ביום השלישי, האותה  זואם הכאן, ו האמורה

, נציג את הדרכים ואח"כ נבאר ביתר דרכים מרכזיות במפרשים ענין זה שלושיש ב
  ט:פירו

   מדובר כאן על צמיחת צמחים שהיתה ביום השישי א.

  מדובר כאן על צמיחת הצמחים שהיתה ביום השלישי ב.

   חים בתקופה שאחרי ששת ימי בראשיתצממדובר כאן על צמיחת  ג.

  היום השישי- הדרך הראשונה

הצמחים נוצרו כבר ביום השלישי ועמדו על פתח הקרקע עד יום שישי , לפי פירוש רש"י
  וכעת בפרשה זו מספר הכתוב על הצמיחה שהיתה ביום השישי, ואז צמחו, 

עדיין לא צמח, ובשלישי שכתוב ותוצא הארץ, . וכל עשב השדה טרם יצמחוז"ל רש"י: "
): :הגמרא בחולין (סמדברי דברי רש"י הללו הם ו, "על פתח הקרקע עמדו עד יום ששי

"מלמד שיצאו דשאים ועמדו על פתח קרקע עד שבא אדם הראשון ובקש עליהם רחמים 
  וירדו גשמים וצמחו..",

דבריו, ביום השלישי התחילו הצמחים לצמוח, אך לא באופן דומה מפרש החזקוני, ל
שיח : "וכן הפי' וכל הוסיפו לצמוח עד שירד עליהם הגשם ביום השישי, וז"ל החזקוני

השדה, טרם שנתווסף מכמו שנברא, היה עולה אד מן הארץ בכח המאורות להשקות 
אים מפסיק ליתן טעם למה לא היו הדש ,את האדמה ולהצמיחה, ודיבור כי לא המטיר

  ,והאילנות מוסיפים לצמוח"

 הארץ ותוצא בשלישי והכתיב ת""וא באופן דומה מפרש בפירוש ר' חיים פלטיאל:
 ושיחים גדולים בעשבים מיירי והכא ,התם י"כדפרש קטנים היינו דהתם ל"י, דשא

 היו שעדיין יהיה טרם שאמר וזהו לגדל יכולים היו לא המטיר לא שעדיין ומחמת
  ,"קטנים

  היום השלישי- הדרך השניה
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חת הצמחים שהיתה ביום השלישי, וזו יהתורה מתארת כאן את צמ דעת הרמב"ם,לפי 
מבארת  בפרשה הראשונה ביום השלישי, וכעת לעילאותה הצמיחה שנזכרה כבר 

  , התורה באיזה אופן נעשתה צמיחה זו

(יש לציין שדברים אלו מתאימים עם דברי ר"א בן הרמב"ם שהבאנו לעיל, שכתב 
  ),לכל ששת ימי בראשיתהיא  "ביום עשות" הכוונהש

כבר ביארו כי החכמים  וממה שאתה צריך לדעת"במו"נ (ח"ב פרק ל'):  הרמב"םז"ל ו
לא הצמיחם אלא לאחר שהמטיר  שהעשבים והאילנות אשר הצמיח ה' מן הארץ,

אשוני אשר היה אינו אלא תאור המצב הרו' ושאמרו ואד יעלה מן הארץ וגם, עליה
ולפיכך תרגם אונקלוס ועננא הווה סליק מן ארעא, ופשוט הוא א, לפני תדשא הארץ דש

  ,"והנה נתבאר גם זהץ, יהיה באר שנאמר וכל שיח השדה טרםזה מן הכתוב, 

: "סיפר תחילה איך היתה הצמיחה, ואמר וכל שיח השדה כאן הרד"קוכעין זה כתב גם 
טרם יהיה בארץ.. רוצה לומר כי אע"פ שכתוב למעלה תדשא הארץ לא הדשיאה הארץ 

מיד כי עדיין לא המטיר ד' על הארץ ואדם אין לעבוד את האדמה כי שני דברים אלה 
האדמה להוציא צמחה וכל זה לא היה ביום השלישי בתחילתו עדיין, ואיך צריכה 

הוציאה צמחה הארץ שעלה אד מן הארץ..והשקה את כל פני האדמה, ואז הדשיאה 
והוציאה צמחה אע"פ שלא היה אדם עדין לעבד את האדמה כי לא כל הצמחים צריכים 

  לעבודת האדם אלא אותם שהם למאכלו",  

  ששת ימי בראשית אחר- הדרך השלישית

, וז"ל שייך לתקופה שאחר ששת ימי בראשית הכתוב כאן התיאור ,לפי פירוש הספורנו
: "אלה תולדות השמים והארץ בהבראם, אלה הצמחים ובעלי החיים היו הספורנו

תולדות השמים והארץ בכח... אמנם יצאו אל הפועל ביום עשות ד' אלקים ארץ ושמים, 
וזה אחר ששת ימי תולדותיה מן השמים על סדר מתמיד ביום שסידר הנהגת הארץ ו

מיחה והולידה והצ ...רן על סדר מתמיד עלה איד מן הארץ...וביום עשות כשסדבראשית
  בלתי מטר ועבודת אדם",

גם דברי הרמב"ן קרובים לזה, לפי דברי הרמב"ן, אע"פ שגדלו כבר צמחים ביום 
ורק  ועבודת השדה, זריעה ונטיעה בעולם מציאות שלעדיין טרם היתה השלישי, מ"מ 

"..ועל דעתי כפי הפשט, כי בשלישי , וז"ל הרמב"ן: התחיל דבר זה ואילךמבריאת האדם 
הוציאה הארץ העשב ועץ הפרי בקומותם וצביונם כאשר צותה בהם, ועכשיו יספר 

הכתוב כי אין נוטע וזורע מהם, והיא לא תצמח עד אשר עלה אד ממנה והשקה אותה 
ונוצר האדם העובד אותה לזרוע ולנטוע ולשמור, וזהו טעם שיח השדה טרם יצמח, שלא 

אשר תזרע בשדה, לא נעבור בשדה  -האדמה כי המקום הנעבד יקרא שדהאמר שיח 
תשמישו של עולם שנהיה מאחרי ששת ימי בראשית והלאה כל  וזהוובכרם, 

   , כי בסיבת האד ימטירו השמים ובסבתם הארץ זרועיה תצמיח" עכ"ל,ימי עולם
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השלישי, לפי הגר"א בפירוש אדרת אליהו, אין מדובר כאן על הצמחים שצמחו ביום 
אלא דוקא על אותם שצמחו אחר קללת אדם הראשון, וז"ל האדרת אליהו: "..ויתכן כי 
העשבים והאילנות הנזכרים כאן אינן שהוציא הארץ אבל הם הנזכרים בקללת האדם 

וקוץ ודרדר תצמיח לך, ושיעור הכתוב כך, וכל שיח השדה פי' אילני סרק הגדלים 
  ם הגדלים מעצמם שאינם מזריעים זרע..." עכ"ל, ביערות... וכן עשב השדה פי' עשבי

  לדרך הראשונה קשיים

ביום השלישי עמדו הצמחים , לפי פירושו, פירוש רש"יאת הבאנו בדרך הראשונה לעיל 
  על פתח הקרקע וביום השישי יצאו לחוץ, 

 ומזה: "א' בפירושו למלאכת היום השלישי)פרק אומנם האברבנאל הקשה ע"ז (ב
 פתח על עמדו בשלישי םשהדשאי רבה בבראשית שזכרו דעה אותו לקבל שאין התבאר

 הדעת מן ן"הרמב נטה וכבר הארץ על השם שהמטיר אחרי צמחו ובששי הארץ קרקע
 הצמחים גרעו ומה ,נבראו ובצביונם בקומתן בראשית מעשה כל כי אודה אני גם ,ההוא
 מבלי ההויות שאר בכל שנתקיים כמו האלהית האמירה בהויתם נתקיים לשלא

 יתבאר הנה השדה שיח וכל לזה שהביאם הפסוק פירוש ואמנם ,הטבעיות סבותיהם
  ",מזה דבר ממנו יתחייב שלא ואוכיח ישר באופן במקומו

  לדרך השניה קשיים

הבאנו את דברי הרמב"ם והרד"ק, ולפי פירושם גדילת הצמחים  לעיל בדרך השניה
מדוע היה צריך גשם , ע"ז קשה אומנם שהיתה ביום השלישי היתה תלויה בירידת הגשם,

ליצירה זו, ומה שונה הויה זו מהוית האדם והבע"ח שנוצרו בלא זכר ונקיבה ובלא 
   הטלת ביצים,

 יאמר איך ,היא' הג השאלה: "ב')וכבר הקשה האברבנאל דבר זה (בתחילת פרק 
 שלא לפי הצמחים בהולדת' הג היום מלאכת נגמרה לא בראשית שבמעשה הזה הכתוב

 פני על הדשאים שעמדו ר"בב וכאמרם האדמה את לעבוד אדם ולא מטר שם היה
 בהויה יצדק ,הצמחים בהוית המטר צורך ל"ר ,זה הנה כי שהמטיר עד יצאו ולא קרקע
 הדשאים צמחו ואדם מטר שמבלי ספק אין האלהית הראשונה בהויה אבל ,בטבע אשר
  ,"בששי ח"וב בחמשי והעוף הדגים נתהוו הבצים והנחת ונקבה זכר שמבלי כמו

  לדרך השלישית קשייים

, מב"ןרהוורנו פלעיל בדרך השלישית, הבאנו מדברי הרבה מפרשים, ובהם הס
שמפרשים שהווית הצמחים המוזכרת כאן, אינה זו המוזכרת ביום השלישי, אלא מדובר 
כאן בצמיחה אחרת שהיתה לאחר ששת ימי בראשית (וכל אחד מהמפרשים מפרש לפי 

  דרכו), 

פרשה זו מתייחסת ש לומר יש דןחקיש בו קושי, מפני שג"כ אמנם נראה שפירוש זה 
קשה לחלק בין בריאת הצמחים המוזכרת כאן מזו לזמן  שאחר  ששת ימי בראשית, גם 
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לא נאמר  המוזכרת בפרשה הראשונה ביום השלישי, וכמו שלגבי בריאת הבע"ח והאדם
   המוזכרת בפרשה הראשונה, שזו בריאה אחרת ולא אותה

  דרך חדשה משולבת

הפירושים כמה מ דרך נוספת בענין זה, דרך זו היא בעצם שילוב שלציע רוצים להאנו 
  ופירוש זה יסתייע מהיתרונות הקיימים בכל אחת מהדרכים דלעיל,, יל ביחדדלע

  זו דרכנו בביאור ענין זה: ו

לתאר מה שהיה בששת ימי  פרשת הבריאה השניה הואכבר ביארנו לעיל, שעניינה של 
 תחילת הבריאה, אלאבששת ימי בראשית לא היו שכמה פעמים גם ביארנו  ,בראשית
יך זה באו תהלהיה תהליך בריאה ארוך שהתרחש בדרכי טבע, ובסופו של  קודם לכן

  ,יםכמה דבר ששת ימי בראשית, ואז היתה בריאה נוספת שהתחדשו בה

מוזכרת לעיל ביום השלישי, ותה צמיחה שעל אבפרשה זו  מצד אחד, אכן מדוברולפ"ז, 
באמת אין אידך, מוהיא באמת היתה ע"י ירידת גשם, וזה כדברי הרמב"ם והרד"ק, אך 

, לפני כן מדובר כאן על בריאה ראשונית של צמחים, כי כבר היו צמחים בעולם
גדלו צמחים  כעת, אלא שבעולם היו מזרעי צמחים שכבר היוכעת והצמחים שגדלו 

בתוך יום  חוהם צמ, אלא שצמיחה זו היתה בשילוב של דרכי הטבע (ע"י גשם)חדשים, ו
  ,דרך נס בלבד וזה היה אחד

  שוב לטענת האברבנאליי

 איך ,היא' הג השאלהונראה שבזה נתיישבה טענת האברבנאל שהבאנו לעיל, שכתב: "
 הצמחים בהולדת' הג היום מלאכת נגמרה לא בראשית שבמעשה הזה הכתוב יאמר

 המטר צורך ל"ר זה הנה כי ...האדמה את לעבוד אדם ולא מטר שם היה שלא לפי
 ספק אין האלהים הראשונה בהויה אבל בטבע אשר בהויה יצדק הצמחים בהוית

 הדגים נתהוו הבצים והנחת ונקבה זכר שמבלי כמו הדשאים צמחו ואדם מטר שמבלי
  , "בששי ח"וב בחמשי והעוף

כי לא , לפי דברינו, אין טענה זו נכונה לגבי הצמחים שצמחו בששת ימי בראשית אומנם
  מזרעי צמחים שכבר היו בעולם,  היתה זו בריאה חדשה, אלא הם צמחו

  הוכחה לדברינו

הראשונה, שלגבי בריאת הבע"ח  ויש להוכיח דבר זה משינוי הלשון לעיל בפרשה
וביום השישי "ויעש  וכמ"ש ביום החמישי "ויברא אלקים",  אל ד', תמיוחס הפעולה

אלקים", וכן בבריאת האדם נאמר "ויברא אלקים את האדם", לעומת זאת בענין 
 , וראיתיואין הפעולה מיוחסת אל ד' אלא אל הארץ מחים נאמר "ותוצא הארץ"הצ

מדוע לא ' השאלה הז"וז"ל:  (פרק א' פסוק יב), הקשה כן האברבנאל בעצמו שםשכבר 
תמצא  וזה כי אתה ,מים בשוה בענין המלאכה שנעשה בהםבא לשון הכתוב בכל הי
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תיחסה הויתם שלא נוהמין השלישי ה...בימים האלה ארבעה מינים מהלשונות במלאכ
אמר ותוצא הארץ דשא, כאלו  עשייה ולא בלשון בריאה אבל לא בלשון ,אל האלהים

   ,.."היא מעצמה עשתה זה, ולא ה' פעל כל זאת

: "צריך שתתעורר במה שנשתנה פה הלשון... גם הר"ן כבר עמד בפירושו על קושיה זוו
אלקים דשא עשב מזריע זרע ולא אמר כן אבל ש ה' עוכפי זה היה ראוי  שיאמר פה וי

  , אמר ותוצא הארץ"

: "ואחשוב שהיה זה למה שהוציאה הארץ צמיחה על המנהג הטבעי אחר ותירץ הר"ן
שהשים ד' זה בכחה כאשר תעשה גם היום, עד שלא נראו על פני הארץ שלשה ימים, 

מה הספיקה לזה והוצרכה גם בזה סעד הגשמים, ולזה אמר ותוצא הארץ כי הארץ בעצ
אבל בשישרצו המים ובתוצא הארץ  ,בכחה אשר שם בה השי"ת כאשר תספיק גם היום

נפש חיה לא יספיק כחם להמציא הנמצאות בהם ביומם ולזה נכתב בהם ויברא אלקים 
  ויעש אלקים.." עכ"ל,

כמו שכתבנו, דהיינו, שבריאת ממש כבר התייחס הר"ן לענין זה, וביאר את הענין א"כ, 
אכן נעשתה על המנהג הטבעי וע"י ירידת גשם, ולכן נאמר שביום השלישי חים הצמ

   י "ותוצא הארץ" ולא "ויעש אלקים".ביום השליש

  האם היו צמחים קודם לכן?

בעולם,  משמע שלפני צמיחה זו טרם היו צמחיםכתוב באלא שלכאורה קשה, שהרי 
לפי אילו טרם יצמח", ו"וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ וכל עשב השדה כתוב הרי ש

  נו הרי כבר היו צמחים בעולם באותה תקופה?כתבמה ש

היא כוונה אמורה כאן, ה, ש"שדה" הה שיש לבאר ענין זה על דרך שפירש הרמב"ןנרא
וזהו טעם שיח השדה טרם יצמח, שלא : "..וכמ"ש הרמב"ןבידי אדם,  תלשדה הנעבד

אשר תזרע בשדה, לא נעבור בשדה  ח האדמה כי המקום הנעבד יקרא שדה,אמר שי
  ,.."ובכרם

 יני צמחים מבוייתיםשטרם היו בעולם מ פ דברים אלו נראה, שכוונת הכתוב היא,ע"
  אלא היו רק צמחי בר, הגדלים בשדה ע"י עבודת האדם, 

מדובר הרי "ואדם אין לעבד את האדמה", כי  מובן מאוד גם מה המשך הפסוק: עפ"זו
התקופה לעבודת האדם, ולפי"ז נראה שהכתוב מתאר כאן את כאן על צמחים הצריכים 

  החקלאות,שבה היתה תחילת העבודה 

  שתי סיבותכאן מדוע נזכרו 

"וכל שיח השדה טרם יהיה נפרדות: והנה כשנתבונן בכתוב נראה שיש כאן שתי סיבות 
  ",ואדם אין לעבד את האדמה ,כי לא המטיר ד' אלקים על הארץ בארץ...
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הרי בששת ימי בראשית ויש לשאול, לאיזה צורך נאמרה הסיבה השניה ("ואדם אין"), 
  במלאכת היום השלישי? וכמו שמפורש בכתוב ,צמחו הצמחים גם ללא עבודת האדם

ע"י גשם מיוחד שהמטיר  הצמחיםבאמת בתחילה צמחו מיני אמנם , שנראה לבאר
הדבר  חד פעמי, וע"מ שיתפשטועליהם הקב"ה ביום השלישי, אך זה היה דבר מקומי 

   עבודת האדם,ב היה צורךזה לבעולם ויימשך מכאן והלאה, 

  ויישובה קושיה מ"חית השדה"

ש"שדה" הכוונה לשדה הנעבדת, שהרי מה שפירש הרמב"ן ם שהקשו על יש מפרשי
מצאנו בפרשה זו שמוזכר שם "שדה" גם לגבי בע"ח, וכמ"ש "ויצר ד' אלקים מן האדמה 

  ?"החית השדכל 

 לפי דרכנו, שהכתוב ייחד בע"ח אלו שנבראו כעת ם נראה שיש ליישב דבר זהאומנ
חיות אחרות שנבראו קודם לכן, ולכן כינה אותם בשם הלהבדילם מע"מ בכינוי מיוחד, 

כעת   שצמחו סביבם צמחי שדה,כבר יש "חית השדה" כי הם נוצרו לתוך מציאות ש
שבשאר מקומות בתנ"ך אין הכוונה דוקא אף ו( ששת ימי המעשה,יום השלישי שלב

   )בהשאלה לשון אחד משמש לכמה ענייניםבהרבה מקומות שצינו באופן זה, מ"מ מ

על שדה הנעבדת, שהרי כאן דוקא שמדובר  איך שיהיה, נראה שיש סמך גדול לומרו
  "ואדם אין לעבד את האדמה",  בהמשך הפסוקנאמר 

  המטרשל  ומהות

  והשקה את כל פני האדמה""ואד יעלה מן הארץ 

אף ( הצמחים שהרי, רגיל בגשם מדובר שאין נראה , זה גשם של למהותו בנוגע
מתוקנים  צמחים אלו היוכפי שכתבנו,  וגם, בלבד אחד יום תוך ידו על גדלואילנות) ה

וא"כ בודאי שלא היה  ,האדם בבריאת גם סייע זה גשם י"רש דברי(ול, יותר ומשופרים
   ,)זה גשם רגיל

 כוונת הכתוב שאין, "הארץ על אלקים' ד המטיר לא כי" הכתוב: הדגיש שלכן ונראה
 אלקים' ד מ"מ קודם לכן,גם  גשמים שהיו אף אלא, עכשיו עד גשמים שום ירדו שלא
זהו הגשם ש, ית' מאתו הבאהזה  המיוחד הגשם עדיין ירד שלא דהיינו, המטיר טרם

  , המעשה ימי בששת הבריאהולתיקון  לשיפור נצרך היהש

היינו המטר ההשגחיי  כי לא המטיר ה' אלהים על הארץ,.."ם: "המלבי פירש זה וכעין
ממים העליונים שנקרא בשם מטר ומיוחס לשם הויה אלהים שמורה על ההשגחה לא 

   ,.."היה עוד על הארץ

  ואדם אין

  ואדם אין לעבד את האדמה", "
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 בתקופה זו כבר היו ,לפי דרכנו לכאורה קשה, שהריבפסוק נאמר "ואדם אין", אך 
  קודם לששת ימי בראשית?כבר  ושנברא בעולם הרבה בני אדם,

", ר"ל אף שיש אדם, מ"מ אין הוא לעבד את האדמהלשון הפסוק "ואדם אין אמנם 
ום השישי של ששת בי מתאים לעבוד את האדמה, וזה דבר שהתחדש עם הופעת האדם 

   ימי המעשה, 

י, וכמו שכתוב "אדם" שייך רק על אדם זה שנברא ביום השיששם  , שבאמתעוד ואפשר
ברא אלקים אדם בדמות אלקים עשה אתו: ת אדם ביום "זה ספר תולדב): -(ה, אלהלן 

האדם אילו ו ,"ויקרא את שמם אדם ביום הבראםזכר ונקבה בראם ויברך אתם 
  שנברא קודם לכן נקרא אדם רק על דרך השאלה,

  בריאת האדם

  "וייצר ד' אלקים את האדם עפר מן האדמה", 

 ימי ששת של השישי ביום מעפר חדש אדם ברא' ד, ממש כפשוטו מתפרש זה תיאור
היו  באותה עתממה שאמר "את האדם" בה"א הידיעה, יש לדקדק ש ואמנם,, המעשה
  ו מעפר,גם אנשים אחרים והם לא נוצר בעולם 

