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בראשית א'
פיענוח פרשת הבריאה – רבדימ וקריאה מדעית
הקדמה
יפור הבריאה )א' ,א  -ב' ,ג( הוא מנ הפרשיות התומות במקרא .מאמר זה מבקש
להיר חלק גדול מאי-הבהירות בתיאור המקראי בזכות הידע שיש לנו בתחומי
ָארצ ָהיְ ָתה תֹהּו וָ בֹהּו וְ חֹ ֶש ְכ ַעל ְּפנֵ י
הפיזיקה המודרנית .פוקימ מתוריימ כגונ" :וְ ָה ֶ
רּוח ֶאל ִֹהימ ְמ ַר ֶח ֶפת ַעל ְּפנֵ י ַה ָּמיִ מ" )א' ,ב( יקבלו משמעות מילולית מדויקת
ְתהֹומ וְ ַ
לאחר הבנת המודל הקומולוגי של הרגעימ הראשונימ של היווצרות היקומ .ביאור
הפוקימ באופנ כזה מבו על הדרכ שהתווה לנו הרמב"מ במורה נבוכימ .הרמב"מ
הביר שהתורה משתמשת במילימ בעלות משמעויות רבות )לדוגמה' ,יד' היא איבר
בגופ האדמ וגמ מצבת זיכרונ( כדי ליצור טקט רב-משמעויות 1.משלי שלמה תיארו
ָאפנָ יו" )משלי כ"ה ,יא( .כלומר ,פרשיות מוימות
דברי חכמה ותורה כ" ָּד ָבר ָּד ֻבר ַעל ְ
נכתבו במכוונ ככ שניתנ יהיה להביננ בכמה אופנימ :יש להנ הבנה גלויה ,ויש להנ הבנה
שאינ מבחינימ בה אלא לאחר העמקה ועיונ.
מה טעמ ראתה התורה ליצור טקט רב-משמעויות? מדוע שלא תפר את כל
כוונותיה בצורה גלויה? לגבי הנושא המעיק אותנו כאנ ,התשובה ברורה – בני
הדורות הקודמימ לא היו יכולימ להבינ את מה שאנו מבינימ כיומ ,וגמ אינ שומ צורכ
בככ .מטרת התורה בתארה את הבריאה היא לפר לאדמ שהאל הוא זה שברא את
העולמ שבו הוא חי על כל מרכיביו ,וכל דור יבינ את הדבר על פי ידיעותיו.
לצורכ ככ כתבה התורה רובד ראשונ שיהיה מובנ גמ לבני הדורות הקודמימ.
התורה מתארת את יצירת השמיימ שמעל ראשנו ואת הקרקע שמתחת לרגלינו ,את
העופות שממעל והדגימ שמתחת ,את החיות שאיתנו ולבופ את יצירתנו אנו .רובד
זה בתיאור הבריאה יכונה להלנ 'הרובד האנתרופוצנטרי' )האדמ במרכז( ,שכנ הוא
ובב ביב האדמ ומתיימ בו .רובד זה נכתב ככ שיהיה מובנ גמ לדורות הראשונימ,

*
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הפניה תמית למקרא במאמר זה מכוונת לפר בראשית.
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ובכל זאת אנו מצפימ שמה שמופר בו יהיה נכונ .להלנ נעוק באימות יפור הבריאה
שברובד זה אל מול הידוע לנו כיומ.
נופ על האמור ,אנו מאמינימ שה' הוא הבורא של היקומ כולו ,ולא רק של כדור
הארצ שעליו אנו עומדימ ושל מערכת השמש שמביבו .מכיוונ שככ ,היינו מצפימ
שהתורה ,כיצירת מופת העשויה להכיל כמה רבדימ ביפור אחד ,תכיל רובד נופ
ביפור ,רובד המפר ,עבורנו הקוראימ שבדור הזה ,את היפור של יצירת היקומ
כולו .האמ רובד כזה מצוי בפוקי בראשית? מאמר זה מבקש לטעונ שכנ .כל שמ עצמ,
כל פועל וכל מילת קישור בכתובימ מוצאימ התאמה למה שאנו יודעימ שקרה ,או
יודעימ שאפשרי שקרה ,מבחינה מדעית .יתרה מככ ,נראה שהתורה מתארת תהליכ
מוימ העונה על שאלה פתוחה במדע .רובד זה יכונה להלנ 'הרובד הקומולוגי'.
מלבד הצורכ לפר את יפור בריאת היקומ ככלל וכדור הארצ בפרט עשויות
לעמוד מטרות נופות מאחורי אופנ הניוח של התורה במקומות מוימימ ,כמובא
בהערה כאנ2.
ביקורת אפשרית ודחייתה
גישה כזו של פירוש הפוקימ בעזרת המדע עשויה לגרור ביקורת מכיוונימ שונימ.
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למשל ,נראה שהתורה רוצה לשלול ולעקור מיתוימ קדומימ של הבריאה )דה-מיתולוגיזציה(.
להרחבה בנושא זה ראו :מ"ד קאוטו ,פירוש על פר בראשית ,ירושלימ תשי"ט .לדברי קאוטו,
התורה עושה זאת על ידי "שתיקה או על ידי רמזימ עדינימ" )שמ ,עמ'  .(1עמ זאת ,יש לזכור כי גמ
אמ התורה באה בינ השאר לשלול מיתוימ קדומימ ,בופו של דבר היא מפרת כיצד אלוהימ כנ
ברא את העולמ ,ושלילת המיתוימ איננה עיקרו של היפור .ככ לדוגמה ,ייתכנ מאוד שהתורה
מזכירה את בריאתמ של " ַה ַּתּנִ ינִ מ ַהּגְ ד ִֹלימ" )א' ,כא( כדי לעקור אגדות קדומות המפרות על
מלחמות בינ האלימ למפלצות הימ .התורה באה לקבוע :לא עוד כוחות מפלצתיימ המתנגדימ
לאלימ ,כי אמ אל אחד שברא הכול )קאוטו ,שמ ,עמ'  .(30ומכל מקומ ,גמ אמ התנינימ הגדולימ
נזכרו בעיקר לצורכ דה-מיתולוגיזציה ,עדיינ חייב להיות לאזכורמ פשר אמיתי-מציאותי במגרת
יפור מהלכ היווצרות העולמ .כיומ פשר זה ידוע לכולַ " :ה ַּתּנִ ינִ מ ַהּגְ ד ִֹלימ" עשויימ בוודאי
להתייח לדינוזאורימ שמשלו בכדור הארצ עד לפני שישימ ושישה מיליוני שנה .מתבר גמ
שמילימ אלו איננ מתייחות לפרטימ מוימימ )כמתואר במדרש ובאגדות( אלא לקבוצת
משפחות של חיות ,כפי שנכונ לגבי שאר אזכורי החיות בפרשת הבריאה .אמ כנ ,הזכרת " ַה ַּתּנִ ינִ מ
ַהּגְ ד ִֹלימ" במהלכ יפור הבריאה אפשרית מפני שאכנ היו כאלה ,אלא שאמ נשאל לשמ מה נזכרו
ואיזו רלוונטיות יש להמ לעולמו של האדמ ,התשובה תהיה שהמ נזכרו לצורכ דה-מיתולוגיזציה.
יש להויפ שהתורה עשויה להתנח באופנ התואמ תפיות עולמ מדעיות קדומות .זאת משומ
שאינ היא באה לגרומ למהפכה מדעית אלא להביא למהפכה תאולוגית ,ולעיתימ ניוח המתאימ
לתפיות קדומות מאפשר ביתר קלות להנחיל את המר התאולוגי בלי החות דעת מיותרות.
חידושו של מאמר זה הוא שגמ במקומות אלה ניתנ בכל זאת להבינ את הכתובימ בצורה התואמת
את המדע העדכני .להלנ השתדלנו להתייח לניוחימ מעינ אלו כל אחד במקומו.
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הפרכת תאוריות והשתנות המדע
יש שיטענו כי אינ לפרש את התורה הנצחית על ידי מודל תאורטי שטרמ הוכח.
כמענה לככ יש לומר שאכנ המודל הקומולוגי של ראשית היקומ אינו מוכח עדיינ.
הוא נתמכ בצורה חזקה מכמה כיוונימ שונימ ומהווה בי לכל התפיה הקומולוגית
שלנו כיומ ,אכ עדיינ אינ הוכחה ופית שככ באמת התחיל היקומ .מכל מקומ ,מה
שלא הוכח נוגע רק למה שהתרחש בעבר ,אכ המודל הקומולוגי מורכב ממפר
תופעות ותהליכימ המוכחימ כשלעצממ על ידי תצפיות וניויימ ,ללא קשר לשאלת
ראשית היקומ .במאמר זה נבקש להראות שעל ידי כלימ פרשניימ ניתנ לזהות את
המושגימ העמומימ שבפוקימ עמ תופעות ותהליכימ המוכחימ באופנ אמפירי.
פרשנות הכתובימ בדרכ זו מביאה לככ שליפור העולה מהמ יש קוהרנטיות ומשמעות
פיזיקלית ,ועובדה זו מחזקת עוד יותר את זיהויַ מ של המושגימ בדרכ זו .עיוננו אינו
נשענ אפוא על מודל תאורטי ,אלא עוק בזיהויַ נ של תופעות אמפיריות .נמצא שידע
מדעי אמפירי מייע בהבנת הכתובימ ,ומצד שני הכתובימ משכנעימ את האדמ הדתי
בנכונותו של המודל הקומולוגי.
עוד תיתכנ גישה הקובלת אפילו על זיהויַ נ של תופעות אמפיריות בכתובימ ,שהרי
המדע עלול לעבור מהפכות וההבנות תשתנינה .במענה לחשש זה יש לומר שהמדע
אינו 'עלול' לעבור מהפכות אלא בוודאי יעבור מהפכות ,אכ תופעה פיזיקלית
אמפירית תמיד תהיה קיימת ,ואינ זה משנה מה תהיינה ההבנות מאחוריה .התופעה
תהיה 'קיימת' במובנ זה שתמיד נוכל למנ אותה ולדבר עליה ועל השפעותיה ,אפ אמ
יתגלה שאינה אלא תופעה מעשית בלבד .לדוגמה ,על פי תורת היחות הכללית אינ
'כוח משיכה' המושכ עצמימ כלפי כדור הארצ ,אלא מת כדור הארצ מעקמת את
המרחב-זמנ ועצמימ נעימ על קווימ ישרימ במרחב-זמנ העקומ .כל זה אינו מונע
מאיתנו להמשיכ לדבר על 'כוח המשיכה' כעל תופעה שקיימת מבחינה מעשית .דוגמה
נופת :אנו מדברימ על הכוח הצנטריפוגלי ומשתמשימ בו לצורכ חישובימ ,אפ שאינו
אלא תוצאה מעשית של תאוצת מערכת ייחו ,ולא כוח 'אמיתי' המתגלה על ידי
אינטראקציה פיזית בינ שני גופימ .משככ ,אמ היינו מזהימ ביטוי מוימ בתורה כ'כוח
משיכה' ,למשל ,לא היה בככ שומ פגמ ,אפ שאנו כבר יודעימ ש'כוח משיכה' זה אינו
אלא תוצר של עקמומיות המרחב-זמנ .התופעה שרירה וקיימת ,ואינ זה משנה מהי
ההבנה מאחוריה .ככ גמ לגבי כל תופעה או חוק אמפירי – בבואנו לפרש את התורה
לא השאלה האונטולוגית מעניינת אותנו ,אלא היכולת למנ את התופעה המעשית
שעליה התורה מדברת3.
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תומא קונ בפרו המבנה של מהפכות מדעיות )תל אביב תשל"ז( טוענ שמהפכות מדעיות
מבטלות כליל את כל ההבנות שהיו לפניהנ .טענה זו אינה נכונה ,כפי שמביר פרופ' טיבנ ויינברג
בהרצאתו 'המהפכה שלא קרתה' )’ ,S. Weinberg, ‘The Revolution That Didn’t Happenמופיע
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אלגוריה ותרי תורה
ביקורת אפשרית אחרת תאמר שהתורה מתמקדת בערכימ ובעניינימ רוחניימ ,ולא
בענייני היטוריה או מדע .ככ פותח שד"ל את פירושו לתורה:
יבינו המשכילימ כי המכוונ בתורה אינו הודעת החכמות הטבעיות ,ולא ניתנה התורה אלא
להיישיר בני אדמ בדרכ צדקה ומשפט] ...לפיככ[ אינ ראוי לחוקר שיכחיש בתורה מנ
השמימ ,אמ ימצא ביפוריה דברימ בלתי מכימימ עמ המחקר הטבעי4.

לאור זאת ,יש לומר שגמ יפור הבריאה מתמקד בתחומ המטא-פיזי ,ולא מתבר
לזהות בו תיאורימ פיזיקליימ-ממשיימ מדויקימ.
על ככ יש להשיב שוודאי שמטרת התורה היא המר הערכי והרוחני ,ואינ מטרתה
להודיע לנו היטוריה בעלמא או את החכמות הטבעיות .לכנ ,למשל ,ניתנ לומר
שיפור גנ עדנ בא להודיע לנו אמיתות רוחניות על נפש האדמ ועל התמודדותו עמ
היצר הרע ,ואינו מתאר בהכרח התרחשות היטורית-ממשית )ואכנ ,יש מרבותינו
הראשונימ המבירימ ככ( .אכ שונה הדבר בכל הנוגע ליפור הבריאה – שמ אמיתותו
ההיטורית והפיזיקלית של היפור הוא הוא המר הערכי שאותו רצתה התורה
להעביר .יפור הבריאה בא ללמדנו שה' הוא שברא את כל המציאות הפיזית הממשית
שבה אנו חיימ על כל מרכיביה ,שהוא בורא הכול ,ושאינ שומ מציאות שאינה ממנו.
מאחר שזהו המר של היפור ,קשה לטעונ שאינ צורכ בככ שהתיאור יהיה ממשי
ומדויק מבחינה מדעית והיטורית.
יש שידחו את הפרשנות המדעית לפרשת הבריאה בטענה שהיא בגדר 'תרי
תורה' .אליבא דגישה זו ,מאחר שלא ביר שיש להתיר ידע מדעי ,לא ייתכנ שיש
לפרש את פרשת הבריאה בעזרת הבנות מדעיות .את הטענה הזו יש לדחות לאור
העובדה שכל הפרשנימ הראשונימ עקו בהברימ פיזיקליימ-ממשיימ לפרשת
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במרשתת.(www.physics.utah.edu/~detar/phys4910/readings/fundamentals/weinberg.html :
ויינברג מצביע על מקור הכשל בטענתו של קונ :קונ מב את תפיתו על מהפכות מקדמ-מדע
למדע מודרני ,כגונ המעבר מה'מדע' האריטוטלי עמ תיאוריו האיכותיימ הכוללניימ למדע
הניוטוני עמ הבריו הכמותיימ לתופעות פציפיות מבוקרות ,או המעבר מתיאורימ איכותיימ של
'פלוגיטונ' כיוד האש לכימיה המודרנית של לבואזיה עמ ניוייו המבוקרימ הכמותיימ .טענתו
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(,
אפ שתפית המציאות שהציעו המדענימ כדי לבאר מדוע המשוואות עובדות עלולה להשתנות.
פירוש שד"ל לתורה ,ירושלימ תשע"ו ,עמ' א .יש לשימ לב לדבריו :תירות בינ התורה למחקר
הטבע איננ צריכות להביא לכפירה בתורה מנ השמיימ לא משומ שייתכנ שהמחקר טועה ,אלא
מכיוונ שהתורה אינה מתיימרת לתאר אמיתות מדעיות.
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הבריאה ,ובככ הראו שבאופנ זה עלינו להבינ אותה .את המשנה בחגיגה )פ"ב מ"א(
המורה שאינ לדרוש במעשה בראשית בפני שניימ ניתנ להביר בשני אופנימ:
שניימ5.

