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  דניאל תורג'מנ
  

  'בראשית א
  רבדימ וקריאה מדעית –פיענוח פרשת הבריאה 

  
  הקדמה

מנ הפרשיות ה�תומות במקרא. מאמר זה מבקש  ואג) ה', ב -  א ,'�יפור הבריאה (א
הבהירות בתיאור המקראי בזכות הידע שיש לנו בתחומי -איחלק גדול מלה�יר 

ְּפֵני  ֶשְכ ַעלָתה תֹהּו ָובֹהּו ְוחְֹוָהָאֶרצ ָהיְ "הפיזיקה המודרנית. פ�וקימ מ�תוריימ כגונ: 
יקת משמעות מילולית מדו יקבלו (א', ב) "ְּפֵני ַהָּמִימ לִֹהימ ְמַרֶחֶפת ַעלְתהֹומ ְורּוַח ֶא 

רגעימ הראשונימ של היווצרות היקומ. ביאור של הלאחר הבנת המודל הקו�מולוגי 
 הרמב"מ. מורה נבוכיממ ב"דרכ שהתווה לנו הרמבמבו�� על ההפ�וקימ באופנ כזה 

איבר היא  'יד', הילימ בעלות משמעויות רבות (לדוגמה�ביר שהתורה משתמשת במ
משלי שלמה תיארו  1משמעויות.-ט רבמצבת זיכרונ) כדי ליצור טק�וגמ בגופ האדמ 

פרשיות מ�וימות  ,כלומר (משלי כ"ה, יא). "ָּדָבר ָּדֻבר ַעל ָאְפָניו"דברי חכמה ותורה כ
ויש להנ הבנה  ,יש להנ הבנה גלויה :להביננ בכמה אופנימיהיה ככ שניתנ נכתבו במכוונ 

 בחינימ בה אלא לאחר העמקה ועיונ.שאינ מ
משמעויות? מדוע שלא ת�פר את כל -רב טק�ט מה טעמ ראתה התורה ליצור

בני  – הנושא המע�יק אותנו כאנ, התשובה ברורהלגבי כוונותיה בצורה גלויה? 
את מה שאנו מבינימ כיומ, וגמ אינ שומ צורכ להבינ לא היו יכולימ קודמימ הדורות ה

הוא זה שברא את  האלבככ. מטרת התורה בתארה את הבריאה היא ל�פר לאדמ ש
  על פי ידיעותיו.יבינ את הדבר שבו הוא חי על כל מרכיביו, וכל דור  העולמ

קודמימ. הדורות הרובד ראשונ שיהיה מובנ גמ לבני  לצורכ ככ כתבה התורה
את  ,נויעל ראשנו ואת הקרקע שמתחת לרגלימ שמיאת יצירת השמ התורה מתארת

 רובדולב�ופ את יצירתנו אנו.  תנויממעל והדגימ שמתחת, את החיות שאשהעופות 
שכנ הוא  ,(האדמ במרכז) 'הרובד האנתרופוצנטרי' יכונה להלנזה בתיאור הבריאה 

מובנ גמ לדורות הראשונימ, נכתב ככ שיהיה רובד זה . מ�תיימ בוו האדמ �ובב �ביב

 
  הפניה �תמית למקרא במאמר זה מכוונת ל�פר בראשית.   *
  .360; חלק ב פרק כט, עמ' 8והערה  9תש�"ג, עמ'  שורצ, תל אביב 'מ, פתיחה, מהד' מורה נבוכימ  .1
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באימות �יפור הבריאה שמה שמ�ופר בו יהיה נכונ. להלנ נע�וק מצפימ ובכל זאת אנו 
  .אל מול הידוע לנו כיומ זה שברובד

כדור של הוא הבורא של היקומ כולו, ולא רק  ה'נו�פ על האמור, אנו מאמינימ ש
היינו מצפימ  ,מערכת השמש שמ�ביבו. מכיוונ שככשל אנו עומדימ ושעליו הארצ 

נו�פ  רובד תכיל, אחד ב�יפור רבדימ כמה להכיל העשויה מופת כיצירת, שהתורה
צירת היקומ את ה�יפור של י רובד המ�פר, עבורנו הקוראימ שבדור הזה, ,ב�יפור

בפ�וקי בראשית? מאמר זה מבקש לטעונ שכנ. כל שמ עצמ, מצוי רובד כזה כולו. האמ 
התאמה למה שאנו יודעימ שקרה, או  ימכל מילת קישור בכתובימ מוצאוכל פועל 

שהתורה מתארת תהליכ נראה . יתרה מככ, יודעימ שאפשרי שקרה, מבחינה מדעית
  רובד זה יכונה להלנ 'הרובד הקו�מולוגי'. .מ�וימ העונה על שאלה פתוחה במדע

עשויות  מלבד הצורכ ל�פר את �יפור בריאת היקומ ככלל וכדור הארצ בפרט
, כמובא במקומות מ�וימימ מאחורי אופנ הני�וח של התורה לעמוד מטרות נו�פות

  2.בהערה כאנ

  התביקורת אפשרית ודחיי

  מכיוונימ שונימ. עשויה לגרור ביקורת של פירוש הפ�וקימ בעזרת המדע  וגישה כז

 
. )מיתולוגיזציה- דהלמשל, נראה שהתורה רוצה לשלול ולעקור מיתו�ימ קדומימ של הבריאה (  .2

, קא�וטולדברי . ירושלימ תשי"ט, בראשית �פר על פירוש, קא�וטו ד"מ :ראו זה בנושא להרחבה
גמ  כי לזכור ישעמ זאת, ). 1' עמ ,שמ" (עדינימ רמזימ ידי על או שתיקה" ידי על זאת עושה התורה

 כנאמ התורה באה בינ השאר לשלול מיתו�ימ קדומימ, ב�ופו של דבר היא מ�פרת כיצד אלוהימ 
ייתכנ מאוד שהתורה  ,לדוגמה, ושלילת המיתו�ימ איננה עיקרו של ה�יפור. ככ העולמ את ברא

המ�פרות על  קדומות אגדותעקור ל כדי " (א', כא)ַהַּתִּניִנמ ַהְּגדִֹליממזכירה את בריאתמ של "
 המתנגדימ מפלצתיימ כוחותהתורה באה לקבוע: לא עוד . הימ למפלצות האלימ בינ מותחמל

גמ אמ התנינימ הגדולימ , מקומ מכלו). 30' עמ ,שמקא�וטו, ( לוכה בראש דאח אל, כי אמ לאלימ
 במ�גרת מציאותי-תייאמ פשר לאזכורמ להיות חייב עדיינ, מיתולוגיזציה-דה לצורכנזכרו בעיקר 

" עשויימ בוודאי ַהַּתִּניִנמ ַהְּגדִֹלימידוע לכול: " זה פשר כיומ. העולמ היווצרות מהלכ �יפור
גמ  מ�תבר. שנה מיליוני שישימ ושישה לפני עד הארצ בכדור שמשלו לדינוזאורימלהתייח� 

 קבוצתל אלא) ובאגדות במדרש כמתואר( מ�וימימ פרטימשמילימ אלו איננ מתייח�ות ל
 ַהַּתִּניִנמ" הזכרתאמ כנ, . הבריאה בפרשת החיות אזכורי שאר לגבי שנכונ כפי, חיות של משפחות

, אלא שאמ נשאל לשמ מה נזכרו ו כאלההי אכנשאפשרית מפני  הבריאה �יפור במהלכ" ַהְּגדִֹלימ
  .מיתולוגיזציה-דה לצורכואיזו רלוונטיות יש להמ לעולמו של האדמ, התשובה תהיה שהמ נזכרו 

יש להו�יפ שהתורה עשויה להתנ�ח באופנ התואמ תפי�ות עולמ מדעיות קדומות. זאת משומ   
תימ ני�וח המתאימ י, ולעתאולוגית למהפכה להביא אלא דעיתמ הלמהפכ לגרומשאינ היא באה 

לתפי�ות קדומות מאפשר ביתר קלות להנחיל את המ�ר התאולוגי בלי ה�חות דעת מיותרות. 
 התואמת בצורה הכתובימ את להבינבכל זאת  ניתנ אלה במקומות שגמ ואה זה מאמר של חידושו

  .במקומו אחד כל אלו מעינ לני�וחימ להתייח� השתדלנוהעדכני. להלנ  המדע את

[2]בראשית א': פיענוח פרשת הבריאה -רבדים וקריאה מדעית
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  הפרכת תאוריות והשתנות המדע

. שטרמ הוכח תאורטי מודל ידי על הנצחית התורה את לפרש אינ כי שיטענויש 
. עדיינ מוכח אינו היקומ ראשית לש הקו�מולוגי המודלאכנ שומר ל ישלככ  כמענה

 הקו�מולוגית התפי�ה לכל ב�י� ומהווה שונימ כיוונימ כמהמ חזקה בצורה נתמכ הוא
 מה, מקומ מכל. היקומהתחיל באמת  ככש �ופית הוכחה אינ עדיינ אכ, כיומ שלנו
מ�פר מורכב מהקו�מולוגי  המודל אכ, בעבר נוגע רק למה שהתרחש הוכח שלא

 לשאלת קשר ללא ,המוכחימ כשלעצממ על ידי תצפיות וני�ויימ ותהליכימ תופעות
 את לזהות ניתנ פרשניימ כלימ ידי שעל להראות נבקש זה במאמר. היקומ ראשית

. באופנ אמפירי מוכחימה ותהליכימ תופעות עמ שבפ�וקימ העמומימ המושגימ
 ומשמעות קוהרנטיותפרשנות הכתובימ בדרכ זו מביאה לככ של�יפור העולה מהמ יש 

 אינו עיוננו. בדרכ זו המושגימ של זיהוַימועובדה זו מחזקת עוד יותר את , פיזיקלית
 שידע נמצא. אמפיריות תופעות של נבזיהויַ  עו�ק אלא, תאורטי מודל עלאפוא  נשענ
 הדתי האדמ את משכנעימ הכתוביממצד שני ו, תוביממ�ייע בהבנת הכ אמפירי מדעי

  גי.הקו�מולו המודל של בנכונותו
של תופעות אמפיריות בכתובימ, שהרי  נגישה הקובלת אפילו על זיהויַ תכנ עוד תי

. במענה לחשש זה יש לומר שהמדע תשתנינההמדע עלול לעבור מהפכות וההבנות 
וודאי יעבור מהפכות, אכ תופעה פיזיקלית בלעבור מהפכות אלא  'עלול'אינו 

התופעה וריה. ההבנות מאחתהיינה משנה מה  , ואינ זהאמפירית תמיד תהיה קיימת
אמ  פבמובנ זה שתמיד נוכל ל�מנ אותה ולדבר עליה ועל השפעותיה, א 'קיימתתהיה '

. לדוגמה, על פי תורת היח�ות הכללית אינ מעשית בלבדיתגלה שאינה אלא תופעה 
מושכ עצמימ כלפי כדור הארצ, אלא מ�ת כדור הארצ מעקמת את ה 'כוח משיכה'

זמנ העקומ. כל זה אינו מונע -ישרימ במרחבזמנ ועצמימ נעימ על קווימ - המרחב
 כעל תופעה שקיימת מבחינה מעשית. דוגמה 'כוח המשיכה'תנו להמשיכ לדבר על ימא

שאינו  אפומשתמשימ בו לצורכ חישובימ, אנו מדברימ על הכוח הצנטריפוגלי  נו�פת:
המתגלה על ידי  'תייאמ'אלא תוצאה מעשית של תאוצת מערכת ייחו�, ולא כוח 

ח וכ'אינטראקציה פיזית בינ שני גופימ. משככ, אמ היינו מזהימ ביטוי מ�וימ בתורה כ
זה אינו  'כוח משיכה'ש יודעימשאנו כבר  אפ ,, למשל, לא היה בככ שומ פגמ'משיכה

 ימשנה מה , ואינ זהוקיימת הזמנ. התופעה שריר-אלא תוצר של עקמומיות המרחב
נו לפרש את התורה בבוא – בי כל תופעה או חוק אמפירילג ההבנה מאחוריה. ככ גמ

 המעשיתאלא היכולת ל�מנ את התופעה  ,השאלה האונטולוגית מעניינת אותנולא 
  3מדברת. התורהעליה ש

 
(תל אביב תשל"ז) טוענ שמהפכות מדעיות  המבנה של מהפכות מדעיותתומא� קונ ב�פרו   .3

�טיבנ ויינברג  'מבטלות כליל את כל ההבנות שהיו לפניהנ. טענה זו אינה נכונה, כפי שמ�ביר פרופ
, מופיע ’S. Weinberg, ‘The Revolution That Didn’t Happenבהרצאתו 'המהפכה שלא קרתה' (

 

דניאל תורג'מן [3]
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  אלגוריה ו�תרי תורה

ולא  ,מתמקדת בערכימ ובעניינימ רוחניימתאמר שהתורה אחרת ביקורת אפשרית 
  ל את פירושו לתורה:"ככ פותח שד. ענייני הי�טוריה או מדעב

יבינו המשכילימ כי המכוונ בתורה אינו הודעת החכמות הטבעיות, ולא ניתנה התורה אלא 
לפיככ] אינ ראוי לחוקר שיכחיש בתורה מנ [להיישיר בני אדמ בדרכ צדקה ומשפט... 

  4.השמימ, אמ ימצא ב�יפוריה דברימ בלתי מ�כימימ עמ המחקר הטבעי

, ולא מ�תבר פיזי-המטאלאור זאת, יש לומר שגמ �יפור הבריאה מתמקד בתחומ 
  מדויקימ. ממשיימ-לזהות בו תיאורימ פיזיקליימ

 , ואינ מטרתהרוחניוה על ככ יש להשיב שוודאי שמטרת התורה היא המ�ר הערכי
להודיע לנו הי�טוריה בעלמא או את החכמות הטבעיות. לכנ, למשל, ניתנ לומר 

התמודדותו עמ על גנ עדנ בא להודיע לנו אמיתות רוחניות על נפש האדמ וש�יפור 
יש מרבותינו אכנ, ממשית (ו- הי�טורית ואינו מתאר בהכרח התרחשותהיצר הרע, 

אמיתותו שמ  – �יפור הבריאהשונה הדבר בכל הנוגע להראשונימ המ�בירימ ככ). אכ 
של ה�יפור הוא הוא המ�ר הערכי שאותו רצתה התורה  הפיזיקליתוההי�טורית 

הוא שברא את כל המציאות הפיזית הממשית  ה'ש בא ללמדנויפור הבריאה �. להעביר
. ממנו שאינה מציאות שומ ושאינ ,לוהכ בורא שהוא ה,אנו חיימ על כל מרכיבי השב

משי בככ שהתיאור יהיה מקשה לטעונ שאינ צורכ של ה�יפור, זהו המ�ר מאחר ש
  הי�טורית.ומדויק מבחינה מדעית ו

�תרי 'בגדר  אהיה שבטענפרשת הבריאה ל תהמדעי הפרשנותיש שידחו את 
לא ייתכנ שיש  ,שיש לה�תיר ידע מדעימאחר שלא �ביר  ,. אליבא דגישה זו'תורה

לאור זו יש לדחות הטענה ה אתלפרש את פרשת הבריאה בעזרת הבנות מדעיות. 
ממשיימ לפרשת -הראשונימ ע�קו בה�ברימ פיזיקליימכל הפרשנימ העובדה ש

 
). www.physics.utah.edu/~detar/phys4910/readings/fundamentals/weinberg.htmlבמרשתת: 

מדע -את תפי�תו על מהפכות מקדמ ויינברג מצביע על מקור הכשל בטענתו של קונ: קונ מב��
למדע מודרני, כגונ המעבר מה'מדע' הארי�טוטלי עמ תיאוריו האיכותיימ הכוללניימ למדע 
הניוטוני עמ ה�בריו הכמותיימ לתופעות �פציפיות מבוקרות, או המעבר מתיאורימ איכותיימ של 

עמ ני�וייו המבוקרימ הכמותיימ. טענתו  ' כי�וד האש לכימיה המודרנית של לבואזיהונ'פלוגי�ט
של קונ אמנמ תקפה לגבי מהפכות אלו, אכ אינה תקפה לגבי מהפכות בתוכ המדע המודרני. 
במהפכות כאלו תמיד יש חלק 'קשיח' שנשמר (המשוואות האמפיריות והתופעות שהנ מתארות), 

  ת עלולה להשתנות.אפ שתפי�ת המציאות שהציעו המדענימ כדי לבאר מדוע המשוואות עובדו
לדבריו: �תירות בינ התורה למחקר  יש לשימ לב. , ירושלימ תשע"ו, עמ' אפירוש שד"ל לתורה  .4

המחקר טועה, אלא שתכנ לא משומ שיי הטבע איננ צריכות להביא לכפירה בתורה מנ השמיימ
  .מדעיותאמיתות התורה אינה מתיימרת לתאר מכיוונ ש

[4]בראשית א': פיענוח פרשת הבריאה -רבדים וקריאה מדעית
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) מ"אב פ". את המשנה בחגיגה (אותה להבינ הראו שבאופנ זה עלינוככ בו ,הבריאה
  י אופנימ:ניימ ניתנ לה�ביר בשנהמורה שאינ לדרוש במעשה בראשית בפני ש

  5.אותו אינ לדרוש בפני שניימש , רוחני,רובד נו�פמדובר על    .א
 הפתי כשישמעמ" :מ"הרמבפי שטענ ידע מדעי יש לה�תיר, כ לפעמימ גמ   .ב

  6."האמת והמ, האמת את �ותרימ שהמ ויחשוב אמונתו תשתבש

  אתאיזמ אפריורי

יכול  אינולפני אלפי שנימ  'נכתב על ידי בני אדמ'תיתכנ גישה הטוענת שטק�ט ש
מניחימ מראש  . טועניו'הנחת המבוקש'להכיל מידע מדעי חדיש. טיעונ זה לוקה בכשל 

המחשבה שיהיה בה מידע קו�מולוגי מדויק על כנ ושהתורה נכתבה על ידי בני אדמ, 
על ה�וברימ ככ ללכת בכיוונ  'הנחת המבוקש'אכ כדי להינצל מכשל  מופרכת בעיניהמ.

האמ הפירוש המוצע למילימ מוצדק? האמ  :לבחונ בצורה כנה. ראשית עליהמ ההפוכ
התיאור קוהרנטי? ולב�ופ, האמ אכנ יש כאנ תיאור מילולי מדויק של התהליכימ 

באופנ תשובות לשאלות אלו  שתינתנהלאחר רק הקו�מולוגיימ בראשית היקומ? 
כיצד הטק�ט מכיל 'לגשת לשאלות כגונ יהיה בתפי�ות קודמות, ניתנ  שאינו תלוי

  .'מי יכול היה לכתוב טק�ט שכזה?' או 'מידע זה?
ביקורת אחרת תטענ שכשמ שניתנ לפרש את �יפור הבריאה שבתורה על פי 
התאוריות המדעיות, ככ ניתנ לפרש על פיהנ את המיתו�ימ הקדומימ של הבריאה 

מ השונימ מיתו�יה. יות דעתי טענה זו אינה נכונהלענ המקובלימ בתרבויות השונות.
זה בזה.  הנאבקימל דמויותיהמ של אלימ בעלי רצונות שונימ בריאה מ�פרימ עשל ה
מתואר פי שכ ,מיפיזיקלידבר המתקרב להיות דומה לתהליכימ  במיתו�ימ אלואינ 

שעל  ,שימוש במשלימכאנ . בנו�פ, אינ אנו עושימ מה שיבואר להלנעל פי בבראשית 
וש מילולי רציפ אנו מציעימ פירלקשר כל דבר לכל דבר, אלא פעמימ רבות ידמ אפשר 

. הטענה שניתנ לעשות ככ גמ עמ מיתו�י בריאה אליליימ אינה לפ�וקי �יפור הבריאה
  �בירה, ועל המבקש לטעונ טענה זו להראות זאת בפועל.

 
דרשות נ ("הרמעינ זה כתבו גמ . "עליונימבב יגיד בתחתונימ וירמוז "הכתו(א', ב): כדברי רמב"נ   .5

 אינ זה גורעכמובנ, , מאמר רביעי דרוש עשירי). 'אור הח�דאי קרשקש ( 'דרוש א) ור, הר"נ
  .�ופ �ופ "הכתוב יגיד בתחתונימ"הרי ש ממשיימ,-מקיוממ של רבדימ פיזיימ

שתי דוגמות לככ  שעז. 'ד, עמ"תשכ ירושלימ, קאפחי' ' מהד ,, חגיגה שממ"פירוש המשניות לרמב  .6
קו).  'א, ירושלימ תש�"ב, עמ אגרות הראיהר משה זיידל ("ניתנ למצוא באיגרת של הרב קוק לד

  .19דוגמה אפשרית נו�פת תובא להלנ, הערה 

דניאל תורג'מן [5]
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  פרשנותה גמישות

ניתנ לפרש את התורה תטענ שפרשנות הכתובימ היא עניינ גמיש, וביקורת דומה 
כפי שנדגימ . טענה זו אפ היא אינה נכונה הוק על פי כל תאוריה מדעית.- עצמה אד

לא עלה הדבר ולפרש את פ�וקי הבריאה על פי המדע,  ני�ו רבימבמשכ הדורות להלנ, 
בידמ. הפירוש צריכ להיות נאמנ למדע (ללא ביקורת עמיתימ ראויה גמ מדענימ 

לא מתחמק מקשיימ וקוהרנטי לכל אורכו. בנו�פ לכל המבחנימ , עלולימ לזייפ), שלמ
הדרישה שהצגנו לעיל, האמורימ, רצוי מאוד שהפירוש יענה על  מייהאובייקטיב

נתנ  'כגונ פרופ ,שתהיה ל�יפור משמעות עבורנו. בדור האחרונ קמו פורצי דרכ
ומצאו נקודות השקה נכונות בינ המדע לתיאורי הפ�וקימ. עמ זאת,  ,אביעזר

לקבל חלקימ קשה לנו לכנ ו ,המבחנימ שהזכרנו לעילכל אינמ עוברימ את  חיבוריהמ
מ�פרו של פרופ' אביעזר, מ�פר דוגמות להלנ לא מבוטלימ מהפירוש המוצע בהמ. 