וזה כמ"ש בספר אבן משה (מהדו"ת מאמר ג' עמ קסה): "גם מה שאמר וייצר ד'  
אלקים את האדם בה"א הידיעה, מה שהמדובר הלא הוא על הזמן אשר לא היה אדם 
בעולם כלל כאמרו ואדם אין כו', אשר על כן לא היה צריך לומר אלא וייצר ד' אלקים 

זה דבר בה"א הידיעה, הוא כי הנה בכל מקום שידובר על איאדם מאי האדם, 
לאות שיש אומנם דבר מאותו הסוג שהמדובר עליו, ואין המדובר בו בענין 

  ,..".ההוא

להלן יתבאר שלא בהכרח שהכוונה שנוצר  ,"עפר מן האדמה"כאן אמר נלגבי מה שו
, וכמ"ש באבן משה (עמ' קס) "כי עפר הוראתו אך על דבר הדק בתכלית, מאדמה ממש

עפרו וכו' וכן אמר על עגל הזהב ואכות אותו טחון היטב עד אשר דק לעפר ואשליך את 
  , וכן עפרות זהב לו"

וממה שקרוי "אדם" ג"כ אין ראיה שהיה עשוי מאדמה, כי יש לפרש כמ"ש בספר אבן 
שם "אדם", הוא מצד היותו שר האדמה ואיש האדמה,  משה (מהדו"ק דף ה:)  שעיקר

וז"ל: "לכן הנראה כי שם אדם הוא כמו שר האדמה... כמו כן כאן שמו אדם באשר הוא 
  המושל ואיש האדמה", 

   להלן נדבר עוד בענין זה, מ"מ ו

  נפש חיה

  "ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה", 
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  "? חיה נפש" הפירוש מהגם ו ,"חיים נשמת" הפירוש מהיש להבין 

 החזקוני, ג"הרלב וכך פירשו( נצחית פירושו שהיא", חיים נשמת"ש שיש לפרש נראה
-"חיה לנפש האדם ויהי" הביטוי את לפרש גם יש שכך ונראה),  הארוך' בפי ע"והאב
 לו יש הרי שמת אחר וגם, למות שלא מעותד היה האדם שהרי, נצחיות  בעלת לנפש
וכן ראיתי שפירש  וא"כ יש לפרש ש"נפש חיה" פירושו נפש קיימת ונצחית, ,תחיה

   בתולדות יצחק,

 הוא חיה נפש האדם לו יקרא אשר וכל" ש"כמ חיים בעלי לגבי גם להלן מופיע זה לשון
 מעותדים היו המעשה ימי בששת שנבראו החיים בעלי גםאמנם  כיויש לפרש ", שמו

  , )ע"פ המדרש להלן , (וכמו שנבארלאריכות ימים

, ומשמע  "לעולם וחי" ממנו שהאוכל מפני כן נקרא החיים עץ שהרי, הפירוש נראה וכן 
  , ש"חיים" הכוונה חיים נצחיים

 י"רש שם ופירש" בהם וחי האדם אותם יעשה אשר) "יח פרק( ויקרא בספר מצאנו וכן
  , הבא העולם לחיי שהכוונה

", חי כל אם היתה היא"ש מפני כך שנקראה "חוההשם " בעניןגם  הכוונה שזו ונראה
 א"בנ לכל אם היתה שהיא לומר הכוונה אלא, החיים בעלי של אמן היתה לא והרי

 ששת מקודם שהיו א"בנ מאותם לאפוקיוי זה בא טביו, ונצחית חיה נפש בהם שהיתה
  , צחיותפש בעלת ננ בהם היתה שלא המעשה ימי

 בעל בין להבדיל דהיינו, הפשוטה במשמעות גם משמש" חיה נפש" שלשון ודאי אומנם(
..", חיה נפש שרץ המים ישרצו" הראשונה הבריאה בפרשת שמוזכר וכמו, דומם ובין חי
 וכמו אחרות במשמעויות גם משמש זה לשון מ"מ אך..", למינה חיה נפש הארץ תוצא"

  )איזה ייתור בלשוןיש ש אולפי מה שיותר שייך לפי הענין, , הענין לפי והכל, שכתבנו

  המהפכה החקלאית

התקופה ן אותנו באופן ברור למדי אל הכתוב מכוושביארנו, נראה ש כל הדבריםע"פ 
  אדם הראשון, נברא התקופה בה של תחילת החקלאות, וזוהי

מוגדרת שבה התחילה החקלאות, תקופה זו ו ידועהתקופה אצל חכמי הטבע יש  נם,אמו
 ה מהפכה"התקופה הניאוליתית", בתקופה זו החלמכונה ע"י חכמי הטבע בשם 

שינוי כ" הוגדרהשמהפכה "המהפכה הנאוליתית",  "המהפכה החקלאית" או תהנקרא
  האנושית",  היסטוריההחשוב ביותר ב

, שהרי לפי דברי חכמי הטבע ן, שלכאורה יש קושי בסיסי בענין זהבשלב זה אציי כבר
 המנין שלנו פי שנה, ואילו ל 10,000-לפני יותר מעוד המהפכה החקלאית התרחשה 

 ,'ר להלן באורך בפרק דענין זה יתבא מאז בריאת אדם הראשון, שנה 5,778עברו רק 
קודם כל את ההתאמה בין התיאור שיש אר אך בפרק הבא נב (והרוצה יכול לדלג לשם),

  ,בין המהפכה החקלאיתלנו בפרשה זו ל
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138 
 

  

  פרק ג'

  המהפכה החקלאית
  

  ראשי פרקים:

מקום   אודות הספר "ביות הצמחים וראשית החקלאות"  רקע-המהפכה החקלאית
ביות עצי   ופרשת בראשיתתהליך הביות   כיצד אירע תהליך הביות  וזמן הביות 

הקבלות בין פרשת בראשית ובין תקופת המהפכה    ביאור ע"פ תאוריית הנווה  הפרי
    האם הכרונולגיה המקובלת נכונה?  שאלת הכרונולוגיה  חקלאית

  

  רקע- המהפכה החקלאית

(בעיקר "ע"פ הספר ביות הצמחים  אודות המהפכה החקלאיתרקע  מעטכאן  אציג
  :)הניאוליתית" , וע"פ ויקיפ' בערך המהפכהוראשית החקלאות"

הילות קטנות, חיו בני אדם בק מאות אלפי שנים במשךשנים,  10,500- לפני כעד 
התרחשה באזורנו שנה  10,500- לפני כ ,ציידים-בי הטבע כלקטיםהתפרנסו ממשאו

   ,החקלאית" או "המהפכה הניאוליתית""המהפכה  מהפכה זו קרויה ,מהפכה

הוביל ליצירת חברות ינוי זה ש ,היסטוריה האנושיתה ינוי בכלשל גרמה היהמהפכה זו 
    ,את מזונםהמיצרות יושבות קבע צפופות ו

הן דרש שינויים מרחיקי לכת  םחקלאישל לאורח חיים מאורח חיים של לקטים המעבר 
את בסופו של דבר הובילו שינויים אלו הם שבארגון החברתי, ווהן בתפיסת העולם, 

  אל המצב המודרני המוכר לנו כיום והתרבות האנושית החברה

, היסטוריה האנושיתיותר באחד האירועים המכוננים בנחשבת להמהפכה החקלאית 
  ,"השינוי החשוב ביותר בהיסטוריה האנושית" יש שמכנים אותהעד ש

  החקלאות"אודות הספר "ביות הצמחים וראשית 

בפרק זה נעזרנו רבות בספר שיצא די לאחרונה, הספר הנקרא "ביות הצמחים וראשית 
החקלאות במזרח הקרוב", הספר נתחבר ע"י שני חוקרים ישראלים, פרופ' אברהם גופר 

ואגרונום שחל עבו,  בספר זה המחברים מותחים ביקורת אודות דעות מסוימות 
זה, לדעת המחברים השתרשו בנושא זה דעות המקובלות בקרב חוקרים רבים בתחום 

  רבות שאינן עומדות בפני ביקורת, להלן נביא כמה ציטטות מספר זה,
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   מקום וזמן הביות

שנה  12,000-רבים שהמהפכה החקלאית התחילה לפני כהגישה המקובלת על חוקרים 
 ית):יתמוקדים בלתי תלויים, אביא כאן ציטוט מויקיפדיה (ע' המהפכה הניאול במספר

האנושית", והתרחשה בכמה  היסטוריה"המהפכה כונתה "השינוי החשוב ביותר ב
המהפכה החקלאית  -שנה  7,000עד  12,000לפני  עולםמוקדים בלתי תלויים ברחבי ה

-8500בסביבות  ארץ ישראלו סוריה, איראן, טורקיההקדומה ביותר החלה באזור 
  ,"לפנה"ס 9500

"תיארוך של שרידי צמחים : לדעתםוהנ"ל דוחים דיעה זו, בספר אמנם המחברים 
ם ימאפשר לקבוע את עיתוי הופעתם של המינ 14מחפירות ארכיאולוגיות בעזרת פחמן 

 ם המוקדמיםהשרידיהאתרים שנתגלו בהם  שנה לפני זמננו, 10,500-בוייתים, כהמ
ביותר של צמחים מבויתים נמצאים בצפון מזרח טורקיה ובצפון סוריה. אזור זה היה גם 

מקור לחידושים תרבותיים וחומריים רבים המתועדים בממצאים הארכיאולוגיים... 
ן אזור זה בדרום מזרח טורקיה ובצפון סוריה הוא האזור היחיד במזרח הקרוב  שנית

למצוא בו את כל הורי הבר של גידולי הגרגירים המבויתים גדלים יחד בסמיכות זה לזה 
ולכן אנו מציעים שאזור זה הוא אזור המקור של החקלאות במזרח הקרוב, אנו מכנים 

  )256ו 'אזור הגרעין'" (עמ' אות

 למרות סברות שונות, אין ראיות גנטיות או ארכיאולוגיות לביות מרובה אתרים על"
  )257הגרעין שהצענו.." (עמ'  פני כל הלבנט או לביות שמקדים את הביות באזור

המחברים מעלים את הטענה שביות הצמחים היה מהלך בכריכת הספר נכתב כי: "
מהיר שהתרחש במרכז אחד, בדרום מזרח תורכיה ובצפון סוריה, ושהוא היה מהלך 

מאוזנת מהבחינה החקלאית  מתוכנן ומבוסס ידע שבמסגרתו בוייתה חבילת גידולים
  ",ומהבחינה התזונתית

  כיצד אירע תהליך הביות

היא, כיצד התרחשה מהפכה זו ומה  ות היסודיות המעסיקות את החוקריםאחת השאל
גישה ע' המהפכה הנאוליתית) המשקף את ההיו סיבותיה, נביא כאן קטע מויקיפדיה (

  חוקרים:הרווחת בקרב ה

לדוגמה, לקטים שעסקו במשך  -תהליך ביות הצמחים אירע ככל הנראה מבלי משים "
דורות בליקוט גרגרי דגנים נהגו לאסוף את השיבולים הגבוהות ובעלות הגרגרים 

הגדולים, חלק מן הגרגרים הללו לא נצרכו אלא נזרעו מחדש ובכך חל תהליך סלקציה 
  לאדם", בעלי תכונות מועילות איטי בו נתפתחו מינים 

בספר "ביות הצמחים וראשית החקלאות במזרח הקרוב", בפרק השלישי, הביאו את כל 
דברי הדוגלים שהמהפכה החקלאית אירעה באופן אקראי, אך בסיכומם של דברים 

המחברים מסיקים כי: "המודלים המבוססים על והמחברים אינם נלהבים מגישות אלו, 
אלפי שנים , מתברר שהם חסרי תמיכה תהליכים בלתי מודעים שהתמשכו על פני 

  במעט שינוי), 162עובדתית מצד האגרונומיה והביולוגיה" (עמ' 
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"קולות לא מעטים של בעלי תפיסה נסיבתית בנוגע לביות הצמחים ולמהפכה 
החקלאית גורסים שלמעשה מדובר ב"תאונה" פרה היסטורית, מהלך שנעשה בלא 

עות, לטעמנו גישה זו מבטאת התנשאות כוונת מכוון ובמידה רבה אף בחוסר מוד
  )163מערבית שאין לה מקום.." (עמ' 

לפי דברי המחברים, תהליך הביות נעשה באופן מודע ומתוכנן, ונבע משינוי בתפיסת 
העולם: "הסברים שתולים את ביות הצמחים ואת המהפכה החקלאית בשינויי תפיסה 

-ל אינם בהכרח מוטעיםואידיאולוגיה נחשבים פואטיים ואולי נאיביים, אב
ההיסטוריה מלמדת שמהלכים גדולים, רבים וחשובים נעשו, לפחות על פניו, מסיבות 
אידיאולוגיות, לטעמנו, יסוד אידיאולוגי מקדים ושינויים בתפיסת העולם הם תשתית 

חשובה לכל פעולה אנושית, וכך גם במקרה של המהפכה החקלאית, השאלה מדוע 
  )164(עמ'  ה נותרת קשה למענה"שינוי תודעתי כזמתרחש 

"לשטתנו, מודעת המבייתים היא נתון פתיחה וכמוה גם ההנחה כי מעשי המבייתים 
  (שם), אין דרך אחרת.."- נת מכווןונעשו בכו

מחכמתם של המבייתים הקדמונים: "סל הגידולים  ותהמחברים אף מביעים התפעל
שנבחר במזרח הקרוב כלל מינים אשר משלימים זה את זה הן מבחינה תזונתית והן 

  מבחינה חקלאית אגרונומית, בשל אופן תגובתם למשטר הגשמים האזורית... 
נמצאו עדויות שהקדמונים השכילו לברור טיפוסים בעלי איכות תזונתית ייחודית 

ון שעמד לרשותם בטבע ובשדותיהם, לדעתנו, חשיבותם הכלכלית הגדולה של מהמגו
הגידולים שנבחרו על ידי החקלאים הניאוליתיים בכלכלת העולם הנוכחית היא עדות 

לכך שמדובר במהלך מבוסס ידע ורחוק מאקראיות, במובנים רבים בחירת מיני 
המדע" של התקופה הצמחים ובעלי החיים לביות מעמידה את המבייתים "בחזית 
  ) 246הניאוליתית והיא מעוררת כבוד ומחשבות על צניעות" (עמ' 

"לדעתנו, אפשר לומר שבחירת המינים על ידי הקדמונים היתה מבוססת גם על ידע 
שאיננו יודעים מה מקורו, וייתכן שהיו להם יכולות חישה ודקויות הבחנה גבוהות משלנו 

  )238בתחום זה" (עמ' 

ברר שהבחירה במיני הגידולים לסל הצמחים הניאוליתי הייתה ממש "..אם כן, מת
מושלמת, מחד גיסא בחירה זו הבטיחה תזונה מאוזנת, ומאידך גיסא, הרכב המינם יצר 

שילוב אגרונומי בין שתי קבוצות גידולים בעלות ביולוגיה שונה, אך בעלות יכולת 
לביות גידולי הגרגירים במזרח להשלים זו את זו...לדעתננו קשה לקבל שבחירת המינים 

הקרוב היתה תוצאה של "תאונה  אקולוגית"...על כן, בניגוד לדעה הרווחת, אשר רואה 
במעבר לחקלאות והופעת טיפוסי הצמחים המבויתים תולדה של תהליכי אקראי 

ובחירה אוטומטית ובלתי מודעת, אנו סבורים שלא ניתן להבין את המהלך של ביות 
  )242חירת המינים אלא כמהלך מבוסס ידע" (עמ' הצמחים, כולל ב

  ביות ופרשת בראשיתתהליך ה

, ונראה מה המסקנה פרשת הבריאה בכלל כעת נתבונן על היחס בין הדברים הללו ובין
  המתבקשת מכך לפי דברינו,
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דה" ו"עשב השדה" הכוונה למינים , ש"שיח השנו לעיל ע"פ דברי הרמב"ןאנו ביאר
כתוב "ואדם אין לעבוד את האדמה", דברים גם גדלים בשדה הנעבדת ע"י אדם, ולכן ה

   תחילת התקופה החקלאית, עלבאופן ברור אלו רומזים 

, ת שינה האדם לפתע את דרכו וטעמו, בתקופה הניאוליתימנגד, גם לדברי חכמי הטבעו
תראה והחל בתהליך חדש ומפתיע של ביות צמחים ועבודה חקלאית, ללא כל ה

הסיבה אך  לדברי החוקרים הנ"ל ודאי שדבר זה נבע משינוי תודעתי,מוקדמת, 
השאלה מדוע מתרחש שהתרחש שינוי זה לוטה בערפל, וכמו שכתבו החוקרים הנ"ל: "

  ,שינוי תודעתי כזה נותרת קשה למענה"

תהליך הביות תחילת נראה שהיו שני חידושים שגרמו לתהליך זה, לפי דרכנו, ואומנם 
"ואד יעלה מן הארץ והשקה את כל פני האדמה", דבר זה היה וכמ"ש בידי שמים,  תההי
"ותוצא הארץ ום השלישי של ששת ימי המעשה, וכמ"ש בפרשת הבריאה הראשונה: בי

ם השישי של ששת דשא עשב מזריע זרע למינהו ועץ עשה פרי אשר זרעו בו למינהו", ביו
את התכונות  ולאדם זה היו ם אלקים,שהיה בצל ,חדשהקב"ה אדם ימי המעשה ברא 

את  ם זה היה לפתח ולהובילתפקידו של אדהמתאימים לעבודת האדמה, ו וריםוהכש
  התהליך החקלאי מכאן והלאה,

עמדו על היחס בין הנ"ל, מעניין לציין, שגם בספר "ביות הצמחים וראשית החקלאות" 
 ותביםכך כוהמהפכה החקלאית ובין פסוקי בראשית (אם כי מכיוון קצת שונה משלנו), 

  : 42המחברים בעמ' 

"במונחים שנקטנו בספר זה, אפשר להציע שבגן עדן ניתן לאדם וחוה כל שניתן לקיומם, 
 ומשחטאו נאלצו לעבור אל עולם שבו האדמה מצמיחה להם קוץ ודרדר, ורק בזיעת

מעבר למסורת המקרא ולמסרים האמוניים  יאכלו (הם, ואחריהם אנחנו) לחם,אפיהם 
של ספר בראשית, ניתן לקרוא את סיפורם של אדם וחווה בהקשר של המעבר מאורח 

. לדעתנו ייתכן בהחלט שבסיפור גן חיים של לקטים לאורח חיים המבוסס על חקלאות..
ולם ועל אותה סביבה "המעניקה" עדן מהדהדת מסורת עתיקה מאוד על אותו הע

בימים שבהם לא נדרשו בני האדם לגדל את מזונם בעצמם, מגוון מיני הצמחים, 
מקורות המים (הנהרות) ומשאבי הטבע המגוונים של אזור המקור בדרום מזרח טורקיה 

כפי שאנו מכירים אותם ממראה עיניים, מאפשרים לנו לנטות אחר לבנו ולדמות את 
  דקל לאותו גן עדן.."פרת לחיהאזור שבין ה

  עצי הפריביות 

(מדובר על הגפן, התאנה, הרימון, הזית והתמר), אינו תהליך כה ביות עצי הפרי  גם
: "להבנתנו גם ביות עצי הפרי הצריך מידה רבה של הנ"ל כותבים המחבריםפשוט, וכך 

מוסיפים נדבך ידע ביולוגי הכרת הסביבה תכנון ארוך טווח ויכולת מניפולציה, כל אלו 
  )275להשקפתנו שביות הצמחים לא התרחש באקראי" (עמ' 

 ,חכמי הטבע לדברי כי, לפי דרכנו לעיין יותרלנו יש  בנוגע לביות עצי הפרי אומנם 
י "פכאורה עול חל רק כמה אלפי שנים לאחר ביות גידולי הגרגירים,הביות עצי הפרי 

כמו ו י פרי ביחד עם עשבי הזרע,יום השלישי צמחו עצכבר באנו, הרי מה שכתבנו 
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ועץ עשה פרי אשר זרעו בו שכתוב "ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע למינהו 
  למינהו"?

כי הרי ברור הדבר, שאפשרות מציאת  ,שאלהלמקום כ"כ ם נראה שאין כאן אומנ
הממצאים תלויה ברמת שכיחותו של הדבר, וברור שככל שהדבר יהיה נדיר יותר כך 

לו שרידים, ובייחוד בענין זה, שההבדל בין פרי מבוית ואינו מבוית ניכר יקשה למצוא 
): 265ברקמות הפרי, ורקמות הפרי בד"כ אינן משתמרות, וכן העירו בספר הנ"ל (עמ' 

"ההבדל בין עץ בר לעץ מבוית ניכר בתכונות הפרי, ואולם בדרך כלל רקמות של פירות 
נשאלת השאלה: כיצד ניתן לקבוע אם אינן משתמרות בממצא הארכיאולוגי, לפיכך 

מדובר בשרידים של עצי פרי מבויתים, התשובה לכך אינה פשוטה ולעיתים מעורר 
  מחלוקת.."