א .מדובר על רובד נופ ,רוחני ,שאותו אינ לדרוש בפני
ב .לפעמימ גמ ידע מדעי יש להתיר ,כפי שטענ הרמב"מ" :כשישמעמ הפתי
תשתבש אמונתו ויחשוב שהמ ותרימ את האמת ,והמ האמת"6.
אתאיזמ אפריורי
תיתכנ גישה הטוענת שטקט ש'נכתב על ידי בני אדמ' לפני אלפי שנימ אינו יכול
להכיל מידע מדעי חדיש .טיעונ זה לוקה בכשל 'הנחת המבוקש' .טועניו מניחימ מראש
שהתורה נכתבה על ידי בני אדמ ,ועל כנ המחשבה שיהיה בה מידע קומולוגי מדויק
מופרכת בעיניהמ .אכ כדי להינצל מכשל 'הנחת המבוקש' על הוברימ ככ ללכת בכיוונ
ההפוכ .ראשית עליהמ לבחונ בצורה כנה :האמ הפירוש המוצע למילימ מוצדק? האמ
התיאור קוהרנטי? ולבופ ,האמ אכנ יש כאנ תיאור מילולי מדויק של התהליכימ
הקומולוגיימ בראשית היקומ? רק לאחר שתינתנה תשובות לשאלות אלו באופנ
שאינו תלוי בתפיות קודמות ,ניתנ יהיה לגשת לשאלות כגונ 'כיצד הטקט מכיל
מידע זה?' או 'מי יכול היה לכתוב טקט שכזה?'.
ביקורת אחרת תטענ שכשמ שניתנ לפרש את יפור הבריאה שבתורה על פי
התאוריות המדעיות ,ככ ניתנ לפרש על פיהנ את המיתוימ הקדומימ של הבריאה
המקובלימ בתרבויות השונות .לעניות דעתי טענה זו אינה נכונה .המיתוימ השונימ
של הבריאה מפרימ על דמויותיהמ של אלימ בעלי רצונות שונימ הנאבקימ זה בזה.
אינ במיתוימ אלו דבר המתקרב להיות דומה לתהליכימ פיזיקליימ ,כפי שמתואר
בבראשית על פי מה שיבואר להלנ .בנופ ,אינ אנו עושימ כאנ שימוש במשלימ ,שעל
ידמ אפשר פעמימ רבות לקשר כל דבר לכל דבר ,אלא אנו מציעימ פירוש מילולי רציפ
לפוקי יפור הבריאה .הטענה שניתנ לעשות ככ גמ עמ מיתוי בריאה אליליימ אינה
בירה ,ועל המבקש לטעונ טענה זו להראות זאת בפועל.

.5

.6

כדברי רמב"נ )א' ,ב(" :הכתוב יגיד בתחתונימ וירמוז בעליונימ" .מעינ זה כתבו גמ הר"נ )דרשות
הר"נ ,דרוש א( ור' חדאי קרשקש )אור ה' ,מאמר רביעי דרוש עשירי( .כמובנ ,אינ זה גורע
מקיוממ של רבדימ פיזיימ-ממשיימ ,שהרי ופ ופ "הכתוב יגיד בתחתונימ".
פירוש המשניות לרמב"מ ,חגיגה שמ ,מהד' י' קאפח ,ירושלימ תשכ"ד ,עמ' שעז .שתי דוגמות לככ
ניתנ למצוא באיגרת של הרב קוק לד"ר משה זיידל )אגרות הראיה א ,ירושלימ תש"ב ,עמ' קו(.
דוגמה אפשרית נופת תובא להלנ ,הערה .19
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גמישות הפרשנות
ביקורת דומה תטענ שפרשנות הכתובימ היא עניינ גמיש ,וניתנ לפרש את התורה
עצמה אד-הוק על פי כל תאוריה מדעית .טענה זו אפ היא אינה נכונה .כפי שנדגימ
להלנ ,במשכ הדורות ניו רבימ לפרש את פוקי הבריאה על פי המדע ,והדבר לא עלה
בידמ .הפירוש צריכ להיות נאמנ למדע )ללא ביקורת עמיתימ ראויה גמ מדענימ
עלולימ לזייפ( ,שלמ ,לא מתחמק מקשיימ וקוהרנטי לכל אורכו .בנופ לכל המבחנימ
האובייקטיביימ האמורימ ,רצוי מאוד שהפירוש יענה על הדרישה שהצגנו לעיל,
שתהיה ליפור משמעות עבורנו .בדור האחרונ קמו פורצי דרכ ,כגונ פרופ' נתנ
אביעזר ,ומצאו נקודות השקה נכונות בינ המדע לתיאורי הפוקימ .עמ זאת,
חיבוריהמ אינמ עוברימ את כל המבחנימ שהזכרנו לעיל ,ולכנ קשה לנו לקבל חלקימ
לא מבוטלימ מהפירוש המוצע בהמ .להלנ מפר דוגמות מפרו של פרופ' אביעזר,
בראשית ברא 7,והביקורת שיש לנו עליהנ:


ֹאמר ֶאל ִֹהימ יְ ִהי אֹור" )א' ,ג(,
אביעזר )עמ'  (25מזהה את המפצ הגדול במילימ "וַ ּי ֶ
ואפ אנו נלכ להלנ בדרכ זו .אולמ אביעזר אינו מתייח כלל לארצ ולמימ
המופיעימ בפוק שלפני כנ – האמ היו ארצ ומימ לפני המפצ הגדול?8
בהמשכ )שמ( מבקש אביעזר לזהות את החושכ שבפוק "וַ ּיַ ְב ֵּדל ֶאל ִֹהימ ֵּבינ ָהאֹור
ּובינ ַהחֹ ֶשכְ " )א' ,ד( כפלמה שמילאה את היקומ לאחר המפצ הגדול – "באותה
ֵ
העת נראה היקומ חשוכ בגלל הפלמה" )ההדגשה במקור( .זוהי טעות .אינ דרכ
לתאר את הפלמה כחשוכה; באותה עת היקומ כולו היה מואר כפני השמש9.

.7
.8

נ' אביעזר ,בראשית ברא – בריאת העולמ על פי התורה והמדע ,רמת גנ תשנ"ד.
רש"י )א' ,א ,ד"ה בראשית ברא( מפרש את שלושת פוקי התורה הראשונימ כמשפט אחד ארוכ:
בתחילת בריאת השמיימ והארצ ,בהיות הארצ תוהו ובוהו ,אמר אלוהימ יהי אור וכו' .אולמ
פירושו אינו פותר את הקושי המדעי וגמ קשה תחבירית .פירושו אינו פותר את הקושי המדעי,
שכנ גמ על פיו נֶ אמר שהארצ הייתה קיימת לפני "יְ ִהי אֹור" )היינו לפני המפצ הגדול( ,ואמ הארצ
ָארצ ָהיְ ָתה תֹהּו וָ בֹהּו" )ראו :פר בראשית
טרמ נבראה ,קשה להבינ מהי הארצ הנזכרת במילימ "וְ ָה ֶ
מפורש על ידי הרב דוד צבי הופמנ ,בני ברק תשכ"ט ,עמ' יג ,וראו שמ קושיות נופות( .פירוש זה
גמ קשה תחבירית ,מכיוונ שעל פיו היה צריכ להיות כתוב 'והארצ תוהו ובוהו' ,בלי 'הייתה' )ראו:
קאוטו ,לעיל ,הערה  ,2עמ'  10והדוגמה שהוא מביא( .להמשכ דיונ בשיטתו של רש"י ראו להלנ,
הערה  .21פירושו של ראב"ע לפוקימ אלו קרוב לפירושו של רש"י ,וראו רד"צ הופמנ )שמ ,עמ'
יב( וקאוטו )שמ ,עמ'  (10שדנו גמ בפירושו.
לדברי אביעזר )עמ' " ,(21אילו היה צלמ מזדמנ ליקומ מיד לאחר המפצ הגדול והיה מנציח
במצלמתו את המצב ,היה מגלה באכזבה שכל תמונותיו שחורות לגמרי ,מכיוונ שהפלמה לכדה
את כל האור וגרמה ליקומ להיות חשוכ" .כאמור ,זוהי טעות גמורה .ביר להניח שטעותו נובעת
מככ שקרא משפט בגנונ 'הפלמה חמה את האור' והבינ שהפלמה בולעת את האור והינה
חשוכה ,אולמ האמת היא שהפלמה מפזרת את האור ובככ 'חומת' את התקדמותו החופשית.
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אביעזר )עמ'  (34מזהה את ההבדלה בינ המימ אשר מתחת לרקיע למימ אשר
מעל לרקיע ביומ השני "כהתעבות 'ערפילית השמש' לגושי חומר" .את הקושי בככ
שהפוקימ מדברימ על מימ ולא על חומר אביעזר פותר בככ שגושי החומר
"מכילימ כמות גדולה של מימ וקרח" .קשה להכימ ששתי מאיות האחוז של
מת כדור הארצ ,שהנ מימ ,יצדיקו את כינויו של כל חומר כדור הארצ כ'מימ'.
את 'המימ מעל הרקיע' אביעזר מוצא בכוכבי השביט שהמ "כדורי שלג
מלוכלכימ" )עמ'  .(32וכי מה מצאה התורה לפר לנו על הקרח שבכוכבי השביט?
על פי הכתובימ העופות נבראו ביומ החמישי ,לפני היונקימ שנבראו ביומ השישי.
כדי ליישב את הדבר עמ הדר האבולוציוני אביעזר )עמ'  (97-95מזהה את " ָּכל
עֹופ ָּכנָ פ" )א' ,כא( עמ חרקימ ענקיימ מעידנ הפאליאוזואיקונ ,שמילאו את הארצ
לפני תקופת היונקימ .אולמ פירוש זה אינו הולמ את הביטוי " ָּכל עֹופ ָּכנָ פ לְ ִמינֵ הּו"
)שמ( ,שבוודאי כולל את הציפורימ .ומעבר לקושי המילולי ,שוב מקבלימ תחושה
של חור יפוק מככ שהתורה תקדיש התייחות מיוחדת לפרט כל ככ לא
רלוונטי לחיינו.

קושיות אלה ואחרות פולות חלקימ מהפירוש המוצע בפר בראשית ברא ,אכ מצד
שני מחזקות את היכולת להציע פירושימ חלופיימ שיעמדו במבחנ הביקורת .עצמ
היכולת לבקר ולפול פירושימ מבטלת את הטענה שניתנ לפרש את התורה על פי כל
תאוריה.
גמ הרמב"מ ניה לפרש את פוקי בראשית על פי הפיזיקה האריטוטלית
שהייתה בזמנו ,וגמ פירושו קשה מבחינה פרשנית .במגרת זו נתפק בדוגמה אחת.
רּוח ֶאל ִֹהימ
ָארצ ָהיְ ָתה תֹהּו וָ בֹהּו וְ ח ֶֹש ְכ ַעל ְּפנֵ י ְתהֹומ וְ ַ
הרמב"מ 10מבינ שהפוק "וְ ָה ֶ
ְמ ַר ֶח ֶפת ַעל ְּפנֵ י ַה ָּמיִ מ" )א' ,ב( מתאר את ארבעת היודות :ארצ ,מימ ,אוויר ואש.
בהתאמ לככ ,הרמב"מ מפרש שהמילה "וְ ח ֶֹשכְ " כאנ מכוונת לאש היודית שאינה
ּובינ
מאירה .אולמ המילה 'חושכ' מופיעה גמ בפוק ד'" :וַ ּיַ ְב ֵּדל ֶאל ִֹהימ ֵּבינ ָהאֹור ֵ
אפלה .חור עקביות פרשנית
ַהח ֶֹשכְ " ,והרמב"מ מכימ שהחושכ שמ הוא כפשוטו – ֵ
הוא תמיד דחוק ביותר ,אכ במקרה שלפנינו לא ניתנ לקבלו כלל ,מכיוונ שהכתוב מדבר
על " ַהח ֶֹשכְ " ב-ה' הידיעה ,כלומר החושכ הידוע מכבר.
הרמב"מ היה ער לקושי האמור ותירצ אותו על פי הכלל" :שכל אימת שאתה
מוצא אותו אומר 'ויקרא אלוקימ לככ ככה' ,אינ זה אלא להבדילו מנ העניינ האחר
ששמ זה משותפ ביניהמ" 11.לדבריו ,מאחר שהמילה 'חושכ' היא רב-משמעית ,התורה
פיזור אור בשומ אופנ אינו חשוכ ,ובנופ לככ פלמה גמ קורנת אור )ראו:
).(https://en.wikipedia.org/wiki/Plasma_(physics
 .10מורה נבוכימ ,חלק ב פרק ל ,לעיל ,הערה  ,1עמ' .364-363
 .11שמ ,עמ' .363
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אפלה נקראת 'חושכ' ,ולא רק
הבהירה" :וְ ַלח ֶֹשכְ ָק ָרא ָליְ ָלה" )א' ,ה( ,כדי להודיענו שגמ ֵ
האש היודית .אכ שלושה קשיימ בתירוצ זה :א .כפי שצייּנו ,פוק ד מדבר על
" ַהח ֶֹשכְ " ב-ה' הידיעה ,ומשמע שמדובר באותו חושכ שנזכר בפוק ב ,בניגוד לטענת
הרמב"מ שמדובר בחושכ אחר .ב .יש דוחק בולט בככ שהבהרת התורה" ,וְ ַלח ֶֹשכְ ָק ָרא
'אפלה' לפני
ָליְ ָלה" ,מופיעה רק בפוק ה ,לאחר שהמילה 'חושכ' כבר הופיעה בהוראת ֵ
כנ ,בפוק ד .ג .כאשר מופיע המבנה 'ויקרא אלוהימ ל]דבר מוימ[ ]שמ חדש[' ,הדבר
המוימ כבר מוכר ,ומה שמתחדש הוא השמ החדש שניתנ לו .במקרה שלנו החושכ
אפלה' קיבלה את השמ 'חושכ'.
הידוע מכבר קיבל את השמ החדש 'לילה' ,ולא ש' ֵ
שוב אנו נחשפימ לככ שלא ניתנ לפרש את התורה על פי כל תאוריה ,וישנמ
מבחנימ פרשניימ לא מעטימ שיש לעבור.
מכאנ נפנה לפירוש שאנו מציעימ לפוקי הבריאה .נפתח במה שכינינו 'הרובד
האנתרופוצנטרי' ואחר ככ נעבור ל'רובד הקומולוגי'.