  :והביקורת שיש לנו עליהנ 7,בראשית ברא

  א', ג), ( "אֹור ַוּיֹאֶמר ֶאלִֹהימ ְיִהי"מזהה את המפצ הגדול במילימ ) 25(עמ' אביעזר
מימ למתייח� כלל לארצ ואינו ואפ אנו נלכ להלנ בדרכ זו. אולמ אביעזר 

 8האמ היו ארצ ומימ לפני המפצ הגדול? – כנ המופיעימ בפ�וק שלפני
  ַוַּיְבֵּדל ֶאלִֹהימ ֵּבינ ָהאֹור "לזהות את החושכ שבפ�וק  אביעזרבהמשכ (שמ) מבקש

באותה " – , ד) כפל�מה שמילאה את היקומ לאחר המפצ הגדול'(א "ֶשכְ ּוֵבינ ַהחֹ
דגשה במקור). זוהי טעות. אינ דרכ ה(ה "בגלל הפל�מה חשוכהעת נראה היקומ 

 9באותה עת היקומ כולו היה מואר כפני השמש. ;לתאר את הפל�מה כחשוכה

 
  , רמת גנ תשנ"ד.בריאת העולמ על פי התורה והמדע –בראשית ברא נ' אביעזר,   .7
רש"י (א', א, ד"ה בראשית ברא) מפרש את שלושת פ�וקי התורה הראשונימ כמשפט אחד ארוכ:   .8

רצ תוהו ובוהו, אמר אלוהימ יהי אור וכו'. אולמ בתחילת בריאת השמיימ והארצ, בהיות הא
פירושו אינו פותר את הקושי המדעי וגמ קשה תחבירית. פירושו אינו פותר את הקושי המדעי, 

(היינו לפני המפצ הגדול), ואמ הארצ  ְיִהי אֹור"שכנ גמ על פיו ֶנאמר שהארצ הייתה קיימת לפני "
�פר בראשית " (ראו: ְוָהָאֶרצ ָהְיָתה תֹהּו ָובֹהּוילימ "טרמ נבראה, קשה להבינ מהי הארצ הנזכרת במ

יג, וראו שמ קושיות נו�פות). פירוש זה  ', בני ברק תשכ"ט, עממפורש על ידי הרב דוד צבי הופמנ
יתה' (ראו: יגמ קשה תחבירית, מכיוונ שעל פיו היה צריכ להיות כתוב 'והארצ תוהו ובוהו', בלי 'ה

י ראו להלנ, "והדוגמה שהוא מביא). להמשכ דיונ בשיטתו של רש 10 ', עמ2קא�וטו, לעיל, הערה 
. פירושו של ראב"ע לפ�וקימ אלו קרוב לפירושו של רש"י, וראו רד"צ הופמנ (שמ, עמ' 21הערה 

  ) שדנו גמ בפירושו.10יב) וקא�וטו (שמ, עמ' 
והיה מנציח "אילו היה צלמ מזדמנ ליקומ מיד לאחר המפצ הגדול ), 21לדברי אביעזר (עמ'   .9

היה מגלה באכזבה שכל תמונותיו שחורות לגמרי, מכיוונ שהפל�מה לכדה  במצלמתו את המצב,
. כאמור, זוהי טעות גמורה. �ביר להניח שטעותו נובעת "את כל האור וגרמה ליקומ להיות חשוכ

מככ שקרא משפט ב�גנונ 'הפל�מה ח�מה את האור' והבינ שהפל�מה בולעת את האור והינה 
את האור ובככ 'חו�מת' את התקדמותו החופשית.  מפזרתה, אולמ האמת היא שהפל�מה חשוכ

 

[6]בראשית א': פיענוח פרשת הבריאה -רבדים וקריאה מדעית
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  מזהה את ההבדלה בינ המימ אשר מתחת לרקיע למימ אשר 34 '(עמאביעזר (
בככ . את הקושי "לגושי חומר 'ערפילית השמש'כהתעבות " ביומ השנימעל לרקיע 

ככ שגושי החומר ב פותרשהפ�וקימ מדברימ על מימ ולא על חומר אביעזר 
. קשה לה�כימ ששתי מאיות האחוז של "מכילימ כמות גדולה של מימ וקרח"

 . 'מימ'יצדיקו את כינויו של כל חומר כדור הארצ כ ,מימ , שהנמ�ת כדור הארצ
  שלג כדורי "מוצא בכוכבי השביט שהמ אביעזר ' המימ מעל הרקיע'את

 שביט?הקרח שבכוכבי ה). וכי מה מצאה התורה ל�פר לנו על 32 '(עמ "מלוכלכימ
 ביומ השישינבראו פני היונקימ שעל פי הכתובימ העופות נבראו ביומ החמישי, ל. 

ָּכל "מזהה את  )95-97(עמ' האבולוציוני אביעזר הדבר עמ ה�דר כדי ליישב את 
לאו את הארצ ישמ ,עידנ הפאליאוזואיקונענקיימ מ עמ חרקימ(א', כא)  "עֹופ ָּכָנפ

 "ָּכל עֹופ ָּכָנפ ְלִמיֵנהּו"פירוש זה אינו הולמ את הביטוי  אולמלפני תקופת היונקימ. 
מעבר לקושי המילולי, שוב מקבלימ תחושה ווודאי כולל את הציפורימ. בש ,(שמ)

של חו�ר �יפוק מככ שהתורה תקדיש התייח�ות מיוחדת לפרט כל ככ לא 
  רלוונטי לחיינו.

אכ מצד  ,בראשית בראפו�לות חלקימ מהפירוש המוצע ב�פר  אחרותקושיות אלה ו
. עצמ חלופיימ שיעמדו במבחנ הביקורת שני מחזקות את היכולת להציע פירושימ

לפרש את התורה על פי כל  היכולת לבקר ולפ�ול פירושימ מבטלת את הטענה שניתנ
  תאוריה.

יקה הארי�טוטלית זפ�וקי בראשית על פי הפילפרש את  מ ני�ה"גמ הרמב
. במ�גרת זו נ�תפק בדוגמה אחת. וגמ פירושו קשה מבחינה פרשנית ,ה בזמנויתשהי

ְוָהָאֶרצ ָהְיָתה תֹהּו ָובֹהּו ְוחֶֹשְכ ַעל ְּפֵני ְתהֹומ ְורּוַח ֶאלִֹהימ הפ�וק "מבינ ש 10מ"הרמב
ואש.  ארבעת הי�ודות: ארצ, מימ, אוויר מתאר את" (א', ב) ְמַרֶחֶפת ַעל ְּפֵני ַהָּמִימ

אש הי�ודית שאינה כאנ מכוונת ל "חֶֹשכְ וְ "המילה בהתאמ לככ, הרמב"מ מפרש ש
ַוַּיְבֵּדל ֶאלִֹהימ ֵּבינ ָהאֹור ּוֵבינ אולמ המילה 'חושכ' מופיעה גמ בפ�וק ד': "מאירה. 

אֵפלה. חו�ר עקביות פרשנית  –", והרמב"מ מ�כימ שהחושכ שמ הוא כפשוטו ַהחֶֹשכְ 
דבר מכיוונ שהכתוב מ, בלו כלללא ניתנ לקהוא תמיד דחוק ביותר, אכ במקרה שלפנינו 

  כלומר החושכ הידוע מכבר. ,הידיעה 'ה-ב "חֶֹשכְ הַ " על
שכל אימת שאתה "על פי הכלל: ותירצ אותו  האמורער לקושי היה  ב"מהרמ

אינ זה אלא להבדילו מנ העניינ האחר  ,'ויקרא אלוקימ לככ ככה'מוצא אותו אומר 
משמעית, התורה -מאחר שהמילה 'חושכ' היא רבלדבריו,  11."ששמ זה משותפ ביניהמ

 
פיזור אור בשומ אופנ אינו חשוכ, ובנו�פ לככ פל�מה גמ קורנת אור (ראו: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Plasma_(physics)( .  
  .363-364' , עמ1, חלק ב פרק ל, לעיל, הערה מורה נבוכימ  .10
  .363עמ'  ,שמ  .11

דניאל תורג'מן [7]
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'חושכ', ולא רק גמ אֵפלה נקראת ש" (א', ה), כדי להודיענו ְוַלחֶֹשְכ ָקָרא ָלְיָלההבהירה: "
כפי שצייּנו, פ�וק ד מדבר על  .אשה קשיימ בתירוצ זה: ו. אכ שלהאש הי�ודית

ב, בניגוד לטענת  וקומשמע שמדובר באותו חושכ שנזכר בפ� ,ה' הידיעה-חֶֹשְכ" בהַ "
ְוַלחֶֹשְכ ָקָרא הבהרת התורה, "יש דוחק בולט בככ ש .ב הרמב"מ שמדובר בחושכ אחר.

לפני  ", מופיעה רק בפ�וק ה, לאחר שהמילה 'חושכ' כבר הופיעה בהוראת 'אֵפלה'ָלְיָלה
הדבר  ,']שמ חדש[ ]דבר מ�וימ[ימ להויקרא אלו'כאשר מופיע המבנה  .ג. ד וקכנ, בפ�

. במקרה שלנו החושכ לוהשמ החדש שניתנ  ואמה שמתחדש ההמ�וימ כבר מוכר, ו
 .'חושכ'קיבלה את השמ  'להאֵפ 'ולא ש ',לילה'הידוע מכבר קיבל את השמ החדש 

וישנמ  ,אנו נחשפימ לככ שלא ניתנ לפרש את התורה על פי כל תאוריה שוב
  מבחנימ פרשניימ לא מעטימ שיש לעבור.

מכאנ נפנה לפירוש שאנו מציעימ לפ�וקי הבריאה. נפתח במה שכינינו 'הרובד 
  ' ואחר ככ נעבור ל'רובד הקו�מולוגי'.האנתרופוצנטרי

  הרובד האנתרופוצנטרי

ימ הרת התורה בתארה את הבריאה היא ל�פר לאדמ שאלוכפי שהזכרנו בהקדמה, מט
קרונ ראשונ בהבנת הפרשה הוא שעל יהוא שברא את העולמ שבו הוא חי. על כנ, ע

לא ניתנ כפי שטעּנו לעיל, עולמו גמ בדורות עברו. לו לאדמ מהכתובימ להיות רלוונטיי
ליישב את לדחוק את הכתובימ ולזהות בהמ תופעות שוליות מבחינת האדמ רק כדי 

  המקראות עמ המדע.
ראה שאמ ה 12ד קא�וטו"קרונ שני בהבנת הכתובימ הוא זיהוי מבנה הפרשה. מיע

  נמצא הקבלה הרמונית כדלהלנ: ,נחלק את ששת ימי הבריאה לשתי מחציות

  . ארצ (עמ הצמחימ)3  שמיימ. ימ ו2  ר. או1
  . בעלי חיימ שבארצ ואדמ6  . דגימ ועופות5  . מאורות4

מ�ופר בהקבלה על יה ייצירת התשתיות, ובמחצית השנמחצית הראשונה מ�ופר על ב
. ב�ופ הפרשה התורה מ�כמת ומממשימ אותנ תשתיות נהגופימ המשתמשימ באות
 "ְוָהָאֶרצ ַהָּשַמִימ", א). '(ב "ְצָבָאמ ְוָכל ְוָהָאֶרצ ַהָּשַמִימ ַוְיֻכּלּו"בצורה תמציתית ומדויקת: 

את  יש בו כדי לנמק. מבנה זה נהגופימ הממלאימ אות – "ְצָבָאמ לְוכָ "התשתיות,  –
  13.�דר הזכרת הברואימ בפרשת הבריאה

 
  .8עמ' , 2לעיל, הערה   .12
לאחד את שני העקרונות ולהראות שגמ מבנה הפרשה נובע ממרכזיות האדמ. בחשיפתו יש מקומ   .13

את מבנה הפרק הראה קא�וטו את אחדותו של ה�יפור והדפ את טענתמ של מבקרי המקרא. אכ 
ל�יפור, האמ נוכל למצוא למבנה זה גמ משמעות או פשר? לאחר שראינו כי קיימ מבנה אחדותי 

כותב ) 291' עמ תל אביב תשע"ג, ,א שלישית �דרה – השבוע תובפרש עיונימהרב אלחננ �מט (
יומ לחמישי; והיומ השלישי והשישי. השה זוגות: היומ הראשונ והרביעי; היומ השני וושלפנינו של

 

[8]בראשית א': פיענוח פרשת הבריאה -רבדים וקריאה מדעית
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  רבדימ וקריאה מדעית –פיענוח פרשת הבריאה  – בראשית א'  ]9[

 

אנו �פר לימוד להתהוות כדור הארצ, כאמור, אפ שהתורה לא באה לשמש כ
לתמונה גמ מבחינה מדעית. להלנ נתייח�  מצפימ שדבריה יהיו נכונימ ומדויקימ

הקיימות לכאורה ול�תירות מנ הכתובימ בכל הנוגע לרובד האנתרופוצנטרי, העולה 
  .ידוע לנו ממדעי כדור הארצבינה ובינ מה ש

  ?'יומ' ומה

. שלהזמנ הלמשכ  תנוגעורא המודרני של פרשת הבריאה הקושיה המיידית העולה לק
את  ושהביא ימהרי ידוע לנו שהתהליכימ הא�טרופיזיימ, הגאולוגיימ והאבולוציוני

נמשכו עידנימ ולא שבוע אחד. קושי זה מבו�� על ההנחה  הבריאה למצבה הנוכחי
אכ האמ זו המשמעות היחידה  ;שעות עשרימ וארבעבפרשת הבריאה פירושו  'יומ'ש

  :הבא בפ�וק 'יומ'? כיצד נפרש את המילה 'יומ'של המילה 

  .ד), '(ב  ֶאלִֹהימ ֶאֶרצ ְוָשָמִימ 'ה ְּביֹומ ַעשֹות ֵאֶּלה תֹוְלדֹות ַהָּשַמִימ ְוָהָאֶרצ ְּבִהָּבְרָאמ

 כמציינת את משכ זמנ �יפורגמ  –לפנימ ולאחור  כאנ משמשת 'יומ'המילה 
שניהמ  .שמיימהארצ והעשיית כמציינת את משכ זמנ וגמ  ,שי�ופר בהמשכ 'תולדות'ה

עשיית  לדחו� גמ את אינ אפשרות ', אולמ למעשהיומ'מתוארימ כמתרחשימ באותו 
שעות. על כנ פירשו  עשרימ וארבעלתוכ  'תולדות'�יפור הגמ את וארצ הו שמיימה

 
שה ואת התבנית ה�פרותית הנפוצה במקרא 'שלהות כאנ ניתנ אפוא לזהשביעי, שבת, אינ בנ זוג, ו
ש חוליות יוצרות התקדמות הדרגתית לקראת החוליה הרביעית ווארבעה'. בתבנית זו של

והאחרונה, שהיא שיאו של ה�יפור. אכ יש כאנ קושי עדינ: באיזה אופנ יוצרות החוליות שלפנינו 
היא עשרת המכות. החלוקה לחוליות  דוגמה האחרת שמביא הרב �מטה? 'התקדמות הדרגתית'

שמ היא: דמ, צפרדע, כינימ; ערוב, דבר, שחינ; ברד, ארבה, חושכ; ולב�ופ החוליה הרביעית: מכת 
ההתקדמות רציפה על ציר הזמנ של ה�יפור. אכ אמ  בכורות, שהיא שיאו של ה�יפור. בדוגמה זו

החוליות איננ  , שכניתקל בקושינבקש לזהות את ההתקדמות רק לפי ציר הזמנ נ הבריאהב�יפור 
כוללת את היומ השישי  ,האמורה להוביל אותנו ליומ השבת ,. לדוגמה, החוליה השלישיתרציפות

 ת התקדמותמגמ בכל זאת ובככ מחזירה אותנו אחורה. האמ יש ,אכ מורכבת גמ מהיומ השלישי
מ ומתקרבות אליו ש החוליות מקיפות את האדוש החוליות? התשובה היא: אכנ יש. שלובינ של

השמש  ,האור והחושכ –המקיפ הרחוק של האדמ  'גלגלל' נוגעתבהדרגה: החוליה הראשונה 
כמעט עד יותר ומגיעה כבר קרובה היא אכ  ,יה גמ היא מקיפה את האדמיוהירח. החוליה השנ

 כוללת את. החוליה השלישית כבר מדגישבהמ ה, והימימ העופות שבהמ מעופפימאליו: השמיימ 
  ית הארצ.יחב מחייתו של האדמ: הארצ וחמר

אכ  ,אמ הדברימ נכונימ קיבלנו מבנה משונה מעט: האדמ הוא הציר המרכזי של פרשת הבריאה  
של  ויעודיכדי להצביע בצורה מופלאה על מהותו וככ יש ב יות דעתיהשבת). לענ אלאאינו שיאו (

ל וה שהוא המטרה ה�ופית והכהאדמ. האדמ צריכ לדעת שבשבילו נברא העולמ, אכ לא במובנ ז
ל נברא בשבילו ועליו מוטלת האחריות להוביל את העולמ אל ואלא הכ ,בא כדי ל�פק את הנאתו

  עבר ייעודו.

דניאל תורג'מן [9]
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  ]10[  דניאל תורג'מנ

 

. 'עת' כאנ פירושו 'יומ'ש אחרימו 14ג"מ, חזקוני, רלב"ג, רבי אברהמ בנ הרמב"ר�
ְּביֹומ ִּדֶּבר ": שימוש דומה במילה 'יומ'נו�פות ל דוגמות מובאות 15מקרא דעת בפירוש

משה עמד שמ ארבעימ יומ וארבעימ אפ ש –א)  ',ג דבר(במ "ֶאת מֶֹשה ְּבַהר ִ�יָני 'ה
וכת המזבח נמשכה חנאפ ש –פד)  ',ז שמ( "זֹאת ַחֻנַּכת ַהִּמְזֵּבַח ְּביֹומ ִהָּמַשח אֹתֹו"לילה; 

 ככו א). ,ב"כ ב"מ(ש "אְֹיָביו ּוִמַּכפ ָשאּול ִמַּכפ ָּכל אֹתֹו 'הְּביֹומ ִהִּציל "שנימ עשר יומ; 
דוגמות מוכרות המ  16.במקראהופעות רבות אחרות של 'יומ' ק "ורד ע"ראבפירשו 

תימ ימציינימ לערבות בנביאימ ופעמימ המופיעימ  ',ביומ ההוא'ו ''יומ ה'הביטויימ 
   17.תקופה ארוכה שתגיע ב�ופ כל הדורות

משמעות בגמ , ואפ בפרשת הבריאה עצמה, במקראמשמשת אפוא  'יומ'מילה ה
. את שבעת ימי הבריאהאמ כנ בוודאי ניתנ לפרש ככ גמ עידנ או תקופה, ו ,של עת

 18.פרקי זמנ או תקופות, היקומ והעולמ לשבעה שלבימ היווצרותהתורה מחלקת את 
אינמ חייבימ להיות דווקא ארוכימ. ברובד הקו�מולוגי נראה  'תקופה'או  'יומ'אגב, 

  ה.יו שבריר שנישהתקופות המשמעותיות ביותר נמשכ
עובדה שבכל ניתנ למצוא בשאינ מדובר בשבוע של ימימ רגילימ לככ חיזוק נו�פ 

היומ השביעי. ה�יבה הפשוטה מלבד , "בֶֹקר יֹומ... ֶעֶרב ַוְיִהי ַוְיִהי"יומ מופיעה ה�יומת 

 
פירוש רבי אברהמ בנ , ירושלימ תשנ"ג; חזקוני שמ, שמ; תורת חיימר�"ג ב', ד, בתוכ: חומש   .14

רלב"ג, 'ביאור הפרשה', ב', ד, בתוכ: , לונדונ תשי"ח, עמ' כד, כו; הרמב"מ על בראשית ושמות
  , רמת גנ תשנ"ז.מקראות גדולות הכתר

  א, ירושלימ תשנ"ז, עמ' מג. פירוש דעת מקרא ל�פר בראשיתי' קיל,   .15
  לרד"ק, ערכ 'יומ', ברלינ תר"ז, עמ' רעב. �פר השורשימראו למשל: ראב"ע לעמו� ט', יא;   .16
את כוחו  'מ בנביאימ במשמעות יומ דינ שבו יגלה הו'ביומ ההוא' משמשי '''יומ ההביטויימ   .17

בעולמ, יעשה משפט ברשעימ ויושיע את הצדיקימ. אינ �יבה להניח שיומ דינ זה יהיה מוגבל 
לעשרימ וארבע שעות. מעבר לככ, בפ�וקימ מ�וימימ ברור שביטויימ אלו מתייח�ימ גמ לתקופה 

 ִויהּוָדה ְלעֹוָלמ ֵּתֵשב ִוירּוָשַלִמ ְלדֹור ָודֹור"... ַההּוא"ְוָהָיה ַבּיֹומ הממושכת שלאחר יומ הדינ, כגונ: 
  .(זכריה י"ד, כא) ְצָבאֹות ַּבּיֹומ ַההּוא" ה' ִיְהֶיה ְכַנַעִני עֹוד ְּבֵבית "ְולֹאכ); - (יואל ד', יח

לפי  הנזכרות בששת ימי הבריאה הראשונימ מתיישבות היטבבֶֹקר"  ֶעֶרב ַוְיִהי "ַוְיִהיגמ המילימ   .18
(שמ, בתוכ:  , רד"ק(א', ה) שהציעו הפרשנימ. לדברי ראב"עאטימולוגיה פירושנו ומתאימות ל

אחרימ, 'ערב' נקרא ככ משומ שבחושכ הדברימ ו (שמ) , רמב"נ)14, לעיל, הערה תורת חיימחומש 
 נראימ מעורבבימ וקשה להבחינ ביניהמ, ואילו 'בוקר' נקרא ככ כיוונ שבאור ניתנ לבקר ולהבחינ

להשתמש  אפשרבינ דברימ שונימ. הפרשנימ התייח�ו ל'ערב' ול'בוקר' במשמעותמ הרגילה, אולמ 
באותה אטימולוגיה עבור הפירוש שהצענו. התורה מציינת ששש התקופות היו בעצמ שישה 

  .עד כדי דבר מוגמר ומבורר ה�דר וערבוב והתפתח-צב של איתהליכימ. כל תקופה התחילה במ
 האינ(א', ה) ֶשְכ ָקָרא ָלְיָלה" לאור בפ�וק "ַוִּיְקָרא ֶאלִֹהימ ָלאֹור יֹומ ְוַלחֹ  'יומ'השמ  שנתינת צייניש ל  

שמ משותפ.  נימ שחולקימנ ענייבי מ, 'קריאת שמ' מבדילה". כפי שהבאנו לעיל מהרמבעניינ לכאנ
מימות השבוע.  'יומובינ 'לזמנ האור דווקא  ייח�המת 'יומ' בינלהבדיל מטרתה במקרה שלנו 

שכל 'יומ' מימות הבריאה ארכ עשרימ וארבע שעות, ובינ לפי הבנה פי הזו נצרכת בינ ל הבחנה
  הבנתנו ש'יומ' זה משמעותו תקופה.