לכן נראה, שמדברי חכמי הטבע לא ניתן להסיק, אלא, מאימתי נעשה גידול עצי הפרי 
דם לדבר נפוץ, אך א"א כלל להסיק מדבריהם שלא היו עצים מבוייתים בעולם כבר קו

  לכן,

 , אלא שהאדםואיכותי צמחו גם עצי הפרי באופן משופר ביום השלישיש ועוד, כי ייתכן
 תקופה מאוחרת יותרעד ל עצי הפרי כח ומשאבים בגידולנתפנה להשקיע טרם 

ת לביות עצי הפרי הם רק מתקופה מאוחרת יותר, וולכן העדוי ,(והסיבות לזה מובנות)
  בתחום זה, גם תקופה בה החל האדם להשקיע וזו ה

שהדבר נגרם בגל חטא קין,  ,אמנם נראה שעיקר הביאור בזה הוא ע"פ דברי המדרש
שקודם שהרג קין את  ,קדמת אחר דבר" :בראשית פרק ד, טז)איתא במדרש אגדה (

ברוך הוא ואמר  אבל אחר שגרשו ואיררו הקדוש ,אחיו הייתה הארץ כגן עדן
, שבאמת עפ"ז נראה ",בזרע האדמהלו לא תוסף תת כחה לך, לא הצליח יותר 

 חטאהן עשבי השדה באופן מתוקן, ואחר צמחו הן עצי הפרי ו(ביום השלישי) מתחילה 
 החל , והאדםקין נתקלקלו, והיה מוטל על האדם לשחזר את תהליך הביות בעצמו

  בתקופה מאוחרת יותר,עסק רק העצים  בגידולי הגרגירים, ובביות

  וריית הנווה ביאור ע"פ תא

נציע כאן דרך נוספת שעל פיה נוכל לבאר באופן נוסף את ההקבלה שבין המהפכה 
  החקלאית לפסוקי בראשית,

"מ להסביר מדוע אירעה המהפכה החקלאית נקראת אחת התאוריות שהועלו ע
שנה,  90- לפני כ ע"י הארכיאולוג גורדון צ'יילד"תאוריית הנווה", תאורייה זו הוצעה 

לימי הוא שגרם להופעת החקלאות, השינוי האקלימי אירע צ'יילד סבר כי שינוי אק
מחמת תקופת קרח שקדמה לתקופה זו, (תקופת הקרח הזו נקראת "עידן הקרח 

הירידה במשקעים האקלים החם והיבש וצ'יילד גרס כי האחרון" או "דריאס הצעיר"), 
פרת ה- גרמה להידלדלות במשאבי הצומח באיזור, לעומת זאת עמקי הנהרות הגדולים

החידקל והנילוס המשיכו להוליך מים מאזורים רבי משאבים ולכן נותרו בגדר נתיבים 
ירוקים ופוריים על רקע המדבר, לשיטתו עמקי הנהרות שימשו מקלט לצמחים רבים, 

וגם משכו אליהם בעלי חיים רבים וביניהם האדם, קרבה זו של האדם עם החי והצומח 
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בידע חים ובעלי החיים, ומאוחר יותר השתמש אפשרה לאדם לעקוב מקרוב אחרי הצמ
  של תאורייה זו, עיקר התוכן שצבר לצורך גידול הצמחים, זה

כי "תיאוריה זו אינה המחברים  ובספר "ביות הצמחים וראשית החקלאות" כתב
מקובלת כיום על רוב החוקרים, שכן כמה מטיעוניו אינם עומדים במבחן הזמן והידע 

  שנרכש מאז",

שהסיבה שהתיאורייה של צ'יילד אינה  ,פרופ' אברהם גופר לשאלתי, ביארבתשובה 
השינוי האקלימי המוצג בדרך כלל באזור שלנו הוא אירוע שעומדת במבחן, היא מפני 

הוא התקיים (דריאס הצעיר)  YOUNGER DRYAS או מהלך של כאלף שנים המכונה
 12,000לבין  ,צת אחר כךשנים או ק 13,000בין  - והוא מתוארך בערך  גם באזורינו

העדויות הראשונות לצמחים מבוייתים באתרים , לעומת זאת, שנים או קצת אחר כך
אולי טיפה קודם או  -שנים לפני זמנינו  10,500 -ארכיאולוגיים מתוארכים בערך ל

  כך,  אחר
ן האירוע האקלימי יש פער של למעלה מאלף שנה ואולי אלף חמש מאות שנים בילפ"ז, 

משך הזמן שאחרי האירוע הוא בדרך כלל עם אקלים משתפר ונוח , לבין הביותהזה 
נראה לכן , וזה נמשך גם בפרק הזמן שבו בייתו צמחים ובעלי חיים  יותר (לח יותר)

  , שהביות היה בפרק זמן שאקלימו סביר

  ע"כ התשובה מפרופ' אברהם גופר,

שעידן הקרח האחרון הסתיים  שבויקיפדיה ערך "התקופה הניאוליתית" כתוב (יש לציין
ובערך "עידן הקרח" כתוב כי עידן הקרח האחרון הסתיים לפי , שנה 11,000-לפני כ

יימה תשנה, וזה שלא כדברי הפרופ' גופר שתקופת הקרח הס 10,000-הערכה לפני כ
  ), אך ידוע שבמקרים רבים הנתונים בויקיפדיה אינם מעודכניםשנה 12,000לפני 

 שנה 10,500דויות לצמחים מבויתים מלפני מצד הטענה שלא נמצאו עדעתי, ולעניות  
אין כ"כ פירכא, כי ייתכן שהיו אנשים בודדים שעסקו בזה, והיקף הביות והחקלאות 
היה קטן מכדי להשאיר ממצאים, ורק בתקופה מאוחרת יותר התפשט הדבר ונעשה 

דיות לביות מיד מהרגע , שלא יימצאו עאף מתחייבו יותר נפוץ, וזה נראה דבר הגיוני
  הראשון שהוא התחיל, 

  להשתדל לקיים את "תאוריית הנווה", ומה זה משנה לענייננו? כ"כ אכפת לנו אך מה

נוסף ואף מרווח נוכל לבאר באופן  ,נראה שאם נלך בעקבות תיאריית הנווה של צ'יילד
  , יותר את הפסוקים

"וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ וכל עשב השדה טרם יצמח כי  בפתיחת הפרשה כתוב
   לא המטיר ד' אלקים על הארץ ואדם אין לעבד את האדמה",

פירוש רבי יהודה החסיד: " והארץ היתה תוהו ובוהו, פי' שנה או חצי ונביא כאן את 
ויבשו האילנות והעשבים כי לא שנה או תקופה, הואיל ושלא היה בנוי חרב הכל 

, ואד יעלה מן ר הקב"ה לצורך [עצים]..עד אחר כן שנתרבו עובדי האדמההמטי
  הארץ והשקה את כל פני האדמה, בכל מקום שנתרבו שעוברין בני אדם.." עכ"ל,
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לפרש שהסיבה שלא היו אילנות ועשבים, היא,  של ר' יהודה החסיד נוכל ע"פ דבריו
 המטיר ד' אלקים על הארץ", אוזה מש"כ "כי ל מפני שהיתה תקופה של עצירת גשמים,

גם הופיע האדם עובד ובסופה של תקופה זו ירד הגשם וצמחו שוב הצמחים, ובאותה עת 
  האדמה,

  הקבלות בין פרשת בראשית ובין תקופת המהפכה חקלאית

כמה חידושים משמעותיים  המהפכה החקלאית התחדשו בעולם מהלך התקופה שלב
   בתחומים שונים,

הדבר מזכיר את הפסוק "ויהי  - גדולות עריםהאדם להתגורר ב בתקופה זו החל- עיור
  בנה עיר כשם בנו חנוך"

הדבר מזכיר את הפסוק -בויתו העז, הכבש, הבקר והחזיר בתקופה זו - בעלי חיים ביות
  "ויהי הבל רעה צאן"

בד בבד עם כוללת עיסוק בגורמים על טבעיים,  לגיה של האדםהפסיכובתקופה זו -דת
  ,הקשר מובן - המהפכה החקלאית התרחש מיסוד ראשוני של הדתהתמסדותה של 

  שאלת הכרונולוגיה

 את מציינת אינה המעשה ימי ששת מתברר שתקופת, כל מה שביארנו עד כה לפי
האופן בו ביארנו ולפי , בהתפתחותו מסוים שלבמציינת  אלא ,העולם התהוות תחילת

  , תבתחילת התקופה החקלאי היו שששת הימים את הפסוקים, עולה

 המקובל הסטוריות הפרה התקופות ציר על זו תקופהלקבוע ולמקם  ננסה אמנם כאשר
  ניכנס במבוכה, ,במחקר

, שהחקלאות החלה תוצאהה קופה זו ע"פ התיארוך המקראי, תתקבלאם נתארך תכי 
כאשר מחשבים את  המופיע במקרא השנים חשבון פ"ע שהרישנים,  5,778לפני  רק

 סדר לפי כ"וא, שנים 5,778-כ לפני נברא הראשון שאדם ,עולהשנות האנשים, 
 דעת לפי ואילו, הכלקוליתית התקופה בשלהי יוצא זה דבר הטבע חכמי של התקופות

 של ואילו בתקופה, שנה 10,500 לפני בערך התחילה החקלאית המהפכה הטבע חכמי
 היו וגם, מבויתים רבים צמחים והיו, מפותחת החקלאות היתה כבר שנה 6,000 לפני

 שיח וכל" :התורה של לתיאור כלל מתאימה זו תקופהוא"כ אין , רבים אדמה עובדי
 הארץ על אלקים' ד המטיר לא כי יצמח טרם השדה עשב וכל בארץ יהיה טרם השדה
  ".האדמה את לעבוד אין ואדם

  ?האם הכרונולגיה המקובלת נכונה
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 לפני רק  החקלאית היתה באמת המהפכהאפשרות, שאין להוציא מכלל ש ,נראהו
 וכמו שעולה בבירור מן המקרא, ואע"פ, שנים 10,500 לפני ולא שנים 6,000-מ פחות

  שאין זה עולה בקנה אחד עם דברי החוקרים, 

כי היות ובנושא זה אין החוקרים מסתמכים על מסמך היסטורי כתוב כלשהו, אלא רק 
בהתחשב בכך שאין מדבר כאן בפער כ"כ גדול, נראה שאין זה גם שונות, ועל בדיקות 

מן הנמנע להניח שקרה דבר שגרם לשיבוש של התוצאות והחשבונות, (אולי המבול?) כך 
  שלא ניתן להסתמך על דברי חכמי הטבע בענין זה באופן מוחלט,

חכמי הטבע בענין זה,  דברי עם תומיעגיע לכל צורך להאין לפי האמת, נראה, ש אמנם
נבין כאשר זה ו, הזו את השאלה פותר ביאור מעמיק ויסודי שגםלבאר בידינו יש כי 

וממילא נוכל לבאר בפשטות גם את  את ענינו של גן עדן, לאשורו (עד כמה שאפשר)
   יתבאר בהרחבה בשני הפרקים הבאים, הענין הזה, ודבר זה
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  'פרק ד

  גן עדן

  

ץ ֶנְחָמ֥ד ְלַמְרֶא֖ה ְו֣טֹוב  ט ל־ֵע֛ ה ּכָ ֲאָדָמ֔ ה ֱאלִֹהי֙ם ִמן־ָה֣ ח ְיהָו֤ ְצַמ֞ ַוּיַ
ע׃  ַעת ֥טֹוב ָוָרֽ ֖ ץ ַהּדַ ן ְוֵע֕ ֣תֹוְך ַהּגָ֔ י֙ם ּבְ ַחּיִ ץ ַהֽ ֲאָכ֑ל ְוֵע֤ ְוָנָה֙ר  י ְלַמֽ

ה  ֖ ד ְוָהיָ ֵר֔ ֙ם ִיּפָ ָ ן ּוִמׁשּ ֑ ֖קֹות ֶאת־ַהּגָ ֶדן ְלַהׁשְ א ֵמֵע֔ ָע֥ה יֵֹצ֣ ְלַאְרּבָ
ֽים׃  ה  יא ָראׁשִ ֲחִויָל֔ ֶרץ ַהֽ ל־ֶא֣ ת ּכָ ב ֵא֚ ֹון ֣הּוא ַהּסֵֹב֗ יׁש֑ ד ּפִ ֶאָח֖ ֥ם ָהֽ ׁשֵ

ב׃  ָהֽ ֖ם ַהּזָ ר־ׁשָ ַלח ְוֶאֶ֥בן  יבֲאׁשֶ דֹ֖ ֥ם ַהּבְ ב ָהָאֶ֥רץ ַהִה֖וא ֑טֹוב ׁשָ ְזַה֛ ּוֽ
ַהם׃  ֹֽ י֑חֹון ֣הּוא ַהּסֹובֵ֔  יגַהׁשּ י ּגִ ִנ֖ ֵ ָה֥ר ַהׁשּ ֽם־ַהּנָ ל־ֶאֶ֥רץ ְוׁשֵ ב ֵא֖ת ּכָ

ּוׁש׃  ּור  ידּכֽ ֑ ת ַאׁשּ ְך ִקְדַמ֣ הֵֹל֖ ֶקל ֥הּוא ַהֽ ֔ ֙י ִחּדֶ ִליׁשִ ְ ר ַהׁשּ ָה֤ ם ַהּנָ ְוׁשֵ֨
ת׃  י ֥הּוא ְפָרֽ ְרִביִע֖ ָה֥ר ָהֽ ם  טוְוַהּנָ ָאָד֑ ח ְיהָו֥ה ֱאלִֹה֖ים ֶאת־ָהֽ ֛ ּקַ ַוּיִ

ּה׃  ְמָרֽ ּה ּוְלׁשָ ֶדן ְלָעְבָד֖ הּו ְבַגן־ֵע֔ ֵח֣ ּנִ ים  טז ַוּיַ ה ֱאלִֹה֔ ַוְיַצ֙ו ְיהָו֣
ל׃  ל ּתֹאֵכֽ ן ָאכֹ֥ ֖ ץ־ַהּגָ ל ֵעֽ ר ִמּכֹ֥ ם ֵלאמֹ֑ ָאָד֖ ַעת֙  יז ַעל־ָהֽ ֨ ץ ַהּדַ ּוֵמֵע֗

ֽמּות׃ ּנּו ֥מֹות ּתָ ֖ ֛יֹום ֲאָכְלָך֥ ִמּמֶ י ּבְ ֗ ּנּו ּכִ ֑ א ֹתאַכ֖ל ִמּמֶ ע לֹ֥   ֣טֹוב ָוָר֔
  

  ראשי פרקים:

מקום ממשי אך -גן עדן  יא"זהאברבנאל ור-דחיית דיעה זו  משל-פרשת גן עדן
האם גן עדן נתפס   גן עדן הוא בארץ-הרמב"ן ודרשות הר"ןהרמב"ם דברי   רוחני
 רב פעלים  אור החיים  עץ יוסף  חסד לאברהם  הרמח"ל  מהר"ל מפראג  בחוש

 בעל התניא  הר"י מרוזין  האלשיך הקדוש  ביאור ענין ארבעת הנהרות  הנחש  
  כמה זמן שהה אדם בגן עדן  "אשר חי"  נחשב לאדם הזמן שהיה בגן עדן?האם 

יום   יישוב דברי חז"ל אבן אלכסנדר מימד הזמן בגן עדן ע"פ   יישוב הכרונולוגיה
   השישי

  

  משל- גן עדןפרשת 
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יש מן המפרשים הסוברים שפרשת ג"ע, כולה או חלקה, אינה אלא משל, וכמ"ש 
שוה כפי פשט ם פירשהפרשה הזאת בכללה וחלקיה, יש מהמפרשי ,ואומר: "האברבנאל

הוא שאין הספור הזה כפי פשוטו, ולא היה ממנו דבר, אבל הוא ב' והדרך ה..הכתובים
 "..ורמז המשליי כולו צורה

  האברבנאל וריא"ז- דחיית דיעה זו

דעת המפרשים שסברו כך  קשות על דיעה זו, ואח"כ כתב להסבירהאברנאל מאריך לה
, אך לבסוף מסיק האברבנאל שיש לקיים את הדברים מה הביאם לכךאר האריך לבו

  כפשוטם, 

הוא הרכבת שני הדרכים ה ואשר אאמינהו אני בדבר הז.."וז"ל האברבנאל: 
כפי פשוטה והנגלה ממנה,  והתאחדותם. נכון לומר שהפרשה הזאת ראוי שתפורש כולה

ממה כי רחוק ממני הדבר מאוד לשום ספק בשום דבר .. הנסתרוגם כן לפרשה על דרך 
העידה על מציאותו, לא  אבל במה שהתורה ה...קרה ושיגידו פשוטי הכתובים שכך הי

שכן היה או נעשה, ואין לנו  במראה, כי אם בסיפור פשוט, עדות ה' נאמנהלא בחלום ו
על  ,ה ולא נברא אלא למשל היה, כי יהיה זה הכחשת הכתובים והכזבתםהי לומר שלא

 ,ולאמתם כן אמרתי דרך המלך נלך, לא נטה ימין ושמאל מפשט הכתובים להצדיקם
בו עוד ו נה נכתב אותו סיפור בתורה, ללמדנאך אמנם באמת שמלבד הפשט ההוא, ה

  ",..ה' חכמה ודעת ויראת

 נגד כ"גשם  שדיבר, בפרק חלק הראיות בקונטרס ז"הריא דברי את גם נביא כאן
 לעולם הולכים) חיצוניות חכמות-( החכמות באלו והעוסקים".. :הפשט מן ההוצאה

 וחידוש טבע שינוי וכל..בעיניים שיראו מה אלא יאמינו לא ,עולם של ומנהגו טבעו אחר
, משל דרך אלא אותו יאמינו לא בתורה הכתוב עדן וגן, מאד בעיניהם קשה ומעשה

 שיאמר קדוש פה מאד בעיני וקשה ,(*) הדרך ז"ע נוטה משה רבינו גם אומרים שמעתיו
 מלבן להוציא, ובמצריו בסימניו אותו וסימנה עליו העידה התורה שהרי, האלה כדברים

 וכל התורה שכל לומר נוכל כן אם, משל דרך שהוא שאומר מי בא ואם, לב נסוגי של
 יוצא מקרא אין אמרו התורה וחכמי, העולם אומות שיאמרו כמו משל דרך המצוות

 כמו לדרוש שיוכל ענין בכל המקרא לדרוש אדם כל ביד שהרשות פ"שאע פשוטו מידי
 מקרא שאין, האמת והוא העיקר הוא מקרא של פשוטו מ"מ ,שכר וקבל דרוש שאמרו

 בנהרות מסומן שהוא פ"אע משל דרך שהוא עדן בגן לומר באת ואם, פשוטו מידי יוצא
 והפותר...היא גדולה כפירה וזו משל דרך שהן המקראות שאר על לומר שנוכל שכן כל

 תורה אין ואומר התורה כל ומבטל בהן כופר ממשמעותן ומוציאן משל דרך מקראות
  .פירוט עוד ביתר ש"עי ,"השמים מן

יש לציין שבדברי הרמב"ם בהקדמה לפרק חלק משמע שסבר שגן עדן הוא מקום *) ((
   ) דברים מסויימים בפרשה זו הם משלרק וכנראה סבר שוהבאנו דבריו להלן, ממשי, 

 מקום ממשי- גן עדן
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מדברי רוב מדברי רוב המפרשים נראה שגן עדן הוא אכן מקום ממשי, אלא שש ובאמת
גשמי רגיל, אלא מקום הממוצע בין הרוחניות  מקום אין זהש ,מתבאר המפרשים

  והגשמיות, ונביא כאן מדברי רבותינו, 

  גן עדן הוא בארץ- ודרשות הר"ן הרמב"ןהרמב"ם דברי 

ואולם גן עדן הוא מקום דשן נביא כאן גם את דברי הרמב"ם בהקדמה לפרק חלק: "
אותו השם יתברך יש בו נהרים רבים ואילנות עושים פירות, יגלה  ושמן מבחר הארץ

לבני אדם לעתיד לבא ויורה אותו הדרך להלך אליו ויתענגו בו, ואפשר שימצאו בו 
צמחים מופלאים עד מאוד מועילים תועלת גדולה ערבים ומתוקים הרבה, מלבד אלה 

הידועים והמפורסמים אצלנו, וכל זה אינו מן הנמנע ולא רחוק, אבל הוא קרוב להיות 
  ם",ורה, כל שכן שנתבאר זה בתורה ונתפרסואפילו לא היה כתוב בת

מעט  האריכות לא נביא רק מבאר באורך את ענין ג"ע, ומפני הרמב"ן בשער הגמול
 הזה בעולם הוא מצוי עדן שגן סופרים בדברי ופירושו בתורה עיקרו זה דברמהם: "...