הרובד האנתרופוצנטרי
כפי שהזכרנו בהקדמה ,מטרת התורה בתארה את הבריאה היא לפר לאדמ שאלוהימ
הוא שברא את העולמ שבו הוא חי .על כנ ,עיקרונ ראשונ בהבנת הפרשה הוא שעל
הכתובימ להיות רלוונטיימ לאדמ ולעולמו גמ בדורות עברו .כפי שטעּנו לעיל ,לא ניתנ
לדחוק את הכתובימ ולזהות בהמ תופעות שוליות מבחינת האדמ רק כדי ליישב את
המקראות עמ המדע.
12
עיקרונ שני בהבנת הכתובימ הוא זיהוי מבנה הפרשה .מ"ד קאוטו הראה שאמ
נחלק את ששת ימי הבריאה לשתי מחציות ,נמצא הקבלה הרמונית כדלהלנ:
 .1אור
 .4מאורות

 .2ימ ושמיימ
 .5דגימ ועופות

 .3ארצ )עמ הצמחימ(
 .6בעלי חיימ שבארצ ואדמ

במחצית הראשונה מופר על יצירת התשתיות ,ובמחצית השנייה מופר בהקבלה על
הגופימ המשתמשימ באותנ תשתיות ומממשימ אותנ .בופ הפרשה התורה מכמת
ָארצ"
ָארצ וְ ָכל ְצ ָבָאמ" )ב' ,א(ַ " .ה ָּש ַמיִ מ וְ ָה ֶ
בצורה תמציתית ומדויקת" :וַ יְ ֻכּלּו ַה ָּש ַמיִ מ וְ ָה ֶ
– התשתיות" ,וְ ָכל ְצ ָבָאמ" – הגופימ הממלאימ אותנ .מבנה זה יש בו כדי לנמק את
דר הזכרת הברואימ בפרשת הבריאה13.
 .12לעיל ,הערה  ,2עמ' .8
 .13יש מקומ לאחד את שני העקרונות ולהראות שגמ מבנה הפרשה נובע ממרכזיות האדמ .בחשיפתו
את מבנה הפרק הראה קאוטו את אחדותו של היפור והדפ את טענתמ של מבקרי המקרא .אכ
לאחר שראינו כי קיימ מבנה אחדותי ליפור ,האמ נוכל למצוא למבנה זה גמ משמעות או פשר?
הרב אלחננ מט )עיונימ בפרשות השבוע – דרה שלישית א ,תל אביב תשע"ג ,עמ'  (291כותב
שלפנינו שלושה זוגות :היומ הראשונ והרביעי; היומ השני והחמישי; והיומ השלישי והשישי .ליומ
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כאמור ,אפ שהתורה לא באה לשמש כפר לימוד להתהוות כדור הארצ ,אנו
מצפימ שדבריה יהיו נכונימ ומדויקימ גמ מבחינה מדעית .להלנ נתייח לתמונה
העולה מנ הכתובימ בכל הנוגע לרובד האנתרופוצנטרי ,ולתירות הקיימות לכאורה
בינה ובינ מה שידוע לנו ממדעי כדור הארצ.
מהו 'יומ'?
הקושיה המיידית העולה לקורא המודרני של פרשת הבריאה נוגעת למשכ הזמנ שלה.
הרי ידוע לנו שהתהליכימ האטרופיזיימ ,הגאולוגיימ והאבולוציוניימ שהביאו את
הבריאה למצבה הנוכחי נמשכו עידנימ ולא שבוע אחד .קושי זה מבו על ההנחה
ש'יומ' בפרשת הבריאה פירושו עשרימ וארבע שעות; אכ האמ זו המשמעות היחידה
של המילה 'יומ'? כיצד נפרש את המילה 'יומ' בפוק הבא:
ָארצ ְּב ִה ָּב ְרָאמ ְּביֹומ ַעשֹות ה' ֶאל ִֹהימ ֶא ֶרצ וְ ָש ָמיִ מ
תֹולדֹות ַה ָּש ַמיִ מ וְ ָה ֶ
ֵא ֶּלה ְ

)ב' ,ד(.

המילה 'יומ' משמשת כאנ לפנימ ולאחור – גמ כמציינת את משכ זמנ יפור
ה'תולדות' שיופר בהמשכ ,וגמ כמציינת את משכ זמנ עשיית הארצ והשמיימ .שניהמ
מתוארימ כמתרחשימ באותו 'יומ' ,אולמ למעשה אינ אפשרות לדחו גמ את עשיית
השמיימ והארצ וגמ את יפור ה'תולדות' לתוכ עשרימ וארבע שעות .על כנ פירשו
השביעי ,שבת ,אינ בנ זוג ,וניתנ אפוא לזהות כאנ את התבנית הפרותית הנפוצה במקרא 'שלושה
וארבעה' .בתבנית זו שלוש חוליות יוצרות התקדמות הדרגתית לקראת החוליה הרביעית
והאחרונה ,שהיא שיאו של היפור .אכ יש כאנ קושי עדינ :באיזה אופנ יוצרות החוליות שלפנינו
'התקדמות הדרגתית'? הדוגמה האחרת שמביא הרב מט היא עשרת המכות .החלוקה לחוליות
שמ היא :דמ ,צפרדע ,כינימ; ערוב ,דבר ,שחינ; ברד ,ארבה ,חושכ; ולבופ החוליה הרביעית :מכת
בכורות ,שהיא שיאו של היפור .בדוגמה זו ההתקדמות רציפה על ציר הזמנ של היפור .אכ אמ
ביפור הבריאה נבקש לזהות את ההתקדמות רק לפי ציר הזמנ ניתקל בקושי ,שכנ החוליות איננ
רציפות .לדוגמה ,החוליה השלישית ,האמורה להוביל אותנו ליומ השבת ,כוללת את היומ השישי
אכ מורכבת גמ מהיומ השלישי ,ובככ מחזירה אותנו אחורה .האמ יש בכל זאת מגמת התקדמות
בינ שלוש החוליות? התשובה היא :אכנ יש .שלוש החוליות מקיפות את האדמ ומתקרבות אליו
בהדרגה :החוליה הראשונה נוגעת ל'גלגל' המקיפ הרחוק של האדמ – האור והחושכ ,השמש
והירח .החוליה השנייה גמ היא מקיפה את האדמ ,אכ היא כבר קרובה יותר ומגיעה כמעט עד
אליו :השמיימ שבהמ מעופפימ העופות ,והימימ שבהמ הדגימ .החוליה השלישית כבר כוללת את
מרחב מחייתו של האדמ :הארצ וחיית הארצ.
אמ הדברימ נכונימ קיבלנו מבנה משונה מעט :האדמ הוא הציר המרכזי של פרשת הבריאה ,אכ
אינו שיאו )אלא השבת( .לעניות דעתי יש בככ כדי להצביע בצורה מופלאה על מהותו וייעודו של
האדמ .האדמ צריכ לדעת שבשבילו נברא העולמ ,אכ לא במובנ זה שהוא המטרה הופית והכול
בא כדי לפק את הנאתו ,אלא הכול נברא בשבילו ועליו מוטלת האחריות להוביל את העולמ אל
עבר ייעודו.
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ר"ג ,רבי אברהמ בנ הרמב"מ ,חזקוני ,רלב"ג 14ואחרימ ש'יומ' כאנ פירושו 'עת'.
בפירוש דעת מקרא 15מובאות דוגמות נופות לשימוש דומה במילה 'יומ'ְּ " :ביֹומ ִּד ֶּבר
ה' ֶאת מ ֶֹשה ְּב ַהר ִינָ י" )במדבר ג' ,א( – אפ שמשה עמד שמ ארבעימ יומ וארבעימ
לילה; "זֹאת ַחנֻ ַּכת ַה ִּמזְ ֵּב ַח ְּביֹומ ִה ָּמ ַשח אֹתֹו" )שמ ז' ,פד( – אפ שחנוכת המזבח נמשכה
ּומ ַּכפ ָשאּול" )שמ"ב כ"ב ,א( .וככ
שנימ עשר יומ; " ְּביֹומ ִה ִּציל ה' אֹתֹו ִמ ַּכפ ָּכל אֹיְ ָביו ִ
פירשו ראב"ע ורד"ק הופעות רבות אחרות של 'יומ' במקרא 16.דוגמות מוכרות המ
הביטויימ 'יומ ה' ' ו'ביומ ההוא' ,המופיעימ פעמימ רבות בנביאימ ומציינימ לעיתימ
תקופה ארוכה שתגיע בופ כל הדורות17.
המילה 'יומ' משמשת אפוא במקרא ,ואפ בפרשת הבריאה עצמה ,גמ במשמעות
של עת ,עידנ או תקופה ,ואמ כנ בוודאי ניתנ לפרש ככ גמ את שבעת ימי הבריאה.
התורה מחלקת את היווצרות היקומ והעולמ לשבעה שלבימ ,פרקי זמנ או תקופות18.
אגב' ,יומ' או 'תקופה' אינמ חייבימ להיות דווקא ארוכימ .ברובד הקומולוגי נראה
שהתקופות המשמעותיות ביותר נמשכו שבריר שנייה.
חיזוק נופ לככ שאינ מדובר בשבוע של ימימ רגילימ ניתנ למצוא בעובדה שבכל
יומ מופיעה היומת "וַ יְ ִהי ֶע ֶרב וַ יְ ִהי ב ֶֹקר יֹומ ,"...מלבד היומ השביעי .היבה הפשוטה
.14

.15
.16
.17

.18

ר"ג ב' ,ד ,בתוכ :חומש תורת חיימ ,ירושלימ תשנ"ג; חזקוני שמ ,שמ; פירוש רבי אברהמ בנ
הרמב"מ על בראשית ושמות ,לונדונ תשי"ח ,עמ' כד ,כו; רלב"ג' ,ביאור הפרשה' ,ב' ,ד ,בתוכ:
מקראות גדולות הכתר ,רמת גנ תשנ"ז.
י' קיל ,פירוש דעת מקרא לפר בראשית א ,ירושלימ תשנ"ז ,עמ' מג.
ראו למשל :ראב"ע לעמו ט' ,יא; פר השורשימ לרד"ק ,ערכ 'יומ' ,ברלינ תר"ז ,עמ' רעב.
הביטויימ 'יומ ה' ' ו'ביומ ההוא' משמשימ בנביאימ במשמעות יומ דינ שבו יגלה ה' את כוחו
בעולמ ,יעשה משפט ברשעימ ויושיע את הצדיקימ .אינ יבה להניח שיומ דינ זה יהיה מוגבל
לעשרימ וארבע שעות .מעבר לככ ,בפוקימ מוימימ ברור שביטויימ אלו מתייחימ גמ לתקופה
ירּושלַ ִמ ְלדֹור וָ דֹור"
יהּודה ְלעֹולָ מ ֵּת ֵשב וִ ָ
הממושכת שלאחר יומ הדינ ,כגונ" :וְ ָהיָ ה ַבּיֹומ ַההּוא ...וִ ָ
)יואל ד' ,יח-כ(; "וְ לֹא יִ ְהיֶ ה ְכנַ ַענִ י עֹוד ְּב ֵבית ה' ְצ ָבאֹות ַּבּיֹומ ַההּוא" )זכריה י"ד ,כא(.
גמ המילימ "וַ יְ ִהי ֶע ֶרב וַ יְ ִהי ב ֶֹקר" הנזכרות בששת ימי הבריאה הראשונימ מתיישבות היטב לפי
פירושנו ומתאימות לאטימולוגיה שהציעו הפרשנימ .לדברי ראב"ע )א' ,ה( ,רד"ק )שמ ,בתוכ:
חומש תורת חיימ ,לעיל ,הערה  ,(14רמב"נ )שמ( ואחרימ' ,ערב' נקרא ככ משומ שבחושכ הדברימ
נראימ מעורבבימ וקשה להבחינ ביניהמ ,ואילו 'בוקר' נקרא ככ כיוונ שבאור ניתנ לבקר ולהבחינ
בינ דברימ שונימ .הפרשנימ התייחו ל'ערב' ול'בוקר' במשמעותמ הרגילה ,אולמ אפשר להשתמש
באותה אטימולוגיה עבור הפירוש שהצענו .התורה מציינת ששש התקופות היו בעצמ שישה
תהליכימ .כל תקופה התחילה במצב של אי-דר וערבוב והתפתחה עד כדי דבר מוגמר ומבורר.
יש לציינ שנתינת השמ 'יומ' לאור בפוק "וַ ּיִ ְק ָרא ֶאל ִֹהימ ָלאֹור יֹומ וְ ַלחֹ ֶשכְ ָק ָרא ָליְ ָלה" )א' ,ה( אינה
עניינ לכאנ .כפי שהבאנו לעיל מהרמב"מ' ,קריאת שמ' מבדילה בינ עניינימ שחולקימ שמ משותפ.
במקרה שלנו מטרתה להבדיל בינ 'יומ' המתייח לזמנ האור דווקא ובינ 'יומ' מימות השבוע.
הבחנה זו נצרכת בינ לפי ההבנה שכל 'יומ' מימות הבריאה ארכ עשרימ וארבע שעות ,ובינ לפי
הבנתנו ש'יומ' זה משמעותו תקופה.
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אכ אולי המפתיעה להבדל זה בינ הימימ היא שה'יומ' השביעי טרמ התיימ .אנחנו
נמצאימ כעת 'ביומ' השביעי ,כלומר בשלב השביעי של הבריאה .לאחר שהעולמ נברא
בשישה שלבימ ,אנו מצויימ כיומ בשלב שבו שבת ה' מכל מלאכתו – אינ בו בריאה
חדשה ,והעולמ מתנהג על פי טבעו הטבוע בו מששת ימי בראשית19.
הארצ החדשה
הרובד האנתרופוצנטרי מתחיל בככ שהאל ברא " ֵאת ַה ָּש ַמיִ מ" – כללות הקומו כולל
ָארצ" – כדור הארצ שעליו אנו עומדימ 21.מכאנ
הכוכבימ ,השמש והירח" 20,וְ ֵאת ָה ֶ
 .19בשמ רבי יהודא ליאונ אשכנזי )מניטו( ,וראו :א' שרקי ,שיעורימ במילת ישרימ ,ירושלימ
תשע"ה ,עמ' .216
בשולי הדברימ ניתנ לציינ שזוהי דוגמה לצורכ של התורה להתיר את דבריה במילימ בעלות
משמעויות רבות .ידיעת משמעות זו של 'היומ השביעי' על ידי ההמונ ,במיוחד בדורות קודמימ,
הייתה מחלישה מאוד את קיומ מצוות השבת ,שכנ שמירת השבת שלנו בנויה על חיקוי שביתת
יעי ָש ַבת וַ ּיִ ּנָ ַפש" )שמות ל"א ,יז(,
ּובּיֹומ ַה ְּש ִב ִ
ָארצ ַ
"ּכי ֵש ֶשת יָ ִמימ ָע ָשה ה' ֶאת ַה ָּש ַמיִ מ וְ ֶאת ָה ֶ
האל – ִ
ואמ האדמ אינו שובת ביומ שה' שבת ,לכאורה מה טעמ בשביתה זו?
הֹוש ְב ִּתי ֶאת ְּבנֵ י
"ּכי ַב ֻּּכֹות ַ
אכ לאמיתו של דבר אינ כאנ בעיה ,שהרי גמ למצוַ ות וכה ניתנ טעמִ :
אֹותמ ֵמ ֶא ֶרצ ִמ ְצ ָריִ מ" )ויקרא כ"ג ,מג( ,ואפ שנפקה ההלכה בשולחנ ערוכ )ימנ
יאי ָ
הֹוצ ִ
יִ ְש ָר ֵאל ְּב ִ
תרכה עיפ א( כדעה שה'וכות' במדבר היו ענני כבוד ,אינ זה מפריע לנו לקיימ את המצווה
בוכות ממשיות .זאת מכיוונ שאנו מבינימ שהוכות שלנו הנ דוגמה ומל לענני הכבוד שהיו
במדבר )ראו :משנה ברורה ,שמ "ק א( .ככ גמ בענייננו – אנו מבינימ שימות השבוע שאנו מונימ
לשבת מייצגימ בזעיר אנפינ את התקופות או השלבימ שבהמ ברא ה' את העולמ.
ש"את ַה ָּש ַמיִ מ" בא
 .20כשיטת רבי ישמעאל )בראשית רבה פרשה א יד ,מהד' תיאודור-אלבק עמ' ֵ ,(12
לרבות חמה ,לבנה ומזלות .ככ יוצא גמ משיטת חכמימ )חגיגה יב ע"ב( ,שהאור של היומ הראשונ
מקורו במאורות .לפי דעתמ נראה שהמאורות נבראו לפני "וַ יְ ִהי אֹור" ,ומשמע שבריאתמ נכללה
בבריאת השמיימ.
 .21כפי שהזכרנו לעיל )הערה  ,(8רש"י )א' ,א( פירש את שלושת פוקי התורה הראשונימ כמשפט
אחד ארוכ ,אכ כמה פרשנימ דחו את פירושו מיבות שונות .בכל אופנ ,רש"י הביר מה הביא
אותו לדחות את הפירוש הפשוט של הפוק הראשונ ,שעל פיו בתחילה ברא ה' את השמיימ ואת
הארצ .רש"י פתח בנימוק לשוני :המילה 'ראשית' לעולמ אינה באה בפני עצמה ,בלא מילה אחרת
אשית ַמ ְמ ְלכּות יְ הֹויָ ִקימ" – ירמיהו כ"ו ,א( .אולמ בהמשכ הודה רש"י שיש
הנמכת לה )כמו " ְּב ֵר ִ
ַאח ִרית" – ישעיהו מ"ו ,י .רמב"נ ]א' ,א[ הויפ
אשית ַ
פוקימ הותרימ את טענתו )כמו " ַמּגִ יד ֵמ ֵר ִ
אשית לֹו" – דברימ ל"ג ,כא( ,והציג נימוק עקרוני יותר" :תמה על עצמכ,
גמ את הפוק "וַ ּיַ ְרא ֵר ִ
שהרי המימ קדמו" .כלומר ,לא ייתכנ שהפוק הראשונ בא לומר שהשמיימ והארצ היו הדברימ
הראשונימ שה' ברא ,שהרי הפוק השני מזכיר את המימ ללא אזכור בריאתמ ,ומשמע שהיו
קיימימ עוד לפני כנ.
ָארצ" בפוק א אינה מתייחת לאדמה
"ה ֶ
מפרשימ אחרימ עקפו בעיה זו בככ שקבעו שמילת ָ
בלבד אלא לכל ארבעת היודות ,כולל המימ )מורה נבוכימ ,חלק ב פרק ל ,לעיל ,הערה  ,1עמ' ;363
"ה ְללּו
ָארצ וְ ָכל ְצ ָבָאמ" )ב' ,א(; ַ
רמב"נ על אתר( .רמב"נ הביא לככ שתי דוגמות" :וַ יְ ֻכּלּו ַה ָּש ַמיִ מ וְ ָה ֶ
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והלאה הכתוב מתרכז בתהליכ התפתחותו של כדור הארצ .רובד זה מדלג על תיאור
מפורט של היווצרות היקומ בכללותו ,שכנ הדבר לא היה רלוונטי לדורות הראשונימ,
והמ לא היו יכולימ להבינ את התהליכימ שהתרחשו במגרת זו .בפוק ב הכתוב
מתאר את כדור הארצ במצב גולמי ראשיתי :פני כדור הארצ מכוימ תהומ ונתונימ