[10]בראשית א': פיענוח פרשת הבריאה -רבדים וקריאה מדעית
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  רבדימ וקריאה מדעית –פיענוח פרשת הבריאה  – בראשית א'  ]11[

 

השביעי טרמ ה�תיימ. אנחנו  'יומ'שהלהבדל זה בינ הימימ היא אכ אולי המפתיעה 
לאחר שהעולמ נברא . , כלומר בשלב השביעי של הבריאההשביעי 'ביומ'נמצאימ כעת 

אינ בו בריאה  –מכל מלאכתו  'שבת הבשישה שלבימ, אנו מצויימ כיומ בשלב שבו 
  19והעולמ מתנהג על פי טבעו הטבוע בו מששת ימי בראשית. ,חדשה

  "הָש ָד ַח צ הַ ֶר אָ הָ "

כללות הקו�מו� כולל  – ֵאת ַהָּשַמִימ""ברא  בככ שהאלהרובד האנתרופוצנטרי מתחיל 
מכאנ  21.כדור הארצ שעליו אנו עומדימ –"ְוֵאת ָהָאֶרצ"  20,ירחההשמש ו ,הכוכבימ

 
, ירושלימ שיעורימ במ�ילת ישרימבשמ רבי יהודא ליאונ אשכנזי (מניטו), וראו: א' שרקי,   .19

  .216תשע"ה, עמ' 
צורכ של התורה לה�תיר את דבריה במילימ בעלות והי דוגמה לניתנ לציינ שזבשולי הדברימ   

על ידי ההמונ, במיוחד בדורות קודמימ,  משמעות זו של 'היומ השביעי'משמעויות רבות. ידיעת 
חיקוי שביתת שמירת השבת שלנו בנויה על  כנש ,הייתה מחלישה מאוד את קיומ מצוות השבת

, (שמות ל"א, יז) ת ַהָּשַמִימ ְוֶאת ָהָאֶרצ ּוַבּיֹומ ַהְּשִביִעי ָשַבת ַוִּיָּנַפש"' ֶא ה"ִּכי ֵשֶשת ָיִמימ ָעָשה  – האל
  ואמ האדמ אינו שובת ביומ שה' שבת, לכאורה מה טעמ בשביתה זו?

ּכֹות הֹוַשְבִּתי ֶאת ְּבֵני  :טעמ נות �וכה ניתאכ לאמיתו של דבר אינ כאנ בעיה, שהרי גמ למצוַ    ֻּ "ִּכי ַב
�ימנ ( לחנ ערוכשולכה בהשנפ�קה ה(ויקרא כ"ג, מג), ואפ  ֵאל ְּבהֹוִציִאי אֹוָתמ ֵמֶאֶרצ ִמְצָרִימ"ִיְשרָ 

 המצוואת האינ זה מפריע לנו לקיימ  ,במדבר היו ענני כבוד '�וכות'א) כדעה שה�עיפ תרכה 
שהיו ענני הכבוד הנ דוגמה ו�מל ל. זאת מכיוונ שאנו מבינימ שה�וכות שלנו ב�וכות ממשיות

אנו מבינימ שימות השבוע שאנו מונימ  –. ככ גמ בענייננו , שמ �"ק א)משנה ברורה(ראו:  במדבר
  לשבת מייצגימ בזעיר אנפינ את התקופות או השלבימ שבהמ ברא ה' את העולמ.

ש"ֵאת ַהָּשַמִימ" בא  ,)12אלבק עמ' -, מהד' תיאודורא ידפרשה כשיטת רבי ישמעאל (בראשית רבה   .20
, שהאור של היומ הראשונ )ע"ב חכמימ (חגיגה יב. ככ יוצא גמ משיטת לבנה ומזלות, חמה לרבות

", ומשמע שבריאתמ נכללה אֹור ַוְיִהימקורו במאורות. לפי דעתמ נראה שהמאורות נבראו לפני "
  בבריאת השמיימ.

), רש"י (א', א) פירש את שלושת פ�וקי התורה הראשונימ כמשפט 8כפי שהזכרנו לעיל (הערה   .21
. בכל אופנ, רש"י ה�ביר מה הביא שונותאחד ארוכ, אכ כמה פרשנימ דחו את פירושו מ�יבות 

חילה ברא ה' את השמיימ ואת אותו לדחות את הפירוש הפשוט של הפ�וק הראשונ, שעל פיו בת
הארצ. רש"י פתח בנימוק לשוני: המילה 'ראשית' לעולמ אינה באה בפני עצמה, בלא מילה אחרת 

ירמיהו כ"ו, א). אולמ בהמשכ הודה רש"י שיש  –" ְּבֵראִשית ַמְמְלכּות ְיהֹוָיִקימהנ�מכת לה (כמו "
נ [א', א] הו�יפ "ישעיהו מ"ו, י. רמב –" ִריתֵמֵראִשית ַאַח  ַמִּגידפ�וקימ ה�ותרימ את טענתו (כמו "

תמה על עצמכ, "), והציג נימוק עקרוני יותר: כא ,ג"ל דברימ –" "ַוַּיְרא ֵראִשית לֹו גמ את הפ�וק
. כלומר, לא ייתכנ שהפ�וק הראשונ בא לומר שהשמיימ והארצ היו הדברימ "שהרי המימ קדמו

את המימ ללא אזכור בריאתמ, ומשמע שהיו  הראשונימ שה' ברא, שהרי הפ�וק השני מזכיר
  קיימימ עוד לפני כנ.

א אינה מתייח�ת לאדמה  " בפ�וק"ָהָאֶרצמפרשימ אחרימ עקפו בעיה זו בככ שקבעו שמילת   
; 363 ', עמ1, חלק ב פרק ל, לעיל, הערה מורה נבוכימבלבד אלא לכל ארבעת הי�ודות, כולל המימ (

"ַהְללּו ; )א ',ב"ַוְיֻכּלּו ַהָּשַמִימ ְוָהָאֶרצ ְוָכל ְצָבָאמ" (נ הביא לככ שתי דוגמות: "נ על אתר). רמב"רמב
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הכתוב מתרכז בתהליכ התפתחותו של כדור הארצ. רובד זה מדלג על תיאור  הלאהו
 ,ראשונימהדבר לא היה רלוונטי לדורות המפורט של היווצרות היקומ בכללותו, שכנ 

בפ�וק ב הכתוב  .מ�גרת זוב התרחשווהמ לא היו יכולימ להבינ את התהליכימ ש
 ימתהומ ונתונ יממתאר את כדור הארצ במצב גולמי ראשיתי: פני כדור הארצ מכו�

 
מ יש להעיר שהמילה 'הארצ' בפ�וקימ . אול)ז ,ח"קמ תהלימֶאת ה' ִמנ ָהָאֶרצ ַּתִּניִנימ ְוָכל ְּתהֹמֹות" (

), ולא למעינ חומר 'כדור הארצ'אלו מתייח�ת לתשתית העולמ וכל אשר בו (מה שמכונה היומ 
  נ."אחד הכולל בתוכו כמה חומרימ כפי שפירש רמב

נ וה�וברימ "לפי פירושנו שהפ�וק אכנ מדבר על כדור הארצ הכול מתיישב יפה. נראה שרמב  
בדרכ זו כיוונ שהניחו שפרשת הבריאה מתארת את תהליכ יצירת הכול מנ כמותו נמנעו מלפרש 

הי�וד. פרשת בריאה הפותחת בתמונה של כדור הארצ ומדלגת על אופנ יצירתו לוקה בח�ר. מובנ 
ברובד  ל מנ הי�וד מופיע גמ הואובעמדה זו, אכ להלנ נראה כי תיאור יצירת הכשרבותינו צודקימ 

 קו�מולוגי.אחר של הפ�וקימ, הרובד ה
 שכנבריאת יש מאינ כלל אינה מופיעה בפ�וקימ אלו, ש הטוענתמחקר ב גישה ישנהיש לציינ כי   

 – כ"התנ עולממ' הרנ, ( "הקדמונ המזרח של פילו�ופית- הקדמ החשיבה לדרכ זר" זה רעיונ
 הינו א פ�וק: כדלהלנ הוא הכתובימ של שיעורמ זו גישה פי על). 16' עמ, 1993תל אביב , בראשית

 פ�וק). מאינ יש בריאת במשמעות ולא 'יצר' במשמעות בא"ָּבָרא" ו( ה�יפור תחילת ואינו כותרת
 את מתאר ג פ�וק. יתהאלו התערבות לפני הארצ מציאות את ומתאר ה�יפור את מתחיל ב

: לשיטתמ ראיה מביאימ זו גישה מחזיקי "ַוּיֹאֶמר ֶאלִֹהימ ְיִהי אֹור". :האל שעשה הראשונה הפעולה
 האמונה' ,קנוהל 'י" (השני ביומ אלא התרחשה לא, 1 בפ�וק המוזכרת, השמימ בריאת שהרי"

מבואות  – המקרא �פרותבתוכ: צ' טלשיר [עורכת], , 'קויפמנ יחזקאל עמ שיח דו: המקראית
 ).132' עמ ,א"תשע, ירושלימ אומחקרימ 

ישנו  הפ�וקימ שלזו  קריאהבו, ראיה אינה המחזקת הראיהאינו י�וד,  הטענה בב�י� הי�ודאולמ   
 דוחק.

 של רעיונהיה קיימ  לאקדמ אחרימ  שבעמי הדבר נכונ אולישכנ  ,י�ודו אינ הטענה בב�י� הי�וד  
בישראל ודאי היה קיימ רעיונ זה, כפי שמשתקפ במשלי ("ְּבֵאינ ְּתהֹמֹות  אכ, מאינ יש בריאה

ד ואילכ). גמ  ,ח"ז) ובאיוב (ל ,ה"מ –ישעיהו ("יֹוֵצר אֹור ּובֹוֵרא חֶֹשְכ" בכד),  ,ח' –חֹוָלְלִּתי" 
את מציינת ה (בלא נ�מכ) 'בראשית', ועוד בצירופ למילה זה בהקשר 'ברא'השימוש דווקא בפועל 

  רעיונ הבריאה יש מאינ.לד מתאימ מאול', ו'ראשית הכ
, )12 הערה ,שמראו דבריו ( משותפ שמ אהי 'הארצ'ש מודה קנוהל גמ שהרי ,ראיה אינה הראיה  

ואמ כנ גמ 'השמיימ' עשויימ להיות שמ משותפ, ככ שהשמיימ שנבראו ביומ השני אינמ אלו 
 המוזכרימ בפ�וק הפתיחה.

, כפי שהוא זאת לציינ עליו היה לכותרת מתכוונ הכתוב היה אילו כנש ,דוחקיש גמ בקריאה זו   
פרק שעשה הכתוב ב כפי', ווכד 'זאת חוקת/תורת...', '...אלה תולדות/החוקימ'עושה לרוב ב�גנונ 

 במקוממיוחד היה על הכתוב לנהוג ככ בו ,ד) ,ב'("ֵאֶּלה תֹוְלדֹות ַהָּשַמִימ ְוָהָאֶרצ ְּבִהָּבְרָאמ" הבא: 
 . להטעות עלול כזה �רונישח

 יהוההו בראשית: הראשונימ מ�ודרימ על פי �דר כרונולוגי שהפ�וקימ ,שפירשנו כפי נראה כנ על  
: "ְוָהָאֶרצ ָהְיָתה בארצ דווקא להתרכז בחר הכתובמתוכמ ו ,הארצ ואת השמיימ את ימהאלו ברא

  תֹהּו ָובֹהּו".
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פ�וק ג מתאר את תחילת הופעת האור על פני כדור הארצ. כיצד זה שאורמ  22.בחשכה
ככ שכעת האור כנ הגיע? הכתוב ומה גרמ ל ,של המאורות לא הגיע לארצ עד עכשיו

לערכ)  1860( 'ויהי אור'�תמ ולא פירש. צייר התנ"כ הנודע גו�טאב דורה באיורו 
ימ כבדימ שכי�ו את פני כדור הארצ ורק ננמתאר זאת כבקיעת אור השמש מבעד לע

את לשונמ  23.לנבוכי הדורהרב קוק ב�פרו גמ נדפ. ככ מתאר זאת תאז החלו לה
משכיות אינ המ משמשימ אלא כ'רובד זה בניתנ לייח� לככ ש של הפ�וקימ מההעמו
  הקו�מולוגי, כפי שנראה בפרק הבא.ברובד נעוצ , ועיקר משמעותמ 'כ�פ

למה שידוע לנו ממדעי כדור הארצ ובוודאי  התיאור שהובא לעיל יכול להתאימ
הייתה תערובת �מיכה  האטמו�פרה של כדור הארצ נבשלב הראשו אינו �ותר אותו.

נפלטו מהתפרצויות רבות של הרי געש ומהתנגשויות א�טרואידימ על פני שגזימ  של
 בשלב מ�וימ האטמו�פרה החלה להיטהר ואפשרה לאור השמש לחדור. 24כדור הארצ.

  הבדלה בינ מימ למימ

שמר על החומ מליבת כדור הארצ ש 'אפקט חממה'הגזימ ה�מיכימ שהוזכרו יצרו 
הארצ לעמוד על מאות מעלות צל�יו�. במציאות זאת פני כדור ה של לטמפרטור מוגר

עמ  25.) היו במצב אדימור הארצהמימ בהידרו�פרה (דהיינו, כל המימ על פני כד
לנוזלימ  הפכוורוב המימ התעבו ו ,טהרות גזי החממה התקררו פני כדור הארציה

שהוא נשאר אחוז קטנ של אדי מימ, באטמו�פרה  26.הממלאימ את האוקיינו�ימ
מתקיימימ  המציאות זו שב 27'.רימזג האוו'האחראי לכמעט כל מה שאנו מכנימ  הגורמ

, אכ הת לנו מובנת מאלייבו זמנית מימ נוזליימ ואדי מימ על פני כדור הארצ נרא
מעט חזק נ. לדוגמה, אמ אור השמש היה שיווי משקל עדיהאמת היא שהיא תלויה ב

 
אלא שלא היה מאיר על פני תהומ"  "האור כבר היה בשמימ, שהמאורות נבראו עמ הגלגלימ...  .22

  .)גא',  רד"ק(
כשנעמוד על �דר הבריאה של הכדור הארצי  ארצינו...רה תורה כי אמ במה שנוגע לכדור ְּב לא דִ ש"  .23

שלנו ממקומ שהתחילה התורה ל�פר, נמצא שהיה בלא �דר, ומרוב הקיטורימ והאדימ העבימ 
והלחימ היה מלא מימ וחושכ. והצעד הראשונ היה שנטהרו קצת האדימ עד שהיה קצת אור 

  .)39, עמ' 2014, תל אביב לנבוכי הדורהראי"ה קוק, ( "שולט...
 M.G. Trainer et al., ‘Organic haze on Titan and the early Earth’, Proceedings of theראו:   .24

National Academy of Sciences 103, 2006, pp. 18035-18042  :וראו �קירה קצרה במרשתת)
www.nasa.gov/centers/ames/news/releases/2006/06_81AR.html.(  

נראימ לעינ האדמ אינמ אדי מימ המ מימ במצב צבירה של גז. אדי המימ נמצאימ בכל מקומ אכ   .25
אינמ באמת אדימ אלא  האדימ היוצאימ ממימ רותחימהבל פה או  אינמ מתעבימ (לכנל זמנ שכ

  טיפות זעירות של מימ).
  .www.britannica.com/science/hydrosphere/Origin-and-evolution-of-the-hydrosphere ראו:  .26

  .https://youtu.be/RIIRsS-dAos?t=4660 ניתנ גמ לצפות בהרצאתו של פרופ' דניאל פינטי:  
  .https://en.wikipedia.org/wiki/Water_vapor, בתוכ: ’In Earth's atmosphere‘ראו בפרק   .27
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 100מעל אל  הלועהייתה רצ טמפרטורת פני כדור הא ,(כפי שיקרה בעתיד) יותר
 מאזלהיות אדימ באטמו�פרה. בנו�פ,  היו שבימהאוקיינו�  יומימ ,יו�זת צלומעל

קרינת אור השמש  ,מהגזימ ה�מיכימ (כפי שתואר ביומ הראשונ) נטהרוהשמיימ ש
לחלל. מה שמגנ על  נקולות אדי המימ שבאטמו�פרה ולאבדאמורה לפרק את מול

שכבות מיוחדות של האטמו�פרה של כדור  נה נמולקולות אדי המימ ומונע את איבוד
לב�ופ, בזכות האמור לעיל ובזכות העובדה  28.כגונ האוזונ והשדה המגנטי ,הארצ

שבשכבה הראשונית של האטמו�פרה הטמפרטורה יורדת ככל שעולימ בגובה, 
עשימ אדי המימ מתעבימ שוב למצב נוזלי ונ מתקיימ המצב הייחודי שבגובה מ�וימ

 .עננימ
בזכות . כל המימ על פני כדור הארצ היו במצב של אדימ נראשוהנמצא כי בשלב 

התקררות פני כדור הארצ התעבו רוב המימ ונהיו לאוקיינו�ימ, ובזכות תנאימ 
מתקיימ מצב של שיווי משקל עדינ המאפשר את קיוממ של מימ  נו�פימ ייחודיימ

גורמ מרכזי וחיוני במערכת מזג שהמ במצב נוזלי באטמו�פרה (דהיינו העננימ, 
והמימ בפ�וק ב  'תהומ'. אמ נבינ את הבמקביל לקיוממ של אדי המימ האוויר)

יאור הולמ כמתייח�ימ לכלל ההידרו�פרה ולא רק לאוקיינו�, ניתנ למצוא בפ�וקימ ת
 – " (א', ו)ְיִהי ָרִקיַע ְּבתֹוְכ ַהָּמִימ ִויִהי ַמְבִּדיל ֵּבינ ַמִימ ָלָמִימ"להתרחשות האטמו�פרית. 

שיווי משקל  ה מתקיימשב ,למ לתהליכ היווצרות האטמו�פרהתיאור איכותני הוזהו 
  בעננימ ממעל ובאוקיינו�ימ מתחת. מימ נוזליימ אפשר את קיוממ שלהמ

הני�וח ה�פציפי שבו בחר הכתוב מבו�� בינ השאר על ככ שלפ�וקימ מכל מקומ, 
אלו ישנה משמעות גמ ברובד הקו�מולוגי, כפי שנראה בפרק הבא. לכנ המבחנ 
הפרשני אינו צריכ להתרכז ברובד אחד ולשאול אמ אלו המילימ המתאימות ביותר 

תר לתיאור לתהליכ המתואר ברובד זה, אלא לבחונ אמ אלו המילימ המתאימות ביו
  29שני התהליכימ, האנתרופולוגי והקו�מולוגי, בעת ובעונה אחת.

 
 , בתוכ:’Dominant atmospheric escape and loss processes on Earth‘ראו בפרק   .28

https://en.wikipedia.org/wiki/Atmospheric_escape ,ראו גמ באנציקלופדיה בריטניקה (לעיל .
  ).26הערה 

 זהוימ ו בהמיש וונ שימ כחולימ כייהשמ על פיהש ,יש שיטענו שהכתוב משקפ תפי�ה קדומה  .29
  שתי הערות:יש להעיר מקור הגשמ. בנוגע לככ 

ח באופנ שיתאימ בעת העתיקה, אינ מניעה שהתורה תתנ� ותה תפי�ה רווחת כזיאמ אכנ הי. א  
גמ לתפי�ת עולממ של דורות ראשונימ. אדרבה, אינ מטרת התורה ליצור מהפכות מדעיות אלא 

נכונ מדעית, בתורה שמה שכתוב מאמרנו הוא להביא למהפכה תאולוגית. אכ העיקרונ העולה מ
  במשכ הדורות. אותוהבינו  בלא תלות בשאלה כיצד

הימ: "ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ָעב ְקַטָּנה נ עננימ והעננימ מקורמ מב מהתנ"כ נראה שהיה ידוע שהגשמ מקורו. ב  
(תהילימ " "ַמַעֶלה ְנִשִאימ ִמְקֵצה ָהָאֶרצ ְּבָרִקימ ַלָּמָטר ָעָשה ;מד) ,ח"י "אְּכַכפ ִאיש עָֹלה ִמָּימ" (מל

בגובה רב מעל פני  מצויימאינמ  'המימ העליונימ'חז"ל נראה בבירור שדברי מ גמז).  ,ה"קל
 כמלא נימא" (חגיגה טו :וכמה? אמר רב אחא בר יעקב –ויהי מבדיל בינ מימ למימ' 'האוקיינו�: "
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יתֹו" ִּ   "ְּתהֹומ ַּכְּלבּוש ִּכ

מכו�ה כולו במימ ורק יה כדור הארצ ה ,היומ השלישינ התמונה המתקבלת מעל פי 
? התשובה למדע ידוע היבשה. האמ שלב כזה בהתפתחות כדור הארצר ככ הופיעה אח

ו אינ לנו מ�פיק ידע לפ�ול או לאשש תאוריה כזאת. היא בהחלט היא שנכונ לעכשי
בככ אכ אי אפשר להכריע  30,קיימת ב�פרות המדעיתאפ  ווהיפותזה כזאפשרית, 

עדיינ. אבל דווקא חו�ר הידע המדעי שיש לנו בעניינ זה הופכ את הכתוב בתורה 
  האמ יש כאנ ניבוי מדעי? ימימ יגידו. –ליותר מעניינ 

  בראה לאחר היבשה והצמחימ?האמ השמש נ

להבינ את הכתובימ  כדיאכ  ,המאורות נוצרו ביומ הרביעיכי  בקריאה שטחית נראה
. במשכ ימימ בשנה 365-שעות ביממה ו 24לא תמיד היו שידיעה את הנצטרכ להקדימ 

�יבובו, זאת בעקבות כוחות גאות שנימ כדור הארצ הולכ ומאבד ממהירות  ימיליארד
אינטראקציה עמ הירח. באופנ פשוט, אמ במקומ ללא חיכוכ (כמו בחלל) מ�ובבימ ו

גופ קשיח, כגונ �ביבונ או ביצה קשה, הוא ימשיכ לה�תובב באותה המהירות לעד. אכ 

 
יש לציינ שתיאורימ אלו של חז"ל מתאימימ להפליא לה�בר ע"א, וככ עולה משאר הדעות שמ. 

  ברובד הקו�מולוגי).להלנ שיובא 
ד), אכ  ,קמ"ח ;ג ,ימ (ק"דימעל השמויימ המצארימ מימ ומקומות אחדימ בתהילימ כנ מתב  

פרטימ בתיאורו כולל וחוזר על התיאור שבבראשית בצורה פיוטית ( רקבמקומות אלה המשורר 
התיאורימ בבראשית ובתהילימ מבו��ימ אינ לה�יק ש לכננו�פימ הלקוחימ מפרשת הבריאה). 