 ארץ הסובב פרת מהם ואחד משם יוצאין נהרות ושארבע, הארץ ממקומות במקום
 יוצא מהן מקרא אין אמת הכל בראשית סדר מפשוטי בכתוב שבא מה וכל, ישראל

 ועץ נהרותיו וארבע עדן גן כי, כפולים שהדברים הזה הענין סוד אבל ...פשוטו מידי
 עלה גם המתהפכת החרב ולהט הכרובים וכן, האלהים שם נטע אשר הדעת ועץ החיים

, הענין ויציב הדבר אמת, וכמשמעם כפשוטם כולם, העור וכתנות והחגורות התאנה
   ...במשל עמוק ענין עוד להבין דבר כציורי הם כי הוא מופלא ולסוד
 והשכינו ובדעת בתבונה היה אדם בני מבחר ה"הקב של ידיו מעשה הראשון ואדם
 מעשה כל הנכבד ההוא במקום וצייר, הגוף ולתועלת להנאה המקומות במבחר ה"הקב

 ונפשי גופי נברא כל יסוד משם להבין, גשמי בציור הנשמות עולם הוא העליון העולם
 נכבד ההוא המקום גם, יתברך הבורא מן להשיג הנברא בהשגת שיש מה וכל ומלאכי

 ועל, והעליון האמצעי העולם מן ראשו על אשר המוצק מפני השפל העולם מקומות מכל
 שארץ מאמינים אנחנו כאשר, הארץ מקומות משאר יותר האלהים מראות בו יראו כן

 בית שכן וכל מוצקם מפני בעצמם לנבואה מיוחדים נכבדים מקומות וירושלים ישראל
  ..."'ה כסא המקדש

 שאף שגן עדן הוא מקום גשמי, יש בו שכר לנשמות: ,ממשיך הרמב"ן ומבאראח"כ 
 שהזכרנוהו התחתון עדן הגן שזה, בהגדות דבריהם לפי ל"ז רבותינו יאמינו עוד אבל"..
 ...העליונים עם מקום להם שמו וכבר, גוף שאינן פ"ואע ועונג בשכר חלק בו לנשמות יש
 היתה כאשר ולמעשיה לדעתה נוטה והנשמה קיים הגוף כח עדיין חדש ב"י כל כי

 יורדת הנשמות עולם לידיעת שעולה פ"ואע, גשמיות מחשבות בהצטיירות אתו באמנה
 מלאכות ולבשה גשמיות מדעות נתעלית חדש ב"י לאחר, כבר שהיתה לענין היא

 הגן בפירות הנשמות שיתעדנו ל"ז רבותינו כוונת ואין ...הבא עולם של בעטרה ונתעטרה
  ..."החיים באור לאור השמים שער שהוא מפני הכוונה אלא, בנהרות שירחצו או ההוא
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 ועדן בגן תורה דברי שאין לתלמידים מדברינו שיתבאר כוונתנו אבלומסיים הרמב"ן: "
 הענינים באלו הנפש נוחי האבות וקבלת רבותינו דברי ואין, אמת שאינו משל וענינו
 מעלה מן ופנימי חיצון ואמונה אמת הכל אלא, המליצה בגדר משל או הבאי דברי

  .."לרוממות רוממות ומן למעלה

 על שאף ומוסכם ברור דבר: "ג"כ כעין זה תבוכ(בדרוש השביעי)  " ן"הרבספר "דרשות 
 מדעות הצטיירה בגוף ששכנה מצד כן פי על אף, בגוף כח ולא גוף אינה שהנפש פי

 הוא עדן שגן ונתברר ,גשמיי במקום הפרדה אחרי שתשכון מזה שיחוייב עד גשמיות
 שכונתה בראשונה ובהיות ,בהדרגה אם כי יקשה הקצוות שהעתק לפי, התחתון בעולם
 והוא. גשם בעלי הבלתי ובין הגשמיות בין ממוצע למקום תיעתק ,לבד גשמי במקום

  המקומות" לשאר עדן גן יתרון

  האם גן עדן נתפס בחוש

והנה, מדברי הרמב"ן והר"ן משמע, שגן עדן הוא מקום מוחשי הנתפס בחושים, אלא 
שהוא מקום ממוצע בין הרוחניות והגשמיות, והוא מרמז על סודות עליונים, וגם 

  לנשמות יש חלק בו, 

, הסוברים שג"ע הוא אמנם מקום ממשי, יא מדברי הרבה מרבותינונבאומנם בסמוך 
אך הוא רוחני מכדי להיתפס בחושינו, ורק מפני שאדם הראשון בעצמו היה רוחני 

  ביותר לכן היה יכול להיות בג"ע ויכל להשיג את מציאותו,

  מהר"ל מפראג

 שאין ללמוד תוכל מזה: "...):עד דף בתרא בבאהמהר"ל בספר חידושי אגדות ( כתב
 רק כלל חמרי ענינו אין אלף בהררי בהמות וכן שאצלינו ח"הב כמו חמרי הלויתן

 יאמר ותבונה חכמה לו אשר בעולם אדם שאין, עדן גן פירות כמו הם דברים שמדריגת
 שהם אלו לדברים נושא עדן הגן שאין ,אצלינו שהם הפירות כמו עדן גן פירות היו כי

 שהיה מה עדן גן פירות)ה( מן מתחייבים היו לא וכן עדן גן נקרא היה שלא ,אצלינו
 כן אם, לעולם חי החיים מעץ והאוכל ,רע ובין טוב בין יודע הדעת מעץ שהאוכל מחייב

 הלויתן בעצמו וכן, חמריים בלתי היו רק חמריים היו עדן גן הפירות כי אפשר אי
 שחטא קודם עדן גן בפירות שהוא אכילה כמו בהם והאכילה, אלף בהררי ובהמות

  "האדם

  הרמח"ל

ועל זה רמזו רז"ל (ב"ר כ, יב), באמרם, ": בספר דעת תבונות (אות קכו)כתב הרמח"ל 
ודבר זה נתפרש הרבה כבר אצל  ,ל רבי מאיר מצאו כתוב כתנות אור"בתורתו ש

חכמינו, שהכוונה במאמר הזה להודיע זוך ערך גופו של אדם הראשון לפני חטאו, 
   ...נתעבה ונעשה גס וכבד כיום הזהטא שאחר הח

ורוחני, ששם חונות ודאי מקום דק , מה שהיה הוא שיהיה ,, כי גן עדןהנפש)-( ותראי
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אוכל ונהנה מן הפירות והתורה העידה על אדם שהיה שם, והיה  ,הרוחות גם עתה
ואמנם כיון שהמקום אנו רואים שהוא עכשיו מדור לנשמות, צריך  ,הצומחים שם

שהיו שם לא היו דברים גשמיים וגסים, כמו שהם הפירות של העולם הזה, שהפירות 
והאכילה לא יתכן לגוף  ,ד, וכערך האוויר לגבי העפר לפחותאלא יותר דקים מאוד מאו
ותראי, כי הגופניות של אדם  ...זה, אלא לגוף דק וכמעט רוחניעב וגס כאשר הוא היום ה

צא וחשוב הרוחניות שלו איך  ,ר לו עתהשהראשון קודם חטאו היה בערך הרוחניות א
  "...היה

  חסד לאברהם

: "..והענין שהגוף הזה לא לאברהם (מעיין חמישי נהר מג)כתב ר"א אזולאי בספר חסד 
היה לבוש אדם כשהיה בגן עדן אלא כתנות אור, ואח"כ חטא ונתלבש עצמ בכתנות 

עור זה, צריך לעמוד בעולם הזה כל זמן שלבוש הזה עליו, עד יפשוט עורו מעליו כנחש, 
  יכנס אל מקום מנוחו הראשונה"ואח"כ 

  עץ יוסף

: "..כי צאי שבת")יא, ב, בד"ה "ומופירוש "עץ יוסף" על בראשית רבה (פרשה כתב ב
והיה גופו בגן עדן התחתון ששם היה יכול לשכון עם גופו  ,בתחלה היה גופו ספירי

הספירי, ואחר שנתגשם אז טרדו מגן עדן, כי לא היה יכול עוד להיות שם אחר שנתגשם 
  כך" 

  אור החיים

כל הווה אינו אלא : "..אכן יש לך לדעת כי החיים הקדוש (בראשית ב, טו)האור  כתב
דוגמה לרוחנית, וכמו שהאדמה צריכה עבודה והזרעה והגשמה...כמו כן גן עדן אשר 
היא היום אדמת הנפשות לבד כי הגופות נגשמו, גם היא צריכה עבודה ושמירה כפי 

  רוחניותה.."

  רב פעלים

ים י א) עוסק בביאור כמה דברים בענין גן עדן, וכתב שם דברבשו"ת רב פעלים (ח"ב ס
 ל"ז י"האר רבינו מדברי אנחנו למידין דמעליותא מילי כמה נמצא: "בשם האריז"ל

 והיא, מאד זך חומר היא אלא, שלנו קרקע כחומר אינה הגן דקרקע מזה ידענו כי, ז"הנ
  ,"שלנו בקרקע נוגעת ואינה נוגעת כי, שלנו מקרקע מובדלת

  בעל התניא

: "..ובכלל הנה ידוע דג"ע תתקס)קן (עמ' הגרש"ז מלאדי במאמרי אדמור הזכתב 
התחתון הוא בחינת הממוצע בין עולם הזה השפל החומרי לעולם העליון הרוחני... והוא 

והן הזה הוא בחינת ממוצע בין  ,במקום המיוחד בארץ שהוא נקרא גן עדן כידוע
הגשמיות לרוחניות.. ( וע"כ לא נמצא ג"ע זה בשטח הארץ הגשמית בכדור הלז כי הרי 
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אר בספר הגמול בחינת הרוחניות ושורה במרכז קו האמצעי הנק' קו השוה, כמבוהוא 
  להרמב"ן).." 

  הר"י מרוזין

שכתב  ,כתב בשם ספר צרור החיים ,בקונטרס קול מבשר שבסוף ספר שמות בארץ
בשם הרה"ק הר"י מרוזין: "..דגן עדן התחתון ידוע שהוא במציאות בזה העולם, גם 

ן מקדם, ומדוע לא נשמע מהסובבים את כדור הארץ תוה"ק נותנת סימן גן עד
כן הג"ע מקום  ממציאותו, אך הענין הוא כי הארץ בשטחה היא קומה שלמה...

הרוחניות והזדככות בתכלית הנעלם מהחושים הגשמים בלתי מושג ואינו מורגש ויכול 
    תחתון ובלתי מרגישו ויודעו"האדם לעמוד במקום ג"ע ה

  האלשיך הקדוש

הקדוש האריך בביאור עניינו של גן עדן, ומדבריו עולה כי גן עדן במהותו הוא האלשיך 
מקום רוחני, אלא שיש לו התלבשות גשמית, כעין שהיה למלאכים שהיו אצל אברהם 

  אבינו, 

וז"ל רבינו האלשיך בפסוק ט: "הן אמת כי לפי שכל האנושי הלא כמו זר נחשב, יהיו 
המה, כי הלא עיקר גדול לנו כי שכר מצות רוחני בגן עדן אילנות ופרחים אשר בארץ 

הוא באמת, אך מצינו לרבותינו ז"ל מקבלי האמת והצדק, האומרים על ועלה זית טרף 
שיורו באצבע כי אילנות ממש יש שם, ולולא מאמריהם היה  ..בפיה שהביאתו מגן עדן.

ר גשמי האוש אפשר לתת צורה אל מקראי התורה האלה, אך לעומת זה ידוע כי אין
  חלילה,

 דוגמתו...השפל יש עולם למעלה ממנו אשר זה  אמנם אומר כי הנה כאשר העולם הזה
והנה אין ספק כי גם שהאחד דוגמת שלעומתו, לא ישתוו באיכות , כי התחתון גשמי 

לא יבצר מהיות דוגמת זה מזה  באיכות עד תכלית הרוחניות...אמנם והגבוה ממנו עולה
ת אשר ליותר עליון משתלשלים באשר למטה הימנו בגדר וכל מיני קדושת ואורו

באופן שהתחתון כסולם מוצב ארצה וראשו מגיע  התלבשות ועביות מה מגדר העליון..
השמימה, ועל כן למלאכי עליון אשר רוחניים וקדושים הם באמת, לא יבצר מהם 

אשר בבואם אל העולם השפל מהתלבש מלבוש מעין העולם הזה ויתראו במראה גבר כ
באברהם..והן אמת כי לא יבצר מהיותם רוחניים בעצם גם בעודם בארץ הלזו, כי אם 

  שאיכות העולם מקנה בהם התלבשות, 

כן הדבר הזה כי גם שכל אורות גן עדן הארץ רוחניים בעצם המה, למה שהם בעולם הזה 
אך כמקרה המלאכים גם הם  ולם השפל ויראו כאילנות בעלי גשם,יתלבשו מעין ע

רם, שבהתלבשם לא יבצר מהם רוחניותם העצמיי, אמנם יהי להם כן עודם במקומם, יק
אך לו יצוייר יביאו ענף או זמורה מגן עדן חוצה, כאשר בהיותם במקומם מתלבשים 

לבוש גשמי על השתנות גדר מקומם, כן בצאתם משם חוצה יתעבה איכות הבד או ענף, 
  בעצם.."עולם הזה הגשמיים עד יהיה כאחד מאילנות ה



152 
 

  ארבעת הנהרותביאור ענין 

  "ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן ומשם יפרד והיה לארבעה ראשים",

  ,נהרות לארבעה המתפצל הם בתחילתם נהר אחד הנהרות שארבעת מהפסוקים נראה
באסור סוריה  בצפון הם והפרת החידקל נהר שהרי, להבינם שקשה דברים אך אלו
 את סובב הגיחון שהרי, באיזור מצרים וכוש בדרום הם והפישון הגיחון ואילו ועירק,

 ומקובל, לנילוס הכוונה מפרשים הרבה לדעת והפישון, למצרים מדרום שהיא כוש ארץ
 של הזיהוי על נחלוק אם (וגם, הלבן והנילוס הכחול הנילוס עם אלו נהרות שני לזהות

 יוצאים אינם והחידקל הפרת גם ולמעשה, מהגיחון) קשה יהיהעדיין  מ"מ הפישון
  ?נהרות לארבעה ומתפצל מעדן היוצא הנהר אותו הוא היכן כ"וא, משותף ממקור

גם ענין זה, ומבאר ענין הנהרות ומתוך דבריו מתבאר בדבריו ממשיך האלשיך הקדוש 
 , אלא שהיה קשה אצלויישב שאלה זול אם כי חשוב לציין, שהאלשיך כלל לא בא

ו בנהרות, ייתכן שהמים שבגן עדן הם מים גשמיים כמו שאצלנ, כיצד זה שאלה אחרת
ים" ולא אמר שאמר "לארבעה ראשהכתוב, במה לשון וגם היה קשה לו דקדוק 

ונהר יוצא מעדן " :דקדוק זה בב"ר (טז ד)חז"ל  עמדו על  "לארבעה נהרות", (וכבר
אלו ד'  אשים,להשקות את הגן, ומשם יפרד והיה לד' נהרים אין כתיב כאן, אלא לד' ר

     ),.."גליות כנגד ד' ראשים

וזהו אמרו אחר כך ונהר יוצא מעדן להשקות וכו' ומשם ואלו דברי רבנו האלשיך: "..
נהר כאלה אשר בארץ  יפרד והיה לארבעה ראשים, כי היתכן שהגן משקים אותו במי

וראש לארבעה נהרות המה..ועוד אמרו והיה לארבעה ראשים כי היה ראוי יאמר והיה 
  ,אחד להם למעלה

מעדן אינם כי אם בעלי איכות רוחני  אאך והנה אין ספק כי בגן עדן איכות הנהר היוצ 
בלי ספק, אלא שאחר צאתם משם יפרד באיכות ויצא חוץ מגן עדן, וזה והיה לארבעה 

ם ראשיתם ראשים, כי למה שמשתנה איכות המים להיות גשמיים, אין מתחברים ע
מחדש כאילו מעתה  כי אם עתה נעשים להם ראשים ש להםשבגן עדן ליקרא רא

  מתחילים.." 

מדבריו מבואר שהמים שבגן עדן הם בעלי איכות רוחני, וכיון שהמים יוצאים מגן עדן 
נעשים בעלי איכות גשמי ואינם מתחברים עם ראשיתם, ולכן כל אחד מהם הוא ראש 

הנהר היוצא מעדן ומתפצל ת בפני עצמו, ממילא גם אין קושי ממה שאיננו רואים א
  לארבעה,

  הנחש

אחת השאלות הבולטות המתעוררות בפרשת גן עדן הוא היות הנחש מדבר, וגם בזה 
נאמרו הסברים שונים, אמנם נראה שע"פ מה שביארנו יש להבין את הדברים 
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מציאת גשמית כשלנו, אלא במציאות רוחנית כמשמעם, כיון שלא היו דברים אלו ב
   יותר,

  לאדם הזמן שהיה בגן עדן? האם נחשב

ם לא כתבה התורה כמה זמן עבר מששת ימי בראשית ועד היום, אלא ווהנה בשום מק
שדבר זה אנו למדים ע"פ חשבון השנים המפורש בסוף פרשת בראשית, שם נמנו משך 

קרוב לששת  השנים סך כשבאים לחשבון עולה חיי אדם הראשון ותולדותיו, וממילא 
  ,לפני זמננו אלפי שנים

שמשך הזמן ששהה אדם הראשון בגן עדן  ,יש לומרלעיל, מה שביארנו כל אומנם ע"פ 
  אינו נחשב לו מן החשבון, כיון שהוא לא היה זה במצב גשמי ומוחשי כמו שלנו, 

  "אשר חי"

 כך לשון הפסוקו, במנין חיי אדם הראשון בלשון הפסוק קה שדבר זה גם מדוקדונרא
  תשע מאות שנה ושלשים שנה וימת",  אשר חי ויהיו כל ימי אדם: "(בראשית ה, ה)

באדם הראשון אמר  מדוע רקמהו פשר הלשון "אשר חי", וכבר נתקשו המפרשים 
  ?ולא בשאר האנשים המוזכרים אחריו הכתוב לשון זו

את הזמן בו שהה אדם  חשבון השניםבא להוציא מהכתוב ש אמנם לפי דברינו, נראה
  , שנותיו זמן זה לא נכנס בחשבוןהראשון בגן עדן, ו

לזה פירש האור החיים הקדוש: "ואדם הראשון להיות שנוצר לחיות תמיד  וקצת קרוב
וכמו שכתבנו למעלה, לא היתה לו קצבה, וזהו שאמר ויהי כל ימי  ,אם לא היה חוטא

כי לא היתה לו קצבה וקצבתו היה  אדם אשר חי הכונה לא הקצובים לו מיום היותו
  ,אשר חי ולא אשר נקצבו לו..."בעולם הזה נעשה לו הקצבה 

  כמה זמן שהה אדם בגן עדן

בגן עדן, וע"פ הפשט כמה זמן שהה אדם הראשון  ,בכתובכלל לא נתפרש ובאמת ש
מה זמן כ"ו): 300מהדורת צוקר עמ בטפסיר רס"ג ( "כימים רבים, וכ ייתכן שהיה שם

אדם בגן עדן דבר זה לא נקבע לא במקרא ולא בקבלה..אבל אנו יודעים שהיה שם שהה 
  ,ימים רבים, ושרת את הגן ושמרו עד שנתקנא בהם הנחש"

  יישוב הכרונולוגיה

נראה שע"פ דברים אלו נתיישבה השאלה שהעלינו בפרק הקודם, כי ניתן לומר, שבזמן 
לא נכנסו  שנים אלושנה, ו 5000-החיצוני כעברו על העולם  ,אדם בגן עדןה בו שהה
  ,השנים של אדם הראשון בחשבון
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, שהיות ומציאות האדם בגן עדן היתה רוחנית, ממילא לא היה שם האדם יש לומרעוד 
זמן בו שהה האדם בגן עדן חלפו בעולמנו ת הזמן כלל, ולכן אף אם במשך התחת ממשל

  מבחינתו באמת לא חלף הזמן כלל, כמה אלפי שנים,

  הספר "הוכחה לגן עדן"מימד הזמן בגן עדן ע"פ 

, המחבר הוא אבן אלכסנדר, "הוכחה לגן עדןספר, הנקרא "יצא לאור  לפני מספר שנים
 חוויית סף מוותהוא מתאר  , בספרנוירוכירורגיההמתמחה ב מנתח רופא במקצועו

את גישתו שינתה חוויה זו  ,דלקת קרום המוחכתוצאה מ תרדמתשעבר בזמן שהיה ב
כי המדע יכול להוכיח טוען , אלכסנדר חיים שלאחר המוותהספקנית, בעיקר בנושא ה

  ,עדןגן ל את קיומו ש

ניתנים לתיאור במילים, אך למרות -לדבריו, המראות המופלאים שנגלו לו כמעט בלתי
העובדה שהוא חווה  ,להעלותם על הכתבאף טי פרטים והצליח זאת הוא זכר אותם לפר

משמעות, בשעה שהחלק האחראי להם במוח יצא  מראות, צלילים ומסרים רבי
את  –ובניגוד לכל מה שלמד וידע לפני כן  –לחלוטין מכלל פעולה, מוכיחה לדבריו 

  ,קיומו של העולם הבא ונוגעת בסודות העמוקים ביותר של הקיום

כפי שהוא חווה אותו:  ן בגן עדןמה שנוגע אלינו יותר הוא התייחסותו למימד הזמ
  "זמנית- הכל מחובר, הזמן איננו לינארי והכל קורה בו עולםאותו הב"

  דברי חז"ליישוב 

כל ש שים) משמע, ובעוד מדרל בכמה מקומות (בגמ' סנהדרין לחמדברי חז"ואמנם 
 דיעה ורק מצאנווהן היציאה ממנו,  היה ביום השישי, הן הכניסה אליומעשה גן עדן 

בגן עדן עד מוצאי שבת, וז"ל המדרש (ב"ר פרשת בראשית פרשה  אדם שההש במדרש
 עד לקו לא שבת מערב המאורות שנתקלקלו פי על אף יהודה בר שמעון' ריא, ב): "

 מה, בכבודו לן לא הראשון אדם דאמר אסי' כר אתייה ולא כרבנין אתייה, שבת מוצאי
 זיוו נטל שבת מוצאי בכבודו לן' אמ רבנין), יג מט תהלים( ילין בל ביקר אדם טעם
  , " ע"כותשלחהו פניו משנה ד"הה עדן מגן וטרדו ממנו

  ומ"מ משמע שלכל היותר שהה אדם הראשון בגן עדן עד מצאי שבת,

שבזמן בו שהה האדם בגן עדן  לפי דרכנו, ונוכל לומרומ"מ נראה שיש ליישב גם דבר זה 
בו  לומר, שכל הזמן שכתבנו קודם, וממילא נוכלוכמו הוא היה מחוץ למציאות הזמן, 

יום השישי, ו הזמן עמד מלכת, והכל היה היה אצלו בתוך הלגביבגן עדן האדם ה שה
המשך של היום השישי, אף שבינתיים עברו  , היה זה מבחינתווכאשר יצא מגן עדן

  החיצוני כמה אלפי שנים,בעולם 

   יום השישי
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: "ויהי ביום השישי במה שכתוב ,שינוי בלשון הכתובאת ה יתכן לבאר ע"פ דברים אלו,
  שישי", הערב ויהי בקר יום 

  שישי" בה"א הידיעה, המדוע נאמר " ,התקשו בזה המפרשיםוכבר 

ר הימים, שאבין להבדיל בין יום השישי להכתוב לפי מה שכתבנו נוכל לבאר שבא אך 
יום נחשב להיה הכל  אך יום שהופסק באמצעו ונחלק לשני חלקים, כי היום השישי היה

    השישי,

: "פרו ורבו המופיע אחר סיפור בריאת האדם מדוע עניינו של ה"ויהי כן" לפי"ז גם מובן
..ואני הנה נתתי לכם את כל יםומלאו את הארץ וכבשה ורדו בדגת הים ובעוף השמ

  , "ויהי כןעשב...