ָארצ ַּתּנִ ינִ ימ וְ ָכל ְּתהֹמֹות" )תהלימ קמ"ח ,ז( .אולמ יש להעיר שהמילה 'הארצ' בפוקימ
ֶאת ה' ִמנ ָה ֶ
אלו מתייחת לתשתית העולמ וכל אשר בו )מה שמכונה היומ 'כדור הארצ'( ,ולא למעינ חומר
אחד הכולל בתוכו כמה חומרימ כפי שפירש רמב"נ.
לפי פירושנו שהפוק אכנ מדבר על כדור הארצ הכול מתיישב יפה .נראה שרמב"נ והוברימ
כמותו נמנעו מלפרש בדרכ זו כיוונ שהניחו שפרשת הבריאה מתארת את תהליכ יצירת הכול מנ
היוד .פרשת בריאה הפותחת בתמונה של כדור הארצ ומדלגת על אופנ יצירתו לוקה בחר .מובנ
שרבותינו צודקימ בעמדה זו ,אכ להלנ נראה כי תיאור יצירת הכול מנ היוד מופיע גמ הוא ברובד
אחר של הפוקימ ,הרובד הקומולוגי.
יש לציינ כי ישנה גישה במחקר הטוענת שבריאת יש מאינ כלל אינה מופיעה בפוקימ אלו ,שכנ
רעיונ זה "זר לדרכ החשיבה הקדמ-פילוופית של המזרח הקדמונ" )מ' הרנ ,עולמ התנ"כ –
בראשית ,תל אביב  ,1993עמ'  .(16על פי גישה זו שיעורמ של הכתובימ הוא כדלהלנ :פוק א הינו
"ּב ָרא" בא במשמעות 'יצר' ולא במשמעות בריאת יש מאינ( .פוק
כותרת ואינו תחילת היפור )ו ָ
ב מתחיל את היפור ומתאר את מציאות הארצ לפני התערבות אלוהית .פוק ג מתאר את
ֹאמר ֶאל ִֹהימ יְ ִהי אֹור" .מחזיקי גישה זו מביאימ ראיה לשיטתמ:
הפעולה הראשונה שעשה האל" :וַ ּי ֶ
"שהרי בריאת השמימ ,המוזכרת בפוק  ,1לא התרחשה אלא ביומ השני" )י' קנוהל' ,האמונה
המקראית :דו שיח עמ יחזקאל קויפמנ' ,בתוכ :צ' טלשיר ]עורכת[ ,פרות המקרא – מבואות
ומחקרימ א ,ירושלימ תשע"א ,עמ' .(132
אולמ היוד בבי הטענה אינו יוד ,הראיה המחזקת אינה ראיה ,ובקריאה זו של הפוקימ ישנו
דוחק.
היוד בבי הטענה אינו יוד ,שכנ אולי נכונ הדבר שבעמי קדמ אחרימ לא היה קיימ רעיונ של
)"ּב ֵאינ ְּתהֹמֹות
בריאה יש מאינ ,אכ בישראל ודאי היה קיימ רעיונ זה ,כפי שמשתקפ במשלי ְ
ּובֹורא ח ֶֹשכְ " – מ"ה ,ז( ובאיוב )ל"ח ,ד ואילכ( .גמ
)"יֹוצר אֹור
ֵ
חֹול ְל ִּתי" – ח' ,כד( ,בישעיהו
ֵ
ָ
השימוש דווקא בפועל 'ברא' בהקשר זה ,ועוד בצירופ למילה 'בראשית' )בלא נמכ( המציינת את
'ראשית הכול' ,מתאימ מאוד לרעיונ הבריאה יש מאינ.
הראיה אינה ראיה ,שהרי גמ קנוהל מודה ש'הארצ' היא שמ משותפ )ראו דבריו שמ ,הערה ,(12
ואמ כנ גמ 'השמיימ' עשויימ להיות שמ משותפ ,ככ שהשמיימ שנבראו ביומ השני אינמ אלו
המוזכרימ בפוק הפתיחה.
בקריאה זו יש גמ דוחק ,שכנ אילו היה הכתוב מתכוונ לכותרת היה עליו לציינ זאת ,כפי שהוא
עושה לרוב בגנונ 'אלה תולדות/החוקימ' ,'...זאת חוקת/תורת '...וכד' ,וכפי שעשה הכתוב בפרק
ָארצ ְּב ִה ָּב ְרָאמ" )ב' ,ד( ,ובמיוחד היה על הכתוב לנהוג ככ במקומ
תֹולדֹות ַה ָּש ַמיִ מ וְ ָה ֶ
"א ֶּלה ְ
הבאֵ :
שחירונ כזה עלול להטעות.
על כנ נראה כפי שפירשנו ,שהפוקימ הראשונימ מודרימ על פי דר כרונולוגי :בראשית ההוויה
ָארצ ָהיְ ָתה
ברא אלוהימ את השמיימ ואת הארצ ,ומתוכמ בחר הכתוב להתרכז דווקא בארצ" :וְ ָה ֶ
תֹהּו וָ בֹהּו".
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בחשכה 22.פוק ג מתאר את תחילת הופעת האור על פני כדור הארצ .כיצד זה שאורמ
של המאורות לא הגיע לארצ עד עכשיו ,ומה גרמ לככ שכעת האור כנ הגיע? הכתוב
תמ ולא פירש .צייר התנ"כ הנודע גוטאב דורה באיורו 'ויהי אור' ) 1860לערכ(
מתאר זאת כבקיעת אור השמש מבעד לעננימ כבדימ שכיו את פני כדור הארצ ורק
אז החלו להתנדפ .ככ מתאר זאת גמ הרב קוק בפרו לנבוכי הדור 23.את לשונמ
העמומה של הפוקימ ניתנ לייח לככ שברובד זה אינ המ משמשימ אלא כ'משכיות
כפ' ,ועיקר משמעותמ נעוצ ברובד הקומולוגי ,כפי שנראה בפרק הבא.
התיאור שהובא לעיל יכול להתאימ למה שידוע לנו ממדעי כדור הארצ ובוודאי
אינו ותר אותו .בשלב הראשונ האטמופרה של כדור הארצ הייתה תערובת מיכה
של גזימ שנפלטו מהתפרצויות רבות של הרי געש ומהתנגשויות אטרואידימ על פני
כדור הארצ 24.בשלב מוימ האטמופרה החלה להיטהר ואפשרה לאור השמש לחדור.
הבדלה בינ מימ למימ
הגזימ המיכימ שהוזכרו יצרו 'אפקט חממה' ששמר על החומ מליבת כדור הארצ
וגרמ לטמפרטורה של פני כדור הארצ לעמוד על מאות מעלות צליו .במציאות זאת
המימ בהידרופרה )דהיינו ,כל המימ על פני כדור הארצ( היו במצב אדימ 25.עמ
היטהרות גזי החממה התקררו פני כדור הארצ ,ורוב המימ התעבו והפכו לנוזלימ
הממלאימ את האוקיינוימ 26.באטמופרה נשאר אחוז קטנ של אדי מימ ,שהוא
הגורמ האחראי לכמעט כל מה שאנו מכנימ 'מזג האוויר' 27.מציאות זו שבה מתקיימימ
בו זמנית מימ נוזליימ ואדי מימ על פני כדור הארצ נראית לנו מובנת מאליה ,אכ
האמת היא שהיא תלויה בשיווי משקל עדינ .לדוגמה ,אמ אור השמש היה חזק מעט
.22
.23