 ,נו מציעימ במאמר זההתיאור בבראשית כפי שאיש להבינ את תפי�ה קדומה רווחת, אלא על 
בתיאור המבול נאמר גמ מפרשת הבריאה.  השואבימ השראכהתיאורימ בתהילימ לראות את ו

ארובות 'תיאור �פרותי ציורי. הביטוי ראות בככ אכ אפשר ל ,יא) ',"ַוַאֻרּבֹת ַהָּשַמִימ ִנְפָּתחּו" (ז
  י). ',מלאכי ג ;יח ,ד"ישעיהו כ ;ב ,'בתנ"כ, תמיד כמשל (מל"ב זנו�פימ מופיע במקומות  'ימיהשמ

 N. Flament et al., ‘A case for late-Archaean continental emergence from thermalראו:   .30
evolution models and hypsometry’, Earth and Planetary Science Letters 275 3-4, 2008, 

pp. 326-336 .  
 בינהבדלי גובה  נוצרוולאחר מכנ יח�ית חלקימ, הארצ  כדורמתחילה היו פני ככלל, �ביר להניח ש  

כאמור . כמו כנ, בקרומ ובמעטפת של כדור הארצ תומישורי היבשה וקרקעית הימ על ידי תזוז
ולא היו אליו עמ התעבות המימ בהידרו�פרה על פני כדור הארצ הגיעו כיומ המצויימ  המימלעיל, 

התעבו תחילה וכי�ו את פני כדור הארצ  האמ המימ :. השאלה היא מה קדמ למהומתחילת ועלי
מישורי היבשה וקרקעית הימ  בינהבדלי גובה  נוצרולאחר מכנ רק ו ימ וחלקימ,שטוחבעודמ 

ר לאחר שנוצרו הבדלי הגובה ולכנ לא היה שלב שבו כדו התעבואליה, או שמא המימ והמימ זרמו 
מבקש ללכת בדרכ הראשונה. הנזכר בראשית ההערה היה מכו�ה כולו מימ? המאמר  הארצ

כגונ פרקי , מובא בכמה מדרשימש וגמ מתאימה למה זו תואמת את התיאור המקראיאפשרות 
עלה תוכו של ארצ ונתגלגלו ו... (א', ט) הדבר מפי הגבורה 'יקוו המימ'כשיצא ו": דרבי אליעזר

  ).94-95ח, תש"ד, עמ'  חורב(פרקי דרבי אליעזר פרק ד, מהד' מ' היגר,  המימ ונקוו המימ לעמקימ"
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יותר לביצה לא מבושלת. הוא דומה כדור הארצ אינו גופ קשיח, ולצורכ ההמחשה 
שאנרגיית ה�יבוב (תנע כיוונ  ,זמנעמ הכאשר מ�ובבימ ביצה לא מבושלת היא מאטה 

שכבות פנימיות ישננ לכדור הארצ גמ זוויתי) מתפזרת בתוכ הנוזלימ הפנימיימ. 
הופכ את כדור ההירח, ו�יפ את לככ יש להוהוא גמ מכו�ה ברובו במימ.  ,נוזליות

ימ לככ שמהירות �יבובו של כדור ביאגורמימ אלו ממבודדת. למערכת לא  הארצ
'מ�פיק' לעשות מ�פר ה�יבובימ שהוא , וממילא טנה עמ השנימהארצ הולכת וק

ימימ  1500- שעות ביממה וכשש היו לפני מיליארדי שנימ אמ  בשנה הולכ ופוחת.
שאנו מכירימ כיומ. על  , כפייומ 365- שעות ו 24האטה לכדי הרי שמחזוריות זו  ,בשנה

שעות ביממה  22היו  שנהמיליונ  600שלפני  לקבועות אפשר יָּפֵלאונטולוג פי עדויות
מיליונ שנה  100-200-ימימ בשנה. המחזוריות המוכרת לנו כיומ היא עניינ של ה 400- ו

   31.האחרונות
 ַהָּשַמִימ ִּבְרִקיַע  ְמאֹרֹת ְיִהי ֶאלִֹהימ ַוּיֹאֶמר"לעיינ בפ�וקימ: וכעת ניתנ לחזור 

 ִּבְרִקיַע  ִלְמאֹורֹת ְוָהיּו .ְוָשִנימ ּוְלָיִמימ ּוְלמֹוַעִדימ ְלאֹתֹת ְוָהיּו ַהָּלְיָלה ּוֵבינ ַהּיֹומ ֵּבינ ְלַהְבִּדיל
ד החיוני . �דר הכתובימ מעורר תמיהה: התפקיטו)-(א', יד "ָהָאֶרצ ַעל ְלָהִאיר ַהָּשַמִימ

ְלאֹתֹת ּוְלמֹוַעִדימ ּוְלָיִמימ "אילו שימושמ להאיר על הארצ, ו של המאורות בעולמנו הוא
ְיִהי ְמאֹרֹת ִּבְרִקיַע "שהפ�וק . לכנ היינו מצפימ הוא לכאורה תפקיד משני "ְוָשִנימ

ְוָהיּו ְלאֹתֹת " :תו�פתתבוא ה ר ככורק אחיבוא ראשונ,  "ָהָאֶרצ ְלָהִאיר ַעל ַהָּשַמִימ
 נדחקהתפקיד המשני הוקדמ והעיקרי  – . אכ ה�דר הפוכ"ּוְלמֹוַעִדימ ּוְלָיִמימ ְוָשִנימ

, התשובה ל�ופ. כיצד יש לה�ביר היפוכ זה? על פי מה שלמדנו ממדעי כדור הארצ
. תפקיד ההארה יצא אל הפועל ראשונהמאורות ודאי ש ברורה: בכל הנוגע ליצירת

לעיל כבר עמדנו על ככ שהשמש נבראה עמ השמיימ והאירה על הארצ כבר ביומ 
הציווי הפותח את היומ  זה הראשונ, והאור הנזכר ביומ הראשונ מקורו בשמש. לפי

יצירת השמש והירח אלא אינו מתייח� ל – "ַהָּשַמִימ ִּבְרִקיַע  ְמאֹרֹת ְיִהי" –הרביעי 
הנ " :יב ע"א)( ככ קבעו חכמימ במ�כת חגיגהיומ. כני�תמ למחזוריות המוכרת לנו כל

נראה ש'תלייה' זו פירושה . "מאורות שנבראו ביומ ראשונ ולא נתלו עד יומ רביעיהנ 
ימימ בשנה  365המוכר לנו היומ, מ�לול של למ�לול הקבוע כני�תמ של המאורות 

  ללא שינוי משמעותי במשכ שנות חייה של האנושות על פני האדמה).  היינו 'קבוע'(
ולא לתאר  ,מפני מה בחרה התורה להזכיר את המאורות באופנ זה ביומ הרביעי

שכדי לשלול מיתו�ימ כדור הארצ ביומ הראשונ? יש שהציעו  את יצירתמ לפני הופעת
 ראשונימ. כמו כנ, מבנה הפרשהשונימ בנוגע למאורות בחרה התורה לא להזכיר אותמ 

בתחילת הפרק מחייב את הזכרת המאורות דווקא ביומ הרביעי, במקביל שהובא 
 –ל שהוא מכל שיקו –להופעת האור ביומ הראשונ. מכל מקומ, לאחר שבחרה התורה 

 
31.  G.E. Williams, ‘Geological constraints on the Precambrian history of Earth’s rotation 

and the Moon’s orbit’, Reviews of Geophysics 38, 2000, pp. 37-59.  
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ה למבכתוב חייב להיות תואמ  להזכיר את המאורות ביומ הרביעי, אופנ הזכרתמ
שמה שהתרחש ביומ הרביעי אינו יצירת המאורות  שקרה בפועל. על כנ, כדי להדגיש

אלא כני�תמ למ�לולמ הקבוע, הקדימה התורה את התפקיד הקשור למ�לולמ של 
  32."מֹוַעִדימ ּוְלָיִמימ ְוָשִנימְלאֹתֹת ּולְ  ְוָהיּו"המאורות ולא להארתמ: 

  אבולוציה

ארצ, לו שמיימביח� ל : הראשונהש פעמימובפרשת הבריאה שלהפועל 'ברא' מופיע 
מורה על חידוש  'ברא'ביח� לאדמ. לשונ  תוהשלישי 33ביח� לנפש החיה יההשני

 
) �ובר שהיומ הרביעי מחדש שהמאורות נכנ�ו למחזוריות 57 ', עמ7(לעיל, הערה גמ אביעזר   .32

בעיוננו כאנ ה�ברנו מדוע התורה מ�פרת לנו זאת (בגלל מבנה הפרשה), וכנ דייקנו את  .קבועה
  לפני תפקיד ההארה).הדבר מנ הכתובימ (שהקדימו את תפקיד האותות והמועדימ 

  שיעורמ של המשכ הכתובימ הוא כדלהלנ:  
, לשונ עבר רחוק, כמו 'ויעש'" –(א', טז)  "ַהּכֹוָכִבימ ְוֵאת ...ַהְּגדִֹלימ ַהְּמאֹרֹת ְשֵני ֶאת ֶאלִֹהימ ַוַּיַעש"  
לאחר שציווי לה).  ', עמ8צ הופמנ, לעיל, הערה "(רד "היה ביומ הרביעי 'ויתנ', יט)... ורק '(ב 'ויצר'

 , בתיאור הביצועלמבנה הפרק ול�דר האירועימה׳ בתחילת היומ הרביעי תואר באופנ המתאימ 
  י כנ.אפשר להשלימ את הח�ר ול�פר שה' יצר את המאורות עוד לפנ

אינמ  "...ַוִּיֵּתנ ...ַוַּיַעש"התיאורימ המפורטימ  –(א', יז)  "ַהָּשָמִימ ִּבְרִקיַע  ֶאלִֹהימ אָֹתמ ַוִּיֵּתנ"  
המאורות נתונימ בידו הבלעדית של ה'. יש כאנ פירוט יתר כדי ליצור  :משאירימ מקומ ל�פק

ולהילחמ באפשרות (הלא כל ככ נדירה) של האלהת המאורות. מכל מקומ, האמ  מיתולוגיזציה- דה
יש בכל זאת מובנ מדעי לככ שהמאורות 'ניתנו' בשמיימ? הרי השמש תמיד הייתה בשמיימ מאז 

הוא לשונ עבר רחוק ומתייח� לנתינה ביומ  'ויתנ'גמ  א.שכדור הארצ נוצר! שתי אפשרויות: 
הכוונה היא לנתינתמ  ב.ע השמיימ, לאחר שייווצר כדור הארצ. הראשונ במה שעתיד להיות רקי

  במ�לולמ הקבוע, כפי שפירטנו בגופ המאמר.
שלושה  –יח) -(א, יז "ַהחֶֹשכְ  ּוֵבינ ָהאֹור ֵּבינ ּוְלַהְבִּדיל ּוַבַּלְיָלה ַּבּיֹומ ְוִלְמשֹל. ָהָאֶרצ ַעל ְלָהִאיר..."  

. להבדיל בינ האור ובינ 3. למשול ביומ ובלילה. 2איר. . לה1תפקידימ של המאורות מוזכרימ כאנ: 
החושכ. מהי 'ממשלה' זו שלה זכו המאורות? ניתנ לראות כי יש הקבלה כיא�טית בינ תפקידי 

  המאורות במאמר ה' ובינ התפקידימ הנזכרימ בעשייתמ:
  " (יח).אֹור ּוֵבינ ַהחֶֹשכְ ּוַלַהְבִּדיל ֵּבינ ָה " –" (יד) ְלַהְבִּדיל ֵּבינ ַהּיֹומ ּוֵבינ ַהָּלְיָלה"  
  " (יח).ְוִלְמשֹל ַּבּיֹומ ּוַבַּלְיָלה" –" (יד) ְוָהיּו ְלאֹתֹת ּוְלמֹוַעִדימ ּוְלָיִמימ ְוָשִנימ"  
  " (יז).ְלָהִאיר ַעל ָהָאֶרצ" –" (טו) ְלָהִאיר ַעל ָהָאֶרצ"  
ְלאֹתֹת ּוְלמֹוַעִדימ המאורות "על פי ההקבלה יוצא שה'ממשלה' ביומ ובלילה מקבילה לייעודמ של   

כמה פרשנימ (אברבנאל לפרשת בראשית, מהדורה מקוונת באתר 'דעת'  כתבו", וככ ּוְלָיִמימ ְוָשִנימ
]http://www.daat.ac.il/daat/vl/abarbanel-bereshit/abarbanel-bereshit0001.pdfה, עמ"], תשע' 

  ).24 ', עמ2; קא�וטו, לעיל, הערה 121
ח�ת בייחוד לתנינימ הגדולימ. אמנמ נכונ ייתהמוזכרת ביומ החמישי מ 'בריאה'יש המבינימ שה  .33

הפ�וק: "ַוִּיְבָרא המשפט ולא �ופ , אכ אינ המ �ופ ימזכרימ ראשוננהדבר שהתנינימ הגדולימ 
פ עֹופ ָּכנָ  ֶנֶפש ַהַחָּיה ָהרֶֹמֶשת ַאֶשר ָשְרצּו ַהַּמִימ ְלִמיֵנֶהמ ְוֵאת ָּכל ֶאלִֹהימ ֶאת ַהַּתִּניִנמ ַהְּגדִֹלימ ְוֵאת ָּכל

. לכאורה אפשר היה "ֶנֶפש ַהַחָּיה"מו�ב גמ על  "ַוִּיְבָרא"על כנ יש לומר ש .(א', כא) ְלִמיֵנהּו"
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עיצוב מורות על  ,ועוד 'יצר', 'עשה'כגונ  ,שאר הפעולות 34.והוצאת דבר מהאינ אל היש
יש הופעה  שהוזכרושת הנבראימ ושלבאכנ,  35.ו�ידור מחדש של חומרי הגלמ הקיימימ

כפי כפי שציינו רמב"נ ואחרימ ושל דבר חדש שאינו תוצר של החומרימ הקיימימ, 
ככ למשל, . תמוזכר ינהא'בריאה'  היכנ הואאכ מה שיותר מעניינ  שנפרט בהמשכ.

 :כיוצאימ מנ הארצ כנבראימ אלאוארימ תאינמ מהצמחימ המופיעימ ביומ השלישי 
בתולדות "שיש  הבחינ בככ וכתב(א', יא) נ "רמב. (א', יב) "...ַוּתֹוֵצא ָהָאֶרצ ֶּדֶשא ֵעֶשב"

. "דשאימ ואילנות ...חה הי�ודות למיניהמ, ומהמ צמחוּכֹנאצלו מ", ו"הארצ כח הצומח
יש בה, בכימיה עצמה, או בלשונ ימינו: הביולוגיה של הצומח איננה אלא כימיה. 

, אנו 'תקופה'מציינ  'יומ'פוטנציאל יצירת חיימ צומחימ. אמ נחזור על ההבנה ש
מקבלימ תיאור המתאימ יפה לראשיתה של האבולוציה. ייתכנ שיכולת עצמאית של 
מולקולות דוממות ליצור חיי צומח נוגדת את התפי�ה הדתית הנפוצה, אכ זוהי 

ינ . יתרה מככ, אמ נעמיק במשמעות הדבר נבינ שאהתמונה העולה מעיונ בכתובימ
כמת הבריאה ומגדיל את הפלא שבחרק אלא  מפחית מהפלא שבחיי הצומח הוא

באופנ  ליצורמ ההמאפשרות לתכונות ישננ רכיבי הי�וד של הבריאה לבכללותה. 
  36.עצמאי חיי צומח

ולא הזכיר בשלישי "כ) ככ: א', נ ("רמבצמחימ לבעלי חיימ ה�ביר דל בינ את ההב
. כמדומני ", רק בבעלי התנועה בלבד היא'נפש'ל ּודגִ כלל, כי אינ כוח ה 'נפש'בצומח 

זו היא  'נפש'שתנועות הצמחונות והטבעונות מעידות כאלפ עדימ על הבדל מהותי זה. 
מופיע ביומ החמישי ביח� לבעלי החיימ. זאת מכיוונ שעל  'ברא'שהפועל לככ ה�יבה 

 
', אכ נראה שהתנינימ הגדולימ הוזכרו נפש החיה הימ את כלואל לה�תפק בנו�ח הכללי: 'ויברא

 2ערה כאנ בהבלטה כברואי ה' כדי לעקור מיתו�ימ קדומימ של הבריאה, כפי שהתבאר לעיל, ה
  (וראו שמ את פשרמ המדעי של התנינימ הגדולימ).

, חלק ב פרק ל, לעיל, מורה נבוכימ" (רמב"מ, היא לשיטתנו הבאה לידי מציאות מהעדר '...ברא'"  .34
"אינ אצלנו בלשונ ק א', א); "(רד "ליש מאינ הוצאתיו לומר רוצה – בראתיו''"); 371עמ' , 1הערה 

 – בעברי דיוקה לפי ההמל זאת הנחת"נ שמ); "(רמב דש בהוצאת היש מאינ אלא לשונ 'ברא'"הקֹ
פרשנות שמ, ד"ה ברא, מהד' א' ראק [ מצרפ לכ�פ(ר"י אבנ כ�פי,  "מאינ יש והמציאו דבר ִחדוש

דרכי הפרשנות ומהדורה מדעית מבוארת של מצרפ לכ�פ  –יו�פ אבנ כ�פי ’ המקרא של ר
); http://mg.alhatorah.org/Full/Bereshit/1.1, רמת גנ תש�"ז], מופיע במרשתת: לבראשית

 '(מ ", ובצד הפוֵעל אפ פעמ אינו נזכר חומר הבריאה'לעולמ אינו משמש אלא ה 'ברא'כנושא של "
ב לציונ דברימ ). אפ שהשימוש בשורש 'ברא' התרח126 'ב, עמ"א, ירושלימ תשנ �פר עמו�ויי�, 

 '"אינ'מנ ה 'יש'בהוראת בריאת  'ברא'כאנ בא לשונ "שיש בהמ מנ החידוש וההפתעה, מכל מקומ 
  .21). ראו עוד לעיל, �ופ הערה 17, עמ' ג, וראו שמ הערה 15(קיל, לעיל, הערה 

  (ויי�, שמ). "נתינת צורה, תבנית לחומר" –יצר   .35
 ,ליצירת חיימהדרושימ תנאימ ה ות אתימהמקימערכות שמש אחרות  ינהתגלתאמ על פי זה,   .36

יצירת לפוטנציאל קיימ בכימיה עצמה זאת מכיוונ שחיימ צמחיימ.  ניימצאו בהאכנ עלינו לצפות ש
  חיי צומח.

[18]בראשית א': פיענוח פרשת הבריאה -רבדים וקריאה מדעית
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  רבדימ וקריאה מדעית –פיענוח פרשת הבריאה  – בראשית א'  ]19[

 

ה תוצר של הי�ודות הקיימימ אלא חידוש ובריאה נאינ 'נפש'ית הבראשפרשת פי 
המשכ ההתפתחות האבולוציונית מהצמחימ  אחדשה. הביוכימיה של בעלי החיימ הי

  (א', כא). "ֶאלִֹהימ ַוִּיְבָרא" :בריאה חדשה , אכ נפשמ היאלהמ שקדמו
לאלו  מוזכרת רק ביח� לבעלי החיימ של היומ החמישי ולא ביח� 'בריאה'מדוע 
המשכ ההתפתחות של נפש החי  השישי? מכיוונ שיצירת האחרונימ היאשל היומ 

ללא הה�בר האבולוציוני  37.ביומ החמישי, כפי שמלמדת אותנו האבולוציה השהופיע
  להבדל זה.אינ פשר 

המשכ  –הבריאה החדשה הבאה והאחרונה הינה האדמ, שאמנמ גופו מנ הארצ 
היא  'ימהבצלמ אלו'אכ נשמתו  –ההתפתחות האבולוציונית שהתחילה מהארצ 

ָּבָרא ֶאלִֹהימ ְּבַצְלמֹו ְּבֶצֶלמ ָהָאָדמ  ֶאלִֹהימ ֶאתַוִּיְבָרא " :החידוש ואליה מיוח�ת בריאתו
   38.(א', כז) "אֹתֹו

 
התורה מציינת את הופעת , אביעזר התקשה בככ ש)(ב�עיפ 'גמישות הפרשנות' כפי שצייּנו לעיל  .37

החיימ על הארצ קדמו לעופות השמיימ.  האבולוציה לפיבעוד שת הארצ, יהעופות לפני הופעת חי
(א', כא) מתייח� לחרקימ ענקיימ קדומימ שמילאו את הארצ לפני "ָּכל עֹופ ָּכָנפ" בתשובתו טענ ש

תקופת היונקימ. וכבר הקשינו על דבריו, שלא מ�תבר שהתורה תתייח� לבעלי חיימ שאינמ 
הנחה ניתנ לדחות את שאלתו של אביעזר מוכרימ לאדמ ואינמ מעניינימ אותו. על פי אותה 

רובד האנתרופוצנטרי בהיו יצורימ קדומימ על האדמה לפני הופעת הציפורימ, אכ  אכנמעיקרה. 
ככ  המוכרימ לאדמ ומצויימ ב�ביבתו.החיות והבהמות  ,העופותמיני המ מה שמעניינ אותנו 

החיימ ב�ביבת  עיזימלכבשימ ולפרות, מתייח� ל (א', כה) ַהְּבֵהָמה ְלִמיָנּה" "ְוֶאתלמשל, הפ�וק 
לאחר התרבות הציפורימ. ציפורימ החלו בשלב מאוחר יותר, הופיעו רק באמת אלו יונקימ  האדמ.