כבר ביום התקיימו לכן  מקודםנאמרו שכל הדברים ש מפשט לשון הכתוב משמע,
   ,ועצמו, וזה דבר שלכאורה קשה לקבל השישי

ה שהו אדם וחוה בגן עדן היתה כל התקופה ב אכן כן,נראה שכאן אך לפי מה שביארנו 
 , ובמשך אותה התקופה כבר נתקיים מחוץ לגן עדן כל הייעוד הכתובחלק מהיום השישי

יל בחלק ב' בסוף פרק בפסוק זה, וכפי שיתבאר עוד בפרק הבא, וכבר כתבנו ענין זה לע
  ,'י
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  פרק ה'

  ביאור הכרונולוגיה המקראית

  

  ראשי פרקים:

 ביאור סדר הפסוקים  הגמרא בסנהדרין  בריאת האשה  אדם הראשון מחוץ לגן עדן
 האם היו בגן עדן?-קין והבל  קין והבל והמהפכה החקלאית   דברי בעל אבן משה  

  קין וקללת אדם הראשון  מצב הארץ קודם חטא קין  בעל אבן משהמ העניןביאור 
    הנפילים  בני האלהים

  

  אדם הראשון מחוץ לגן עדן

מחוץ לגן עדן ורק אח"כ  להבהתחנברא שאדם הראשון  ,ונן בפסוקים נראהכשנתב
את : "וייצר ד' אלקים ח כתוב-בר זה מוזכר בשני מקומות, בפסוקים זנכנס לגן, ד

ויטע ד' אלקים גן  האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חי:
יקח ד' אלקים את האדם ו" :דן מקדם וים שם את האדם אשר יצר", וכן בפסוק טועב

  וינחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה", מכל זה מתברר שהאדם היה בהתחלה מחוץ לגן, 

  בריאת האשה

שכבר נראה שהאשה נבראה רק אחר  י סדר הכתוביםאף שלפ ולגבי בריאת האשה,
הדעת, מ"מ ע"פ דברי חז"ל אין אחר שנצטוה שלא לאכול מעץ גם היה האדם בגן עדן, ו

 ,ע"פ הגמ' בסנהדרין (לח:)  קודם שנצטוה האדם, וזהעוד הדבר כן, אלא האשה נבראה 
  וכמו שיתבאר בסמוך,

  הגמרא בסנהדרין 

שעה איתא בגמ' (סנהדרין לח:): "אמר ר' יוחנן בן חנינא שתים עשרה שעות הוי היום, 
ראשונה הוצבר עפרו, שניה נעשה גולם, שלישית נמתחו אבריו, רביעית נזרקה בו 

שביעית נזדווגה לו חוה, שמינית נשמה, חמישית עמד על רגליו, ששית קרא שמות, 
 טווה שלא לאכול מן האילן,עלו למטה שנים וירדו ארבעה, תשיעית נצ

" אדם ביקר בל ילין עשירית סרח, אחת עשרה נידון, שתים עשרה נטרד והלך לו, שנאמר
  ע"כ הגמרא,
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ודבר זה איתא גם  בו ביום נבראה האשה ובו ביום ילדה את קין והבל,ש, יוצא ע"פ הגמ'
בו ביום  ,שלושה פלאים נעשו באותו היום אר' אלעזר בן עזריה:בב"ר (פרשה כב, ב): "
  "בו ביום הוציאו תולדות נבראו, בו ביום שמשו,

שנצטווה שלא לאכול מן  שחווה נזדווגה לו עוד קודםיוצא מבואר מהגמרא  ועכ"פ
שביעית נזדווגה "קין והבל נולדו עוד קודם שנצטוה האדם, וכמ"ש שם בגמ'  האילן, וגם

  ", נים וירדו ארבעה, תשיעית נצטווה שלא לאכול מן האילןלו חוה, שמינית עלו למטה ש

לפי תחילה הציווי שלא לאכול מעץ הדעת, מ"מ וצריך לומר שאף שבפרשה מופיע ב
כן, וכבר כתב כך רש"י בפירוש בריאת האשה ולידת קין והבל היו עוד קודם האמת 

(פרק ד, א), ו"רש"י על הפסוק "והאדם ידע את חוה אשת וכ"כ לענין לידת קין והבל,
גן עדן וכן : "והאדם ידע. כבר קודם הענין של מעלה קודם שחטא ונטרד מוז"ל רש"י

  , ההריון והלידה.."

 מוכרח, שגם בריאתה של חוה היתה עוד קודם הציווי, וממילאהנ"ל ע"פ הגמ' אמנם ו
  אין הדברים כתובים לפי סדר המאורעות, ש צ"ל

קודם  ו היו לא רק קודם לציווי, אלא גםשכל דברים אל ,וא"כ נוכל לומר בפשטות
 א נוסחאנוסח המובא באבות דר"נ (מה להדיאלגן עדן, וכן משמע  שבכלל נכנס האדם

", ובפרקי דר"א (פרק יא) עדן לגן הכניסו תשיעית. חוה לו נזדווגה שמינית): "א פרק
, חוה לו נזדוגה עיתשבי: "קין והבל היתה קודם הכניסה לגןכתוב במפורש שגם לידת 

 הכניסו עשירית, ארבעה וירדו שנים למטה עלו תשיעית, האילן פרות על נצטוו שמינית
  ", צוויו על ועבר עדן לגן

"ה בשגם הציווי נאמר לו עוד בטרם נכנס לגן, דהיינו שהקמתבאר, מדברי הפרד"א (ו
"ויצו ד'  :בפסוקהודיעו שעומד ליכנס לגן והזהירו עליו, ולפ"ז נראה שכל מה שכתוב 

  )אלקים על האדם לאמר..", הכתוב חוזר לספר דברים שהיו עוד קודם הכניסה לגן עדן

  סדר הפסוקיםביאור 

לכן נבאר ופי סדר המאורעות, שלא כדברים כתובים מצא שהרבה לפי מה שכתבנו נ
  כעת את מבנה הפרשה,

ם עפר מן האדוייצר ד' אלקים את "בתחילה מספר הכתוב על בריאת האדם בפסוק 
שם את האדם בגן עדן, ולכן מספר הכתוב על  הכתוב שד'ספר מ האדמה", אח"כ בא

יצירת גן עדן ושימת האדם בו, וזה מה שכתוב "ויטע ד' אלקים גן בעדן מקדם וישם שם 
של גן עדן, ומזכיר גם את עץ ו את האדם אשר יצר", אח"כ מאריך הכתוב בתיאור

 ואז ני בשביל ההמשך, וממשיך בתיאר ד' הנהרות,החיים ועץ הדעת, שזה דבר חיו
ויצו ד' אלקים על " שלא לאכול מעץ הדעת: האדםשנצטוה ציווי המספר הכתוב על 

  , הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו" האדם לאמר מפרי עץ הגן אכל תאכל ומעץ
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שעבר האדם על  על השתלשלות הסיבות שהביאו לכךהכתוב לספר  בשלב זה עובר
שגם היא  ,האשה עובר לספר על ענין כעת הכתוב צטוה ונשתלח מגן עדן, ולכןשנהציווי 

ולכן חוזר הכתוב לספר את סיפור , ועל ידה נסתבב הענין עם הנחש היתה עמו בגן עדן
לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו ויאמר אלקים וזה מה שכתוב "בריאתה של האשה, 

היו מועמדים להיות לעזר לו, וזה , שהבע"חבריאת של העזר כנגדו", ואז מסופר על 
"ויצר ד' אלקים מן האדמה כל חית השדה ואת כל עוף השמים ויבא אל האדם  מש"כ:

בא כעת כיון ש קודם לאדם, מ"מבריאת הבע"ח היתה עוד (ואף שלראות מה יקרא לו", 
   בריאתם) הוזכרה לכן רק כאן ריאת השמות,קביאתם אל האדם ולספר על 

אח"כ מסופר על בריאת האשה והבאתה אל האדם, "ויפל ד' אלקים תרדמה על האדם 
קח מן ויבן ד' אלקים את הצלע אשר לאחת מצלעותיו ויסגור בשר תחתנה: וישן ויקח 

אח"כ מספר הכתוב את השתלשלות הענינים שהיתה האדם לאשה ויבאה אל האדם", 
ולאחר שמסתיים סיפור גן בששו", בגן עדן "ויהיו שניהם ערמים האדם ואשתו ולא ית

שהיה עוד קודם  חוזר הכתוב לספר ענין נש, והגירוש מג"ע,ועדן הכולל את החטא, הע
"והאדם ידע אח"כ שנכנסו האדם ואשתו לגן עדן, וזה לידת קין והבל, וזה מה שכתוב 

כעת כאן, מפני שרק שסיפר הכתוב דבר זה  ייתכןאת חוה אשתו ותהר ותלד את קין", ו
ב כעת את סיפורם של קין לכן סיפר הכתוועל יציאת אדם וחוה מגן עדן, הכתוב  יפרס

  מחוץ לגן עדן,הזה כל הזמן במשך היו והבל ש

  האם היו בגן עדן?- קין והבל

קין בקשר ל לבאר כמה עניינים קשים המתעוררים שנוכל ,ע"פ הדברים שביארנו נראה
 היו שם ולאהם לא ש או לא, לא כתובאם הם היו בגן עדן בכתוב לא נתפרש  כיוהבל, 
  שגורשו משם, וגם למה יגורשו כיון שהם לא חטאו? שהם 

כלל לא נכנסו ם והלפי מה שכתבנו, קין והבל נולדו עוד קודם הכניסה לגן עדן, אמנם 
  לגן עדן,

  קין והבל והמהפכה החקלאית

כנראה לגן עדן, ושהו קין ותולדותיו מחוץ אדם וחוה בגן עדן במשך שהותם של  ,וא"כ
להוט שהיה קין  יתא במדרשאוכד את המהפכה החקלאית,הובילו הם אלו שיזמו וש

ויהי הבל רועה צאן וקין היה עובד " :ב"ר פרשה כב ג)(אחר עבודת האדמה, וז"ל המדרש
קין עובד  ,אדמה ולא נמצא בם תועלת, ואלו הןאדמה, שלושה הן שהיו להוטים אחר ה

אדמה, נח ויחל נח איש האדמה, עוזיהו אכרים וכורמים בהרים ובכרמל כי אוהב אדמה 
   ,"היה

של אדם הראשון בגן עדן  הזמן בו שההבמשך ש, יוצא לפי כל מה שביארנולסיכום, 
קין ותולדותיו שהובילו  ים, ובמשך שנים אלו היו אלואלפי שנ 5,000-עברו על העולם כ

  לאית, את המהפיכה החק
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   דברי בעל אבן משה

והנה, אחר שכתבתי כל זאת, מצאתי שזכיתי לכוון בענין זה לדברי בעל אבן משה, 
 תחילה הוא מאריך בשאלותבריו (בשינוי קל לתיקון הלשון), בואביא כאן מקצת ד

בנוגע ליחס בין התיאור שבפרשה הראשונה לבין סיפור ג"ע שבפרשה השניה, וגם 
  : , ואלו דבריומעלה שאלות בענין קין והבל

"..אחרי אשר היה ענינו של האדם מתחילה על אופן שיהיה בג"ע, מדוע א"כ היה יצירתו 
ק כי מי באדמה הזו לא באדמת ג"ע? וגם, כי על אופן זה היה בריאת כל הארץ הזו לרי

יעבוד אותה? ... וגם כי כל ענין הברכה, פו"ר ומלאו את הארץ ורדו בדגת הים כו', וכן 
מה שאמר ד' הנה נתתי לכם כל עשב כו' אשר על פני כל הארץ, ואת כל העץ כו' 

לאכלה, הוא מקשה למעיין בדעת? ...וגם כי לפי ענין זה יהיה ענין ומלאו את הארץ אך 
זה ג"כ לא מסתבר?  - ל? וכן ורדו בדגת הים, שכן בג"ע היה יםעל הג"ע וזה אינו כנ"

...ולבד כ"ז לא יתכן כלל לומר שאחר שגורש מג"ע בחטאו, וקילל את האדמה בעבורו, 
גם בירך אותו אז בעת קללתו? ..גם כי על ענין ויצא קין מלפני ד' וישב בארץ נוד קדמת 

לשאול ע"ז כי מאחר שנולד קין בג"ע עדן, כתב רש"י שם גלה אביו כשגורש מג"ע, ויהיה 
הנה כשגורש אביו ודאי שגורש גם הוא, והנה, הלא כבר היה קין בקדמת עדן גם קודם 

... כי לומר שמתחילה לא גורשו קין והבל מג"ע כלל כי הם לא אכלו מעץ ? שחטא
הדעת, גם זה לא יתכן..אלא ודאי שגם הם גורשו מג"ע..וע"כ גם יהיה הספק למה באמת 

  ..."?ורשו קין והבל מג"עג

    ביאור הענין מבעל אבן משה

כי בתיבות אשר יצר גילה לנו הכתוב תוכן הענין כפי מה  ,"כי אך שבאמת יורה דרכו
שהוא, ועם זה יהיו מסולקים כל הספיקות הנ"ל, והוא כפי הידוע שאין מוקדם ומאוחר 

אף  ,, ואף בזה כןבתורה, ואמנם כי בכ"מ יהיה טעם בדבר מה שלא נכתב על הסדר
שיצירת האשה ולידת קין והבל נאמר בכתוב אחר סיפור הנחת האדם בגן עדן וכן 

קריאת השמות להבע"ח, אבל באמת שכל זה היה קודם שהניחו בג"ע, ובאשר  שעיקר 
המכוון בסיפור הזה הוא להעיר אוזן שענין הנחת האדם בג"ע היה להשלמת הצלם הק' 

וע"כ לא הפסיק ג"כ לספר מענין יצירת האשה ולידת קין והבל אשר היו  .אשר באדם..
קודם הנחת האדם בג"ע, ואך הורה ע"ז במילות קצרות, הוא אשר יאמר הכתוב וישם 
שם את האדם אשר יצר, היינו האדם יציר כפיו...ולא אשר נולדו מאיש ואשה הם קין 

   והבל כי אותם השאיר ד' עלי האדמה הזו,

איתא להדיא באבות דר"נ פרק א' שמינית נזדווגה לו חוה, תשיעית הכניסו והנה כן 
לג"ע, ובסנהדרין לח איתא שביעית נזדווגה לו חוה שמינית עלו למיטה שנים וירדו 

ארבעה, תשיעית נצטוה שלא לאכול מן האילן, והנה הכל מודים שנבראת האשה ג"כ 
ולידו ג"כ מקודם, ואך שלפי הגמ' בהאדמה הזו קודם שנכנס אדם לג"ע, ולדברי הכל שה

  דילן, יהיה ההנחה לאדם בג"ע והציווי על עץ הדעת בשעה אחת..
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והנה הדרך הסלולה בכל הנ"ל כי ודאי שד' בירך את אדם ואשתו תיכף עם יצירתם 
בברכת פרו ורבו, וכן אמר להם ורדו בדגת הים כו', וקריאת השמות להבע"ח היה קודם 

לקח אח"כ את האדם אשר יצר, והיינו האדם ואשתו יציר כפיו שנבראת האשה, וד' ית' 
ית'.. ואת קין והבל השאיר בהאדמה הזו ובהם יהיה מקום לקיים ברכת האדם פרו ורבו 
ומלאו את הארץ וגו' עד בכל חיה הרמשת על הארץ...והנה מעולם לא היו קין והל בג"ע 

עדן...והנה אין רושם מכל  חטא קין גלה לקדמת ולא טעמו טעם עץ הדעת כלל, וכאשר
  הספיקות הנ"ל..." עכ"ל

  מצב הארץ קודם חטא קין

קין את  שקודם שהרג ,קדמת אחר דבר" :בראשית פרק ד, טז)איתא במדרש אגדה (
לא  ברוך הוא ואמר לו אבל אחר שגרשו ואיררו הקדוש ,אחיו הייתה הארץ כגן עדן

", ע"פ דברים אלו נראה, שביום תוסף תת כחה לך, לא הצליח יותר בזרע האדמה
השלישי כבר צמחו הצמחים מעצמם באופן מושלם, ולא היה צורך לאדם לבצע את כל 

התהליך המורכב של ביות הצמחים, אלא שלאחר שחטא קין נתקללה הארץ והיה צריך 
  וכבר הזכרנו דבר זה לעיל,שוב לחדש את הדבר ע"י עבודתו של האדם, 

פשר העונש שהוטל על קין "והיית נע ונד בארץ", כי הוא את  וייתכן שבזה יש לבאר
קלאות, ובזה לתקן קצת את החענין  מקום למקום כדי להפיץ שם אתהיה צריך לעבור מ
  ,אשר גרם בחטאו,

  קין וקללת אדם הראשון

ו עד כה, ננסה להרחיב את הביאור לעוד כמה ענינים הקשורים ע"פ הדברים שכתבנ
   ,לענין קין והבל

ממילא יוצא שמעולם ו, של אדם וחוה עוד קודם לחטא והבל נולדו קין, שכתבנו ע"פ מה
ע"פ כי מדרש, ונראה שיש להביא לזה ראיה מה, בדרך הטבע לא נקנסה עליהם מיתה

ומחיתי את כל לב, ה): "(בראשית רבה ב אחי קין עד המבול, והכי אית המדרש
ובא מבול ושטפו  זה קין היה תלוי ברפיון ,רבי לוי בשם ריש לקיש אמר "...היקום

  .'"וימח את כל היקוםשנאמר '

וכן איתא בילקוט שמעוני (קהלת רמז תתקעב): "אם יוליד איש מאה זה קין שהוליד 
  ,שהיה תלוי ברפיון עד שבא מבול ושטפו"  ,מאה בנים, ושנים רבות יחיה

מדרשים חלוקים הם, צ"ל שו ,שקין נהרג ע"י למך(פרק ד פסוק כג) תב (ואומנם רש"י כ
(אומנם  לא אמנע מלציין, שלדעת  ומ"מ לכ"ע הוא לא מת מיתה טבעית בידי שמים),

     בעל אבן משה, קין והבל היו בני תמותה גם בלא החטא)

  בסוף פרשת בראשית,אחת פרשיה סתומה המופיעה את לבאר גם ועפ"ז נראה שיש 

  בני האלהים
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  בתחלת פרק ו כתוב: 

ם׃  א ה ּוָב֖נֹות יְֻּל֥דּו ָלֶהֽ ֲאָדָמ֑ ב ַעל־ְּפֵנ֣י ָהֽ ם ָלֹר֖ ָאָד֔ ל ָהֽ י־ֵהֵח֣  ְיִה֙י ִּכֽ ִהי֙ם ֶאת־ְּב֣נֹות  בַוֽ ֱא ַוִּיְר֤אּו ְבֵני־ָהֽ
רּו׃  ר ָּבָחֽ ל ֲאֶׁש֥ ים ִמֹּכ֖ ָּנה ַוִּיְק֤חּו ָלֶה֙ם ָנִׁש֔ ת ֵה֑ י ֹטֹב֖ ם ִּכ֥ ָאָד֔ ָאָד֙ם  גָהֽ י ָבֽ א־ָי֨דֹון רּוִח֤ ֹֽ ה ל אֶמר ְיהָו֗ ֹ֣ ַוּי
ה׃  ים ָׁשָנֽ ה ְוֶעְׂשִר֖ יו ֵמָא֥ ר ְוָה֣יּו ָיָמ֔ ם ְּבַׁשַּג֖ם ֣הּוא ָבָׂש֑ ים ָהֵה֒ם ְוַג֣ם  דְלֹעָל֔ ים ָה֣יּו ָבָאֶר֮ץ ַּבָּיִמ֣ ַהְּנִפִל֞

ִהי֙ם ֶאל־ְּב֣נֹות הָֽ  ֱא אּו ְּבֵנ֤י ָהֽ ר ָיֹב֜ ן ֲאֶׁש֨ ֲחֵרי־ֵכ֗ ם ַאֽ עֹוָל֖ ר ֵמֽ ים ֲאֶׁש֥ ָּמה ַהִּגֹּבִר֛ ם ֵה֧ ְל֖דּו ָלֶה֑ ם ְוָיֽ ָאָד֔
ם׃ י ַהֵּׁשֽ   ַאְנֵׁש֥

פסוקים אלו מעוררים תהיות רבות, מי הם אותם "בני האלהים"? ומדוע כאשר באו בני 
  האלהים אל בנות האדם נולדו מהם ענקים?