.24

.25

.26
.27

"האור כבר היה בשמימ ,שהמאורות נבראו עמ הגלגלימ ...אלא שלא היה מאיר על פני תהומ"
)רד"ק א' ,ג(.
"שלא ִד ְּברה תורה כי אמ במה שנוגע לכדור ארצינו ...כשנעמוד על דר הבריאה של הכדור הארצי
שלנו ממקומ שהתחילה התורה לפר ,נמצא שהיה בלא דר ,ומרוב הקיטורימ והאדימ העבימ
והלחימ היה מלא מימ וחושכ .והצעד הראשונ היה שנטהרו קצת האדימ עד שהיה קצת אור
שולט) "...הראי"ה קוק ,לנבוכי הדור ,תל אביב  ,2014עמ' .(39
ראוM.G. Trainer et al., ‘Organic haze on Titan and the early Earth’, Proceedings of the :
) National Academy of Sciences 103, 2006, pp. 18035-18042וראו קירה קצרה במרשתת:
.(www.nasa.gov/centers/ames/news/releases/2006/06_81AR.html
אדי מימ המ מימ במצב צבירה של גז .אדי המימ נמצאימ בכל מקומ אכ אינמ נראימ לעינ האדמ
כל זמנ שאינמ מתעבימ )לכנ הבל פה או האדימ היוצאימ ממימ רותחימ אינמ באמת אדימ אלא
טיפות זעירות של מימ(.
ראו.www.britannica.com/science/hydrosphere/Origin-and-evolution-of-the-hydrosphere :
ניתנ גמ לצפות בהרצאתו של פרופ' דניאל פינטי.https://youtu.be/RIIRsS-dAos?t=4660 :
ראו בפרק ’ ,‘In Earth's atmosphereבתוכ.https://en.wikipedia.org/wiki/Water_vapor :
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יותר )כפי שיקרה בעתיד( ,טמפרטורת פני כדור הארצ הייתה עולה אל מעל 100
מעלות צלזיו ,ומימי האוקיינו היו שבימ להיות אדימ באטמופרה .בנופ ,מאז
שהשמיימ נטהרו מהגזימ המיכימ )כפי שתואר ביומ הראשונ( ,קרינת אור השמש
אמורה לפרק את מולקולות אדי המימ שבאטמופרה ולאבדנ לחלל .מה שמגנ על
מולקולות אדי המימ ומונע את איבודנ הנ שכבות מיוחדות של האטמופרה של כדור
הארצ ,כגונ האוזונ והשדה המגנטי 28.לבופ ,בזכות האמור לעיל ובזכות העובדה
שבשכבה הראשונית של האטמופרה הטמפרטורה יורדת ככל שעולימ בגובה,
מתקיימ המצב הייחודי שבגובה מוימ אדי המימ מתעבימ שוב למצב נוזלי ונעשימ
עננימ.
נמצא כי בשלב הראשונ כל המימ על פני כדור הארצ היו במצב של אדימ .בזכות
התקררות פני כדור הארצ התעבו רוב המימ ונהיו לאוקיינוימ ,ובזכות תנאימ
ייחודיימ נופימ מתקיימ מצב של שיווי משקל עדינ המאפשר את קיוממ של מימ
במצב נוזלי באטמופרה )דהיינו העננימ ,שהמ גורמ מרכזי וחיוני במערכת מזג
האוויר( במקביל לקיוממ של אדי המימ .אמ נבינ את ה'תהומ' והמימ בפוק ב
כמתייחימ לכלל ההידרופרה ולא רק לאוקיינו ,ניתנ למצוא בפוקימ תיאור הולמ
יהי ַמ ְב ִּדיל ֵּבינ ַמיִ מ ָל ָמיִ מ" )א' ,ו( –
תֹוכ ַה ָּמיִ מ וִ ִ
יע ְּב ְ
להתרחשות האטמופרית" .יְ ִהי ָר ִק ַ
זהו תיאור איכותני הולמ לתהליכ היווצרות האטמופרה ,שבה מתקיימ שיווי משקל
המאפשר את קיוממ של מימ נוזליימ בעננימ ממעל ובאוקיינוימ מתחת.
מכל מקומ ,הניוח הפציפי שבו בחר הכתוב מבו בינ השאר על ככ שלפוקימ
אלו ישנה משמעות גמ ברובד הקומולוגי ,כפי שנראה בפרק הבא .לכנ המבחנ
הפרשני אינו צריכ להתרכז ברובד אחד ולשאול אמ אלו המילימ המתאימות ביותר
לתהליכ המתואר ברובד זה ,אלא לבחונ אמ אלו המילימ המתאימות ביותר לתיאור
שני התהליכימ ,האנתרופולוגי והקומולוגי ,בעת ובעונה אחת29.
 .28ראו בפרק ’ ,‘Dominant atmospheric escape and loss processes on Earthבתוכ:
 .https://en.wikipedia.org/wiki/Atmospheric_escapeראו גמ באנציקלופדיה בריטניקה )לעיל,
הערה .(26
 .29יש שיטענו שהכתוב משקפ תפיה קדומה ,שעל פיה השמיימ כחולימ כיוונ שיש בהמ ימ וזהו
מקור הגשמ .בנוגע לככ יש להעיר שתי הערות:
א .אמ אכנ הייתה תפיה רווחת כזו בעת העתיקה ,אינ מניעה שהתורה תתנח באופנ שיתאימ
גמ לתפית עולממ של דורות ראשונימ .אדרבה ,אינ מטרת התורה ליצור מהפכות מדעיות אלא
להביא למהפכה תאולוגית .אכ העיקרונ העולה ממאמרנו הוא שמה שכתוב בתורה נכונ מדעית,
בלא תלות בשאלה כיצד הבינו אותו במשכ הדורות.
ֹאמר ִהּנֵ ה ָעב ְק ַטּנָ ה
ב .מהתנ"כ נראה שהיה ידוע שהגשמ מקורו בעננימ והעננימ מקורמ מנ הימ" :וַ ּי ֶ
ָארצ ְּב ָר ִקימ ַל ָּמ ָטר ָע ָשה" )תהילימ
"מ ַע ֶלה נְ ִש ִאימ ִמ ְק ֵצה ָה ֶ
ְּכ ַכפ ִאיש עֹלָ ה ִמּיָ מ" )מל"א י"ח ,מד(; ַ
קל"ה ,ז( .גמ מדברי חז"ל נראה בבירור ש'המימ העליונימ' אינמ מצויימ בגובה רב מעל פני
האוקיינו' " :ויהי מבדיל בינ מימ למימ' – וכמה? אמר רב אחא בר יעקב :כמלא נימא" )חגיגה טו
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" ְּתהֹומ ַּכ ְּלבּוש ִּכ ִּיתֹו"
על פי התמונה המתקבלת מנ היומ השלישי ,כדור הארצ היה מכוה כולו במימ ורק
אחר ככ הופיעה היבשה .האמ שלב כזה בהתפתחות כדור הארצ ידוע למדע? התשובה
היא שנכונ לעכשיו אינ לנו מפיק ידע לפול או לאשש תאוריה כזאת .היא בהחלט
אפשרית ,והיפותזה כזו אפ קיימת בפרות המדעית 30,אכ אי אפשר להכריע בככ
עדיינ .אבל דווקא חור הידע המדעי שיש לנו בעניינ זה הופכ את הכתוב בתורה
ליותר מעניינ – האמ יש כאנ ניבוי מדעי? ימימ יגידו.
האמ השמש נבראה לאחר היבשה והצמחימ?
בקריאה שטחית נראה כי המאורות נוצרו ביומ הרביעי ,אכ כדי להבינ את הכתובימ
נצטרכ להקדימ את הידיעה שלא תמיד היו  24שעות ביממה ו 365-ימימ בשנה .במשכ
מיליארדי שנימ כדור הארצ הולכ ומאבד ממהירות יבובו ,זאת בעקבות כוחות גאות
ואינטראקציה עמ הירח .באופנ פשוט ,אמ במקומ ללא חיכוכ )כמו בחלל( מובבימ
גופ קשיח ,כגונ ביבונ או ביצה קשה ,הוא ימשיכ להתובב באותה המהירות לעד .אכ
ע"א ,וככ עולה משאר הדעות שמ .יש לציינ שתיאורימ אלו של חז"ל מתאימימ להפליא להבר
שיובא להלנ ברובד הקומולוגי(.
במקומות אחדימ בתהילימ כנ מתוארימ מימ המצויימ מעל השמיימ )ק"ד ,ג; קמ"ח ,ד( ,אכ
במקומות אלה המשורר רק חוזר על התיאור שבבראשית בצורה פיוטית )וכולל בתיאורו פרטימ
נופימ הלקוחימ מפרשת הבריאה( .לכנ אינ להיק שהתיאורימ בבראשית ובתהילימ מבוימ
על תפיה קדומה רווחת ,אלא יש להבינ את התיאור בבראשית כפי שאנו מציעימ במאמר זה,
ולראות את התיאורימ בתהילימ כשואבימ השראה מפרשת הבריאה .גמ בתיאור המבול נאמר
"וַ ַא ֻרּבֹת ַה ָּש ַמיִ מ נִ ְפ ָּתחּו" )ז' ,יא( ,אכ אפשר לראות בככ תיאור פרותי ציורי .הביטוי 'ארובות
השמיימ' מופיע במקומות נופימ בתנ"כ ,תמיד כמשל )מל"ב ז' ,ב; ישעיהו כ"ד ,יח; מלאכי ג' ,י(.
 .30ראוN. Flament et al., ‘A case for late-Archaean continental emergence from thermal :
evolution models and hypsometry’, Earth and Planetary Science Letters 275 3-4, 2008,
.pp. 326-336