ראשונות של היונקימ ההצורות אילו ו ,מיליונ שנה) 56-66נ (לפני ֵק אֹולֵ להתרבות בתקופת הָּפ 
כאשר מתייח�ימ רק למיני מיליונ שנה).  55- 33.9המודרניימ נמצאו רק בתקופת הֵאאֹוֵקנ (לפני 

  בעלי החיימ המוכרימ לאדמ, העופות אכנ קדמו לחיות ולבהמות.
 J.S. Bodenheimer, ‘Aלאחר כתיבת �עיפ זה ראיתי שפרופ' בודנהיימר כותב דברימ דומימ (  .38

Fresh Look at Genesis’, B’or Ha’torah 23, 2014-2015, pp. 29-38ה לדברי ). הוא מו�יפ ומפנ
 הארצ שתוציא, אדמ נעשה הנזכרת והארצ אני כלומר" –, כו) '(א "ַנַעֶשה ָאָדמ"נ על הכתוב "רמב
. הארצ כבר הוציאה את חומרי הגלמ של גופו של האדמ בצורת חיות, קופימ "מי�ודיה הגופ

  ה בא וברא בו צלמ אלוהימ."והומינידימ, והקב
נוגע לאבולוציה ולפרשת הבריאה. ב�ופ ששת ימי בשולי פרק זה ניתנ להאיר נקודה נו�פת ב  

 ָּכל ְוֶאת ָהָאֶרצ ָכל ְּפֵני ַעל ַאֶשר ֶזַרע זֵֹרַע  ֵעֶשב ָּכל ֶאת ָלֶכמ ָנַתִּתי ִהֵּנה ֶאלִֹהימ ַוּיֹאֶמר"הבריאה נאמר: 
 ַעל רֹוֵמש ּוְלכֹל ַהָּשַמִימ עֹופ ּוְלָכל ָהָאֶרצ ַחַּית ּוְלָכל. ְלָאְכָלה ִיְהֶיה ָלֶכמ ָזַרע זֵֹרַע  ֵעצ ְפִרי ּבֹו ַאֶשר ָהֵעצ

ל). מה פשרה של אמירה זו? - , כט'(א "ֵכנ ַוְיִהי ְלָאְכָלה ֵעֶשב ֶיֶרק ָּכל ֶאת ַחָּיה ֶנֶפש ּבֹו ַאֶשר ָהָאֶרצ
 "לאכילה בשר לו הותר לא הראשונ אדמ: רב אמר יהודה רב אמר"התלמוד מביא את דברי רב: 

ב). גמ פרשנימ רבימ, ראשונימ וחדשימ, ה�כימו עמ דברי רב (ראו מאמרו של הרב "(�נהדרינ נט ע
, 13, לעיל, הערה השבוע תובפרש עיונימאלחננ �מט, 'אדמ הראשונ לא הותר לו בשר לאכילה', 

  ).14עמ' 
אולמ לפי פירוש זה עלינו לומר שהיה שלב בהתפתחות העולמ שבו בעלי החיימ כולמ היו   

), ומציאות זו אינה מתיישבת עמ הידע המדעי שבידינו. "ֵכנ ַוְיִהיצמחוניימ (והרי הכתוב מעיד: "

 

דניאל תורג'מן [19]
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  ]20[  דניאל תורג'מנ

 

  הרובד הקו�מולוגי

של מרכיביו בשלבי ההתפתחות בכדור הארצ והרובד הקודמ, האנתרופוצנטרי, התרכז 
במילימ בכתוב  תהיקומ שמחוצה לו נזכרשל של כדור הארצ ו הבריאהעצמ . השונימ

. היומ אנו מודעימ (א', א) "ְּבֵראִשית ָּבָרא ֶאלִֹהימ ֵאת ַהָּשַמִימ ְוֵאת ָהָאֶרצ"בודדות: 
אותמ חוקי ואפ יודעימ לומר שלמרחבימ העצומימ של הקו�מו� ולשלבי התפתחותו, 

קצרה פתיחה , ככ שניכר שיש כאנ 'בעל בית' אחד. לכנ יקומ כולופועלימ בטבע 
אמצע �יפור. היינו מצפימ מראית לנו כמתחילה נ כמו זו של �פר בראשית�תומה ו

ת אותו בריאמבורא היקומ כולו, תכלול גמ פירוט לגבי שניתנה לנו  יתהשתורה אלו
על פני כדור  יצירותיו של הבוראעל ט וריפב �פריקומ. כשמ שהתורה ראתה לנכונ ל

התורה היא ש בהנחה. זאת שאר הקו�מו�שתעשה ביח� ל יש מקומ לצפותהארצ, ככ 
 יצירת מופת המצליחה להכיל כמה רבדימ ב�יפור אחד.

מתאר את יצירת ה�וקימ בפרובד ישנו שפירוט כזה אכנ קיימ.  נראהבפרק זה 
עלינו להקדימ ולפרו� את המודל  הדברימכ הבנת מילולית מדויקת. לצורהיקומ בצורה 

תיאור הקו�מולוגי להיווצרות היקומ. כמעט כל המובא בהקדמה זו נצרכ להבנת ה
  הקו�מולוגי שבפרשת הבריאה.

 תקציר תולדות היווצרות היקומ – "ָּבאתָ  ֵמַאִינ ַּדע"חלק א: 

 יתרונות וח�רונות – 'המפצ הגדול'

  יש להקדימ שתי הקדמות: 'הגדולהמפצ 'כדי לה�ביר את מודל 

 
 ופירות בזרע כח שנתנ"כדי ליישב את הכתובימ עמ המדע יש לבאר את הכתוב כדברי הגר"א: 

[מופיע גמ באתר 'דעת' , ירושלימ תשל"ה, ז ע"א אדרת אליהו( "דמהא לב את וי�עדו שיזונו
, ומעינ זה בפירוש רלב"ג לפ�וקימ אלו). כלומר, פ�וקימ אלו מתארימ את המשכ במרשתת]

התפתחותו האבולוציונית של הצומח עד למצב שבו הוא נושא בפירותיו מ�פיק חלבונימ וחומרימ 
ינימ כדי ל�פק בשלמות את צורכיהמ של החיות והאדמ. זאת מבלי שיצטרכו לאכול בעלי חיימ מז

, אשר באופנ "ָלֶכמ ָנַתִּתי ִהֵּנה"אחרימ להשלמת תזונתמ. ה�בר זה מתאימ יותר ל�גנונ הכתוב: 
מ כנראה מבינ ככ, שכנ הוא מונה במשנה תורה "פשוט מבטא נתינה יותר מאשר אי�ור. גמ הרמב

, ואינו מזכיר אי�ור אכילת הראשונ אדמ נצטווהות מלכימ פ"ט ה"א) שישה דברימ שבהמ (הלכ
  בשר.

 כי"נראה שלפירושו של רב, המצייר מצב שבו העולמ היה צמחוני בעבר, יש ערכ מו�רי לעתיד:   
חזונ ה קוק, "(הראי ?!"נוהג היה שכבר אחרי חולפ שיהיה ונאור נכבד מו�ר למצב אפשר איכ

, ירושלימ תשמ"ג, עמ' יג). גמ לפי פירושנו ניתנ לומר שאפ שעולמ החי לא והשלומהצמחונות 
הגיע בפועל למצב זה של צמחונות, היה חשוב לתורה להודיע שיש בצומח יכולת ל�פק את כל 

  צורכי האדמ והחי, וזאת כדי להצביע על חזונ העתיד.

[20]בראשית א': פיענוח פרשת הבריאה -רבדים וקריאה מדעית
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  רבדימ וקריאה מדעית –פיענוח פרשת הבריאה  – בראשית א'  ]21[

 

אנרגיה יכולה להפוכ לחומר, כלומר לחלקיקימ י�ודיימ כגונ אלקטרונימ האחת: 
 תורת השדות'ב�עיפ להלנ ינתנ יה�בר קצר לתופעה מפתיעה זו  39.וקוורקימ
 40.'הקוונטית

הגופימ גודלמ של המרחב אינו קבוע אלא יכול להתרחב ולהתכווצ. השנייה: 
נרחיב  להתארכ או להתקצר. עשוי ניהמהמרחק בי ולמ, אשאר קבוענשבתוכ המרחב 

  על ככ בהמשכ.
לפי מודל זה, כל  '.המפצ הגדול'לאחר הקדמות קצרות אלו ניתנ לתאר את מודל 

בעבר בנפח קטנ בעל ריכוז אנרגיה אדיר. מאותו נפח קטנ היקומ מכונ� היה  היקומ
הפחיתה מצפיפותה האדירה של אנו רואימ היומ. התרחבות זו שהתרחב עד לגודל 

האנרגיה ובככ אפשרה לאנרגיה להפוכ לחלקיקי חומר. בשלב הראשונ החומר היה 
 הלכהיקומ  בהמשכ של קרינה וחלקיקי י�וד טעונימ.אנרגטי מרק  – במצב של פל�מה

הטעונימ יכלו להתחבר וליצור  וחלקיקיו, 'להירגע'התרחב וככ המשיכ להתקרר וו
מ התרחב והתקרר, כוחות הכבידה בינ האטומימ משכו אותמ יחד אטומימ. ככל שהיקו

  התגבשו ונוצרו כוכבימ וגלק�יות. ומהמ
  , אכ כיצד אנו יודעימ שזה קרה? 'המפצ הגדול'עד כאנ תקציר של מה שמכונה 

של המאה הקודמת  עשרימאנו רואימ גמ כיומ שהיקומ מתרחב. כבר בשנות ה
עדות ישירה  –זו מזו  הגלק�יות מתרחקותי צברשכל  אדווינ האבל מתצפיותהבינ 

נגיע למ�קנה  ,)'rewind'להתרחבות היקומ. אמ נעשה להתרחבות זו הרצה לאחור (
מ�קנה אמנמ, . התרחבמרוכז בצפיפות גבוהה מאוד ומשמ  כולוהיקומ בעבר היה ש

ת ליצור גמ לאחר שתופעה זו נתגלתה היו ני�יונוו, אינה הכרחית כזאת מתבקשת א
 ה.מודלימ אחרימ שיתאימו ל

לא  ממש עכשיו, הראיה המכריעה לטובת תאוריית המפצ היא שאנו רואימ אותו
אלא את מצב הפל�מה הראשוני שתואר לעיל. כיצד ניתנ  ' עצמומפצ'את רגעי ה

לראות עכשיו משהו שקרה בעבר? פשוט מאוד: ככל שאנו מביטימ למרחק רב יותר, 
בפועל רואימ זמנ. כאשר אנו מביטימ בשמש אנו אנו בעצמ מביטימ גמ אחורה ב

כיצד המ למעשה דקות. כשאנו מביטימ בכוכבימ אנו רואימ  שמונהתמונה שלה מלפני 
נראו לפני עשרות או מאות שנימ. תמונה של גלק�יה רחוקה היא בעצמ תמונה של 
 הגלק�יה הזאת מלפני מאות מיליוני או אפילו מיליארדי שנה. זאת מכיוונ שהאור

 –. כשאנו מביטימ למרחקי היקומ רב שמגיע לעינינו עכשיו עזב את מקורו לפני זמנ
זהו שלב  –רואימ כלומ  איננואנו רואימ גלק�יות. כשאנו מ�תכלימ יותר רחוק 

שאנו מ�תכלימ שהיקומ היה צעיר והכוכבימ הראשונימ טרמ ה�פיקו להיווצר. וכ

 
  .שבגרעינ האטומ טרונימיקוורקימ המ חלקיקי הי�וד שמהמ מורכבימ הפרוטונימ והני  .39
משמעות גילוי בוזונ היג� לאדמ המאמינ',  –הארצ ומלואה  'לה�בר מפורט יותר ראו מאמרי, 'לה  .40

   (מופיע גמ באתר 'דעת' במרשתת). 206- 195 'א, תשע"ו, עמ מעשה חשב
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ל�מה. זהו תמונה של היקומ כפי אנו רואימ את הפ – יאפשרלמרחק הגדול ביותר ה
  מיליארד שנה. 13- ה ממעללשהיה לפני 

 ,נוגעת להרכב הי�ודות שנוצרו במפצ הגדול. על פי המודלזה ראיה נו�פת למודל 
בעת המפצ היו אמורימ להיווצר אכ ורק הי�ודות הקלימ (בעיקר מימנ, הליומ 

י�ודות אלה בעת מאפשר לחשב את יח�מ הכמותי של גמ המודל  .וליתיומ)
ואכנ, בתצפיות על ענני גז בראשיתיימ ענקיימ המצויימ ביקומ נמצאו מ. ותהיווצר

  י�ודות אלו ביח� המתאימ לניבוי המודל.
הוא מקבל  ית,ח�רונות. ראש כמה לויש  'המפצ הגדול'על אפ הצלחותיו של מודל 

נתוני �ביר כיצד התקבלו מצב התחלתי של יקומ מתפשט ואנרגטי ואינו כנתונ מ
אינה הכרחית  נהבנתזה כמה בעיות שיש למודל מעבר לככ, פתיחה מיוחדימ אלו. 

   41.בהערה כאנת מהנ ועל כנ נביא רק אח ,להמשכ עיוננו
או  'אינפלציה קו�מית'הפתרונ לכל הח�רונות והבעיות הוא תאוריה בשמ 

 'אנרגיה אפלה'ת על . לפני שנוכל לה�בירה נצטרכ ללמוד קצ'תפיחה קו�מית'
  חלקימ עיקריימ מתיאור הבריאה. להבנת הקדמה זו חשובה גמ  .והשפעתה

  'אנרגיה אפלה'

התרחבות היקומ שתוארה לעיל אמורה באופנ פשוט להאט עמ הזמנ, כיוונ שכוח 
מבחינה זה לזה. אולמ  להימשכהמשיכה של כלל הגופימ הנמצאימ בחלל גורמ להמ 

קיומה של אנרגיה מ�וג מיוחד, כזו את תורת היח�ות הכללית מאפשרת  תאורטית
ליקומ תגרומ ו ככוח דוחה תפעל כזוה בכל נפח החלל. אנרגיתמיד שצפיפותה קבועה 

נניח  ההאצה בהתרחבות היא תוצאה של התהליכ הבא: .להתרחב בצורה מואצת
 מדיקוב  2-לגורמת לחלל בנפח קוב אחד להתרחב שקיימת צפיפות אנרגיה כזו ה

 אנרגיה ה שלקוב, אכ מכיוונ שכאמור צפיפות 2יה אחת יהיו לנו ישנייה. לאחר שנ
יה יהראשונ. לאחר שנ זהה לקובהיה אנרגיה תקבועה, לקוב החדש  מ�וג זה היא

 8 יהיו לנו שניות 3קוב. לאחר  4אלו יכפיל את עצמו ונקבל  קוב 2- כל אחד מנו�פת 

 
ת הבעיות העיקריות בתיאוריית 'המפצ הגדול' נוגעת לטמפרטורה האחידה של הפל�מה. כפי אח  .41

שנה לאחר  380,000- עד כ נמשכהיה שלב ראשוני שבו היקומ כולו היה פל�מה. שלב זה שה�ברנו, 
מיליונ שנות אור. בתמונה שאנו רואימ לפל�מה  42הרדיו� של היקומ היה המפצ הגדול, וב�יומו 

בשיווי משקל תרמי. כאשר, לדוגמה, מוזגימ  המה שמעיד על היות ,ורה אחידה מאודיש טמפרט
 ה. ככל שהכו� גדולהאחידטמפרטורה לוקח כמה שניות עד שהקפה מגיע ל ,חלב קר לכו� קפה חמ

 . הבעיה במקרה שלנו היאתרמי לשיווי משקל זמנ רב יותר עד שהקפה יגיעיותר ככ ייקח 
 42רדיו� של מ�פיק (ואפילו לא קרוב לככ) כדי שנפח עצומ כזה בעל איננ זמנ שנה  380,000- ש

  גיע לשיווי משקל תרמי.ימיליונ שנות אור 
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לאור ) קוב. זאת 230מעל מיליארד (בלבד יהיו לנו ות שני 30. לאחר , וככ הלאהקוב
 42החלל.שיעור התרחבות צפיפות האנרגיה קבועה בלי קשר להעובדה ש

תופעה שגילו מדענימ  1998-, אכ באופנ מפתיע ב1917התאוריה הזו מוכרת מאז 
זו מתרחשת כעת, והיקומ שלנו אכנ מאיצ את קצב התפשטותו. התאוצה אמנמ אינה 
מהירה כמו בדוגמה שהבאנו אלא איטית הרבה יותר, אולמ הקצב שלה בכל זאת מדיד. 

 גישה ותוכנות מחשב שלא היו קיימותההבחנה בהאצה עדינה זו דרשה טכנולוגיה ר
וגורמת הפועלת ככוח דחייה לאנרגיה זו כנ, ולכנ ההאצה לא זוהתה עד אז.  לפני

מאחר זאת משתי �יבות: ו ',אנרגיה אפלה'להתרחבות מואצת של היקומ אנו קוראימ 
ראקציה עמ אור ולא אינטשהיא מ�תורית ומקורה אינו ידוע לנו, ומכיוונ שאינ לה 

  ה.ניתנ לראות

  'תפיחה קו�מית'

התפיחה 'את רעיונ  אחרימו 'אלנ גותשל המאה הקודמת פיתחו  80-בתחילת שנות ה
עוצמתית  'אנרגיה אפלה'בראשית היקומ הייתה קיימת  . על פי רעיונ זה,'הקו�מית

מ בזמנ כמעט אפ�י. מיפע 100עד  60לגרומ לחלל להכפיל את נפחו במיוחד, שיכלה 
אפילו נקודה קטנה של אנרגיה זו, הקטנה מיליארדי פעמימ מגרעינו של אטומ, יכלה 

ממה שהייתה לפני כנ. כל זאת, כזכור,  2100עד  260די נפח בגודל פי ימיליצור באופנ 
 תמיד עמ אותה צפיפות אנרגיה. התוצאה היא יצירת כמות אנרגיה אדירה בזמנ אפ�י

כל האנרגיה של היקומ על פי מודל זה, . נפח) xאנרגיה ה(�כ כל האנרגיה = צפיפות 
מיליארדי לוהקיימ כל החומר ל הפכה לב�ופשלנו, כמות האנרגיה הבלתי נתפ�ת ש

  ו רואימ, נוצרה באירוע קו�מי זה.הכוכבימ שאנ
האנרגיה האפלה נקראת כפי שצייּנו, הזאת. העצומה האנרגיה  תרידי ביצ אינאכ 

המפצ 'די לאפשר את מה שמכונה . אולמ כאינטראקציה עמ האור לה נשאי מאחרככ 
מאפשר צימוד היניהמ בזמנ כלשהו. ב –'צימוד'  – אינטראקציהחייבת להיות  ,'הגדול

. ללא צימוד התפיחה הקו�מית 'המפצ'אור ובככ את ה לאהאנרגיה האפלה את מעבר 
עוד חלל ועוד אנרגיה אפלה הממלאת אותו וחוזר  – מפריע באינהייתה ממשיכה לעד 

אנרגיה הייתה זולגת לאור  ,חלילה. מצד שני, אמ צימוד כזה היה קיימ מההתחלה
מוקדמ מדי ותהליכ התפיחה הקו�מית לא היה מתפתח. על כנ יש צורכ במנגנונ מיוחד 

היא (במונחימ של תהליכימ אלו הכוונה  רק לאחר זמנ מהלהתרחש שיגרומ לצימוד 
  כזה. כמה אפשרויות למנגנונ ותב�פרות המקצועית קיימ. יה)ילשבריר שנ

 
א)  לבעיה זו שתי תשובות הזהות בי�ודנ: .שימור האנרגיהתאוריה זו �ותרת לכאורה את חוק   .42

נו�פ רת נפח ב) בד בבד עמ יצי .בתורת היח�ות הכללית אינ שימור אנרגיה במובנ הרגיל ,אכנ
  .המאזנת את האנרגיה החיובית שנוצרתכבידה יש אנרגיה שלילית הנוצר גמ שדה כבידה. לשדה 
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 במפצ הגדול 'מפצ'א) מ�ביר את ה( 'התפיחה הקו�מית'מודל ניתנ ל�כמ ולומר ש
ב) עונה על הבעיות ( שבו הוא אנרגטי ומתרחב;היקומ הגיע למצב המיוחד  כיצד –

 מתרחשד) ( ;ג) אפשרי מבחינת המ�גרת התאורטית( 43';המפצ הגדול'מודל בשיש 
לב�ופ כנכונות, אפ התגלו כמה תחזיות שה) היו לו ( ;בצורה עדינהבפועל  כעת

עדיינ למרות כל זה, שמתחילה נראו כ�ותרות את המידע שהיה אז בידי מדענימ. 
שיוציאו אותה מגדר �פקולציה כפי שהיא היומ. הוכחות חותכות זו ח�רות לתאוריה 

היא חלק מהמודל ה�טנדרטי של הקו�מולוגיה ו אתפיחה קו�מית הימכל מקומ, 
  ימוד בתחומ.מקומ מרכזי בכל �פרי הלתופ�ת 

  תורת השדות הקוונטית

כדי ל�כמ את מודל התפיחה הקו�מית ולגשת למלאכת ביאור הכתובימ דרושה עוד 
של  ה זו נלמד על מהותמ. דרכ תורתורת השדות הקוונטית –השלמה מעניינת אחת 

מה יכול לגרומ שאנרגיה הופכת לחומר וקורה כיצד וננ�ה להבינ  'ריק'החומר ושל ה
  .כ התפיחהלהתחלת תהלי

משהו שממלא את המרחב ויש לו ערכ או עוצמה מ�וימת בכל נקודה. הוא  'שדה'
הערכ או העוצמה הזו יכולימ להיות קבועימ או משתנימ בזמנ כמו גלימ. שדות 

המ גלימ, או הפרעות,  WiFi- ממלאימ את החלל �ביבנו כל הזמנ. גלי רדיו, �לולר ו
כל אחד בתדרימ המ�וימימ שלו. אנו גמ נמצאימ בשדה כבידה  ,בשדה האלקטרומגנטי

הירח. שדות אלו קיימימ �ביבנו בינ אמ אנו מהשמש ומ ,המושפע מכדור הארצ
מודעימ להמ ובינ אמ לא. השדה האלקטרומגנטי, למשל, משפיע רק על חלקיקימ 

 קיק שאינו טעונ לא ירגיש בקיומו.טעונימ חשמלית, וחל
 ת השדות הקוונטית,של המאה הקודמת החלה להתפתח תור עשריממ�ופ שנות ה

מאי  כוללת ומדויקת יותר ,ת בצורה טובהפיזיקליהמ�בירה את י�ודות המציאות ה
, אינמ אלא 'הקוורקימ וכוהשונימ, האלקטרונימ, החלקיקימ  על פי תורה זופעמ. 

, מלשונ excitation( 'עירור'הפרעות בשדות משלהמ. האלקטרונ אינו אלא הפרעה או 
חלקיקימ אינמ . 'שדה הקוורק'והקוורק אינו אלא עירור ב ,'שדה האלקטרונ'לעורר) ב

דומימ לכדורימ קטנימ אלא לגלימ בשדות. מאחר שככ, ניתנ להעביר אנרגיה לשדה 
מ�וימ ובככ לעורר בו גלימ (= חלקיקימ) חדשימ. ככ ניתנ לה�ביר כיצד אפשר ליצור 

ברגעימ הראשונימ של המפצ הגדול (וכפי שקורה כפי שקרה  ,רגיהנחלקיקימ מא
  יומי במאיצי חלקיקימ).- באופנ יומ

 'ִריק'נו ֵריק. כשמדענימ אומרימ נשהִריק אינו�פת של תאוריה זו היא משמעות 
ריק משדות. השדות אינו בוודאי  יק מחלקיקימ אכרלמקומ שהוא המ מתכוונימ 

 
בככ שהנקודה הקטנה שממנה התחילה התפיחה הייתה בשיווי  נפתרת 41הבעיה שהזכרנו בהערה   .43

  משקל תרמי לפני התפיחה, ומשמ התרחבה.
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כשכמות אנרגיה נמצאימ בכל המרחב, ואפ ניתנ לחשוב עליהמ כחלק מהמרחב עצמו. 
אכ  ,קיימא)- עירור בר (=ליצור חלקיק  הא מצליחילשדה מ�וימ ה המ�פקת מגיע

ואפ למדוד את בהמ השדות נמצאימ בכל מקומ ואנו מצליחימ בני�ויימ להבחינ 
  השפעתמ מצד עצממ.