 "תורה שלמה" בספר  בזה דבר חדשם, אך אני מצאתי נאמרו בענין זה כמה דרכי
: "מנין שבני קין (שם בתו"ש פרק ה אות י) מדרש, והכי איתא במדרשבשם השמביא 

  יקראו בני אלהים שכך אמרה חוה קניתי איש את אלהים"

: "ויראו בני האלהים, אלו בניו של קין מדרש נוסף (פרק ו אות יג)בתו"ש שם מובא  ועוד
  שהיו נאים ביפין וגבוהים בקומתן",

, לכן שכיון שלא חלה על קין ותולדותיו קללת אדם הראשון ,אלו ניתן לומר ע"פ דברים
  , כמ"ש מקודםו בהם המיתה ההיו גבוהים יותר ונאים יותר, וכנראה גם  לא שלט

  הנפילים

מדוע כאשר באו בני האלהים אל בנות האדם את ענין הנפילים, יתן לבאר נאולי  "זפע
  נולדו הנפילים?(דהיינו בנות שת) 

בני קין בעצמם היו גדולים כנפילים, אלא שהם היו שכנראה  ראה שהטעם לזה, מפנינ 
 שהולידו "בני האלהים", ואילו "הנפילים" הוא כינוי לאותם -נקראים בשם בפני עצמם

ולפ"ז "נפילים" הוא כינוי לאותם שהיו מכלל  ,האדם אך היו גבוהים כאבותיהםבנות מ
  בני האדם אך היו גדולים בגופם, 

, "וגם אחרי כן ם היו בארץ בימים ההם: "הנפיליהכתוב שאמרונראה, שזה הכוונה במה 
ומפרש האב"ע "וטעם אחרי כן, אחר המבול", וכתב הרמב"ן (בפירוש ב') דלדברי 

וידמו להם", ולכן היו מצויים של בני האלהים) -(האב"ע צ"ל "שתהיינה נשי נח מזרעם 
  אחר המבול,  

שכיון שאמר הכתוב שד' גזר כליה על שאלה, כאן להשיב על  "ז נראה שבא הכתובולפ
מבואר שרק נח  ובהמשך ן רוחי באדם לעולם",והאדם, וכמ"ש: "ויאמר ד' לא יד

  ? ייתכן שהיו נפילים אחר המבולא"כ כיצד מן המבול,  ומשפחתו ניצלו

ע"ז ול, גם אחרי המבו דהיינו ,ולזה אמר: "הנפילים היו בארץ בימים ההם וגם אחרי כן"
שאף הכתוב טעם: "אשר יבאו בני האלהים אל בנות האדם וילדו להם", דהיינו, תן ונ

 דבר זה גרם ,זרעו של שתני קין בנתערבו בבמבול, מ"מ, היות ו מתו תולדותיוכל שקין ו
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(וכנראה שגם בנח עצמו ובנשיו היה בהם תערובת של שת,  שיולדו ענקים גם מזרעולכך 
"אשר  נאמרוא"כ מה שעוד ענקים,  גם אחרי המבול היו נולדיםולכן מבני האלהים), 

בני האלהים אל בנות האדם וילדו להם" הוא נתינת טעם לכך שהנפילים היו  ויבא
    גם אחרי כן", בארץ "
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  'פרק ו

  והאדם ייםחעלי הבבריאת  
  

  י פרקים:ראש

האם יש תחיה   תשלח רוחך יבראון  מזמור קד'  "ויצר ד' אלקים..כל חית השדה"
ביאור הענין לפי   דברי הרמב"ן והמלבי"ם- מדריגת הבע"ח הראשונים  לבעלי חיים

הגמרא בשבת   דברי המלבי"ם  דברי הרמח"ל  עוד בענין אופן הבריאה   דרכנו
   התייחסות לדברי חכמי הטבע  עפר מן האדמה  טל תחיה  קנב והמהרש"א

  

  "ויצר ד' אלקים..כל חית השדה"

   חית השדה ואת כל עוף השמים..." "ויצר ד' אלקים מן האדמה כל

 לששת קודם עוד שנוצרו ח"כבר היו בעולם בע בתקופה זו כה, עד שבארנו מה לפי הנה,
 בבריאה שנבראו ח"בע על מדובר אך כאן, טבעה בדרכי נוצרו והם המעשה, ימי

  , המעשה ימי ששת של והשישי החמישי ביום' ד י"ע מיוחדת

 ושל ח"הבע של המחודשת לבריאה הקשורות נקודות כמה בפירוט יותר נבאר כעת
וגם למהותם של אותם בעלי החיים שנבראו בששת ימי בראשית, ויתבאר מה  ,האדם

  ייחודם לעומת הבע"ח שנבראו קודם לכן בדרכי טבע,

  מזמור קד'

   ,תהיליםספר ב 'קד למזמור בהתייחסות להבנת הענין נפתח

 של הסדר לפי מסודרים שהפסוקים ,נראה וכשנתבוננן, העולם תיאורב עוסק זה מזמור
בראשית, וכן מבואר שם בדברי האב"ע והרד"ק, וכ"כ בטפסיר רס"ג  ימי ששת

המזמור של ברכי נפשי השני מרמז למעשה בראשית, כל  ל) "והרי כ220בראשית עמ' (
במדרש שמות רבה מביא ראיה ממזמור זה לכך שהאורה קדמה  וגם יום לפי סדרו",

 לימים  השייכים דברים גם בענין מסויים ומצרף המזמור מרחיב אלא שלפעמים לרקיע,
  המזמור: זה. אחרים

י ֶאת {א} י ַנְפִׁש֗ ְׁשָּת: - ָּבְרִכ֥ ר ָלָבֽ ד ֭הֹוד ְוָהָד֣ ְלָּת ְּמֹא֑ ַהי ָּגַד֣   ְי֫הָו֥ה ְיהָו֣ה ֱא֭
ֶטה {ב} ה: - ֹעֽ ִים ַּכְיִריָעֽ ַמ֗ ה ָׁש֝ ה נֹוֶט֥   ֭אֹור ַּכַּׂשְלָמ֑
יו ַהָּׂשם {ג} ִים עִלּ֫יֹוָת֥ ה ַבַּמ֗ ְמָקֶרֽ ְמַהֵּל֗ ַעל- ַה֥ ים ְרכּו֑בֹו ַהֽ֝   ֽרּוַח: - ַּכְנֵפי- ָעִב֥
ט:  {ד} ֵהֽ ׁש  יו ֵא֣ ָׁשְרָת֗ יו רּו֑חֹות ְמ֝ ה ַמְלָאָכ֣   ֹעֶׂש֣
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ַסד {ה} ֶרץ ַעל- ָיֽ ד: - ֶנ֑יָה ַּבלְמכֹו- ֶא֭ ם ָוֶעֽ ּ֗מֹוט עֹוָל֥   ִּת֝
הֹום ַּכְּל֣בּוׁש ִּכִּסי֑תֹו ַעל  {ו} ַעְמדּו- ְּת֭ ים ַיֽ ִר֗ ִים: - ָה֝   ָמֽ
֣ ְינּו֑סּון ִמן- ִמן {ז} ְת ֗ ֵיָחֵפֽזּון: - ַּגֲעָר֣ ַעְמ   ֥קֹול ַרֽ֝
ִרים ֵיְר֣דּו ְבָק֑עֹות ֶאל {ח} ְדָּת ָלהֶֽ - ַיֲע֣לּו ָה֭ ֗קֹום ֶז֤ה | ָיַס֬   ם: ְמ֝
בּול {ט} ְמָּת ַּבל- ְּגֽ ֲעֹב֑רּון ַּבל- ַׂש֭ ֶרץ: - ַיֽ ׁשּו֗בּון ְלַכּ֥סֹות ָהָאֽ   ְי֝
ים ְיַהֵּלֽכּון:  {י} ִר֗ ין ָה֝ ים ֵּב֥ ְעָיִנים ַּבְּנָחִל֑ ַח ַמ֭ ְמַׁשֵּל֣   ַהֽ

ְׁשקּו ָּכל  {יא} ם: - ַי֭ ים ְצָמָאֽ י ִיְׁשְּב֖רּו ְפָרִא֣   ַחְי֣תֹו ָׂשָד֑
ֵליֶהם עֹוף {יב} ם ִיְּתנּוַהּׁשָ - ֲע֭ ָפאִי֗ ין ֳע֝ ִים ִיְׁשּ֑כֹון ִמֵּב֥   ֽקֹול: - ַמ֣
ֶרץ:  {יג} ע ָהָאֽ י ִּתְׂשַּב֥ ֲעֶׂש֗ י ַמ֝ יו ִמְּפִר֥ ִרים ֵמֲעִלּיֹוָת֑ ה ָה֭   ַמְׁשֶק֣
ֶחם ִמן {יד} ֗ ם ְל֥הֹוִציא ֶל֝ ת ָהָאָד֑ ֵעֶׂשב ַלֲעֹבַד֣ ה ְו֭ יר | ַלְּבֵהָמ֗ יַח ָחִצ֨ ֶרץ: - ַמְצִמ֤   ָהָאֽ
ַבבְוַי֤ יִ  {טו} ח ְלֽ ַבב- ן | ְיַׂשַּמ֬ ֶחם ְלֽ ֶל֗ ֶמן ְו֝ ים ִמָּׁש֑ יל ָּפִנ֣ ד: - ֱא֗נֹוׁש ְלַהְצִה֣   ֱא֥נֹוׁש ִיְסָעֽ
ע:  {טז} ר ָנָטֽ ָב֗נֹון ֲאֶׁש֣ ְרֵז֥י ְל֝ י ְיהָו֑ה ַאֽ ְׂשְּבעּו ֲעֵצ֣   ִי֭
ּה: - ֲאֶׁשר {יז} ים ֵּביָתֽ ה ְּברֹוִׁש֥ ִסיָד֗ ים ְיַקֵּנ֑נּו ֲח֝ ם ִצֳּפִר֣   ָׁש֭
ים:הָ  {יח} ְׁשַפִּנֽ ה ַלֽ ים ַמְחֶס֥ ָלִע֗ ים ְס֝ ְּגֹבִהים ַלְּיֵעִל֑ ים ַה֭   ִר֣
ע ְמבֹוֽאֹו:  {יט} ֶמׁש ָיַד֥ ֗ ים ֶׁש֝ ֵרַח ְלמֹוֲעִד֑ ה ָי֭   ָעָׂש֣
ֶׁשת {כ} ְיָלה ּֽבֹו- ָּתֽ יִהי ָל֑ ֶׁש ִו֣ ׂש ָּכל- ֹח֭ ְרֹמ֗ ַער: - ַחְיתֹו- ִת֝   ָיֽ

ם:  {כא} ל ָאְכָלֽ ׁש ֵמֵא֣ ֶרף ּוְלַבֵּק֖ ים ַלָּט֑ ְּכִפיִרים ֹׁשֲאִג֣   ַה֭
ֶּׁשֶמׁש ֵיָאֵס֑פּון ְוֶאל {כב} ח ַה֭ ם ִיְרָּבֽצּון: - ִּתְזַר֣ עֹוֹנָת֗   ְמ֝
ָד֣תֹו ֲעֵדי {כג} ַלֲעֹב֖ ם ְלָפֳע֑לֹו ְוֽ א ָאָד֣ ֶרב: - ֵיֵצ֣   ָעֽ
ה {כד} ָּלם - ָמֽ ה ֻּכ֭ הָו֗ י | ְיֽ : ַרּ֬בּו ַמֲעֶׂש֨   ֶרץ ִקְנָיֶנֽ ָא֗ ה ָה֝ יָת ָמְלָא֥ ה ָעִׂש֑   ְּבָחְכָמ֣
ם {כה} ִים ָׁשֽ ָד֥ ב ָי֫ ַטּ֗נֹות ִעם- ֶז֤ה | ַהָּי֥ם ָּגדֹול֮ ּוְרַח֪ ר ַחּ֥יֹות ְק֝ ין ִמְסָּפ֑ ֶמׂש ְוֵא֣   ְּגֹדֽלֹות: - ֶר֭
ן ֶזֽה {כו} ְוָיָת֗ ם ֳאִנּ֣יֹות ְיַהֵּל֑כּון ִל֝ ֶחק- ָׁש֭ ְרָּת ְלַׂשֽ   ּֽבֹו: - ָיַצ֥

ת ָאְכָל֣ם ְּבִעּֽתֹו:  ז}{כ י ְיַׂשֵּב֑רּון ָלֵת֖ ָּלם ֵאֶל֣   ֻּכ֭
֗ ִיְׂשְּב֥עּון ֽטֹוב:  {כח} ְד ח ָיֽ֝ ֶהם ִיְלֹק֑טּון ִּתְפַּת֥ ן ָל֭   ִּתֵּת֣
ֶאל {כט} ף ֭רּוָחם ִיְגָו֑עּון ְוֽ ֥לּון ֹּתֵס֣ ָּבֵה֫ ֮ ִיֽ יר ָּפֶני ם ְיׁשּוֽבּון: - ַּתְסִּת֥   ֲעָפָר֥
ח   {ל} ה: ְּתַׁשַּל֣ ׁש ְּפֵנ֣י ֲאָדָמֽ   ֭רּוֲח ִיָּבֵר֑אּון ּ֝וְתַחֵּד֗

יו:  {לא} ח ְיהָו֣ה ְּבַמֲעָׂשֽ י ְכ֣בֹוד ְיהָו֣ה ְלעֹוָל֑ם ִיְׂשַמ֖   ְיִה֤
נּו:  {לב} ֶיֱעָׁשֽ ים ְוֽ ד ִיַּג֖ע ֶּבָהִר֣ ָאֶרץ ַוִּתְרָע֑ יט ָל֭   ַהַּמִּב֣
הַ֣  {לג} ה ֵלא יָרה ַליהָו֣ה ְּבַחָּי֑י ֲאַזְּמָר֖ י: ָאִׁש֣   י ְּבעֹוִדֽ
ה:  {לד} ח ַּביהָוֽ י ֶאְׂשַמ֥ ֹנִכ֗ י ָא֝ יו ִׂשיִח֑ ב ָעָל֣   ֶיֱעַר֣
ּמּו ַחָּטאִ֨  {לה} ְפִׁשי ֶאת- ים | ִמןִיַּת֤ י ַנ֭ ם ָּבְרִכ֣ ים | ֤עֹוד ֵאיָנ֗ ֶרץ ּוְרָׁשִע֤ ּה: - ָהָא֡ ְללּוָיֽ ה ַהֽ   ְיהָו֗

  ימי הבריאהסדר סדר המזמור לפי 

  :במזמור מעיון העולה הסדר זהו

  בריאת האור:  -ב פסוק יום ראשון:
ֶטה {ב} ה..-ֹעֽ  ֭אֹור ַּכַּׂשְלָמ֑

  .בריאת הרקיע ומלאכת המים ו:-: פסוק גיום שני
ה: {ב} ִים ַּכְיִריָעֽ ַמ֗ ה ָׁש֝   ..נֹוֶט֥
יו ַהָּׂשם {ג} ִים עִלּ֫יֹוָת֥ ה ַבַּמ֗ ְמָקֶרֽ ְמַהֵּל֗ ַעל-ַה֥ ים ְרכּו֑בֹו ַהֽ֝   ֽרּוַח: -ַּכְנֵפי-ָעִב֥
ט:  {ד} ֵהֽ ׁש  יו ֵא֣ ָׁשְרָת֗ יו רּו֑חֹות ְמ֝ ה ַמְלָאָכ֣   ֹעֶׂש֣
ַסד {ה} ֶרץ ַעל- ָיֽ ד: - ְמכֹוֶנ֑יָה ַּבל- ֶא֭ ם ָוֶעֽ ּ֗מֹוט עֹוָל֥   ִּת֝
הֹום ַּכְּל֣בּוׁש ִּכִּסי֑תֹו ַעל {ו} ַעְמדּו- ְּת֭ ים ַיֽ ִר֗ ִים"-ָה֝   ָמֽ
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    .היקוות המים ובריאת הצמחים יח:-ז פסוק יום שלישי:
֣ ְינּו֑סּון ִמן-ִמן {ז} ְת ֗ ֵיָחֵפֽזּון: -ַּגֲעָר֣ ַעְמ   ֥קֹול ַרֽ֝
ִרים ֵיְר֣דּו ְבָק֑עֹות ֶאל {ח} ם: -ַיֲע֣לּו ָה֭ ְדָּת ָלֶהֽ ֗קֹום ֶז֤ה | ָיַס֬   ְמ֝
בּול {ט} ְמָּת ַּבל-ְּגֽ ֲעֹב֑רּון ַּבל- ַׂש֭ ֶרץ: -ַיֽ ׁשּו֗בּון ְלַכּ֥סֹות ָהָאֽ   ְי֝
ְעיָ  {י} ַח ַמ֭ ְמַׁשֵּל֣ ים ְיַהֵּלֽכּון: ַהֽ ִר֗ ין ָה֝ ים ֵּב֥   ִנים ַּבְּנָחִל֑

ְׁשקּו ָּכל {יא} ם: - ַי֭ ים ְצָמָאֽ י ִיְׁשְּב֖רּו ְפָרִא֣   ַחְי֣תֹו ָׂשָד֑
ֵליֶהם עֹוף {יב} ם ִיְּתנּו-ֲע֭ ָפאִי֗ ין ֳע֝ ִים ִיְׁשּ֑כֹון ִמֵּב֥   ֽקֹול: -ַהָּׁשַמ֣
עֲ  {יג} י ַמ֝ יו ִמְּפִר֥ ִרים ֵמֲעִלּיֹוָת֑ ה ָה֭ ֶרץ: ַמְׁשֶק֣ ע ָהָאֽ י ִּתְׂשַּב֥   ֶׂש֗
ֶחם ִמן {יד} ֗ ם ְל֥הֹוִציא ֶל֝ ת ָהָאָד֑ ֵעֶׂשב ַלֲעֹבַד֣ ה ְו֭ יר | ַלְּבֵהָמ֗ יַח ָחִצ֨ ֶרץ: -ַמְצִמ֤   ָהָאֽ
ַבב {טו} ח ְלֽ ַבב-ְוַי֤ ִין | ְיַׂשַּמ֬ ֶחם ְלֽ ֶל֗ ֶמן ְו֝ ים ִמָּׁש֑ יל ָּפִנ֣ ד: - ֱא֗נֹוׁש ְלַהְצִה֣   ֱא֥נֹוׁש ִיְסָעֽ
ׂשְ  {טז} ע: ִי֭ ר ָנָטֽ ָב֗נֹון ֲאֶׁש֣ ְרֵז֥י ְל֝ י ְיהָו֑ה ַאֽ   ְּבעּו ֲעֵצ֣
ּה: - ֲאֶׁשר {יז} ים ֵּביָתֽ ה ְּברֹוִׁש֥ ִסיָד֗ ים ְיַקֵּנ֑נּו ֲח֝ ם ִצֳּפִר֣   ָׁש֭
ים {יח} ים: ָהִר֣ ְׁשַפִּנֽ ה ַלֽ ים ַמְחֶס֥ ָלִע֗ ים ְס֝ ְּגֹבִהים ַלְּיֵעִל֑   ַה֭

   .בריאת המאורת כד:-יט פסוק :ייום רביע
ע ְמבֹוֽאֹו:  {יט} ֶמׁש ָיַד֥ ֗ ים ֶׁש֝ ֵרַח ְלמֹוֲעִד֑ ה ָי֭   ָעָׂש֣
ֶׁשת {כ} ְיָלה ּֽבֹו- ָּתֽ יִהי ָל֑ ֶׁש ִו֣ ׂש ָּכל- ֹח֭ ְרֹמ֗ ַער: - ַחְיתֹו- ִת֝   ָיֽ

ם:  {כא} ל ָאְכָלֽ ׁש ֵמֵא֣ ֶרף ּוְלַבֵּק֖ ים ַלָּט֑ ְּכִפיִרים ֹׁשֲאִג֣   ַה֭
ֶּׁשֶמׁש ֵיָאֵס֑פּון ְוֶאל {כב} ח ַה֭ ם ִיְרָּבֽצּון: - ִּתְזַר֣ עֹוֹנָת֗   ְמ֝
ָד֣תֹו ֲעֵדי {כג} ַלֲעֹב֖ ם ְלָפֳע֑לֹו ְוֽ א ָאָד֣ ֶרב: - ֵיֵצ֣   ָעֽ
ה {כד} : - ָמֽ   ֶרץ ִקְנָיֶנֽ ָא֗ ה ָה֝ יָת ָמְלָא֥ ה ָעִׂש֑ ָּלם ְּבָחְכָמ֣ ה ֻּכ֭ הָו֗ י | ְיֽ   ַרּ֬בּו ַמֲעֶׂש֨

  בריאת הדגים והעופות. :כו-כה פסוק יום חמישי:
ם {כה} ִים ָׁשֽ ָד֥ ב ָי֫ ַטּ֗נֹות ִעם- ֶז֤ה | ַהָּי֥ם ָּגדֹול֮ ּוְרַח֪ ר ַחּ֥יֹות ְק֝ ין ִמְסָּפ֑ ֶמׂש ְוֵא֣   ְּגֹדֽלֹות: - ֶר֭
ן ֶזֽה {כו} ְוָיָת֗ ם ֳאִנּ֣יֹות ְיַהֵּל֑כּון ִל֝ ֶחק- ָׁש֭ ְרָּת ְלַׂשֽ   ּֽבֹו: - ָיַצ֥

  ל היצורים החיים.כ: שייך לל-כז פסוק כללי:
ת ָאְכָל֣ם ְּבִעּֽתֹו:  {כז} י ְיַׂשֵּב֑רּון ָלֵת֖ ָּלם ֵאֶל֣   ֻּכ֭
֗ ִיְׂשְּב֥עּון ֽטֹוב:  {כח} ְד ח ָיֽ֝ ֶהם ִיְלֹק֑טּון ִּתְפַּת֥ ן ָל֭   ִּתֵּת֣
ֶאל {כט} ף ֭רּוָחם ִיְגָו֑עּון ְוֽ ֥לּון ֹּתֵס֣ ָּבֵה֫ ֮ ִיֽ יר ָּפֶני ם ְיׁשּוֽבּון: - ַּתְסִּת֥   ֲעָפָר֥
ח  {ל} ה:  ְּתַׁשַּל֣ ׁש ְּפֵנ֣י ֲאָדָמֽ   ֭רּוֲח ִיָּבֵר֑אּון ּ֝וְתַחֵּד֗

  והאדם חיות הארץהעדר איזכור בריאת 

נראה עובדה מפליאה, אין שום חלק במזמור שמיוחד לבריאת האדם ובע"ח  כשנתבונן
היבשתיים, הם הוזכרו אמנם אגב דברים אחרים, אך אין שום חלק במזמור שמיוחד 

   להם,

: "שכשהשלים לבאר נבראי וכתב(פסוק כד) הרד"ק וראיתי שכבר התיחס לענין זה 
- אורות, לפיכך חתם בהם בזה הפסוק (היבשה, שנתגלגלו זכרם עם זכר הצמחים והמ

  "מה רבו מעשיך")

הנה כבר נגררו לו החיים הארציים בספר הכוזרי (מאמר חמישי סעי' י): "וכעי"ז כתב 
כן בזכר המאורות, ונגרר עימהם זכר האדם, ולא נשאר לו כולם בזכר הנהרות, ואחר 

  "אלא זכר החיים אשר במים
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להזכיר את נבראי היבשה, כיון שהם כבר  מדברי הרד"ק והכוזרי משמע, שלא היה צורך
  כשנזכרו הנהרות והמאורות, הוזכרו בדרך אגב 

  אך לכאו' הדבר עדיין קשה, מדוע לא נתייחד להם חלק מיוחד במזמור?