ככלל ,ביר להניח שמתחילה היו פני כדור הארצ יחית חלקימ ,ולאחר מכנ נוצרו הבדלי גובה בינ
מישורי היבשה וקרקעית הימ על ידי תזוזות בקרומ ובמעטפת של כדור הארצ .כמו כנ ,כאמור
לעיל ,המימ המצויימ כיומ על פני כדור הארצ הגיעו אליו עמ התעבות המימ בהידרופרה ולא היו
עליו מתחילתו .השאלה היא מה קדמ למה :האמ המימ התעבו תחילה וכיו את פני כדור הארצ
בעודמ שטוחימ וחלקימ ,ורק לאחר מכנ נוצרו הבדלי גובה בינ מישורי היבשה וקרקעית הימ
והמימ זרמו אליה ,או שמא המימ התעבו לאחר שנוצרו הבדלי הגובה ולכנ לא היה שלב שבו כדור
הארצ היה מכוה כולו מימ? המאמר הנזכר בראשית ההערה מבקש ללכת בדרכ הראשונה.
אפשרות זו תואמת את התיאור המקראי וגמ מתאימה למה שמובא בכמה מדרשימ ,כגונ פרקי
דרבי אליעזר" :וכשיצא הדבר מפי הגבורה 'יקוו המימ' )א' ,ט( ...ועלה תוכו של ארצ ונתגלגלו
המימ ונקוו המימ לעמקימ" )פרקי דרבי אליעזר פרק ד ,מהד' מ' היגר ,חורב ח ,תש"ד ,עמ' .(95-94
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כדור הארצ אינו גופ קשיח ,ולצורכ ההמחשה הוא דומה יותר לביצה לא מבושלת.
כאשר מובבימ ביצה לא מבושלת היא מאטה עמ הזמנ ,כיוונ שאנרגיית היבוב )תנע
זוויתי( מתפזרת בתוכ הנוזלימ הפנימיימ .גמ לכדור הארצ ישננ שכבות פנימיות
נוזליות ,והוא גמ מכוה ברובו במימ .לככ יש להויפ את הירח ,ההופכ את כדור
הארצ למערכת לא מבודדת .גורמימ אלו מביאימ לככ שמהירות יבובו של כדור
הארצ הולכת וקטנה עמ השנימ ,וממילא מפר היבובימ שהוא 'מפיק' לעשות
בשנה הולכ ופוחת .אמ לפני מיליארדי שנימ היו שש שעות ביממה וכ 1500-ימימ
בשנה ,הרי שמחזוריות זו האטה לכדי  24שעות ו 365-יומ ,כפי שאנו מכירימ כיומ .על
פי עדויות ָּפ ֵלאונטולוגיות אפשר לקבוע שלפני  600מיליונ שנה היו  22שעות ביממה
ו 400-ימימ בשנה .המחזוריות המוכרת לנו כיומ היא עניינ של ה 200-100-מיליונ שנה
האחרונות31.
יע ַה ָּש ַמיִ מ
ֹאמר ֶאל ִֹהימ יְ ִהי ְמאֹרֹת ִּב ְר ִק ַ
כעת ניתנ לחזור ולעיינ בפוקימ" :וַ ּי ֶ
יע
מֹוע ִדימ ְּוליָ ִמימ וְ ָשנִ ימ .וְ ָהיּו ִל ְמאֹורֹת ִּב ְר ִק ַ
ּובינ ַה ָּליְ ָלה וְ ָהיּו ְלאֹתֹת ְּול ַ
ְל ַה ְב ִּדיל ֵּבינ ַהּיֹומ ֵ
ָארצ" )א' ,יד-טו( .דר הכתובימ מעורר תמיהה :התפקיד החיוני
ַה ָּש ַמיִ מ ְל ָה ִאיר ַעל ָה ֶ
מֹוע ִדימ ְּוליָ ִמימ
של המאורות בעולמנו הוא להאיר על הארצ ,ואילו שימושמ " ְלאֹתֹת ְּול ַ
יע
וְ ָשנִ ימ" הוא לכאורה תפקיד משני .לכנ היינו מצפימ שהפוק "יְ ִהי ְמאֹרֹת ִּב ְר ִק ַ
ָארצ" יבוא ראשונ ,ורק אחר ככ תבוא התופת" :וְ ָהיּו ְלאֹתֹת
ַה ָּש ַמיִ מ ְל ָה ִאיר ַעל ָה ֶ
מֹוע ִדימ ְּוליָ ִמימ וְ ָשנִ ימ" .אכ הדר הפוכ – התפקיד המשני הוקדמ והעיקרי נדחק
ְּול ַ
לופ .כיצד יש להביר היפוכ זה? על פי מה שלמדנו ממדעי כדור הארצ ,התשובה
ברורה :בכל הנוגע ליצירת המאורות ודאי שתפקיד ההארה יצא אל הפועל ראשונ.
לעיל כבר עמדנו על ככ שהשמש נבראה עמ השמיימ והאירה על הארצ כבר ביומ
הראשונ ,והאור הנזכר ביומ הראשונ מקורו בשמש .לפי זה הציווי הפותח את היומ
יע ַה ָּש ַמיִ מ" – אינו מתייח ליצירת השמש והירח אלא
הרביעי – "יְ ִהי ְמאֹרֹת ִּב ְר ִק ַ
לכניתמ למחזוריות המוכרת לנו כיומ .ככ קבעו חכמימ במכת חגיגה )יב ע"א(" :הנ
הנ מאורות שנבראו ביומ ראשונ ולא נתלו עד יומ רביעי" .נראה ש'תלייה' זו פירושה
כניתמ של המאורות למלול הקבוע המוכר לנו היומ ,מלול של  365ימימ בשנה
)'קבוע' היינו ללא שינוי משמעותי במשכ שנות חייה של האנושות על פני האדמה(.
מפני מה בחרה התורה להזכיר את המאורות באופנ זה ביומ הרביעי ,ולא לתאר
את יצירתמ לפני הופעת כדור הארצ ביומ הראשונ? יש שהציעו שכדי לשלול מיתוימ
שונימ בנוגע למאורות בחרה התורה לא להזכיר אותמ ראשונימ .כמו כנ ,מבנה הפרשה
שהובא בתחילת הפרק מחייב את הזכרת המאורות דווקא ביומ הרביעי ,במקביל
להופעת האור ביומ הראשונ .מכל מקומ ,לאחר שבחרה התורה – מכל שיקול שהוא –
G.E. Williams, ‘Geological constraints on the Precambrian history of Earth’s rotation .31
.and the Moon’s orbit’, Reviews of Geophysics 38, 2000, pp. 37-59
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להזכיר את המאורות ביומ הרביעי ,אופנ הזכרתמ בכתוב חייב להיות תואמ למה
שקרה בפועל .על כנ ,כדי להדגיש שמה שהתרחש ביומ הרביעי אינו יצירת המאורות
אלא כניתמ למלולמ הקבוע ,הקדימה התורה את התפקיד הקשור למלולמ של
מֹוע ִדימ ּולְ יָ ִמימ וְ ָשנִ ימ"32.
המאורות ולא להארתמ" :וְ ָהיּו ְלאֹתֹת ְּול ַ
אבולוציה
הפועל 'ברא' מופיע בפרשת הבריאה שלוש פעמימ :הראשונה ביח לשמיימ ולארצ,
השנייה ביח לנפש החיה 33והשלישית ביח לאדמ .לשונ 'ברא' מורה על חידוש
 .32גמ אביעזר )לעיל ,הערה  ,7עמ'  (57ובר שהיומ הרביעי מחדש שהמאורות נכנו למחזוריות
קבועה .בעיוננו כאנ הברנו מדוע התורה מפרת לנו זאת )בגלל מבנה הפרשה( ,וכנ דייקנו את
הדבר מנ הכתובימ )שהקדימו את תפקיד האותות והמועדימ לפני תפקיד ההארה(.
שיעורמ של המשכ הכתובימ הוא כדלהלנ:
ּכֹוכ ִבימ" )א' ,טז( – " 'ויעש' ,לשונ עבר רחוק ,כמו
"וַ ּיַ ַעש ֶאל ִֹהימ ֶאת ְשנֵ י ַה ְּמאֹרֹת ַהּגְ ד ִֹלימ ...וְ ֵאת ַה ָ
'ויצר' )ב' ,יט( ...ורק 'ויתנ' היה ביומ הרביעי" )רד"צ הופמנ ,לעיל ,הערה  ,8עמ' לה( .לאחר שציווי
ה׳ בתחילת היומ הרביעי תואר באופנ המתאימ למבנה הפרק ולדר האירועימ ,בתיאור הביצוע
אפשר להשלימ את החר ולפר שה' יצר את המאורות עוד לפני כנ.
יע ַה ָּש ָמיִ מ" )א' ,יז( – התיאורימ המפורטימ "וַ ּיַ ַעש ...וַ ּיִ ֵּתנ "...אינמ
"וַ ּיִ ֵּתנ א ָֹתמ ֶאל ִֹהימ ִּב ְר ִק ַ
משאירימ מקומ לפק :המאורות נתונימ בידו הבלעדית של ה' .יש כאנ פירוט יתר כדי ליצור
דה-מיתולוגיזציה ולהילחמ באפשרות )הלא כל ככ נדירה( של האלהת המאורות .מכל מקומ ,האמ
יש בכל זאת מובנ מדעי לככ שהמאורות 'ניתנו' בשמיימ? הרי השמש תמיד הייתה בשמיימ מאז
שכדור הארצ נוצר! שתי אפשרויות :א .גמ 'ויתנ' הוא לשונ עבר רחוק ומתייח לנתינה ביומ
הראשונ במה שעתיד להיות רקיע השמיימ ,לאחר שייווצר כדור הארצ .ב .הכוונה היא לנתינתמ
במלולמ הקבוע ,כפי שפירטנו בגופ המאמר.
ּובינ ַהח ֶֹשכְ " )א ,יז-יח( – שלושה
ּוב ַּליְ ָלה ְּול ַה ְב ִּדיל ֵּבינ ָהאֹור ֵ
ָארצ .וְ ִל ְמשֹל ַּבּיֹומ ַ
"ְ ...ל ָה ִאיר ַעל ָה ֶ
תפקידימ של המאורות מוזכרימ כאנ .1 :להאיר .2 .למשול ביומ ובלילה .3 .להבדיל בינ האור ובינ
החושכ .מהי 'ממשלה' זו שלה זכו המאורות? ניתנ לראות כי יש הקבלה כיאטית בינ תפקידי
המאורות במאמר ה' ובינ התפקידימ הנזכרימ בעשייתמ:
ּובינ ַהח ֶֹשכְ " )יח(.
ּובינ ַהּלָ יְ ָלה" )יד( – " ַּול ַה ְב ִּדיל ֵּבינ ָהאֹור ֵ
" ְל ַה ְב ִּדיל ֵּבינ ַהּיֹומ ֵ
ּובּלַ יְ ָלה" )יח(.
מֹוע ִדימ ּולְ יָ ִמימ וְ ָשנִ ימ" )יד( – "וְ ִל ְמשֹל ַּבּיֹומ ַ
"וְ ָהיּו ְלאֹתֹת ְּול ַ
ָארצ" )יז(.
ָארצ" )טו( – " ְל ָה ִאיר ַעל ָה ֶ
" ְל ָה ִאיר ַעל ָה ֶ
מֹוע ִדימ
על פי ההקבלה יוצא שה'ממשלה' ביומ ובלילה מקבילה לייעודמ של המאורות " ְלאֹתֹת ּולְ ַ
ְּוליָ ִמימ וְ ָשנִ ימ" ,וככ כתבו כמה פרשנימ )אברבנאל לפרשת בראשית ,מהדורה מקוונת באתר 'דעת'
] ,[http://www.daat.ac.il/daat/vl/abarbanel-bereshit/abarbanel-bereshit0001.pdfתשע"ה ,עמ'
 ;121קאוטו ,לעיל ,הערה  ,2עמ' .(24
 .33יש המבינימ שה'בריאה' המוזכרת ביומ החמישי מתייחת בייחוד לתנינימ הגדולימ .אמנמ נכונ
הדבר שהתנינימ הגדולימ נזכרימ ראשונימ ,אכ אינ המ ופ המשפט ולא ופ הפוק" :וַ ּיִ ְב ָרא
ֶאל ִֹהימ ֶאת ַה ַּתּנִ ינִ מ ַהּגְ ד ִֹלימ וְ ֵאת ָּכל נֶ ֶפש ַה ַחּיָ ה ָהר ֶֹמ ֶשת ַא ֶשר ָש ְרצּו ַה ַּמיִ מ ְל ִמינֵ ֶהמ וְ ֵאת ָּכל עֹופ ָּכנָ פ
ְל ִמינֵ הּו" )א' ,כא( .על כנ יש לומר ש"וַ ּיִ ְב ָרא" מוב גמ על "נֶ ֶפש ַה ַחּיָ ה" .לכאורה אפשר היה
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והוצאת דבר מהאינ אל היש 34.שאר הפעולות ,כגונ 'עשה'' ,יצר' ועוד ,מורות על עיצוב
וידור מחדש של חומרי הגלמ הקיימימ 35.אכנ ,בשלושת הנבראימ שהוזכרו יש הופעה
של דבר חדש שאינו תוצר של החומרימ הקיימימ ,כפי שציינו רמב"נ ואחרימ וכפי
שנפרט בהמשכ .אכ מה שיותר מעניינ הוא היכנ 'בריאה' אינה מוזכרת .ככ למשל,
הצמחימ המופיעימ ביומ השלישי אינמ מתוארימ כנבראימ אלא כיוצאימ מנ הארצ:
ָארצ ֶּד ֶשא ֵע ֶשב) "...א' ,יב( .רמב"נ )א' ,יא( הבחינ בככ וכתב שיש "בתולדות
ּתֹוצא ָה ֶ
"וַ ֵ
הארצ כח הצומח" ,ו"נאצלו מּכֹחה היודות למיניהמ ,ומהמ צמחו ...דשאימ ואילנות".
או בלשונ ימינו :הביולוגיה של הצומח איננה אלא כימיה .יש בה ,בכימיה עצמה,
פוטנציאל יצירת חיימ צומחימ .אמ נחזור על ההבנה ש'יומ' מציינ 'תקופה' ,אנו
מקבלימ תיאור המתאימ יפה לראשיתה של האבולוציה .ייתכנ שיכולת עצמאית של
מולקולות דוממות ליצור חיי צומח נוגדת את התפיה הדתית הנפוצה ,אכ זוהי
התמונה העולה מעיונ בכתובימ .יתרה מככ ,אמ נעמיק במשמעות הדבר נבינ שאינ
הוא מפחית מהפלא שבחיי הצומח אלא רק מגדיל את הפלא שבחוכמת הבריאה
בכללותה .לרכיבי היוד של הבריאה ישננ תכונות המאפשרות להמ ליצור באופנ
עצמאי חיי צומח36.
את ההבדל בינ צמחימ לבעלי חיימ הביר רמב"נ )א' ,כ( ככ" :ולא הזכיר בשלישי
בצומח 'נפש' כלל ,כי אינ כוח הגִ דּול 'נפש' ,רק בבעלי התנועה בלבד היא" .כמדומני
שתנועות הצמחונות והטבעונות מעידות כאלפ עדימ על הבדל מהותי זה' .נפש' זו היא
היבה לככ שהפועל 'ברא' מופיע ביומ החמישי ביח לבעלי החיימ .זאת מכיוונ שעל
להתפק בנוח הכללי' :ויברא אלוהימ את כל נפש החיה' ,אכ נראה שהתנינימ הגדולימ הוזכרו
כאנ בהבלטה כברואי ה' כדי לעקור מיתוימ קדומימ של הבריאה ,כפי שהתבאר לעיל ,הערה 2
)וראו שמ את פשרמ המדעי של התנינימ הגדולימ(.
' " .34ברא' ...היא לשיטתנו הבאה לידי מציאות מהעדר" )רמב"מ ,מורה נבוכימ ,חלק ב פרק ל ,לעיל,
הערה  ,1עמ' ' " ;(371בראתיו' – רוצה לומר הוצאתיו מאינ ליש" )רד"ק א' ,א(; "אינ אצלנו בלשונ
הקֹדש בהוצאת היש מאינ אלא לשונ 'ברא'" )רמב"נ שמ(; "הנחת זאת המלה לפי דיוקה בעברי –
ִחדוש דבר והמציאו יש מאינ" )ר"י אבנ כפי ,מצרפ לכפ שמ ,ד"ה ברא ,מהד' א' ראק ]פרשנות
המקרא של ר’ יופ אבנ כפי – דרכי הפרשנות ומהדורה מדעית מבוארת של מצרפ לכפ
לבראשית ,רמת גנ תש"ז[ ,מופיע במרשתת;(http://mg.alhatorah.org/Full/Bereshit/1.1 :
הפועל אפ פעמ אינו נזכר חומר הבריאה" )מ'
ֵ
"כנושא של 'ברא' לעולמ אינו משמש אלא ה' ,ובצד
ויי ,פר עמו א ,ירושלימ תשנ"ב ,עמ'  .(126אפ שהשימוש בשורש 'ברא' התרחב לציונ דברימ
שיש בהמ מנ החידוש וההפתעה ,מכל מקומ "כאנ בא לשונ 'ברא' בהוראת בריאת 'יש' מנ ה'אינ'"
)קיל ,לעיל ,הערה  ,15עמ' ג ,וראו שמ הערה  .(17ראו עוד לעיל ,ופ הערה .21
 .35יצר – "נתינת צורה ,תבנית לחומר" )ויי ,שמ(.
 .36על פי זה ,אמ תתגלינה מערכות שמש אחרות המקיימות את התנאימ הדרושימ ליצירת חיימ,
עלינו לצפות שאכנ יימצאו בהנ חיימ צמחיימ .זאת מכיוונ שבכימיה עצמה קיימ פוטנציאל ליצירת
חיי צומח.
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פי פרשת בראשית ה'נפש' איננה תוצר של היודות הקיימימ אלא חידוש ובריאה
חדשה .הביוכימיה של בעלי החיימ היא המשכ ההתפתחות האבולוציונית מהצמחימ
שקדמו להמ ,אכ נפשמ היא בריאה חדשה" :וַ ּיִ ְב ָרא ֶאל ִֹהימ" )א' ,כא(.
מדוע 'בריאה' מוזכרת רק ביח לבעלי החיימ של היומ החמישי ולא ביח לאלו
של היומ השישי? מכיוונ שיצירת האחרונימ היא המשכ ההתפתחות של נפש החי
שהופיעה ביומ החמישי ,כפי שמלמדת אותנו האבולוציה 37.ללא ההבר האבולוציוני
אינ פשר להבדל זה.
הבריאה החדשה הבאה והאחרונה הינה האדמ ,שאמנמ גופו מנ הארצ – המשכ
ההתפתחות האבולוציונית שהתחילה מהארצ – אכ נשמתו 'בצלמ אלוהימ' היא
ָאדמ ְּב ַצ ְלמֹו ְּב ֶצ ֶלמ ֶאל ִֹהימ ָּב ָרא
החידוש ואליה מיוחת בריאתו" :וַ ּיִ ְב ָרא ֶאל ִֹהימ ֶאת ָה ָ
אֹתֹו" )א' ,כז(38.
 .37כפי שצייּנו לעיל )בעיפ 'גמישות הפרשנות'( ,אביעזר התקשה בככ שהתורה מציינת את הופעת
העופות לפני הופעת חיית הארצ ,בעוד שלפי האבולוציה החיימ על הארצ קדמו לעופות השמיימ.
"ּכל עֹופ ָּכנָ פ" )א' ,כא( מתייח לחרקימ ענקיימ קדומימ שמילאו את הארצ לפני
בתשובתו טענ ש ָ
תקופת היונקימ .וכבר הקשינו על דבריו ,שלא מתבר שהתורה תתייח לבעלי חיימ שאינמ
מוכרימ לאדמ ואינמ מעניינימ אותו .על פי אותה הנחה ניתנ לדחות את שאלתו של אביעזר
מעיקרה .אכנ היו יצורימ קדומימ על האדמה לפני הופעת הציפורימ ,אכ ברובד האנתרופוצנטרי
מה שמעניינ אותנו המ מיני העופות ,החיות והבהמות המוכרימ לאדמ ומצויימ בביבתו .ככ
למשל ,הפוק "וְ ֶאת ַה ְּב ֵה ָמה לְ ִמינָ ּה" )א' ,כה( מתייח לפרות ,לכבשימ ולעיזימ החיימ בביבת
האדמ .יונקימ אלו באמת הופיעו רק בשלב מאוחר יותר ,לאחר התרבות הציפורימ .ציפורימ החלו
הּפ ֵלאֹו ֵקנ )לפני  66-56מיליונ שנה( ,ואילו הצורות הראשונות של היונקימ
להתרבות בתקופת ָ
אֹוקנ )לפני  55-33.9מיליונ שנה( .כאשר מתייחימ רק למיני
הא ֵ
המודרניימ נמצאו רק בתקופת ֵ
בעלי החיימ המוכרימ לאדמ ,העופות אכנ קדמו לחיות ולבהמות.
 .38לאחר כתיבת עיפ זה ראיתי שפרופ' בודנהיימר כותב דברימ דומימ )J.S. Bodenheimer, ‘A
 .(Fresh Look at Genesis’, B’or Ha’torah 23, 2014-2015, pp. 29-38הוא מויפ ומפנה לדברי
ָאדמ" )א' ,כו( – "כלומר אני והארצ הנזכרת נעשה אדמ ,שתוציא הארצ
רמב"נ על הכתוב "נַ ַע ֶשה ָ
הגופ מיודיה" .הארצ כבר הוציאה את חומרי הגלמ של גופו של האדמ בצורת חיות ,קופימ
והומינידימ ,והקב"ה בא וברא בו צלמ אלוהימ.
בשולי פרק זה ניתנ להאיר נקודה נופת בנוגע לאבולוציה ולפרשת הבריאה .בופ ששת ימי
ָארצ וְ ֶאת ָּכל
ֹאמר ֶאל ִֹהימ ִהּנֵ ה נָ ַת ִּתי ָל ֶכמ ֶאת ָּכל ֵע ֶשב ז ֵֹר ַע זֶ ַרע ַא ֶשר ַעל ְּפנֵ י ָכל ָה ֶ
הבריאה נאמר" :וַ ּי ֶ
רֹומש ַעל
ָארצ ּולְ ָכל עֹופ ַה ָּש ַמיִ מ ְּולכֹל ֵ
ָאכ ָלהְּ .ול ָכל ַחּיַ ת ָה ֶ
ָה ֵעצ ַא ֶשר ּבֹו ְפ ִרי ֵעצ ז ֵֹר ַע זָ ַרע ָל ֶכמ יִ ְהיֶ ה ְל ְ
ָאכ ָלה וַ יְ ִהי ֵכנ" )א' ,כט-ל( .מה פשרה של אמירה זו?
ָארצ ַא ֶשר ּבֹו נֶ ֶפש ַחּיָ ה ֶאת ָּכל יֶ ֶרק ֵע ֶשב ְל ְ
ָה ֶ
התלמוד מביא את דברי רב" :אמר רב יהודה אמר רב :אדמ הראשונ לא הותר לו בשר לאכילה"
)נהדרינ נט ע"ב( .גמ פרשנימ רבימ ,ראשונימ וחדשימ ,הכימו עמ דברי רב )ראו מאמרו של הרב
אלחננ מט' ,אדמ הראשונ לא הותר לו בשר לאכילה' ,עיונימ בפרשות השבוע ,לעיל ,הערה ,13
עמ' .(14
אולמ לפי פירוש זה עלינו לומר שהיה שלב בהתפתחות העולמ שבו בעלי החיימ כולמ היו
צמחוניימ )והרי הכתוב מעיד" :וַ יְ ִהי ֵכנ"( ,ומציאות זו אינה מתיישבת עמ הידע המדעי שבידינו.
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הרובד הקומולוגי
הרובד הקודמ ,האנתרופוצנטרי ,התרכז בכדור הארצ ובשלבי ההתפתחות של מרכיביו
השונימ .עצמ הבריאה של כדור הארצ ושל היקומ שמחוצה לו נזכרת בכתוב במילימ
ָארצ" )א' ,א( .היומ אנו מודעימ
אשית ָּב ָרא ֶאל ִֹהימ ֵאת ַה ָּש ַמיִ מ וְ ֵאת ָה ֶ
בודדותְּ " :ב ֵר ִ
למרחבימ העצומימ של הקומו ולשלבי התפתחותו ,ואפ יודעימ לומר שאותמ חוקי
טבע פועלימ ביקומ כולו ,ככ שניכר שיש כאנ 'בעל בית' אחד .לכנ פתיחה קצרה
ותומה כמו זו של פר בראשית נראית לנו כמתחילה מאמצע יפור .היינו מצפימ
שתורה אלוהית שניתנה לנו מבורא היקומ כולו ,תכלול גמ פירוט לגבי בריאת אותו
יקומ .כשמ שהתורה ראתה לנכונ לפר בפירוט על יצירותיו של הבורא על פני כדור
הארצ ,ככ יש מקומ לצפות שתעשה ביח לשאר הקומו .זאת בהנחה שהתורה היא
יצירת מופת המצליחה להכיל כמה רבדימ ביפור אחד.
בפרק זה נראה שפירוט כזה אכנ קיימ .ישנו רובד בפוקימ המתאר את יצירת
היקומ בצורה מילולית מדויקת .לצורכ הבנת הדברימ עלינו להקדימ ולפרו את המודל
הקומולוגי להיווצרות היקומ .כמעט כל המובא בהקדמה זו נצרכ להבנת התיאור
הקומולוגי שבפרשת הבריאה.
את" – תקציר תולדות היווצרות היקומ
חלק אַּ " :דע ֵמַאיִ נ ָּב ָ
'המפצ הגדול' – יתרונות וחרונות
כדי להביר את מודל 'המפצ הגדול' יש להקדימ שתי הקדמות:

כדי ליישב את הכתובימ עמ המדע יש לבאר את הכתוב כדברי הגר"א" :שנתנ כח בזרע ופירות
שיזונו ויעדו את לב האדמ" )אדרת אליהו ,ירושלימ תשל"ה ,ז ע"א ]מופיע גמ באתר 'דעת'
במרשתת[ ,ומעינ זה בפירוש רלב"ג לפוקימ אלו( .כלומר ,פוקימ אלו מתארימ את המשכ
התפתחותו האבולוציונית של הצומח עד למצב שבו הוא נושא בפירותיו מפיק חלבונימ וחומרימ
מזינימ כדי לפק בשלמות את צורכיהמ של החיות והאדמ .זאת מבלי שיצטרכו לאכול בעלי חיימ
אחרימ להשלמת תזונתמ .הבר זה מתאימ יותר לגנונ הכתובִ " :הּנֵ ה נָ ַת ִּתי לָ ֶכמ" ,אשר באופנ
פשוט מבטא נתינה יותר מאשר איור .גמ הרמב"מ כנראה מבינ ככ ,שכנ הוא מונה במשנה תורה
)הלכות מלכימ פ"ט ה"א( שישה דברימ שבהמ נצטווה אדמ הראשונ ,ואינו מזכיר איור אכילת
בשר.
נראה שלפירושו של רב ,המצייר מצב שבו העולמ היה צמחוני בעבר ,יש ערכ מורי לעתיד" :כי
איכ אפשר למצב מור נכבד ונאור שיהיה חולפ אחרי שכבר היה נוהג?!" )הראי"ה קוק ,חזונ
הצמחונות והשלומ ,ירושלימ תשמ"ג ,עמ' יג( .גמ לפי פירושנו ניתנ לומר שאפ שעולמ החי לא
הגיע בפועל למצב זה של צמחונות ,היה חשוב לתורה להודיע שיש בצומח יכולת לפק את כל
צורכי האדמ והחי ,וזאת כדי להצביע על חזונ העתיד.
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האחת :אנרגיה יכולה להפוכ לחומר ,כלומר לחלקיקימ יודיימ כגונ אלקטרונימ
וקוורקימ 39.הבר קצר לתופעה מפתיעה זו יינתנ להלנ בעיפ 'תורת השדות
הקוונטית'40.
השנייה :המרחב אינו קבוע אלא יכול להתרחב ולהתכווצ .גודלמ של הגופימ
שבתוכ המרחב נשאר קבוע ,אולמ המרחק ביניהמ עשוי להתארכ או להתקצר .נרחיב
על ככ בהמשכ.
לאחר הקדמות קצרות אלו ניתנ לתאר את מודל 'המפצ הגדול' .לפי מודל זה ,כל
היקומ היה מכונ בעבר בנפח קטנ בעל ריכוז אנרגיה אדיר .מאותו נפח קטנ היקומ
התרחב עד לגודל שאנו רואימ היומ .התרחבות זו הפחיתה מצפיפותה האדירה של
האנרגיה ובככ אפשרה לאנרגיה להפוכ לחלקיקי חומר .בשלב הראשונ החומר היה
במצב של פלמה – מרק אנרגטי של קרינה וחלקיקי יוד טעונימ .בהמשכ היקומ הלכ
והתרחב וככ המשיכ להתקרר ו'להירגע' ,וחלקיקיו הטעונימ יכלו להתחבר וליצור
אטומימ .ככל שהיקומ התרחב והתקרר ,כוחות הכבידה בינ האטומימ משכו אותמ יחד
ומהמ התגבשו ונוצרו כוכבימ וגלקיות.
עד כאנ תקציר של מה שמכונה 'המפצ הגדול' ,אכ כיצד אנו יודעימ שזה קרה?
אנו רואימ גמ כיומ שהיקומ מתרחב .כבר בשנות העשרימ של המאה הקודמת
הבינ אדווינ האבל מתצפיות שכל צברי הגלקיות מתרחקות זו מזו – עדות ישירה
להתרחבות היקומ .אמ נעשה להתרחבות זו הרצה לאחור )' ,('rewindנגיע למקנה
שבעבר היה היקומ כולו מרוכז בצפיפות גבוהה מאוד ומשמ התרחב .אמנמ ,מקנה
זאת מתבקשת אכ אינה הכרחית ,וגמ לאחר שתופעה זו נתגלתה היו נייונות ליצור
מודלימ אחרימ שיתאימו לה.
הראיה המכריעה לטובת תאוריית המפצ היא שאנו רואימ אותו ממש עכשיו ,לא
את רגעי ה'מפצ' עצמו אלא את מצב הפלמה הראשוני שתואר לעיל .כיצד ניתנ
לראות עכשיו משהו שקרה בעבר? פשוט מאוד :ככל שאנו מביטימ למרחק רב יותר,
אנו בעצמ מביטימ גמ אחורה בזמנ .כאשר אנו מביטימ בשמש אנו רואימ בפועל
תמונה שלה מלפני שמונה דקות .כשאנו מביטימ בכוכבימ אנו רואימ למעשה כיצד המ
נראו לפני עשרות או מאות שנימ .תמונה של גלקיה רחוקה היא בעצמ תמונה של
הגלקיה הזאת מלפני מאות מיליוני או אפילו מיליארדי שנה .זאת מכיוונ שהאור
שמגיע לעינינו עכשיו עזב את מקורו לפני זמנ רב .כשאנו מביטימ למרחקי היקומ –
אנו רואימ גלקיות .כשאנו מתכלימ יותר רחוק איננו רואימ כלומ – זהו שלב
שהיקומ היה צעיר והכוכבימ הראשונימ טרמ הפיקו להיווצר .וכשאנו מתכלימ
 .39קוורקימ המ חלקיקי היוד שמהמ מורכבימ הפרוטונימ והנייטרונימ שבגרעינ האטומ.
 .40להבר מפורט יותר ראו מאמרי' ,לה' הארצ ומלואה – משמעות גילוי בוזונ היג לאדמ המאמינ',
מעשה חשב א ,תשע"ו ,עמ' ) 206-195מופיע גמ באתר 'דעת' במרשתת(.
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למרחק הגדול ביותר האפשרי – אנו רואימ את הפלמה .זהו תמונה של היקומ כפי
שהיה לפני למעלה מ 13-מיליארד שנה.
ראיה נופת למודל זה נוגעת להרכב היודות שנוצרו במפצ הגדול .על פי המודל,
בעת המפצ היו אמורימ להיווצר אכ ורק היודות הקלימ )בעיקר מימנ ,הליומ
וליתיומ( .המודל גמ מאפשר לחשב את יחמ הכמותי של יודות אלה בעת
היווצרותמ .ואכנ ,בתצפיות על ענני גז בראשיתיימ ענקיימ המצויימ ביקומ נמצאו
יודות אלו ביח המתאימ לניבוי המודל.
על אפ הצלחותיו של מודל 'המפצ הגדול' יש לו כמה חרונות .ראשית ,הוא מקבל
כנתונ מצב התחלתי של יקומ מתפשט ואנרגטי ואינו מביר כיצד התקבלו נתוני
פתיחה מיוחדימ אלו .מעבר לככ ,יש למודל זה כמה בעיות שהבנתנ אינה הכרחית
להמשכ עיוננו ,ועל כנ נביא רק אחת מהנ בהערה כאנ41.
הפתרונ לכל החרונות והבעיות הוא תאוריה בשמ 'אינפלציה קומית' או
'תפיחה קומית' .לפני שנוכל להבירה נצטרכ ללמוד קצת על 'אנרגיה אפלה'
והשפעתה .הקדמה זו חשובה גמ להבנת חלקימ עיקריימ מתיאור הבריאה.
'אנרגיה אפלה'
התרחבות היקומ שתוארה לעיל אמורה באופנ פשוט להאט עמ הזמנ ,כיוונ שכוח
המשיכה של כלל הגופימ הנמצאימ בחלל גורמ להמ להימשכ זה לזה .אולמ מבחינה
תאורטית תורת היחות הכללית מאפשרת את קיומה של אנרגיה מוג מיוחד ,כזו
שצפיפותה קבועה תמיד בכל נפח החלל .אנרגיה כזו תפעל ככוח דוחה ותגרומ ליקומ
להתרחב בצורה מואצת .ההאצה בהתרחבות היא תוצאה של התהליכ הבא :נניח
שקיימת צפיפות אנרגיה כזו הגורמת לחלל בנפח קוב אחד להתרחב ל 2-קוב מדי
שנייה .לאחר שנייה אחת יהיו לנו  2קוב ,אכ מכיוונ שכאמור צפיפותה של אנרגיה
מוג זה היא קבועה ,לקוב החדש תהיה אנרגיה זהה לקוב הראשונ .לאחר שנייה
נופת כל אחד מ 2-קוב אלו יכפיל את עצמו ונקבל  4קוב .לאחר  3שניות יהיו לנו 8

 .41אחת הבעיות העיקריות בתיאוריית 'המפצ הגדול' נוגעת לטמפרטורה האחידה של הפלמה .כפי
שהברנו ,היה שלב ראשוני שבו היקומ כולו היה פלמה .שלב זה נמשכ עד כ 380,000-שנה לאחר
המפצ הגדול ,וביומו הרדיו של היקומ היה  42מיליונ שנות אור .בתמונה שאנו רואימ לפלמה
יש טמפרטורה אחידה מאוד ,מה שמעיד על היותה בשיווי משקל תרמי .כאשר ,לדוגמה ,מוזגימ
חלב קר לכו קפה חמ ,לוקח כמה שניות עד שהקפה מגיע לטמפרטורה אחידה .ככל שהכו גדולה
יותר ככ ייקח זמנ רב יותר עד שהקפה יגיע לשיווי משקל תרמי .הבעיה במקרה שלנו היא
ש 380,000-שנה איננ זמנ מפיק )ואפילו לא קרוב לככ( כדי שנפח עצומ כזה בעל רדיו של 42
מיליונ שנות אור יגיע לשיווי משקל תרמי.
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קוב ,וככ הלאה .לאחר  30שניות בלבד יהיו לנו מעל מיליארד ) (230קוב .זאת לאור
העובדה שצפיפות האנרגיה קבועה בלי קשר לשיעור התרחבות החלל42.
התאוריה הזו מוכרת מאז  ,1917אכ באופנ מפתיע ב 1998-גילו מדענימ שתופעה
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.
ההבחנה בהאצה עדינה זו דרשה טכנולוגיה רגישה ותוכנות מחשב שלא היו קיימות
לפני כנ ,ולכנ ההאצה לא זוהתה עד אז .לאנרגיה זו הפועלת ככוח דחייה וגורמת
להתרחבות מואצת של היקומ אנו קוראימ 'אנרגיה אפלה' ,וזאת משתי יבות :מאחר
שהיא מתורית ומקורה אינו ידוע לנו ,ומכיוונ שאינ לה אינטראקציה עמ אור ולא
ניתנ לראותה.
'תפיחה קומית'
בתחילת שנות ה 80-של המאה הקודמת פיתחו אלנ גות' ואחרימ את רעיונ 'התפיחה
הקומית' .על פי רעיונ זה ,בראשית היקומ הייתה קיימת 'אנרגיה אפלה' עוצמתית
במיוחד ,שיכלה לגרומ לחלל להכפיל את נפחו  60עד  100פעמימ בזמנ כמעט אפי.
אפילו נקודה קטנה של אנרגיה זו ,הקטנה מיליארדי פעמימ מגרעינו של אטומ ,יכלה
ליצור באופנ מיידי נפח בגודל פי  260עד  2100ממה שהייתה לפני כנ .כל זאת ,כזכור,
תמיד עמ אותה צפיפות אנרגיה .התוצאה היא יצירת כמות אנרגיה אדירה בזמנ אפי
)כ כל האנרגיה = צפיפות האנרגיה  xנפח( .על פי מודל זה ,כל האנרגיה של היקומ
שלנו ,כמות האנרגיה הבלתי נתפת שהפכה לבופ לכל החומר הקיימ ולמיליארדי
הכוכבימ שאנו רואימ ,נוצרה באירוע קומי זה.
אכ אינ די ביצירת האנרגיה העצומה הזאת .כפי שצייּנו ,האנרגיה האפלה נקראת
ככ מאחר שאינ לה אינטראקציה עמ האור .אולמ כדי לאפשר את מה שמכונה 'המפצ
הגדול' ,חייבת להיות אינטראקציה – 'צימוד' – ביניהמ בזמנ כלשהו .הצימוד מאפשר
את מעבר האנרגיה האפלה אל האור ובככ את 'המפצ' .ללא צימוד התפיחה הקומית
הייתה ממשיכה לעד באינ מפריע – עוד חלל ועוד אנרגיה אפלה הממלאת אותו וחוזר
חלילה .מצד שני ,אמ צימוד כזה היה קיימ מההתחלה ,אנרגיה הייתה זולגת לאור
מוקדמ מדי ותהליכ התפיחה הקומית לא היה מתפתח .על כנ יש צורכ במנגנונ מיוחד
שיגרומ לצימוד להתרחש רק לאחר זמנ מה )במונחימ של תהליכימ אלו הכוונה היא
לשבריר שנייה( .בפרות המקצועית קיימות כמה אפשרויות למנגנונ כזה.