ַיקנה חלקיקימ. שדה כזה כאשר אינ בו יכול להיות שדה הטומנ בחובו אנרגיה גמ 
ות מקור לאנרגיה אפלה ולתהליכ התפיחה שתואר לעיל. לחלל הריק אנרגיה ויוכל להי

נקודה שממנה התחיל תהליכ התפיחה האיננו יודעימ לומר מה היה ב�ביבתה של 
חלל ריק. בתוכ החלל הריק קיימימ זה היה הקו�מית, אכ אנו יודעימ לומר שאפשר ש

של אנרגיה במצב ריק ו תכונה כזאפילו לשבריר שנייה שדות, ואמ לאחד מהמ הייתה 
 .הקו�מית , הוא יכל לגרומ לתהליכ התפיחהמחלקיקימ

זה לזה ויכולימ להעביר ביניהמ אנרגיה. חלק אינמ  'מצומדימ'חלק משדות אלו 
להעבירו לשדה אחר אינו יכול רגיה אכ שדה אחד יכול לאגור אנ –מצומדימ כלל 

על אפ הימצאותמ 'אחד על השני' באותו מקומ במרחב. דוגמה שאינו מצומד לו. זאת 
עמ חלקיקימ ח�רי  'מדבר'לעיל, שאינו  זכרנוהשדה האלקטרומגנטי שה לככ הוא

מטענ ואינו יכול להעביר אליהמ אנרגיה. זאת על אפ הימצאותמ יחד באותו מקומ 
כשמ שהיה צורכ שלא יהיה צימוד בינ  ,מ בתהליכ התפיחה הקו�מיתבמרחב. ג

האנרגיה האפלה לבינ האור בתהליכ התפיחה, ככ גמ בנוגע לשאר שדות החומר 
אילו היה צימוד בינ האנרגיה האפלה ). '(השדה של האלקטרונ, השדה של הקוורק וכו

ותהליכ התפיחה אליו מוקדמ מדי 'זולגת' לאחד משדות אלו, האנרגיה הייתה 
  הקו�מית לא היה מתפתח.

  44.להרחבות על הנושאימ הנידונימ בפרק זה ראו הפניות בהערה כאנ

  �יכומ החלק המדעי

אמ נבוא ל�כמ את מה שאנו יודעימ, או יודעימ שהוא אפשרי, מבחינה מדעית לגבי 
  נאמר ככ: ,תחילת היקומ

שאינו באמת ֵריק  'יקרִ ' זמנ ריק, אפשר שהיקומ כולו התחיל מנקודה של מרחב
אלא יש בו שדות קוונטימ, שהמ חלק אינטגרלי של המרחב עצמו. לשדה מ�וימ 

גמ במצב (אפילו לשבריר שנייה ובכמות אפ�ית) הייתה תכונה כזו שהייתה לו אנרגיה 

 
  ':Spacetimeלה�ברימ פופולריימ מצוינימ (בשפה האנגלית) ראו את �דרת ה�רטונימ המושקעת '  .44

  .https://www.youtube.com/watch?v=UwYSWAlAewcל�רטונ על אנרגיה אפלה ראו:   
  .https://www.youtube.com/watch?v=blSTTFS8Uco&t=623s לתפיחה קו�מית ראו:  
  .https://www.youtube.com/watch?v=ATcrrzJFtBY :לתורת השדות הקוונטית ראו  
  בקרו באתר: 'לקור� בקו�מולוגיה לתלמידי תואר ראשונ מפי אלנ גות  
 https://ocw.mit.edu/courses/physics/8-286-the-early-universe-fall-2013/.  
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וגרמה לחלל להתרחב. ככל שהחלל שימשה ככוח דוחה ללא חלקיקימ. אנרגיה זו 
 כל נפח החלל.בנמצאת בצפיפות קבועה כנ אנרגיה זו כמות האנרגיה גדלה, שהתרחב 

עוד חלל הטומנ בחובו עוד אנרגיה, עוד  – תהליכ מעגלי זה הזינ את עצמו והלכ והאיצ
לפני כנ, וחוזר חלילה. תהליכ זה אשר יותר מ מהראנרגיה הדוחפת עוד חלל להתרחב 

אירוע זה  אולמ ביותר שידע היקומ מעודו. ריצר את האירוע העוצמתי ביותר והמהי
אלו לא על שאר שדות החומר והאור, מכיוונ שהתרחש בתחילה ללא השפעה כלשהי 

ה אפשרות למעבר אנרגיה. מנגנונ כלשהו גרמ יתמצומדימ לאנרגיה האפלה ולא היהיו 
צימוד בינ האנרגיה האפלה לאור ולשאר השדות. כמות  וצרשבשלב מ�וימ כנ נלככ 

המפצ 'עברה לאור ויצרה את מה שמכונה  אנרגיה אפלההאנרגיה העצומה האגורה ב
  . 'הגדול

  בשלב זה ניתנ להתחיל בביאור הפ�וקימ.

  קריאה קו�מולוגית של פ�וקי הבריאה – "ַּבִּמְקָרא ַוָּיִבינּו": חלק ב

  (א', א) "מ ֵאת ַהָּשַמִימ ְוֵאת ָהָאֶרצלִֹהיאֱ ְּבֵראִשית ָּבָרא "

מ "הבאנו חלק מדבריו של הרמבלעיל בהקדמה בפ�וק זה?  "ָהָאֶרצ"ו "ַהָּשַמִימ"מהמ 
  הקשורימ לעניינ, ונביא כאנ את כל הנצרכ לענייננו: מורה נבוכימב

על כל מה  – ממה שחייב אתה לדעת, שארצ שמ משותפ, הנאמר בכלל ובפרט. בכלל
שמתחת לגלגל הירח, כלומר ארבעת הי�ודות. והוא נאמר בפרט על האחד האחרונ מהמ 

, אינ זה אלא 'ויקרא אלהימ לככ ככה'אימת שאתה מוצא אותו אומר  ּכל.. שוהוא האדמה.
להבדילו מנ העניינ האחר ששמ זה משותפ ביניהמ. לכנ פירשתי לכ את הפ�וק הזה: 

. ארצ הנאמרת תחילה תהיה אפוא המטה, 'ְּבהתחלה ברא האל את המעלה ואת ַהַּמָּטה'
היא הארצ  א', י)( 'ויקרא אלהימ ליבשה ארצ'ר עליה וזאת שנאמ .כלומר ארבעת הי�ודות

 45.אלבדה. זה ברור אפו

המתפרש בפ�וקימ שונימ באופנימ שמ משותפ  ואה 'ארצ'מ מלמד אותנו ש"הרמב
תופעה פרטית מ�וימת , המציינ 'כלל ופרט'במקרה זה זהו שמ משותפ מ�וג שונימ. 

ה' השתמש בא לציינ ש" (א', י) ַלַּיָּבָשה ֶאֶרצ ַוִּיְקָרא ֶאלִֹהימ"וגמ הכללה שלה. הפ�וק 
במילה 'ארצ' ככינוי ליבשה, בניגוד לשימושה של המילה 'ארצ' עד כה. כיצד התפרשה 

"ְּבֵראִשית ָּבָרא ֶאלִֹהימ ֵאת המילה 'ארצ' לפני כנ? הרמב"מ מבאר שבפ�וק הראשונ, 
ַוִּיְקָרא "בעת הי�ודות, ואילו בפ�וק , המילה 'הארצ' התייח�ה לארַהָּשַמִימ ְוֵאת ָהָאֶרצ"
אכ יש מילה זו התייח�ה לאדמה, שהיא אחד מארבעת הי�ודות. " ֶאלִֹהימ ַלַּיָּבָשה ֶאֶרצ

מציינת  'ארצהמילה 'דוגמה לככ שקרא במ, אינ 21קושי בה�בר זה: כפי שציינו בהערה 
"ַוְיֻכּלּו ַהָּשַמִימ ְוָהָאֶרצ ְוָכל הזכיר אמנמ את הפ�וקימ נ "רמב. ארבעת הי�ודותאת 

 
  .363, עמ' 1לעיל, הערה , חלק ב פרק ל  .45
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, אולמ לימ קמ"ח, ז)י"ַהְללּו ֶאת ה' ִמנ ָהָאֶרצ ַּתִּניִנימ ְוָכל ְּתהֹמֹות" (תהוְצָבָאמ" (ב', א) 
מכונה היומ ש מה(העולמ בכללותה  המילה 'ארצ' בפ�וקימ אלו מתייח�ת לתשתית

  , ולא לארבעת הי�ודות בפני עצממ.)'הארצ כדור'
תמיד מציינת  'ארצ'שמ אבל לא על פי פירושו. נראה "על כנ נלכ בדרכו של הרמב

המילה 'ארצ' ברובד האנתרופוצנטרי כפי שה�ברנו לעיל, את התשתית ומרחב החיימ. 
ביומ הראשונ מתייח�ת לכדור הארצ בכללותו, ואילו המילה 'ארצ' ביומ השלישי 

אנו  שעליומתייח�ת באופנ פרטי ליבשה. בשני המקומות התורה מתייח�ת למרחב 
. כפי אחת למרחב הכללי ופעמ אחת למרחב הפרטי והמצומצמ יותרפעמ חיימ, 

. 'כדור הארצ'ביומ השלישי מציינת את  'ארצ'שנראה להלנ, ברובד הקו�מולוגי המילה 
אנו  שעליולא רק המרחב  –כללי יותר ייח�ת למרחב מכאנ שביומ הראשונ ה'ארצ' מת

שהוא זמנ, -ברא את המרחב ה'ביומ הראשונ אנו חיימ.  שבוחיימ, אלא המרחב 
  אנו חיימ. הת שבפיזיקליה 'ארצית'התשתית לכלל המציאות ה

רק על הארצ נאמרה  ,בעלי החיימעד הופעת נפש  אכנ, מכל מה שמתואר אחר ככ
אלא נוצר  'יש מאינ'לא נברא  ר ככ. ה�יבה לככ היא שכל מה שנעשה אח'בריאה'לשונ 

 ,החומר ,כל האנרגיהכיצד ייתכנ ש, הפיזיקה היומ מבינה לעיל. כפי שראינו 'הארצ'מ
ת�ביר מהי . גמ התורה, בפ�וק הבא, 'ריק'כל מה שיש ביקומ נוצר ממרחב  –האור 

  ' הזאת ומה היא כוללת בתוכה, כפי שנראה להלנ.הארצ'
המציאות  המ בוודאי "ַהָּשַמִימ" ,תפיזיקליה 'ארצית'המציאות ה אהי ָהָאֶרצ""אמ 

 'ה ַהְללּו ֶאת" , כפי שמופיע בפ�וקמית, כלומר המציאות הרוחנית של המלאכימיהשמי
 ככ פירש גמ). ב-, אח"(תהילימ קמ "...ַמְלָאָכיו ַהְללּוהּו ָּכל ,ַהָּשַמִימ ַהְללּוהּו ַּבְּמרֹוִמימ ִמנ

  :נ"רמב

אבל יותר נכונ לפי פשט הכתובימ שנאמר כי השמימ הנזכרימ בפ�וק הראשונ המ השמימ 
ודמות על ראשי 'אינמ מכלל הגלגלימ, אבל המ למעלה מנ המרכבה, כעניינ  ,העליונימ

כו), ולא �יפר  ,ג"(דברימ ל 'רוכב שמימ'קב"ה ומהמ נקרא ה )...כב', א יחזקאל( 'החיה
הכתוב בבריאתמ דבר, כאשר לא הזכיר המלאכימ וחיות המרכבה וכל דבר נפרד שאינו 

  , ח).'(א  מ שהמ נבראימ, כלומר שקדמותמ אפ�בעל גופ, רק הזכיר בשמי

היא ממשיכה פ�וק ב והלאה ומ, יותר מפרטתמציאות רוחנית זו התורה אינה בנוגע ל
שבפ�וק  שמיימהמוזכרימ ביומ השני אינמ ה ַהָּשַמִימ"". גמ ָהָאֶרצ""לתאר את 

  מ: "הראשונ, וכפי הכלל שלימד אותנו הרמב

), כאשר הבהרתי לכ, כדי שיתברר שיתופ ח(א',  'ויקרא אלהימ לרקיע שמימ'וכנ דברו 
אלה  ) המא(שמ,  'את השמימ ואת הארצ'השמ ושאינ שמימ האמורימ ראשונה באומרו 

  46.)ח(שמ,  'שמימ'אשר נקראו 

 
  .365 ', עמ1, חלק ב פרק ל, לעיל, הערה מורה נבוכימ  .46
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מית הרוחנית, יהמציאות השמי – "ְּבֵראִשית ָּבָרא ֶאלִֹהימ ֵאת ַהָּשַמִימ" :ל�יכומ
ת פיזיקליהמציאות הארצית ה – "ְוֵאת ָהָאֶרצ" ,מרחיבה בעניינה יותרהתורה אינה ש

אנו חיימ במובנמ הכללי יותר. מבריאה  המצע והמרחב שבהמ ,זמנ-המרחבשהיא 
  ועשה את כל שאר יצירותיו, כפי שהמדע יודע לה�ביר. הבורא ראשונה זו יצר 

  "ַהָּמִימ ְּפֵני ַעל ְמַרֶחֶפת מלִֹהיאֱ  ְורּוחַ  ְתהֹומ ְּפֵני ַעל ֶשכְ ְוחֹ ָובֹהּו תֹהּו ָתהְוָהָאֶרצ ָהיְ "
  ב) (א',

  
  ומאפיינ את המרחב שנברא ביומ הראשונ.הכתוב הולכ  – "ְוָהָאֶרצ ָהְיָתה"
  
 ? לעיתימ קרובות המקרא משתמש במילימ נדירות ובלתי'הוות'מהו  – "תֹהּו ָובֹהּו"

על אתר או במקומ אחר, פירוש מוכרות. לפעמימ המקרא הוא גמ זה המ�פק לנו, 
מקראי לאותה מילה נדירה. פרשנות כזו עולה מנ האמצעי האומנותי הנפוצ - פנימ

ניתנ למצוא מ�פר פעמימ במ�גרת  'הוות'התקבולת. את המילה  –ביותר במקרא 
  ַאינ וִריק: היא בכולנ משמעותהותקבולת מקראית, 

  ., יז)'(ישעיהו מ  לֹו ֶנְחְשבּו ֵמֶאֶפ� ָותֹהּו / ֶנְגּדֹו ְּכַאִינַהּגֹוִימ  ָּכל
  .(שמ, כג)  ָעָשה ַּכּתֹהּושְֹפֵטי ֶאֶרצ /  ְלָאִינַהּנֹוֵתנ רֹוְזִנימ 
  .)ט, ד"מ(שמ   ְוֶהֶבל ּכִֹחי ִכֵּליִתי ְלתֹהּו/ ָיַגְעִּתי  ְלִריקַוַאִני ָאַמְרִּתי 

ובמחקר מ�תייגימ מפ�יקה  ,המדויק של המילה קשה לפיענוח ? פירושה'הווב'מהו 
 48."ככל הנראה על פי הערבית להיות ריק" 47;"(כנראה) שממה – בֹהּו"החלטית לגביו: 

שאינו  ,"תֹהּו ָובֹהּו"תמיד במטבע הלשונ  ,כ"בתננו�פות ש פעמימ והמילה נמצאת של
מנ הצימוד נוכל ללמוד  49כשלעצמה.המילה 'בוהו'  מאפשר לנו ללמוד על משמעות

(שתי  הנדיאדי�והנ יוצרות יחד צורה �פרותית של  ',הוות'שמשמעותה קרובה לזו של 
נו�פת ). דוגמה לא שלמ(חרוז  א�ונאנ�להדגשה) ו/או  'ו- מילימ דומות המחוברות ב

 
, רמת גנ אוצר לשונ המקרא מאלפ עד תיו –מילונ העברית המקראית הו', מ"צ קדרי, ערכ 'בֹ  .47

  .88תש�"ו, עמ' 
  .17 ', עמ)21(לעיל, הערה  בראשית –כ "עולמ התנ, י' אבישור וח' כהנ  .48
) והתרגומ 15אלבק עמ' - במקורות שונימ, ובהמ מדרש בראשית רבה (פרשה ב ב, מהד' תיאודור  .49

נקשר אל הפעלימ 'תהה' ו'בהה', והפ�וק מתפרש ככ  "תֹהּו ָובֹהּו"המיוח� ליונתנ (א', ב), הצירופ 
: "תהו לשונ תמה (שמ) מוכר גמ מפירוש רש"י 'תהה'. הקישור לפועל ש'הארצ הייתה תוהה ובוהה'

ושממונ, שאדמ תוהא ומשתוממ על בהו שבה". גמ כיומ קושרימ בינ הדברימ, אכ מקובל יותר 
, "תֹהּו ָובֹהּו" המילימ מנ נגזרו –�פרות חז"ל לראשונה ב נזכרימה – 'תהה' ו'בהה' לומר שהפעלימ

מכל . )תוהו ובוהו' באתר האקדמיה ללשונ העברית –הטור 'פרשת בראשית  תוכ(מ להפכ ולא
ככ  ',תהה'אינו זהה בדיוק לפועל  'הוות'מקומ, אפילו אמ קיימ קשר בינ צמדי המילימ, כפי שהשמ 

  .'בהה'על ידי הפועל  'הווב'השמ משמעות לא נוכל לזהות במדויק את 
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משתמש במכנה המשותפ של צמד המילימ ה ,כז) ,ח"(י "ָוֵאֶפר ָעָפר" הצירופ ואלככ ה
שמשמעותנ '. זאת אפ דבר ח�ר חשיבות'כדי לייצר משמעות כוללת של 'עפר' ו'אפר' 

שבו נצטרכ לפרש  ,בהקשר אחרעשוי להופיע שלהנ צירופ של מילימ אלו אינה זהה, וה
', המילימ טובה לגינונ ואפר עפרתערובת של 'משפט ככ למשל, בכל מילה בפני עצמה. 

אדמה מפוררת  ואעפר ה –מתפרשות בנפרד ומשמעותנ שונה לגמרי 'עפר' ו'אפר' 
 פהשרֵ  לאחר נשארה מפוחמ אבקתי חומר ואאפר האילו ו ,ז) ,'ב – "הָהַאָדָמ  ִמנ ָעָפר"(
 ָּשמ ְוָעַבְדָּת "נו�פת: בפ�וק דוגמה  50ט). ,ט"י במדבר – "ַהָּפָרה ֵאֶפר ֵאת ...ְוָאַ�פ"(

, צמד המילימ 'עצ ואבנ' מצייר מכנה משותפ )לו ,ח"כ(דברימ  "ָוָאֶבנ ֵעצ ַאֵחִרימ ֶאלִֹהימ
 'אבנ',אמ לא היינו מכירימ את המילה גמ . 'מתכות וכדגמ כולל ה 'חומר כלשהושל '

והיינו מבינימ את כוונת שמדובר בחומר כלשהו בדומה לעצ, לה�יק ינו יכולימ הי
, כמו במשפט 'התארחנו בבקתה העשויה עצ הקשרימ אחרימבהמשפט בשלמותו. אכ 

ואבנ', עלינו לדעת את משמעותנ המדויקת של שתי המילימ כדי להבינ את המשפט 
. ברובד האנתרופוצנטרי נוכל לה�תפק במכנה "תֹהּו ָובֹהּו"ככ גמ במקרה של כראוי. 

לתאר שכוונתו  אכ ברובד הקו�מולוגי ;'שממה'המשותפ של הצימוד לפי הקשרו: 
את המושגימ אנו נדרשימ לזהות ובו אינ מקומ לייתור �פרותי, יכימ מדעיימ, תהל

ועלינו  ,לא נוכל לה�תמכ על הצימוד ה�פרותי בלבדלכנ באופנ מדויק ככל האפשר. 
ולאטימולוגיה כדי לעמוד על פירושה המדויק של המילה 'בוהו'. לפנות לפרשנימ 

  :�פר הבהירמ בשעל אתר נ "ברמבפירוש אטימולוגי אפשרי מובא 

שמחו�ר  ,ח)י ,ח"(שמות י 'ַעשֹהּולא תוכל ', כמלת 'בו הוא', והמלה מורכבת, כלומר 'בהו'
  .'הוא ֹועש'הו"ו והאל"פ, 

  : ככ כתב גמ בדרשתו

  51.'בזה הדבר איכא יש'א. שאדמ אומר דבר שיש בו ישות, כלומר, בו הו – 'בהו'

תיאור זה נראה על '. ִריק שיש בו'היא  "ָובֹהּותֹהּו "על פי זה, המשמעות המילולית של 
שאינו  'ִריק' – פניו כ�תירה פנימית, אולמ למעשה הוא מתאימ במדויק לריק הקוונטי

אכ כזה  ,'ִריק'זמנ שנברא בפ�וק הראשונ היה - ֵריק אלא מלא בשדות. אותו מרחב
  ."תֹהּו ָובֹהּו ְוָהָאֶרצ ָהְיָתה" – שדות קוונטימ 'יש בו'ש

 
, "אבק אדמה") מבקש לטעונ שגמ לאפר משמעות של 63, ערכ 'אפר', עמ' 47(לעיל, הערה  קדרי  .50

, ח). אולמ שני 'ב – "ָהֵאֶפר ְּבתֹוכְ  יֵֹשב", ו) ומאיוב ('ג – "ֶפרָהֵא  ַעל ַוֵּיֶשב"ומביא לככ ראיות מיונה (
האפר כדי לרפא  בתוכהמקורות אינמ מוכיחימ את טענתו ואולי אפילו מוכיחימ להפכ: איוב יושב 

רש"י על מנחות נא ע"ב, ד"ה  – "אפר מרפא המכה"את השחינ, ולשמ ככ נחוצ דווקא אפר (
מ על איוב שמ), וביונה לא מ�ופר על ישיבה �תמית על "מלבי – "הליחות שמושכ"למכתנ; 

  האדמה, אלא על מלכ נינוה המתכ�ה בשק ויושב על אפר דווקא, כנהוג בעת אבל וחרטה.
  א, ירושלימ תשכ"ג, עמ' קנז. כתבי הרמב"נדרשת 'תורת ה' תמימה',   .51
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  ]30[  דניאל תורג'מנ

 

 אהי 'תהומ'של הנפוצה ? משמעותו המקראית 'תהומ'מהו  – "ְּפֵני ְתהֹומ ֶשְכ ַעלְוחֹ"
קונוטציה של מקומ עמוק מאוד. על  'תהומ'אכ מעבר למשמעות ב�י�ית זו, יש ל ,ימ

לאו א מילה המתארת עומק רב, שהי ,)ἀβύσσου )abyss, the deepכנ תרגמו השבעימ 
במקומות  כיימ החדשימ"המילונימ התנ מפרשימ גמדווקא בהקשר של מימ. ככ 

החלל הריק... קרא " :ת הבית השניוככ מפורש גמ בכתבי פילונ מתקופ 52שונימ,
   53."מפני שהחלל הריק עמוק הוא מאוד ורחב הלוע ,'תהומ'

השימוש הנפוצ  אהי 'מאודורחב חלל ריק עמוק 'בשפה המודרנית משמעות זו של   
בבואו לתאר את השתמש במילה זו הרב קוק ). 'בינינונפערה תהומ '( 'תהומ' למילה

הכדור הארצי כולו לא נחשב כי אמ כמו גרגיר קטנ בתהומ אינ "החלל החיצונ: 
 –יא החלל הריק ה 'תהומ'אמ כנ, ברובד הקו�מולוגי משמעותה של המילה  54."�ופי

  55מקומו של הִריק.
יֹוֵצר "אל מתואר כההנמצא על פני כל החלל הריק? ב�פר ישעיהו  'חושכ'מהו ה

ורואה אפוא את דווקא לחושכ תיאור זה מייח� 'בריאה' ה, ז). "(מ "אֹור ּובֹוֵרא חֶֹשכְ 
וככ הבינו  56,מנ התלמודגמ העדר אור. ככ עולה כולא רק  הבפני עצמהחושכ כישות 

 
52.  "deep, abyss) "’, The Dictionary of Classical Hebrew, SheffieldתהומD.J.A. Clines, ‘ 

1993-2016, VIII, p. 593 ;("קדרי, לעיל "עומק רב),  1159, ערכ 'תהומ', עמ' 47הערה.(  
  .14 'א, עמ", מ' שובה (עורכ), ירושלימ תרצבריאת העולמעל  – א כתבי פילונ האלכ�נדרוני  .53
  .110עמ'  ח,", ירושלימ תשממאמרי הראיה  .54
אינ קושי בככ שאנו מפרשימ את הרובד הקו�מולוגי של הכתובימ על פי משמעותנ המודרנית של   .55

ה משאר להיות מובנ בדורנו אנו. בככ שונה עיוננו ז נועד מילותיו, שהרי כל עיקרו של רובד זה
המחקרימ העו�קימ בפרשנות המקרא. שאר המחקרימ נערכימ תחת ההיפותזה שהמקרא נכתב 
בעבר בעבור העבר, ולכנ עליו להיות מובנ בשלמותו במונחי העבר. לעומתמ, עיוננו מבו�� על 
ההיפותזה שיש בפרשה רובד נו�פ המיועד להבנה דווקא בדורנו, ובודק אמ ניתנ למצוא התאמה 

י הכתובימ ובינ הידע הקו�מולוגי. תחת היפותזה זו לא ניתנ לפ�ול מראש שימוש בינ תיאור
  במשמעות המודרנית של מילות הכתובימ. 