  לח רוחך יבראוןתש

 תוסף יבהלוןפניך  תסתירל): "-ם אלו (כטפסוקי שנינתבונן בכאשר  יובן שהענין ונראה
   ה"אדמ פני ותחדש יבראוןחך רותשלח ישובון:  עפרם ואל יגועוןרוחם 

 ן"?יבראו רוחך תשלח" הפירוש מהו

 המתים,פסוקים אלו מדברים על תחיית ש ע"פ הפשט נראהבזה, כי  התקשו המפרשים
ת המתים ותחיאן מדובר על כלל הבע"ח, הרי כ רש"י, אך הדבר קשה, כישם פירש  וכך

  ד?אינה שייכת אלא באדם בלב

אלא  (וכמו שפירש רש"י), המתים לתחייתאכן הכוונה כאן שהרד"ק והמצודות פירשו, 
ם, מ"מ החיי בעלי כלל על מדברים לכן שקודם שהפסוקים אףשהם הוסיפו לבאר, ש

ורק אצלו שייך ענין תחית הנבראים,  עיקר שהואהאדם בלבד,  על רק נאמר זה סוקפ
  המתים,

 כוונת הפסוקאלא  ,אומנם יש מפרשים שפירשו שאין הכוונה כאן על תחיית המתיםאך 
 ק, מלבי"ם,רד"ע, בזה באב" ים, עי'חדש ח"בע נולדיםע"ח ותחתיהם במתים  הזמן שכל

  אין פסוקים אלו מדברים כלל על שעת הבריאה,  ,ומ"מ לפי כל הפירושים שנאמרו בזה

 זמן על יםמדברהללו  הפסוקיםממש, ו כפשוטם הדברים את פרשנראה, שיש ל אמנם
  , מזמור קד'כל על פי נושא זה מסודר הרי ש ,הבריאה

דשה ח בריאה התרחשה בששת ימי בראשית, ע"פ דרכנו , שהרי את העניןויש לבאר 
זה מה שמבואר נראה שהאדם בבריאה חדשה ומיוחדת, וו בעלי החיים ונוצר בהו

  "תוסף רוחם יגועון ואל עפרם ישובון, תשלח רוחך יבראון ותחדש פני אדמה",  בפסוקים:

היה כעין תחיית המתים, דהיינו, הזה שאופן הבריאה , יצא לנו דבר חדשעפ"ז ו
אותם א בר ,לעפרםשחזרו  ואחרבני האדם שהיו אז בעולם, מתו בע"ח ו מתחלהש

 החמישי ביום היהודבר זה המתים,  תחיית כעין להםונעשה מחדש מעפרם,  ה"הקב
ם והאד החיים בעלי בריאת את כאן תאראכן מ שהפסוק נמצאלבריאה, ו והשישי

 שהיתה בששת ימי בראשית,

ח המהלכים רק בבע" לא היתה בדגים שבים, אלאשבריאה זו מהפסוק, ואומנם נראה 
מסיים הפסוק "ותחדש פני אדמה", להורות שבריאה זו היתה רק , ולכן על היבשה

   בבע"ח שעל פני האדמה, ולא בדגים שבים,

  תחיה לבעלי חייםהאם יש 
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 המתים חייתומתמיה לומר שיהיה ת חדש דבר יש להתפלא, כי זה נראה לכאורה אומנם
  ושיבראו מחדש? ח"לבע

, ואלו דברי לבע"ח לעתיד לבאאף יותר מזה מצאנו, שיש סוברים שיש תחיה  אומנםו
נלענ"ד שלעתיד לבא יחיו גם : "וואלי תלמיד הרמח"ל (כתבים ח"א עמ' שסו')רמ"ד ה

 והכלרוח בו,  אשר לכל הכללי העולם תיקון כי הוא, והטעם, הבע"ח שאינם מדברים
 כמה אחת על שיהיו אלאהחיבור,  בעולם יחיו הפירוד בעולם מתו ואםשו, לשר ישוב

 לי שיש והרמזהבריאה,  כשעת רוחניים כולם יהיו כימבראשונה,  שלמים יותר וכמה
 בו שדרשו פ"ואעלבהמות,  רמז והנבלות יקומון נבלתי מתיך יחיוהכתוב ממ"ש  מן בזה

 משגיאות וישמרנו עיננו את יאיר והוא האמת יודע לתורה, והש"י פנים שבעיםרז"ל 
 ,אכי"ר"

 - וואלי ד"הרמ מדברי מ"מ זה מתבאראמנם גם אם נאמר שאין תחיה לבע"ח לע"ל, ו
 אחת על שיהיו" וכלשונו מיוחדת, ורוחניות שלימות ח"לבע היתה הבריאה שבשעת

ובשביל זה  ",הבריאה כשעת רוחניים כולם יהיו כי, מבראשונה שלמים יותר וכמה כמה
   ודאי צריך בריאה מיוחדת, ובזה לא אשכחן מאן דפליג,

אלמלי לא למות כלל, ש לי החים היו ראוייםבעש ,משמע המדרשדברי גם, שיש לציין 
גם, " ותתן גם לאישה":הפסוק " לע יט ה)( וכן איתא בב"ר שאכלו גם הם מעץ הדעת,

שמעו לה חוץ מעוף אחד ושמו רבוי, האכילה את הבהמה ואת החיה ואת העופות, הכל 
  וכחול ארבה ימים", כתיב, הדא הוא דחול

 ניתנת אינה הבריאה בעתלבע"ח  שהיתה מיוחדת מדריגהאותה ש ודאיזה הנה ו 
 בכדי ח"הבע אותםשל  ונדרש עבור זה בריאה חדשה, הרגילים הטבע בדרכי להשגה

  , מיוחדות סגולות את אותם בהם שיהיו

  ,בעת הבריאה הבע"חל ש נוספים בקשר למעלתםנביא כאן מקורות ו

  והמלבי"ם דברי הרמב"ן- מדריגת הבע"ח הראשונים

 המצוות קיום בעת ישראל ארץ תהיה כי" :)ו כו ויקרא(הרמב"ן בפרשת בחוקותי  כתב
, אדם ממית ורמש חיה אין ,הראשון אדם של חטאו קודם מתחילתו העולם היה כאשר

 יאכל כבקר ואריה תרעינה ודוב ופרה וכן, פתן חור על יונק ושעשע הכתוב שאמר וזה
 טרף להיות עליו נגזר כי אדם של חטאו מפני רק הרעות בחיות הטרף היה לא כי, תבן

 עולם של בבריאתו והנה ...כידוע זו את זו לטרוף גם מהם הטבעי הטרף והושם לשיניהם
 ולכל השמים עוף ולכל הארץ חית ולכל דכתיב, לאכלה העשב להם שנתן בחיות נאמר
 כי ,כן ויהי הכתוב ואמר, לאכלה עשב ירק כל את חיה נפש בו אשר הארץ על רומש

 כאשר הממית החטא מפני לטרוף למדו כך ואחר לעד בהם הושם אשר הטבע הוא
 הטבע על ויעמדו מנהגם רעת תשבת השלימות על ישראל ארץ ובהמת ..פירשתי
  .."בריאתם בעת בהם הושם אשר הראשון
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ומבואר שבעת הבריאה לא נתן לחיות הטורפות ": )פרק א פסוק כטב"ים (וכ"כ המל
רשות לטרוף בע"ח ולאכלו, כן לא אכלו אז פירות רק התבן והקש שזה מקלקולי 

החטא, וע"כ לעתיד שיתוקן העולם אריה כבקר יאכל תבן, וכן לא הותר לאדם לאכול 
ורפות אל הבשר והאדם בשר, שכ"ז נעשה אחר החטא נשתלה תאוה לחיות הט

  ",מכללם

  ביאור הענין לפי דרכנו

  , דרכנו לפי העניןאת  להתאים וסיף ונשנה מעט בדברים ע"מנ אנו

כמו בימינו,  רגילים ח"בע היו ששת ימי בראשית, קודםשהיו  לי החייםבע לפי דרכנו,
של ששת ימי בראשית  השישי ביום שנבראו ח"בע אותם אך, אלו את אלו טורפים היוו

 מתחילה בהם התגלו ולא גדולה ובשלימות מתוקנת בצורה נבראוכי הם , לא היו כך
 הטבע בהם להתגבר התחיל עדן מגן שגורשו ולאחר החטא לאחר ורק, אלו צדדים
, המזון בענין ביטוי לידי בא זה דבר, רגילים ח"בע כשאר להיות והפכושבהם,  הנמוך

שבהם  הגס הטבע יותר בהם התגבר הזמן במשך אך, עשב רק אוכלים היו שמתחילה
הרוחני  הטבע שוב בהםויתגלה  יתגבר לבוא לעתיד אך, בשר אוכלי להיות הפכוהם ו

  ,עשב אלא אוכלים יהיו לא ושוב ,הימים בששת בו שנבראו

 ורק, עשב אוכלים היו עדיין ,עדן מגןשעמו  ח"והבע האדם שגורשו לאחר אףש וייתכן,
 החיים אורך לגבי שמצאנו וכמו, והגס הנמוך הטבע בהם יותר ויותר נתגבר הזמן במשך

 שנתרחקו ככל ואילך ומשם, רבות שנים חי ע"מג אדם שיצא לאחר שאף, וזרעו אדם של
   ,יותר ויותר החיים שנות נתקצרו הדורות

   עוד בענין אופן הבריאה 

ה צורך לברוא את האדם הי, מה פשר כל הענין הזה, מדוע ואמנם לכאורה יש לשאול
הרי באותה מידה, היה אפשר  יצורים קודמים? משרידים של ובע"ח מחדש דוקא 

להשאיר היצורים הקודמים על מתכונתם ורק להקנות להם תוספת מעלה, או לחילופין 
   היה אפשר לברוא בריות חדשות לגמרי?

 החרבה של המצב הקודם י"עם, עולל הבריאה סדר הוא כך שבאמתהתשובה לזה, 
, וזהו גם הענין של של המצב הקודםובניה של מצב חדש ומעולה יותר מתוך השרידים 

  תחית המתים, וכמו שנבאר בסמוך,

  דברי הרמח"ל

מדת דינו  הרמח"ל בספר דרך ד' (פרק שלישי ט): "ואולם מלבד כל זאת גזרה כתב
אל השלמות עודם בצורה האדם ולא העולם מעתה להגיע  יתברך שמו שלא יוכל לא

אלא יצטרך להם בהכרח עבור מעבר  שנתקלקלה, דהיינו הצורה שיש להם עכשיו..
ההפסד דהיינו המיתה לאדם וההפסד לכל שאר ההוים שנתקלקלו עמו, ולא תוכל 

הנשמה לזכך הגוף אלא לאחר שתצא ממנו תחילה וימות הגוף ויפסד ואז יחזור ויבנה 
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ותזככהו, וכן העולם כולו יתחרב מצורתו של עתה וישוב בנין חדש ותכנס בו הנשמה 
  ויכנס בצורה אחרת ראויה לשלמות, ועל כן נגזר על האדם שימות ויחזור ויחיה.."

  דברי המלבי"ם 

כי לפני התחיי' בהכרח ישוב העפר על הארץ ויתבלה " כתב המלבי"ם (יחזקאל לז, א):
מעולה מן הראשון, ככל דבר שהעדר הגוף הראשון לגמרי, ואז יצמח מן העפר גוף חדש 

קודם להויה, ולא יעשה האפרוח עד בלות הביצה, והחטה אחר בלות הגרעין בעפר, ורק 
  "עצם אחד שמו לוז ממנו יצמח בצירוף העפר הבלוי בנין חדש

  והמהרש"א הגמרא בשבת קנב

אמר רב מרי עתידים צדיקים דהוו מובא מעשה מופלא: "(קנב:) בגמרא במסכת שבת 
חופרים) דהוו קפלי -פרא, דכתיב וישוב העפר על הארץ כשהיה, הנהו קפולאי (ע

אתו ואמרו ליה לרב (שהיה קבור שם), בארעא דרב נחמן, נחר בהו רב אחאי בר יאשיה 
 ,אנא אחאי בר יאשיה ,אמר ליה ,מאן ניהו מר ,אתא ואמר ליה ,נחמן נחר בן גברא

א"ל  ,א"ל ומני מרי דלא ידענא ליה ,א"ל ולאו אמר רב מרי עתידי צדיקי דהוו עפרא
אמר ליה דאקרייך קהלת לא אקרייך  ,והא קרא כתיב וישוב העפר על הארץ כשהיה

ורקב עצמות קנאה כל מי שיש לו קנאה בלבו עצמותיו מרקיבים כל שאין  בדכתי ,משלי
אמר ליה ליקום  ,ששיה חזייה דאית ביה מששאג ,לו קנאה בלבו אין עצמותיו מרקיבים

דכתיב וידעתם כי  ,אמר ליה גלית אדעתך דאפילו נביאי לא קרית ,מר לגוויה דביתא
א"ל ההוא  ,א"ל והכתיב כי עפר אתה ואל עפר תשוב ,אני ה' בפתחי את קברותיכם

  "שעה אחת קודם תחיית המתים

כרחים לחזור לעפרם קודם תחיית ומתבאר מתוך דברי הגמרא, דאפילו צדיקים יהיו מו
המתים, וכתב שם המהרש"א בטעם הדבר: "והטעם בו, כדי שיהיה נברא יש מאין כמו 

  שנברא בז' ימי בראשית"

 -ימי בראשית ותחית המתיםומדברי המהרש"א הללו למדנו, שהבריאה שהיתה בששת 
  ,הכל ענין אחד

  טל תחיה

שת ימי בראשית ובין תחית המתים, נראה שיש למצוא הקבלה נוספת בין הבריאה שבש
"וייצר ד'  :ומיד אח"כ, "ואד יעלה מן הארץ והשקה את כל פני האדמה" :בפסוק נאמר

: "ואד יעלה. לענין ברייתו של אדם העלה התהום רש"ישם , ופירש אלקים את האדם"
ן מים ואח"כ לש את העיסה אף כאן והשקה תוהשקה עננים לשרות עפר, כגבל זה שנו

כאשה  ,אמר רבי יוסי בן קצרתהע"פ דברי המדרש (ב"ר יד, א): " וזהואח"כ וייצר", 
ואד יעלה  ,, והגבהת חלתה מבנתיים, כך בתחלההזאת שהיא משקשקת עיסתה במים

  "וייצר ה' אלהים וגו' ,ואחר כךמן הארץ וגו' 

שהוא  ת הגשם ובין בריאת האדם באופן נוסף,לבאר את הקשר שבין יריד ונראה שיש
  כעין תחית המתים,
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 מבואר בחז"ל בכמה דוכתי (שבת פח: חגיגה יב:) שתחית המתים תהיה ע"י טלדהנה, 
 , ודרשו כן מהפסוק: "גשם נדבות תניף"מיוחד, "טל שעתיד הקב"ה להחיות בו מתים

  ,אלקים, נחלתך ונלאה אתה כוננת"

 לאדם הראשון כעין תחית המתים, וכךם שע"י גשם זה נעשה גראה שיש לומר עפ"ז נ
  היה אופן בריאתו,

  עפר מן האדמה

  בפסוק נאמר "וייצר ד' אלקים את האדם עפר מן האדמה"

  ?ממש מאדמה ה לדברינו, כי משמע מכאן שהאדם נוצרריתיש ספסוק זה מלכאורה 

תב בר כרץ, וכמו שכאומנם באמת אין מכאן קושיא, כי לשון עפר אינו דוקא עפר הא

באבן משה (מהדו"ת מאמר ג עמ' קס): "כי עפר הוראתו אך על דבר הדק בתכלית וכן 

ואשליך את עפרו וכו' וכן  פראמר על עגל הזהב ואכות אותו טחון היטב עד אשר דק לע

  עפרות זהב לו"

, אלא משרידים של אדם קדמון, ממש נברא מאדמה אה, שאין הכוונה שהאדםוא"כ נר

  שנרקב לחלוטין עד שנעשה לעפר, 

ואדרבה, נראה שבזה מיושב יותר, כי המפרשים התקשו בכפל הלשון "עפר מן 

   האדמה", דלכאורה הוא היינו הך, ולדברינו ניחא,

גם אין ראיה שהיה עשוי מאדמה ממה שנקרא "אדם", כי יש לפרש זאת כמ"ש בספר 
דף ה:)  שעיקר שם "אדם", הוא מצד היותו שר האדמה ואיש אבן משה (מהדו"ק 

האדמה, וז"ל: "לכן הנראה כי שם אדם הוא כמו שר האדמה... כמו כן כאן שמו אדם 
  באשר הוא המושל ואיש האדמה", 

  

ואמנם בבריאת הבע"ח כתוב "ויצר מן האדמה", ולא כתוב "עפר מן האדמה", נראה 

כנראה שרידי ם נבראו משרידי בע"ח קדומים, אך החיי-אף שגם בעלישהטעם לזה, כי 

אותם בע"ח לא נתכלו לגמרי ולא הפכו להיות כעפר, (אולי נשאר מהם השלד או 

ואולי אדם התכלו לגמרי עד שהפכו לעפר, חלקים אחרים), ואילו השרידים מהם נוצר ה

קודמת, וחלט להויה ההיה זה מפני יתרון מעלתו, שהיה מוכרח בגלל זה להיות ביטול מ

  משא"כ בבע"ח

  התייחסות לדברי חכמי הטבע
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ע"פ הדברים שביארנו בפרק זה, נראה שאין להתפלא, על כך שחכמי הטבע מוצאים 

 עםבע"ח שבזמננו כחות המעידים על קשר ודמיון  לבבע"ח שבימינו סימנים שונים והו

רנו אבע"ח מתקופות קדומות, (ההוכחות הן ממבנה הגוף, ומהד.נ.א), כי לפי כל מה שבי

משרידי בע"ח בפרק זה, הרי גם האדם ובעלי החיים שנבראו ביום השישי נבראו 

  תחית המתים,קדומים, באופן שהוא כעין 
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  'פרק ז

  עזר כנגדו

ֹו  יח  ה־ּל֥ ֱעׂשֶ ֹו ֶאֽ ם ְלַבּד֑ ָאָד֖ ים לֹא־֛טֹוב ֱה֥יֹות ָהֽ ה ֱאלִֹה֔ אֶמ֙ר ְיהָו֣ ַוּיֹ֨

ֹו׃  ֶנְגּדֽ ֶזר ּכְ ֶד֙ה  יט ֵע֖ ָ ת ַהׂשּ ֤ ל־ַחּיַ ה ּכָ ֲאָדָמ֗ ים ִמן־ָהֽ ה ֱאלִֹה֜ ֶצ֩ר ְיהָו֨ ַוּיִ

ְקָרא־ל֑  ם ִלְר֖אֹות ַמה־ּיִ ָאָד֔ ֵב֙א ֶאל־ָה֣ ִים ַוּיָ ַמ֔ ָ ל־֣עֹוף ַהׁשּ ֹו ְוֵאת֙ ּכָ

ֽמֹו׃  ה ֥הּוא ׁשְ ֖ ֶפׁש ַחּיָ ם ֶנ֥ ָאָד֛ ר ִיְקָרא־֧לֹו ָהֽ א  כ ְוכֹ֩ל ֲאׁשֶ֨ ְקָר֨ ַוּיִ

ה  ֶד֑ ָ ת ַהׂשּ ֣ ל ַחּיַ ִים ּוְלכֹ֖ ַמ֔ ָ ֵהָמ֙ה ּוְל֣עֹוף ַהׁשּ ֗מֹות ְלָכל־ַהּבְ ם ׁשֵ ָאָד֜ ָהֽ