  עוד שתי הערות בנידונ:  
ראוי לפ�ול  שלאא. ראוי להזכיר כאנ שוב את מה שהזכרנו בהקדמה (ב�עיפ 'אתאיזמ אפריורי'),   

היפותזה כזו מראש, אלא יש לבדוק את מידת ההתאמה של הכתובימ לידע המדעי ובככ לבחונ את 
  �בירותה את ההיפותזה.

ב. כמובנ, גמ אמ מפרשימ מילה כלשהי בכתובימ על פי משמעותה המודרנית, חייב להיות לאותה   
אינ הכתוב יכול להשתמש מילה פשר עתיק עבור הבנתמ של הדורות הקודמימ. על כנ, למשל, 

  במילה מודרנית כמו 'אנרגיה', שהדורות הקודמימ אינמ יכולימ להבינ.
דבר  ואה 'חושכ' –) ב ע"אקו ירוק שמקיפ את כל העולמ כולו, שממנו יצא חשכ" (חגיגה י –"תהו   .56

  היוצא ממשהו אחר.
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יתרה מככ, מ�דר הדברימ בבראשית בצירופ הנאמר  57.ואחרימנ "רמב, מ"הרמב
  58.יצר את האור מתוכ החושכ האלשניתנ להבינ בישעיהו 

האמ ניתנ לזהות ישות ממשית כלשהי אשר נמצאת על פני כלל החלל, האור נוצר 
התשובה היא חיובית בהחלט. הכינוי  דעתנו? ל' הולמ אותהחושכ' כינויהוממנה, 

אינה עושה שהאנרגיה האפלה היא ישות 'חושכ' הולמ את האנרגיה האפלה. 
את כל  תמלא, תכונתה העיקרית היא שהיא תמיד מ)"ֶשכְ ְוחֹ"עמ האור (אינטראקציה 

המרובה האנרגיה  ,), וכפי שראינו בהקדמה הקו�מולוגית"ְּפֵני ְתהֹומ ַעל"החלל (
  יצרה את האור במפצ הגדול. האצורה בה

  
רצונו ': האחד במשמעות הביטוי 'רוח אלוהימ' התפרש בשני אופנימ – "לִֹהימאֱ ְורּוַח "

רוח 'והשני במשמעות  60;קא�וטוגמ וככ פירש  59,ככ פירש אברבנאל – 'ימהשל אלו
בדרכ השנייה, המעניקה למילה 'רוח' פירוש פיזי . '�ערה גדולה'או  'אדירה חזקה מאוד

ג "ק, רלב"רד 61מ,"מ, הרמב"עזרא, רשב ג, אבנ"ר�ממשי, הלכו רוב המפרשימ, ביניהמ 
ַאְרֵזי "'אלוהימ' באה לייח� לרוח עוצמה מרובה, בדומה לביטויימ תו�פת המילה ועוד. 

  ) ועוד.ז ,"ול מש( "ֵאל ַהְרֵרי" ,)יא ',פ תהילימ( "ֵאל
כלל פרשת הבריאה המתארת תהליכימ פיזיימ תואמ את ממשי  פיזיקליפירוש 

'רוח אלוהימ' פירוש , והוא כאמור הפירוש המועדפ על רוב המפרשימ, אולמ ממשיימ
ְמַרֶחֶפת " עומד לכאורה ב�תירה מ�וימת עמ המשכ הפ�וק: 'וח אדירה חזקה מאודר'כ

דברימ  – "ְיַרֵחפ ּגֹוָזָליו ַעל" :משקפ פעולה עדינה (השוו 'מרחפ'על ו. הפ"ְּפֵני ַהָּמִימ ַעל
ייתכנ שבגלל  62.'רוח אדירה חזקה מאוד'זו לכולכאורה קשה לייח� פעולה  ,יא) ,ב"ל

הפירוש הפשוט הזה של לנטות בדרכ כזו או אחרת מקושי זה נאלצו פרשנימ מ�וימימ 
, אלא שהביטוי "ְמַרֶחֶפת"פועל שנציע להלנ לא רק שאינ קושי בלפי הפירוש  .המילימ

לאחר הימצאותה של האנרגיה שאירוע שקרה בשלב מתאימ לאכנ  'רוח אלוהימ'
  )."אֹור ְיִהי") ולפני המפצ הגדול ("ְתהֹומ ְּפֵני ַעל ֶשכְ חֹוְ "האפלה (

 
, וככ פירשו 364, עמ' 1, לעיל, הערה , חלק ב פרק למורה נבוכימ( "וחושכ היא האש הי�ודית"  .57

  ).א', ב ,ג"ק ורלב"נ, רד"בעקבותיו גמ רמב
שכ, והקב"ה האיר נר מתוכ החֹ ?שכבשר ודמ מדליק נר מנר דולק, שמא יכול להדליק נר מתוכ החֹ "  .58

(תנחומא [בובר] בהעלתכ  "'ויאמר אלהימ יהי אור' ?מה כתיב אחריו ',שכ על פני תהומוחֹ'שנאמר 
  ).49ח, עמ' 

 .55, עמ' 32לעיל, הערה   .59
 .13, עמ' 2לעיל, הערה   .60
 .364 ', עמ1, חלק ב פרק ל, לעיל, הערה מורה נבוכימ  .61
 'נושבת' לומר צריכ היה, ]'רצונ'ולא ב 'רוח משב'ימ [= ה�וברימ שמדובר בהתרגומ דעת לפי אמ"  .62

  ).כב ', עמ8צ הופמנ, לעיל, הערה "(רד "'מרחפת' ולא
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 תהילימ( "רּוַח  ִּתְּדֶפּנּו"רבות במקרא כדי לציינ גורמ הודפ: פעמימ הרוח מובאת 
 ַוַאִפיֵצמ"מפיצ: או גורמ ); ה ,ה"מ לש( "הּדֹוֶח  'הִיְהיּו ְּכמֹצ ִלְפֵני רּוַח ּוַמְלַאְכ " ;ד) ',א

 "אֹוָתמ ָּתִפיצ ּוְ�ָעָרה ִּתָּשֵאמ ְורּוַח  ִּתְזֵרמ" ;)כד ,ג"י ירמיהו( "רִמְדָּב  ְלרּוַח  עֹוֵבר ְּכַקש
 ה שלתנוע יתהלא היבשלב שבו אנו עומדימ, לפני המפצ הגדול, ). טז ,א"מ ישעיהו(

מעולמ כפי שאדירה, גורמ הודפ ומפיצ בעוצמה ר שכנ לא היה אוויר, אבל כנ היה אווי
 אנרגיה אפלהבתולדות היקומ. כפי שה�ברנו בחלק המדעי, הימצאותה של  אירעלא 

) גורמת לפעולת דחייה המרחיבה את "ְּפֵני ְתהֹומ לֶשְכ ַע חֹ וְ "הממלאת את כל החלל (
לפתע מצאו היקומ בצורה מואצת. כל שתי נקודות �מוכות ביקומ הגרעיני הראשוני 

כוח 'האור על ידי מעינ מהירות הגבוהה מבמהירות  ותומתרחק נ נפרדותעצמאת 
הגדול על פני מרחב במהירות עצומה ופצ הריק הקוונטי של היקומ הגרעיני ה. 'הידחי
מנ התואר 'רוח אלוהימ' ממה שהיה לפני כנ. כוח דוחה ומפיצ זה, אשר אינ נאה  260פי 

 –את האירוע החזק והעוצמתי ביותר בתולדות היקומ  יצראת חוזקו ועוצמתו, לתאר 
  תפיחה קו�מית.

  
כפי שה�ברנו בחלק המדעי, כל התהליכ האנרגטי הזה היה צריכ  – "ְּפֵני ְמַרֶחֶפת ַעל"

 ה שללאור ולשדות החומר בכלל. צימוד מאפשר מעבר וזליג 'מצומד 'בלתי להיות
התרחשה התפיחה הקו�מית כ התפיחה הקו�מית להתפתח. אנרגיה והיה מונע מתהלי

בהמ ולא עשתה עיממ  'נגעה'אבל לא  ,החומר הקיימימ במרחבל פני כל שדות עאפוא 
', המציינ את קיומו של דבר כלשהו במיקומ זהה לרחפ מעלהביטוי 'אינטראקציה. 

, התפיחה הקו�מית לתיאורלדבר אחר תוכ שהוא מעליו ואינו נוגע בו, מתאימ מאוד 
בהמ בצורה  'נגעה'אשר התרחשה באותה מרחב שבו קיימימ שדות החומר, אבל לא 

   .ישירה המאפשרת העברת אנרגיה אליהמ
  
את שדות כאנ מציינימ  "ַהָּמִימ", "ְמַרֶחֶפת ַעל ְּפֵני"למילימ ביאורנו על פי  – "ַהָּמִימ"

) matterה (ָמֶטְריָ פירוש זה יש לזכור כי המילה 'חומר' במשמעות החומר. כדי להצדיק 
כ היו שמות לחומרימ "בתקופת התנ 63.כ"אינו מופיע בתנהיא מושג פילו�ופי מאוחר ש

), 'טיט'במשמעותו ה�פציפי כ 'חומר'(וגמ  '�פציפיימ כגונ עצ, אבנ, כ�פ, זהב וכו
. אמ כנ, מובנ שכפי ' לא היו קיימימצורה'ו 'חומר'המושגימ הפילו�ופימ ואילו 

ועליה למצוא  'אנרגיה'שפרשת הבריאה אינה יכולה להשתמש במילה המודרנית 
במשמעותו  'חומר'), ככ הדבר ביח� למושג 'אש'או  'אור'כ (כגונ "התנ תחליפ בשפת

  ה.ָמֶטְריָ כ

 
 1630 'ג, תל אביב תש"ח, עמ הלשונ העברית הישנה והחדשה מילונ, ערכ 'חומר', יהודה בנראו: א'   .63

  .1והערה 
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ג, אברבנאל ואפ "רלבל, "ריה עמדו 'חומר'כמייצגימ את ה 'מימה'משמעות  על
עיצובה של  – 'צורה'בא בניגוד למושג ה 'חומרלדבריהמ, המושג הפילו�ופי ' ל."מהר

עד שאינמ נתונימ לעיצוב כלל ואינמ  'חומריימ'ה הגשמית. המימ המ כל ככ ָמֶטְריָ ה
  ג:". על כנ ביאר רלב'צורה'מוכנימ לקבל 

  64] הבלתי שומר תמונתו.חומר גשמי הוא הגשמ [= –המימ 

ל לצורכ חלק מביאוריו "עיקרונ זה חוזר ונשנה פעמימ רבות בכתביו של מהר
מעשה הנה מימ נזכר ב": נו�פ של המימ מאפיינמציינ אברבנאל  65.המהותיימ ביותר

י' ירִ ִּפ תיאור המימ כחומר 'ַ�  66."�פיריי[= חומר גשמי]  על כל גשמפעמ בראשית 
 "ַהָּמִימ"כדי לתמוכ בהצעתנו, המזהה את מכוונ להיותמ חומר שקופ ועדינ, ויש בככ 

כיומ ניתנ לציינ שדות החומר השקופימ. עמ החומר הנראימ אלא לא עמ חלקיקי 
אפ שדות והמימ מכ�ימ את פני הארצ,  – החומרהקבלה נו�פת בינ המימ לשדות 

ימ"החומר פרושימ על פני כל המרחב,  ִּ  נמצא. (ישעיהו י"א, ט) "ַּכַּמִימ ַלָּימ ְמַכ
והפרושימ על פני כל ה'ַ�פיריימ' החומר  שדותר ואימתאימה לת 'מימ'שהמילה 

  משמעותה המודרנית.', אפילו בחומר'המרחב יותר מאשר המילה 
יימ ומאפיינימ אלו, בצירופ ההבנה שהתורה אינה יכולה להשתמש קשרימ מהות
היא  'מימ'למצוא תחליפ מייצג, מובילימ אותנו להבנה ש חייבתבביטוי מודרני ו

או  'חומר'כ לייצג את המושגימ המודרניימ "המילה המתאימה ביותר בשפת התנ
נפרש אותה ככ ירושה של המילה ברובד הקו�מולוגי, ופאפוא . זהו 'שדות החומר'

הרובד הקו�מולוגי עד ההשתלבות ברובד האנתרופוצנטרי ביומ  להלנ לכל אורכו של

 
  , א', ו.'ביאור המלות', )14(לעיל, הערה  רלב"ג  .64
והמימ המ היפכ, כי  ..."כי מעלת משה רבינו ע"ה מעלת הצורה, לפי שהיה נבדל במעלתו מנ החומר  .65

לפי  המימ אינ להמ צורה גמורה, ולככ נקראימ תמיד בלשונ רבימ, ולא תמצא לשונ יחיד במימ,
שכל אחדות מכח הצורה המאחד את הדבר, והמימ המ בלי צורה גמורה... והיה משה היפכ להמ, 

ומפני זה נקרא משה, שהיה משוי ממימ,  ...שהוא צורה נבדלת, והיה מיוחד, שלא נמצא נביא כמוהו
כלומר שמשה מ�ולק מנ המימ... בזה בעצמו הוראה על עיקר מעלתו, שהיה צורה קדושה נבדלת, 

השכינה היתה מדברת עמו פה אל פה, והיה נבדל מנ האשה ולא כהתה עינו ולא נ� ליחה, כי ש
, היה משה רבינו ע"ה מעלתו פשוטה מנ החומר, המימ המורימ על ענינ החמרימאחר שהו�ר מנ 

  .), בני ברק תש"מ, עמ' פבפרק יח, גבורות ה'ונשאר במעלת הצורה בלבד..." (
גמ כנ המימ מתנגדימ להמ, כי ענינ אחד למימ עמ היו מצרימ] "וכאשר יצאו מהמ [ישראל מ  

והמ  המימ המ משוללימ מכל צורההמצרימ, כי כמו שמצרימ רחוקימ מנ הצורה הנבדלת, ככ 
וכמו שמשלו על מצרימ על  ...ונוטימ אליו, ולפיככ המימ מתנגדימ אל ישראל קרובימ אל החומר

, עמ' פרק מ ,ידי מכות, ככ גמ כנ הימ נקרע ונבקע לפניהמ, וזהו יציאה ופרישה מנ החומר" (שמ
  ., וראו את המשכ דבריו שמ)קנד

  .57), עמ' 32אברבנאל (לעיל, הערה   .66
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מ�פק לנו באופנ די נדיר ניבוי מדעי אפריורי אשר יתבאר גמ השלישי. פירוש זה 
  בעיוננו ליומ השני.

 
[הפ�וק הולכ מתאר ָהְיָתה [המרחב הנברא בפ�וק הראשונ] ְוָהָאֶרצ ": �יכומ פ�וק ב

 יק מחלקיקימ אבל מלא בשדות,רֵ  –יק שיש בו [רִ  תֹהּו ָובֹהּותכונתו של המרחב]  את
ְורּוַח  ומתוכ ככ] הממלאת את כל החלל, אנרגיה אפלה[ ְּפֵני ְתהֹומ ֶשְכ ַעלְוחֹ ומתוכ ככ]

אכ כל העוצמה  הית,בעוצמה אלו היוצר תפיחה קו�מיתה אדיר י[כוח דחיֶאלִֹהימ 
[עוברת על פני שדות החומר מבלי אינטראקציה ומגע  ְּפֵני ַהָּמִימ ְמַרֶחֶפת ַעל הזאת]

  ."המעבירימ אנרגיה]

  (א', ג) "אֹור ַוְיִהי אֹור לִֹהימ ְיִהיאֱ ַוּיֹאֶמר "

הייתה צריכה להיצמד ולעבור  אפלההאנרגיה הבשלב מ�וימ הכמות האדירה של 
לייח� את המילה היה לאנרגיה של האור ושדות החומר. מבחינה פרשנית אפשר 

; אכ מבחינה לאנרגיה רגילה הנמצאת באור ובכל השדות המוכרימ גמ יחד "אֹור"
הראשונימ של המפצ הגדול האור אנו יודעימ לומר שברגעיו  מדעית אינ בככ צורכ.

  ."אֹור ַוְיִהי אֹור ַוּיֹאֶמר ֶאלִֹהימ ְיִהי" – 67שלט בצורה כמעט טוטלית ביקומ כולו

  (א', ד) "ֶשכְ לִֹהימ ֵּבינ ָהאֹור ּוֵבינ ַהחֹאֱ ַוַּיְבֵּדל "

אור הייתה גמ ה לאאנרגיה מהאנרגיה האפלה הברגעימ הראשונימ של הצימוד ומעבר 
אפשרות של מעבר אנרגיה חזרה לאנרגיה האפלה. בהינתנ מ�פיק אנרגיה, צימוד 

עמ התרחבות  68.'אור וחושכ שימשו בערבוביה' , אמ כנ,עובד לשני הכיוונימ. בשלב זה
 מנ האורהיקומ והרגעתו, בשלב מ�וימ כבר לא הייתה מ�פיק אנרגיה למעבר אנרגיה 

אנרגיה האפלה. ייתכנ שבשלב מ�וימ מנגנונ הצימוד אפ פ�ק כליל. הפ�קת אל ה

 
 בו ומביט צופה אדמ ,ראשונ ביומ ה"הקב שברא אורבמ�כת חגיגה (יב ע"א) מובאת מחלוקת: "  .67

 עד נתלו ולא ראשונ ביומ שנבראו מאורות הנ הנ :א"וחכ. יעקב רבי דברי ,�ופו ועד העולמ מ�ופ
". אפשר לראות שכל דעה במחלוקת מתאימה לאחד הרבדימ. לעיל ראינו שדברי חכמימ רביעי יומ

תואמימ לרובד האנתרופוצנטרי, וכעת אנו רואימ שדברי רבי יעקב תואמימ למפצ הגדול ולרובד 
  הקו�מולוגי. 

  לתיאור פדגוגי אכ מפורט של הרגעימ הראשונימ של המפצ הגדול ראו:  
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/astro/bbcloc.html לצד תיאור האור כמרכיב .