ֹו׃  ֶנְגּדֽ ֶזר ּכְ א ֵע֖ א־ָמָצ֥ ם לֹֽ ים ׀ ּתַ  כאּוְלָאָד֕ ה ֱאלִֹה֧ ֩ל ְיהָו֨ ּפֵ ה ַוּיַ ָמ֛ ְרּדֵ

ה׃  ְחּתֶּֽנָ ֖ר ּתַ ׂשָ ר ּבָ ְסּגֹ֥ יו ַוּיִ ְלעָֹת֔ ח ַאַחת֙ ִמּצַ ֗ ּקַ ֑ן ַוּיִ יׁשָ ם ַוּיִ ָאָד֖  כב ַעל־ָהֽ

ה  ָ֑ ם ְלִאׁשּ ָאָד֖ ח ִמן־ָהֽ ר־ָלַק֥ ע ֲאׁשֶ ָל֛ ת־ַהּצֵ ים ׀ ֶאֽ ה ֱאלִֹה֧ ֶב֩ן ְיהָו֨ ַוּיִ

ם׃  ָאָדֽ את ַהפַּ֗  כגַוְיִבֶאָ֖ה ֶאל־ָהֽ ָאָדם֒◌ זֹ֣ י ַוּיֹאֶמ֮ר ָהֽ ֲעָצַמ֔ ֶצם ֵמֽ ַעם ֶע֚

את׃  ְקָחה־ּזֹֽ ֥י ֵמִא֖יׁש ֻלֽ ה ּכִ ָ֔ א ִאׁשּ ֵר֣ י ְלזֹאת֙ ִיּקָ ִר֑ ׂשָ ֖ר ִמּבְ  כד ּוָבׂשָ

ֹו ְוָה֖יּו  ּת֔ ִאׁשְ ק ּבְ ֹו ְוָדַב֣ יׁש ֶאת־ָאִב֖יו ְוֶאת־ִאּמ֑ ֲעָזב־ִא֔ ֽ ֙ן יַ ַעל־ּכֵ

ד׃ ֥ר ֶאָחֽ   ְלָבׂשָ

  

  ראשי פרקים:

   אופן בריאת האשה  נבראו בעלי החיים מתחילה בזכר ונקבה? האם  נפש חיה
   התייחסות לדברי חכמי הטבע

  
  נפש חיה

  "וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו"

  על מי חוזר הביטוי "נפש חיה"?לא מובן לשון הפסוק אינו ברור, 
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הוא שמו לעולם",  ,כל נפש חיה אשר יקרא לו האדם שם ,סרסהו ופרשהו"כתב רש"י: 
  "אשר יקרא לו האדם לנפש חיה", שפירושו כמו ל ,האב"עכעי"ז כתב ו

הרמב"ן כתב "..והכוונה לומר כי האדם נפש חיה, כמו שאמר ויהי האדם לנפש  מנםא
חיה, וכל מין שיקראנו האדם בשמו ויאמר בו שהוא נפש חיה כמותו הוא יהיה שמו 

  ,יה כשמו"יהיה לו לעזר כנגדו, והוא קרא לכולן ולא מצא לעצמו עזר שיקרא נפש חו

 "נפש חיה"הביטוי ש, בחלק ג' פרק ב') לעיל(פירשנו ש מהלפרש הענין לפי  ונראה שיש 
 קיימת רקה תהיו מעלה שוז ,פירוש תולדות יצחק)הבאנו שכ"כ ב(ו מורה על הנצחיות

דוקא שהם נבראו בשלימות גדולה (ולכן  ,באותם בע"ח שנבראו בששת ימי בראשית
וכבר הבאנו לעיל מדברי הב"ר, שגם הבע"ח אכלו היו מועמדים להיות לו לעזר),  הם

   , הדעת ואלמלי כן היו מתקיימים לעולם מעץ

בהם  היהש אלומ , שכל אותם שבאו לפני האדם היוהיאהכתוב  כוונתשלפ"ז נראה, 
קרא  האדםו ,"נפש חיה"-בונקראים  היושכבר היה להם שם כללי ש פירושוו, נפש חיה

 רא לו האדם נפש חיה הוא שמו", ר"ל"וכל אשר יק וזה הפירוש להם בשמות פרטיים,
שיקרא להם שמות היו רק מאותם בע"ח הנקראים ע"מ שכל אותם שנזדמנו לפני האדם 

   "נפש חיה",

 דהיינוהרמב"ן,  וכמ"שיטוי "נפש חיה" חוזר גם על האדם הבבאמת ש ,נראהאומנם 
שאותו האדם המיוחד שהיה בו נפש חיה הוא קרא שמות לאותם בע"ח שהם כמותו 

  , "נפש חיה"

  האם נבראו בעלי החיים מתחילה בזכר ונקבה?

אם בע"ח שנבראו בששת ימי המעשה נבראו זכר ונקבה או לא, כי לפמ"ש הויש לעיין 
א"כ אפשר שלא נבראו החטא, ו אלמלימעותדים למות הבע"ח היו ש ברור לעיל לא

   בתחילה בזכר ונקבה,

באופן שיוכל לאדם חלק מהמפרשים החיות נבראו מתחילה שיהיו לעזר לדברי הנה, ו
אפשרי,  אין זהבתור נסיון להראות ששהיה זה האדם להזדווג איתם ולהוליד מהם, אם 

כדברי הרמב"ן, ולפי"ז לעזר ואדם אם יבחר בהם ל ואם משום שישתנו להיות דומים
  לכאו' לא נבראו אלא נקבות, אלא שמדברי חז"ל נראה שהנחש היה ממין זכר, וצ"ע, 

  ,שגם בע"ח נבראו זכר ונקבה אך מ"מ בדברי המפרשים מבואר

  אופן בריאת האשה

: ויבן ד' "ויפל ד' אלקים תרדמה על האדם ויישן ויקח אחת מצלעותיו ויסגר בשר תחתנה
  אלקים את הצלע אשר לקח מן האדם לאשה ויבאה אל האדם"
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כל הדברים כמשמעם, מדובר כאן על בריאת האשה שנבראה מאדם הראשון ש נראה
לא  אומנםביום השישי של ששת ימי המעשה, והכתוב אכן מתאר את אופן בריאתה (

  ), כיצד בדיוק היה אופן הבריאה המדויקהצלע, ו היא מה נתבאר בכתוב

היה ג"כ  ,קודם לששת ימי המעשהשאדם שנוצר בבריאה הטבעית בודאי שגם ב אמנםו
   שהיתה בריאה מיוחדת, , משא"כ ביצירה זו,זכר ונקבה, אך יצירתם היתה בדרך טבעית

  התייחסות לדברי חכמי הטבע

לדברי חכמי הטבע, היפרדות המינים לזכר ונקבה, נעשתה כנראה בשלב מוקדם מאוד 
(אם כי אין ידוע מתי), ומשם ואילך נמשך הדבר אצל רוב בעלי החיים הרב בהתפחות 

ודם לששת קהיתה ש זה נכון לגבי הבריאהתאיים, אומנם עפ"י מה שביארנו, הרי כל 
בששת ימי המעשה היתה בריאה חדשה, ובה נברא תחילה האדם,  ימי בראשית, אך

  בבריאה מיוחדת,  והכל היה ומצלעו נבראת האשה 

  

  

  

  נספחים
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  הבדלה בין מים למים ואפקט החממה

ענין זה שייך לפרק ג' בענין הרקיע המבדיל בין מים למים, אף שמצד פשוטו של מקרא 
שהוא דבר נכון ע"פ דברי  נראה עיקר כמו שכתבנו בפנים, מ"מ נוסיף כאן גם ענין זה,

  חלק מהמפרשים,

כי אמרו ויבדל בין המים  לדעתוממה שאתה צריך " כתב הרמב"ם במו"נ (ח"ב פרק ל):
אלא פירושו אינה הבדלה במקום, שנעשה זה למעלה וזה למטה וטבעם אחיד, ו' וג

ועשה מקצת אותו אשר  בצורה, בדיל ביניהם ההבדלה הטבעית כלומרשהוא ה
קראו תחילה מים דבר אחר בצורה טבעית שהלבישו, ועשה מקצתו בצורה אחרת והם 

  .." עכ"ל, המים הללו

דברים אלו כתב גם הר"ן בפירושו, אך הוא הוסיף ע"ז עוד, שהרקיע הוא זה  כעין
המחדש הבדל זה: "..אבל ענינו אצלי שיהיה טבע זה הרקיע מחדש הבדל בעצם וצורה 

בין המים שמתחתיו למים אשר מעליו ושיקנה לכל אחד מהם צורה מיוחדת..", (לפי 
שו באמצע המים, וזה מתאר את דברים אלו, נראה שיש לפרש, ש"בתוך המים" פירו

היות הרקיע חוצץ בין מים למים, ואילו מש"כ "ויהי מבדיל בין מים למים" מתאר את 
  היות הרקיע גורם לשינוי הצורה בין שני המימות),  

נראה שניתן לזהות דברים אלו עם התופעה הקרויה "אפקט החממה", "אפקט 
ספירה, ובכך מתאפשר למי החממה" הוא הדבר שמאפשר את שמירת החום באטמו

הים להשאר במצב נוזלי ולהתאדות, אלמלי כן היו כל המים בכדוה"א קופאים, 
האטמוספירה היא שגורמת לשמירת החום ובכך גם גורמת להבדלה בין מים למים, 

  דהיינו שעי"ז מתאפשר שמי הים יוכלו להתאדות. 

רת יערך "אטמוספ(ויקיפדיה החממה" מתוך  נביא כאן את ההסבר של ענין "אפקט
אחרים,  גזיםו חמצני-פחמן דואפקט החממה נובע מכך שאדי מים, " :כדור הארץ")

, אינם מאפשרים לחום הנפלט מן כדור הארץהעוטפת את  אטמוספירהשמצויים ב
באופן המזכיר  -האדמה להמשיך אל החלל החיצון, אלא מקרינים את החום בחזרה 

 -חקלאית (אם כי שם שמירת האוויר החם ליד הקרקע היא האפקט העיקרי)  חממה
בהיעדר תופעה זו ושומרים בכך על טמפרטורה נוחה לקיום החיים בכדור הארץ. 
, לכן אפקט החממה הוא הייתה הטמפרטורה על פני כדור הארץ יורדת לקיפאון

.ארץתנאי חשוב ביותר לקיום החיים על פני כדור ה

  גאות המים

הזכרנו את מדרש פרקי דר"א, שם מסופר כיצד עלו ההרים ועי"ז נקוו בחלק ב' פרק ד' 
מיד נתגאו המים ועלו לכסות הארץ " המים בים, כעת נביא משם את המשך הדברים:

כבתחלה, עד שגער בהם הקב"ה וכבשן, ונתנן תחת כפות רגליו, ומדדן בשעלו, שלא 
ועשה חול גבול לים, כאדם שהוא עושה גדר לכרמו, וכשהן עולין  להוסיף ולא לגרוע
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האותי לא תיראו נאם ד' אם מפני ורואין את החול לפניהם, חוזרין לאחוריהם, שנאמר 
  עכ"ל. לא תחילו אשר שמתי חול גבול לים"

נתגאו המים ועלו "המדרש נתאר מציאות מעניינת, שאף לאחר שנוצרה היבשה מ"מ 
  , האם ניתן להבין מה יכול לגרום לכך שהמים יתגאו?"להלכסות הארץ כבתח

כבר הזכרנו לעיל, שהסיבה העיקרית הגורמת בד"כ לעליית מפלס פני הים היא 
 ,נפח המים גדל התחממות כדוה"א, דבר זה גורם לשני דברים, א', הפשרת קרחונים, ב',

   ,כי כל חומר מתפשט כאשר הטמפרטורה שלו עולה

  אלו בכדי להסביר את פשרה של תופעת גאות המים,נראה שיש בתופעות 

ואכן, ע"פ חכמי הטבע, במשך הזמן היו בכדוה"א שינויי אקלים רבים שכללו תקופות 
שונות, היו תקופות קרח שבהם היה מפלס המים נמוך, אך היו תקופות שבהם היה 

ו: המפלס גבוה, ונראה שיש מקום לראות את דברי המדרש כמרמזים על תהליכים אל
ונתנן תחת  מיד נתגאו המים ועלו לכסות הארץ כבתחלה, עד שגער בהם הקב"ה וכבשן"

  ". כפות רגליו, ומדדן בשעלו, שלא להוסיף ולא לגרוע

  נדידת היבשות

, נביא שוב כיון שהזכרנו את דברי הפדר"א א"א שלא להתייחס לענין נדידת היבשות
כבקעה, והיו המים מכסים על פני כל בשלישי היתה הארץ מישור את לשון הפדר"א: "

ההרים עלו מקצות הארץ יקוו המים,  -הארץ. וכשיצא הדיבור מפי הגבורה
והגבעות, ונתפזרו על פני כל הארץ, ונעשים עמקים על תוכה של ארץ, 

  עכ"ל, .".ולמקוה המים קרא ימים - שנאמר ונתגלגלו המים ונקוו לעמקים,

אך אולי , "על פני כל הארץ וענין זה של "נתפזרמפרשי הפרדר"א התקשו להבין מהו 
  נוכל להעזר כאן בדברי חכמי הטבע, 

ויקיפ' ע' "נדידת מתוך ( נביא כאן מעט מדברי חכמי הטבע בענין נדידת היבשות
היבשה נתבקעה  ,פנגיאההיבשות"): היבשות היו פעם מכונסות יחד ליבשה אחת בשם 

ראשית היווצרות האוקיינוס היא בביקוע של . .ונקרעה ונפרדה ליבשות שונות.
  ע"כ. ".., כמו הביקוע הנוכחי של אפריקהיבשת קיימת

  קד מזמור תהיליםהיווצרות היבשה והים ע"פ 

בראשית,  ימי ששת סדר פ"ע ומסודר, העולםבתיאור בריאת  עוסק בתהילים' קד מזמור
    שנוכל לפרש מזמור זה היטב ע"פ דרכנו: ונראה

ְרִכי י "ּבָ ַדְלתָּ  ֱאלַֹהי ְיהָוה ְיהָוה ֶאת ַנְפׁשִ ֹאד ּגָ " ְוָהָדר הֹוד ּמְ ּתָ   ָלָבׁשְ
ְלָמה אֹור ֹעֶטה" ַ ׂשּ   , השמש היווצרות -"ּכַ
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ַמִים נֹוֶטה" ְיִריָעה ׁשָ  אלא החיצון לחלל כאן הכוונה אין,  השמים היווצרות -"ּכַ
כחולה  כיריעה לעיניים ונראית הארץ כדור את ועוטפת המקיפה לאטמוספירה

  , מעלינו הפרושה

 רותחת מגמה א"כדוה פני עדיין היו זה בשלב, א"כדוה שכבר נוצר לאחר מדובר כאן
 השמים לכן, להיווצר התחילה כבר האטמוספירה אך, מוזכרת טרם הארץ ולכן ונוזלית

  . א"כדוה קרום נוצר שאז פסוקים מספר בעוד תוזכר הארץ כן מוזכרים,

ִים ַהְמָקֶרה" ם ֲעִלּיֹוָתיו ַבּמַ ָ ךְ  ְרכּובוֹ  ָעִבים ַהׂשּ ְנֵפי ַעל ַהְמַהּלֵ  מים מגיעים-"רּוחַ - ּכַ
 והוא היות א"כדוה פני על לנוח יכולים אינם זה בשלב אך, הארץ כדור לאטמוספירת

עליהם, ובב"ר  מנשבת ורוח עננים או אדים של במצב באויר נמצאים המים לכן, לוהט
בנוהג שבעולם מלך בשר ודם בונה  ,המקרה במים עליותיו כתיב:) איתא: "(פרשה ד, א

פלטין ומקרה באבנים ובעצים ובעפר אבל הקדוש ברוך הוא לא קרה את עולמו אלא 
  .במים שנא' המקרה במים עליותיו"

ה" ְרָתיו רּוחֹות ַמְלָאָכיו ֹעׂשֶ  להתפרצויות הכוונה לוהט שאש ייתכן- "לֵֹהט ֵאשׁ  ְמׁשָ
  .געשיות, ואולי לברקים

ל ְמכֹוֶניהָ  ַעל ֶאֶרץ ָיַסד" ּמֹוט ּבַ   היווצרות קרום על מדובר כאן - "ָוֶעד עֹוָלם ּתִ
 כיון מטאורים של פגיעות מחמת פעמים מספר ונשבר נוצר הראשוני הקרום, א"כדוה
 בל מכניה על ארץ יסד" אמר כאן לכן, חזק (ע"פ ויק' ערך האדן") מספיק היה שלא

  ".ועד עולם תמוט

הנה לא הזכיר וכתב: "זה  שהתקשה בפסוק :)ראיתי בספר אבן משה (מהדו"ת דף כז(
וגם כי מתחילה היה הנצחיות והקיום בשום דבר ממעשה בראשית כי אם אצל הארץ, 

", ד גבול שמת בל יעבורון ואח"כ יסד ארץ על מכוניה וגו'לו לומר תהום כלבוש כו' ע
אך לפי מה שביארנו הענין פשוט, כי מה שהזכיר בארץ ענין הקיום הוא מרמז שהיה 

זמן בו הארץ לא היתה יכולה לעמוד, ולגבי השאלה השניה, הרי כאן מדובר על 
  היווצרות קרום כדור הארץ, וזה היה קודם היקוות המים על הארץ),

הֹום" בּושׁ  ּתְ ּלְ יתוֹ  ּכַ ּסִ  עם, א"כדוה לקרקע הכוונה" תהום" -"ָמִים ַיַעְמדוּ  ָהִרים-ַעל ּכִ
א, (ראה שם במפרשים שהתקשו "כדוה פני את ומכסים יורדים המים א"כדוה התקררות

   .הרבה בביאור פסוק זה, ולפי דברינו הפירוש ברור)

ֲעָרְתךָ  ִמן"  ֶזה ְמקֹום ֶאל ְבָקעֹות ֵיְרדוּ  ָהִרים ַיֲעלוּ : ֵיָחֵפזּון ַרַעְמךָ  קֹול ִמן ְינּוסּון ּגַ
בּול: ָלֶהם ָיַסְדתָּ  ְמתָּ  ּגְ ל ׂשַ ל ַיֲעֹברּון ּבַ  על מדובר כעת - "ָהָאֶרץ ְלַכּסֹות ְיׁשּובּון ּבַ

  במים,  מכוסה הארץ שהיתה לאחר היבשה הופעת

לגבי הביטוי "יעלו הרים" פירש הרד"ל (בפירושו לפדר"א פ"ה) דר"ל שההרים עצמם 
יעלו ויגבהו, והבקעות עצמם יבקעו וירדו (דבר שהתרחש ע"י נדידת היבשות כמ"ש 

לעיל), ולפ"ז מה שאמר "אל מקום זה יסדת להם, ר"ל שנהיו בקעות במקום בו ייעד ד' 
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בקעות" חוזר על המים, ור"ל שההרים יעלו ששם יהיו המים, ועי"ל שהביטוי "ירדו 
ויגבהו, והמים ירדו אל הבקעות

  

   הלבנה מיעוט
כתב רש"י "המאורות הגדולים. שוים נבראו ונתמעטה הלבנה על שקטרגה ואמרה אי 

אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד" עכ"ל, ודברים אלו מופיעים בגמ' (חולין ס.) 
   ובמדרשים,

שה להבין ענין זה, כי זה נראה תמוה מאוד לומר שהירח היה במבט ראשון נראה שק
 הפשט אל קרוב בדרך זה ענין לפרש מתחילה בגודלה של השמש, אמנם נראה שיש

  .הטבע חכמי דברי עם ומתאים

 זהה והלבנה החמה של גודלם נראה החוש פ"שע" ברא בראשית" בספר ציין הנה, כבר
 רחוקה גם אך מאוד גדולה שהשמש מפני וזה), חמה ליקוי לפעמים ומסיבה זו יש(

  ).יחסי הכל כמובן( מאוד קרוב גם הוא אך קטן אומנם הירח ולעומתה, מאוד

 הירח המקובלת, התאוריה פי על ,הטבע חכמי מדברי חשוב פרט לזה עוד נוסיף כעת
 נקרמו שנה מליון 150כ לאחר ורק, לוהטת מגמה העשוי לגמרי מותך כגוף חייו את החל
, הזמן כל במילואו נראה והוא היהי עצמי אור לירח באמת היה שבהתחלה נמצא, פניו
 ממה חוץ אור שום בו שאין אפל כדור להיות חזר אז הירח פני שנקרמו לאחר ורק

  , השמש עליו שמאירה

באופן זה מובן ענין מיעוט הלבנה בפשטות, אין הכוונה שמתחילה היו השמש והירח 
שוים באורם, אלא שמתחילה היו שוים בעיגולם במשך כל החודש, ולא היתה הלבנה 

מתמעטת, כי היה לירח אור מעצמו, ומיעוט הירח נגרם מפני שקרמו פני הירח ושוב לא 
פן זה מפורש מיעוט הירח ב"מדרש אגדה", ובאוהיה לו אור עצמי אלא רק מן השמש, 

וז"ל: "..ויש אומרים שנעשית שחורה כשיחור, וגזר עליה שלא תהא מאירה אלא מכח 
  השמש.." עכ"ל,

(אם כי צריך עוד בירור אם היה האור די חזק בכדי שיהיה הירח נראה בגלל זה מכדור 
  הארץ)

  

  עניינים נוספים שיתבארו בעז"ה:

  ץמקור המים בכדור האר

  למה נאמר לשון קללה ביום הרביעי

  יצירתומקורות על היות האדם כבע"ח בשלבי 

 תועלת הירח לצמחים

   