העובדה שגמ ". אֹור ְיִהיהדומיננטי של היקומ באותמ רגעימ, נכתב שמ כי הדבר מזכיר את הפ�וק "
אתר זה, המשמש כלי פדגוגי רציני העו�ק בצורה י�ודית בכל תחומי הפיזיקה, אינו יכול להימנע 

  .בראשית, מעלה חיוכשהמפצ הגדול מזכיר את פרשת הבריאה במלציינ 
  ראו רש"י על אתר.  .68
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ַוַּיְבֵּדל ֶאלִֹהימ ֵּבינ " –הצימוד יצרה ניתוק �ופי ומוחלט בינ האור לאנרגיה האפלה 
  ."כְ ֶש ָהאֹור ּוֵבינ ַהחֹ 

  (א', ה) "ֶשְכ ָקָרא ָלְיָלהלִֹהימ ָלאֹור יֹומ ְוַלחֹאֱ ַוִּיְקָרא "

אכ האמ זו '? לילה'בשמ  אנרגיה אפלהקרא ל האלכיצד אפשר לומר ש – קשהלכאורה 
או  'זימנפועל זה מופיע לעיתימ במשמעות '? 'קרא'המשמעות היחידה של הפועל 

  לדוגמה: 69.'מינה'

  .ו) ,'; ט, ח'(עמו� ה  ַוִּיְשְּפֵכמ ַהָּימ ְלֵמי ַהּקֹוֵרא

  זהו גמ פירושו המפתיע של התלמוד לפ�וקנו:

וקרייה רחמנא לחשוכא  ,קרייה רחמנא לנהורא ופקדיה אמצותא דיממא :אלא הכי קאמר
 ,ימ לאור וציווה אותו לשמש ביומה[אלא ככ פירושו: קרא אלו ופקדיה אמצותא דלילה

  (פ�חימ ב ע"א).  ילה]וקרא לחושכ וציווה אותו לשמש בל

  אפ הוא בדרכ זו ומביא לככ חיזוק: הולכ  ר הירש"רש

 ,זמנ כמידת ,'יומ' אלא; עיקר כל זהימ אינמ ויומ אור שהרי, שמ קריאת איננה זו קריאה
  70.הארצ על שולט האור בו הזמנ משכ את מציינ

יהיה להבינ אפשר  ,מתפרש כמינוי לתפקיד מ�וימבפ�וק זה  'קרא' הפועלשאמ נפרש 
 האור הבדלתאת התפקידימ של האור ביומ ושל האנרגיה האפלה בלילה. עמ �יומ 

 שתהיה לה השפעה ,כזה נמוכ עמדה (או הועמדה) על ערכ לההאפהאנרגיה  ,מהחושכ
 עמ אכ, משמעות ח�רת הייתה האפלה האנרגיה זמנ באותו .שנימ מיליארדי לאחר רק

 חלל יותר( וגדלה הלכה שלה התרומה משני מיליארדי במשכ היקומ התרחבות המשכ
מ�וימ, אכ אינ זה אומר  דיתפקשמש בל לחושכ קרא 'ה ).אנרגיה אפלה יותר= 

לכנ . יותר מאוחרימ בשלבימ רק היהי התפקיד ביצוע. שהתפקיד עתיד להתבצע מיד
כ גמ כיומ . אכאנ הנדרשת למשמעות המתאימ הוא(ולא 'עשה' וכדומה)  'קרא' הפועל

 האלקטרומגנטיימ לכוחות ביח� לחלוטינ זניחהלה של האנרגיה האפהשפעתה 
תפקיד כיומ  משחקת האפלה האנרגיה. שלנו הגלק�יהו השמש במערכת כבידתיימהו

אפוא קרא  האל. לילהאנו רואימ ב, שאותמ הגלק�יות בינש העצומימ במרחבימ רק

 
קליינ� ; "זימנ, ציווה על מישהו להופיע" ):959], עמ' 6, ערכ 'קרא' [47לעיל, הערה ( קדריראו:   .69

" (לזמנ, call, summon, commission, appoint): "287], כרכ ז, עמ' a1, ערכ 'קרא' [52(לעיל, הערה 
  למנות).

, ירושלימ תשמ"ט, עמ' ו. חמשה חומשי תורה... ועמ פירוש הרב שמשונ בנ הר"ר רפאל הירש  .70
הירש מבאר ככ גמ את המופעימ הבאימ של 'קרא' בפרשת הבריאה. לעניות דעתי אינ הדבר  ר"רש

  וניתנ לפרש אותמ במשמעות הרגילה של קריאת שמ. ,הכרחי
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זמנ לתפקד במרחבי החלל, אותמ מרחבימ שאנו פוגשימ ב אנרגיה אפלהלמעט 
  71.'לילה'מכונה אצלנו ה

  (א', ה) "בֶֹקר יֹומ ֶאָחד ֶעֶרב ַוְיִהי ַוְיִהי"

'ערב'  האטימולוגיה של ועל 'תקופה'כ 'יומ'משמעותו של  על 72לעיל עמדנוכבר 
בעבור שיתערבו בו  'ערב'ויקרא תחילת הלילה " –המובאת במפרשימ  ו'בוקר'

שש התקופות ב ,. כלומר(רמב"נ שמ) "שיבקר אדמ בינותמ 'קרּבֹ 'לת היומ הצורות, ותִח 
�דר וערבוב והתפתחו עד לכדי דבר מוגמר - ו תהליכימ שהתחילו ממצב של איתרחשה

  ומבורר.
, מתחילת התפיחה הקו�מית כולו הראשונ 'יומ'הו�מולוגי להעיר שברובד הק יש

וד בינ האור לאנרגיה האפלה והעמדתה על ערכה הנמוכ של ימינו, עד הפ�קת הצימ
  לחשוב. כפי שאולי ניתנ , ולא מיליוני שנהבלבד נמשכ כהרפ עינ

 לִֹהימ ֶאתאֱ ַוַּיַעש  .י ַמְבִּדיל ֵּבינ ַמִימ ָלָמִימלִֹהימ ְיִהי ָרִקיַע ְּבתֹוְכ ַהָּמִימ ִויהִ אֱ ַוּיֹאֶמר "
  "ֵכנ ר ֵמַעל ָלָרִקיַע ַוְיִהיֶש אֲ ֶשר ִמַּתַחת ָלָרִקיַע ּוֵבינ ַהַּמִימ אֲ ָהָרִקיַע ַוַּיְבֵּדל ֵּבינ ַהַּמִימ 

  ז)-(א', ו

שדות החומר. איזה תהליכ את את החומר או לעיל עמדנו על ככ ש'המימ' מייצגימ 
ת במדע ביח� ? ישננ מ�פר שאלות פתוחובפ�וקימ אלומתואר הנוגע לחומר  פיזיקלי

מח�ור האדיר של התפתחותו. אחת הגדולות שבהנ נוגעת ל לחומר ולתהליכ
אכ המטענ  ,חומר רגילדומות לאלו של תכונות  חומר יש-חומר ביקומ. לאנטי-אנטי
חומר נפגשימ המ מתאיינימ, כלומר הופכימ לאנרגיה. ככ - הפוכ, וכשחומר ואנטישלו 

חלקיק יחד (אכ לא -של חלקיק ואנטי צמדאנרגיה יכולה להפוכ ל –גמ בכיוונ השני 
אנו מייצרימ מאנרגיה חומר בני�ויימ הנעשימ כיומ  לאור זאת,לאחד מהמ בנפרד). 

יצירת החומר  בתהליכגמ על פניו, ככ היה אמור להיות  במידה שווה.חומר - ואנטי

 
 תאלא דרכ �ובייקטיבי ,את מרחבי החלל לתאר תאובייקטיבי- על פי זה 'לילה' אינו הדרכ המדעית  .71

. יש בככ דוחק מ�וימ, אולמ יש לזכור כי ארצמנקודת מבטו של האדמ העומד על ה לתאר זאת
למילימ צריכ להיות פשר גמ ברובד האנתרופוצנטרי. הכתוב בוחר במילימ המתאימות ביותר עבור 
שני הרבדימ, ועשוי לוותר על הני�וח המתאימ ביותר עבור רובד אחד אמ איננו מתאימ כלל 

חלל' מדויק יותר מבחינה לרובד השני. במקרה שלנו: הני�וח 'ולחושכ קרא במרחבי ה
עבור הרובד הקו�מולוגי, אכ אינו מתאימ כלל לרובד האנתרופוצנטרי. הני�וח שבו  תאובייקטיבי

  , מצליח להעביר את המ�ר בו זמנית עבור שני אופני ההבנה.ֶשְכ ָקָרא ָלְיָלה""ְוַלחֹבחרה התורה, 
ִּכי ... ְכ לֹא ַיְחִשיְכ ִמֶּמָכ ְוַלְיָלה ַּכּיֹומ ָיִאיר(כמו בפ�וק ״ַּגמ חֶֹש  '�תר'כמשל ל 'לילה' פרשייתכנ גמ ל  

לה אינה גלויה אלא פעילותה של האנרגיה האפ , שכנ)יג- יב ,ט"ַאָּתה ָקִניָת ִכְליָֹתי״ (תהילימ קל
  .מנע מככ כאניאכ לאורכ כל הפירוש לא נדרשנו לעשות שימוש במשלימ, ולכנ נ �מויה.

  .18ובהערה  '?"יומ'מהו "ראו לעיל ב�עיפ   .72
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אולמ אמ ככ היה  חומר.-אנטיוחומר של ייצור �ימטרי  – מהאנרגיה במפצ הגדול
שלא היה מה (הייתה צריכה להיות שווה  חומר ביקומ-אנטיהחומר והכמות קורה, 

באופנ חומר היו חוזרימ ומתאיינימ - מאפשר יצירת חיימ כלל, כי כל החומר והאנטי
כמעט אכ ורק חומר ואינ כמעט ביקומ שיש  ,זוכ�ימטריה קיצונית - יר). מה גרמ לאתד

  חומר?-מ האנטיחומר? לאנ נעל-שומ אנטי
 שאינו קשור( 'חומר אפל' '.חומר האפל'המהותו של נו�פת נוגעת לשאלה גדולה 

רואימ אותו אכ אנו רואימ את השפעתו איננו ) הוא חומר ש'אנרגיה אפלה'ל
המעיד על כמות  באופנ. כוכבימ וגלק�יות שועטימ בחלל תית על גופימ אחרימהכביד

רואימ. לצורכ ההמחשה דמיינו שהשמש לא הייתה  יננוגדולה מאוד של מ�ה שא
עדיינ היינו מבחינימ בקיומה גמ במקרה כזה מאירה אלא הייתה שקופה לחלוטינ. 

 יננודוגמה לחומר שא היאבעקבות מ�לול כדור הארצ ושאר כוכבי הלכת �ביבה. זו 
 ודהרבה מאב. בפועל אנו מבחינימ תיתרואימ אותו אכ אנו רואימ את השפעתו הכביד

. )דוגמה של השמשלא במרוכז כמו במפוזר ברחבי הגלק�יה והיקומ (חומר כזה 
חומר המ חמישהפי גדולה ביקומ שכמות 'החומר האפל' תצפיות וחישובימ מלמדימ 

לא מרגישימ בו.  פרואימ אותו ואאיננו ש אפ כל הזמנ דרכו 'שוחימ'רגיל. אנו ה
ניכרת רק החל במרחקימ ב�דר  אלינו היא דרכ כוח המשיכה, והיהיחידה ע השפעתו

במשכ מיליארדי שנימ לתהליכ היווצרות  �ייעזה  'חומר אפל'גודל של הגלק�יה כולה. 
הגלק�יות לא היו מתגבשות  �יועו ללא( נהגלק�יות על ידי האצת קצב התגבשות

הוא זה? באיזה שלב בהתפתחות היקומ  'חומר אפל'וחיימ לא היו מתאפשרימ). מהו 
  אלה ועוד הנ שאלות פתוחות במדע. ?כיצדנוצר ו

תהליכ פיצול של מינ חומר ראשוני לשני  ואמה שמתואר ביומ השני לבריאה ה
  �וגימ שונימ של חומר:

ויבדל בינ המימ [אשר מתחת לרקיע ובינ המימ אשר מעל 'ממה שחייב אתה לדעת, שדברו 
טבע שניהמ אחד. ה למעלה וזה למטה כש) אינו הבדלה במקומ, שזה נעשא', ז( 'לרקיע]

אלא פירושו שהבדיל ביניהמ בהבדל הטבעי, כלומר בצורה, ועשה חלק מזאת אשר קראו 
  73.תחילה לדבר אחר בצורה טבעית שהלביש לו, ועשה חלק אחר בצורה אחרת 'מימ'

ינו השני א ו שליומ יומ וטבעלאחר ההבדלה, טבעו של חומר אחד מוכר לנו מחיי ה
את או  'החומר האפל'תאר את יצירת עשוי לזה  פיצול. האמ תהליכ מוכר לנו

אינ לנו ידע מדעי ודאי לגבי  ,? כאמור'רקיע'מעבר ל לאחומר -היעלמותו של האנטי
מעינ ניבוי לנו ידע נדמה כי הכתוב מ�פק התהליכימ אלו, אכ דווקא על רקע חו�ר 

או  ממברנהלמד נו�פ או כינוי הולמ לֵמ  – 'רקיע'מדעי. תהליכ ההפרדה מתואר על ידי 
חומר, אולי דומה לזה שלנו,  ואפי זה ייתכנ כי חומר אפל הקרומית מתורת המיתרימ. ל

 
  .364 ', עמ1, חלק ב פרק ל, לעיל, הערה מורה נבוכימ  .73
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מד זה מד אחר. מֵמ אשר מנגנונ כלשהו בשלב הראשוני של היקומ גרמ לו לעבור לֵמ 
 ,על ידי כוח המשיכה אמד שלנו היעמ הֵמ עשויה להיות לו האינטראקציה היחידה ש

אמ היפותזה כזו נשמעת לכמ מדע  74נטיימ ואחרימ.כוחות אלקטרומגעל ידי ולא 
אפשרות קיוממ של בדיוני, דעו שישנו עי�וק רב, במחקר תאורטי וני�ויי, �ביב 

 'חומר האפל'הללא קשר לשאלות גמ מדימ שלנו (מדימ נו�פימ והשפעתמ על הֵמ ֵמ 
  חומר שהובאו כאנ).-אנטיהו

מד , אולי מעינ ֵמ 'רקיע'ידי : על הוא כדלהלנ, שיעורמ של הכתובימ לפי הצעה זו
�וגימ  שנינעשו ככ ו ,הבדלה בתוכ שדות החומר הראשוניימ אבורהנו�פ, עשה 

החומר המוכר  הוא, "ָלָרִקיַע  ִמַּתַחת ַאֶשר ַהַּמִימ"נפרדימ של שדות חומר. האחד, 
חומר מ�וג שונה (מבחינתנו)  הוא, "ָלָרִקיַע  ֵמַעל ַאֶשר ַהַּמִימ"האחר, ואילו  ,בעולמנו

, חומר-באנטי ,מדובר בחומר האפלשיתכנ י. מד הנו�פ)(הֵמ  'רקיע'אשר נמצא מעבר ל
  .הנעלמ חומר-אנטיאו אולי אפילו בשניהמ יחדיו, דהיינו שהחומר האפל הוא הוא ה

  (א', ח) "בֶֹקר יֹומ ֵשִני ֶעֶרב ַוְיִהי לִֹהימ ָלָרִקיַע ָשָמִימ ַוְיִהיאֱ ַוִּיְקָרא "

הפיזי מד ֵמ ' או הרקיעה', גמ בפ�וק א "ַהָּשַמִימ"כמו העולמות הרוחניימ המכונימ 
  75.'מישמי', ולכנ יאה לו הכינוי אינו נגיש לנונמצא מחוצ לעולמנו ו הנזכר כאננו�פ ה

 "ֵכנ ַהַּיָּבָשה ַוְיִהיָמקֹומ ֶאָחד ְוֵתָרֶאה  לִֹהימ ִיָּקוּו ַהַּמִימ ִמַּתַחת ַהָּשַמִימ ֶאלאֱ ַוּיֹאֶמר "
  (א', ט)

חומר -יומ השני (יצירת החומר הרגיל, בידודו מהאנטיב מ שהתרחשותהליכיהלאחר 
 ,שותו הכבידתית של החומר הרגיל)בהמאיינ ויצירת החומר האפל המאיצ את התג

 
 SM-brane-משרטט את הה )https://arxiv.org/pdf/1401.5301.pdfלהלנ תרשימ מתוכ מאמר (  .74

 (ֵממדי החומר Dark brane-העולמ שלנו), כשהוא מובדל מה –, קרי י(ֵממדי המודל ה�טנדרט
מ�מל את  היורדהאפל, מעינ עולמ מקביל של החומר האפל) על ידי ֵממד נו�פ שביניהמ. הקו 

 העוברת דרכ הֵממד מתווכי כבידה), – Gravity mediators(של החומר האפל  ההשפעה הכבידתית
  עניינ למאמר זה). אינו Gauge-הנו�פ אכ דועכת (ביאור ה

 להיות פחות שבינ העולמות צריכרוחב הֵממד הנו�פ   
  ).ע"א בחגיגה טוברי הגמרא מזכיר את דהדבר ממילימטר (

כמו כנ, להלנ הפניה למאמר המתאר את הפרדת   
  חומר על ידי ֵממדימ נו�פימ:- האנטי

  https://arxiv.org/abs/hep-ph/9904221 התיאור במאמר .
יוק לעיוננו, אכ הוא מ�פק כיוונ ממשי זה אינו תואמ בד

  דומה שעל גביו ניתנ לפתח את הרעיונ.
. "הארצ לכדור שמחוצ העולמ כלל את מציינ' שמימ'") כתב שעמ' ט, 70ר הירש (לעיל, הערה "רש  .75

 מותהעול כלל את ניממציי' שמיימ'אנו מרחיבימ הגדרה זו מעט וטוענימ שברובד הקו�מולוגי 
  ֵממדי (מרחב + זמנ).-רבעעולמנו, מחוצ לעולמנו הפיזי ומחוצ לעולמנו האל שמחוצ
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, אט אט יכול היה 'להירגע'להתרחב ובככ להתקרר ו ולאחר זמנ רב שבו היקומ המשיכ
להתחיל להימשכ תחת כוחות הכבידה ולהתגבש ליצירת כוכבימ,  רגילמר החוה

ִיָּקוּו ַהַּמִימ "בתחילה: כוכבי לכת (פלנטות), ובתוכמ גמ כדור הארצ שלנו. וגלק�יות 
 ֶאלִֹהימ ַוִּיְקָרא"ובהמשכ:  76,"ֵכנ ָמקֹומ ֶאָחד ְוֵתָרֶאה ַהַּיָּבָשה ַוְיִהי ִמַּתַחת ַהָּשַמִימ ֶאל

  כדור הארצ. – (שמ, י) "ֶאֶרצ ַלַּיָּבָשה
 עשרההרובד האנתרופוצנטרי פתח במציאות של כדור הארצ ולמעשה דילג על 

מיליארד משנותיה הראשונות של התפתחות היקומ. בא הרובד הקו�מולוגי והשלימ 
הראשונימ של היווצרות היקומ, דרכ יצירת  מרגעינ האת הח�ר. תיאורו מתחיל מ

כוכבימ וכוכבי הלכת, ובכללמ כדור הארצ הלכדי יצירת  והחומר ועד לאופנ התגבשות
שלנו. כעת, לאחר שנתברר לנו כיצד נוצר כדור הארצ, ניתנ לחזור לתחילת הפרשה 
 לתיאור התהליכימ שהתרחשו על פניו ו�ביבו. מכאנ ואילכ חוזר ה�יפור אל תחילת

  ."ָובֹהּו תֹהּו ָהְיָתה" – כדור הארצ – "ְוָהָאֶרצ"הרובד האנתרופוצנטרי: 

  �יכומ

לתאר את תהליכי בריאת העולמ בטק�ט בעל מ�פר רבדימ. נדרשה התורה שראינו 
ָּדָבר ָּדֻבר ַעל " מ במקביל,מה אופניהניתנימ להבנה בכמילימ וני�וחימ  מכילטק�ט כזה 

  . "ָאְפָניו
הרובד האנתרופוצנטרי של הפ�וקימ מתרכז בכדור הארצ ובאדמ. לרובד זה יש 
מבנה המנחה אותו ואמור להיות מובנ לבני הדורות הקודמימ. אפ על פי כנ, ראינו 

 ימהכתובאת שמה שכתוב בו נכונ מבחינה מדעית, ובמקומות מ�וימימ קשה לפרש 
  ללא הפשר המדעי.

�מולוגי של פרשת הבריאה, המכיל תיאור עברנו לביאור הרובד הקו מכנ לאחר
בכתובימ כל מילה פירשנו מילולי של התהליכימ הראשונימ של היווצרות היקומ. 

בצורה מנומקת ומבו��ת בפני עצמה, וכמעט תמיד כבר הפרשנימ הראשונימ פירשו 
את המילימ באופנ זהה ללא ההקשר הקו�מולוגי. מצאנו בפ�וקימ מושגימ כמו 'ריק 

'חושכ ממשי (לא העדר אור) הממלא את התהומ', 'כוח דוחה אדיר שמרחפ  שיש בו',
 

זמנית לפי שני הרבדימ. לפי -ניתנ לראות שהכתוב משתמש בני�וח מדויק היכול להתפרש בושוב   .76
חשיפת דבר שהיה עד עתה מכו�ה, מתייח�ות ל "ְוֵתָרֶאה ַהַּיָּבָשההמילימ " ,רובד האנתרופוצנטריה

היה נכתב 'תעלה היבשה הופעת דבר חדש. אילו  המילימ היא ואילו ברובד הקו�מולוגי משמעות
כמו כנ, המימ אפשר היה לפרש את הפ�וק כפי שפירשנו ברובד הקו�מולוגי. - ויקוו המימ', אי

, כפי שהמ אכנ 'המימ מעל פני כל הארצ'מכונימ כאנ ״ַהַּמִימ ִמַּתַחת ַהָּשַמִימ״. אילו היו מכונימ 
  רשנו ברובד הקו�מולוגי.ילפרש כפי שפ היה ניתנשוב לא ), י’, (א �פר היובליממכונימ ב

שפרשנות  מוכיחהי הרבדימ נלש ממתאי ממה דורק אחני�וחימ אפשריימ כמה  מהעובדה שישנ  
י נלש הני�וח המתאימדבר גמיש כל ככ. העובדה שהתורה בחרה בדיוק את  ההכתובימ אינ

  .נוישל פירוש מהרבדימ מחזקת את נכונות
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מעל שדות החומר', 'הבדלה בינ האור לאנרגיה האפלה' ועוד. למושגימ אלו יש מובנ 
פשוט וברור בפיזיקה המודרנית. כמו כנ, לכל שמ עצמ, פועל ומילת קישור בכתובימ 

גיימ באופנ מדויק. ב�ופו של ר התהליכימ הקו�מולוואיהייתה משמעות הנצרכת לת
דבר קיבלנו טק�ט אחד המכיל שני פירושימ ברבדימ שונימ, כל פירוש קוהרנטי לכל 

היו שוללימ את אחד  הכתובימ אורכו ונכונ מדעית. העובדה ששינויימ קלימ בני�וח
לכנ אינ לזקופ את ו ,חנימ פרשניימ ומדעיימ מחמיריממבהפירושימ מעידה על 

דבר רחוק הוא לחשוב כמו כנ, גמישות שיש במלאכת הפרשנות. ל הפירוש שהתקבל
  שנו�ח מדויק זה של הטק�ט המכיל את שני הפירושימ התקבל במקרה.

נו�פ על כל האמור, הרובד הקו�מולוגי גמ מ�פק ניבוי מדעי לתהליכ שטרמ הובנ 
במדע. ראוי שניבוי זה ישמש ב�י� למחקר מדעי, ואמ תתגלה נכונותו המשמעות 

  ה מרחיקת לכת.תהי
בורא העולמ יכול בה ל�יכומ, איני מצליח להעלות במחשבתי דרכ טובה יותר ש

תוכ שימוש היה לתאר את התהליכימ הקו�מולוגיימ המורכבימ של היווצרות היקומ 
ראשונימ. זכה דורנו הדורות ההיה פשר גמ עבור יכ ובאופנ שַלמילימ "בשפת התנ

  שאליו מכוונת כתיבתו.להיחשפ לרובד זה בכתובימ ולהיות הנמענ המיוחד 

[40]בראשית א': פיענוח פרשת הבריאה -רבדים וקריאה מדעית
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