 .42תאוריה זו ותרת לכאורה את חוק שימור האנרגיה .לבעיה זו שתי תשובות הזהות ביודנ :א(
אכנ ,בתורת היחות הכללית אינ שימור אנרגיה במובנ הרגיל .ב( בד בבד עמ יצירת נפח נופ
נוצר גמ שדה כבידה .לשדה הכבידה יש אנרגיה שלילית המאזנת את האנרגיה החיובית שנוצרת.
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ניתנ לכמ ולומר שמודל 'התפיחה הקומית' )א( מביר את ה'מפצ' במפצ הגדול
– כיצד היקומ הגיע למצב המיוחד שבו הוא אנרגטי ומתרחב; )ב( עונה על הבעיות
שיש במודל 'המפצ הגדול';) 43ג( אפשרי מבחינת המגרת התאורטית; )ד( מתרחש
כעת בפועל בצורה עדינה; )ה( היו לו כמה תחזיות שהתגלו לבופ כנכונות ,אפ
שמתחילה נראו כותרות את המידע שהיה אז בידי מדענימ .למרות כל זה ,עדיינ
חרות לתאוריה זו הוכחות חותכות שיוציאו אותה מגדר פקולציה כפי שהיא היומ.
מכל מקומ ,תפיחה קומית היא חלק מהמודל הטנדרטי של הקומולוגיה והיא
תופת מקומ מרכזי בכל פרי הלימוד בתחומ.
תורת השדות הקוונטית
כדי לכמ את מודל התפיחה הקומית ולגשת למלאכת ביאור הכתובימ דרושה עוד
השלמה מעניינת אחת – תורת השדות הקוונטית .דרכ תורה זו נלמד על מהותמ של
החומר ושל ה'ריק' וננה להבינ כיצד קורה שאנרגיה הופכת לחומר ומה יכול לגרומ
להתחלת תהליכ התפיחה.
'שדה' הוא משהו שממלא את המרחב ויש לו ערכ או עוצמה מוימת בכל נקודה.
הערכ או העוצמה הזו יכולימ להיות קבועימ או משתנימ בזמנ כמו גלימ .שדות
ממלאימ את החלל ביבנו כל הזמנ .גלי רדיו ,לולר ו WiFi-המ גלימ ,או הפרעות,
בשדה האלקטרומגנטי ,כל אחד בתדרימ המוימימ שלו .אנו גמ נמצאימ בשדה כבידה
המושפע מכדור הארצ ,מהשמש ומהירח .שדות אלו קיימימ ביבנו בינ אמ אנו
מודעימ להמ ובינ אמ לא .השדה האלקטרומגנטי ,למשל ,משפיע רק על חלקיקימ
טעונימ חשמלית ,וחלקיק שאינו טעונ לא ירגיש בקיומו.
מופ שנות העשרימ של המאה הקודמת החלה להתפתח תורת השדות הקוונטית,
המבירה את יודות המציאות הפיזיקלית בצורה טובה ,כוללת ומדויקת יותר מאי
פעמ .על פי תורה זו החלקיקימ השונימ ,האלקטרונימ ,הקוורקימ וכו' ,אינמ אלא
הפרעות בשדות משלהמ .האלקטרונ אינו אלא הפרעה או 'עירור' ) ,excitationמלשונ
לעורר( ב'שדה האלקטרונ' ,והקוורק אינו אלא עירור ב'שדה הקוורק' .חלקיקימ אינמ
דומימ לכדורימ קטנימ אלא לגלימ בשדות .מאחר שככ ,ניתנ להעביר אנרגיה לשדה
מוימ ובככ לעורר בו גלימ )= חלקיקימ( חדשימ .ככ ניתנ להביר כיצד אפשר ליצור
חלקיקימ מאנרגיה ,כפי שקרה ברגעימ הראשונימ של המפצ הגדול )וכפי שקורה
באופנ יומ-יומי במאיצי חלקיקימ(.
שהריק איננו ֵריק .כשמדענימ אומרימ ' ִריק'
ִ
משמעות נופת של תאוריה זו היא
המ מתכוונימ למקומ שהוא ריק מחלקיקימ אכ בוודאי אינו ריק משדות .השדות
 .43הבעיה שהזכרנו בהערה  41נפתרת בככ שהנקודה הקטנה שממנה התחילה התפיחה הייתה בשיווי
משקל תרמי לפני התפיחה ,ומשמ התרחבה.
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נמצאימ בכל המרחב ,ואפ ניתנ לחשוב עליהמ כחלק מהמרחב עצמו .כשכמות אנרגיה
מפקת מגיעה לשדה מוימ היא מצליחה ליצור חלקיק )= עירור בר-קיימא( ,אכ
השדות נמצאימ בכל מקומ ואנו מצליחימ בניויימ להבחינ בהמ ואפ למדוד את
השפעתמ מצד עצממ.
יכול להיות שדה הטומנ בחובו אנרגיה גמ כאשר אינ בו חלקיקימ .שדה כזה יַ קנה
לחלל הריק אנרגיה ויוכל להיות מקור לאנרגיה אפלה ולתהליכ התפיחה שתואר לעיל.
איננו יודעימ לומר מה היה בביבתה של הנקודה שממנה התחיל תהליכ התפיחה
הקומית ,אכ אנו יודעימ לומר שאפשר שהיה זה חלל ריק .בתוכ החלל הריק קיימימ
שדות ,ואמ לאחד מהמ הייתה אפילו לשבריר שנייה תכונה כזו של אנרגיה במצב ריק
מחלקיקימ ,הוא יכל לגרומ לתהליכ התפיחה הקומית.
חלק משדות אלו 'מצומדימ' זה לזה ויכולימ להעביר ביניהמ אנרגיה .חלק אינמ
מצומדימ כלל – שדה אחד יכול לאגור אנרגיה אכ אינו יכול להעבירו לשדה אחר
שאינו מצומד לו .זאת על אפ הימצאותמ 'אחד על השני' באותו מקומ במרחב .דוגמה
לככ הוא השדה האלקטרומגנטי שהזכרנו לעיל ,שאינו 'מדבר' עמ חלקיקימ חרי
מטענ ואינו יכול להעביר אליהמ אנרגיה .זאת על אפ הימצאותמ יחד באותו מקומ
במרחב .גמ בתהליכ התפיחה הקומית ,כשמ שהיה צורכ שלא יהיה צימוד בינ
האנרגיה האפלה לבינ האור בתהליכ התפיחה ,ככ גמ בנוגע לשאר שדות החומר
)השדה של האלקטרונ ,השדה של הקוורק וכו'( .אילו היה צימוד בינ האנרגיה האפלה
לאחד משדות אלו ,האנרגיה הייתה 'זולגת' אליו מוקדמ מדי ותהליכ התפיחה
הקומית לא היה מתפתח.
להרחבות על הנושאימ הנידונימ בפרק זה ראו הפניות בהערה כאנ44.
יכומ החלק המדעי
אמ נבוא לכמ את מה שאנו יודעימ ,או יודעימ שהוא אפשרי ,מבחינה מדעית לגבי
תחילת היקומ ,נאמר ככ:
אפשר שהיקומ כולו התחיל מנקודה של מרחב זמנ ריקִ ' ,ריק' שאינו באמת ֵריק
אלא יש בו שדות קוונטימ ,שהמ חלק אינטגרלי של המרחב עצמו .לשדה מוימ
הייתה תכונה כזו שהייתה לו אנרגיה )אפילו לשבריר שנייה ובכמות אפית( גמ במצב
 .44להברימ פופולריימ מצוינימ )בשפה האנגלית( ראו את דרת הרטונימ המושקעת ':'Spacetime
לרטונ על אנרגיה אפלה ראו.https://www.youtube.com/watch?v=UwYSWAlAewc :
לתפיחה קומית ראו.https://www.youtube.com/watch?v=blSTTFS8Uco&t=623s :
לתורת השדות הקוונטית ראו.https://www.youtube.com/watch?v=ATcrrzJFtBY :
לקור בקומולוגיה לתלמידי תואר ראשונ מפי אלנ גות' בקרו באתר:
.https://ocw.mit.edu/courses/physics/8-286-the-early-universe-fall-2013/
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ללא חלקיקימ .אנרגיה זו שימשה ככוח דוחה וגרמה לחלל להתרחב .ככל שהחלל
התרחב כמות האנרגיה גדלה ,שכנ אנרגיה זו נמצאת בצפיפות קבועה בכל נפח החלל.
תהליכ מעגלי זה הזינ את עצמו והלכ והאיצ – עוד חלל הטומנ בחובו עוד אנרגיה ,עוד
אנרגיה הדוחפת עוד חלל להתרחב מהר יותר מאשר לפני כנ ,וחוזר חלילה .תהליכ זה
יצר את האירוע העוצמתי ביותר והמהיר ביותר שידע היקומ מעודו .אולמ אירוע זה
התרחש בתחילה ללא השפעה כלשהי על שאר שדות החומר והאור ,מכיוונ שאלו לא
היו מצומדימ לאנרגיה האפלה ולא הייתה אפשרות למעבר אנרגיה .מנגנונ כלשהו גרמ
לככ שבשלב מוימ כנ נוצר צימוד בינ האנרגיה האפלה לאור ולשאר השדות .כמות
האנרגיה העצומה האגורה באנרגיה אפלה עברה לאור ויצרה את מה שמכונה 'המפצ
הגדול'.
בשלב זה ניתנ להתחיל בביאור הפוקימ.
חלק ב" :וַ ּיָ ִבינּו ַּב ִּמ ְק ָרא" – קריאה קומולוגית של פוקי הבריאה
ָארצ" )א' ,א(
אשית ָּב ָרא אֱ ל ִֹהימ ֵאת ַה ָּש ַמיִ מ וְ ֵאת ָה ֶ
" ְּב ֵר ִ
ָארצ" בפוק זה? לעיל בהקדמה הבאנו חלק מדבריו של הרמב"מ
מהמ " ַה ָּש ַמיִ מ" ו" ָה ֶ
במורה נבוכימ הקשורימ לעניינ ,ונביא כאנ את כל הנצרכ לענייננו:
ממה שחייב אתה לדעת ,שארצ שמ משותפ ,הנאמר בכלל ובפרט .בכלל – על כל מה
שמתחת לגלגל הירח ,כלומר ארבעת היודות .והוא נאמר בפרט על האחד האחרונ מהמ
והוא האדמה ...שּכל אימת שאתה מוצא אותו אומר 'ויקרא אלהימ לככ ככה' ,אינ זה אלא
להבדילו מנ העניינ האחר ששמ זה משותפ ביניהמ .לכנ פירשתי לכ את הפוק הזה:
' ְּבהתחלה ברא האל את המעלה ואת ַה ַּמ ָּטה' .ארצ הנאמרת תחילה תהיה אפוא המטה,
כלומר ארבעת היודות .וזאת שנאמר עליה 'ויקרא אלהימ ליבשה ארצ' )א' ,י( היא הארצ
לבדה .זה ברור אפוא45.

הרמב"מ מלמד אותנו ש'ארצ' הוא שמ משותפ המתפרש בפוקימ שונימ באופנימ
שונימ .במקרה זה זהו שמ משותפ מוג 'כלל ופרט' ,המציינ תופעה פרטית מוימת
וגמ הכללה שלה .הפוק "וַ ּיִ ְק ָרא ֶאל ִֹהימ ַלּיַ ָּב ָשה ֶא ֶרצ" )א' ,י( בא לציינ שה' השתמש
במילה 'ארצ' ככינוי ליבשה ,בניגוד לשימושה של המילה 'ארצ' עד כה .כיצד התפרשה
אשית ָּב ָרא ֶאל ִֹהימ ֵאת
"ּב ֵר ִ
המילה 'ארצ' לפני כנ? הרמב"מ מבאר שבפוק הראשונְ ,
ָארצ" ,המילה 'הארצ' התייחה לארבעת היודות ,ואילו בפוק "וַ ּיִ ְק ָרא
ַה ָּש ַמיִ מ וְ ֵאת ָה ֶ
ֶאל ִֹהימ ַלּיַ ָּב ָשה ֶא ֶרצ" מילה זו התייחה לאדמה ,שהיא אחד מארבעת היודות .אכ יש
קושי בהבר זה :כפי שציינו בהערה  ,21אינ במקרא דוגמה לככ שהמילה 'ארצ' מציינת
ָארצ וְ ָכל
את ארבעת היודות .רמב"נ הזכיר אמנמ את הפוקימ "וַ יְ ֻכּלּו ַה ָּש ַמיִ מ וְ ָה ֶ
 .45חלק ב פרק ל ,לעיל ,הערה  ,1עמ' .363
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ָארצ ַּתּנִ ינִ ימ וְ ָכל ְּתהֹמֹות" )תהילימ קמ"ח ,ז( ,אולמ
"הלְ לּו ֶאת ה' ִמנ ָה ֶ
ְצ ָבָאמ" )ב' ,א( ו ַ
המילה 'ארצ' בפוקימ אלו מתייחת לתשתית העולמ בכללותה )מה שמכונה היומ
'כדור הארצ'( ,ולא לארבעת היודות בפני עצממ.
על כנ נלכ בדרכו של הרמב"מ אבל לא על פי פירושו .נראה ש'ארצ' מציינת תמיד
את התשתית ומרחב החיימ .כפי שהברנו לעיל ,ברובד האנתרופוצנטרי המילה 'ארצ'
ביומ הראשונ מתייחת לכדור הארצ בכללותו ,ואילו המילה 'ארצ' ביומ השלישי
מתייחת באופנ פרטי ליבשה .בשני המקומות התורה מתייחת למרחב שעליו אנו
חיימ ,פעמ אחת למרחב הכללי ופעמ אחת למרחב הפרטי והמצומצמ יותר .כפי
שנראה להלנ ,ברובד הקומולוגי המילה 'ארצ' ביומ השלישי מציינת את 'כדור הארצ'.
מכאנ שביומ הראשונ ה'ארצ' מתייחת למרחב כללי יותר – לא רק המרחב שעליו אנו
חיימ ,אלא המרחב שבו אנו חיימ .ביומ הראשונ ה' ברא את המרחב-זמנ ,שהוא
התשתית לכלל המציאות ה'ארצית' הפיזיקלית שבה אנו חיימ.
אכנ ,מכל מה שמתואר אחר ככ עד הופעת נפש בעלי החיימ ,רק על הארצ נאמרה
לשונ 'בריאה' .היבה לככ היא שכל מה שנעשה אחר ככ לא נברא 'יש מאינ' אלא נוצר
מ'הארצ' .כפי שראינו לעיל ,הפיזיקה היומ מבינה כיצד ייתכנ שכל האנרגיה ,החומר,
האור – כל מה שיש ביקומ נוצר ממרחב 'ריק' .גמ התורה ,בפוק הבא ,תביר מהי
'הארצ' הזאת ומה היא כוללת בתוכה ,כפי שנראה להלנ.
ָארצ" היא המציאות ה'ארצית' הפיזיקליתַ " ,ה ָּש ַמיִ מ" המ בוודאי המציאות
אמ " ָה ֶ
השמיימית ,כלומר המציאות הרוחנית של המלאכימ ,כפי שמופיע בפוק " ַה ְללּו ֶאת ה'
ָאכיו) "...תהילימ קמ"ח ,א-ב( .ככ פירש גמ
רֹומימַ ,ה ְללּוהּו ָּכל ַמלְ ָ
ִמנ ַה ָּש ַמיִ מ ַה ְללּוהּו ַּב ְּמ ִ
רמב"נ:
אבל יותר נכונ לפי פשט הכתובימ שנאמר כי השמימ הנזכרימ בפוק הראשונ המ השמימ
העליונימ ,אינמ מכלל הגלגלימ ,אבל המ למעלה מנ המרכבה ,כעניינ 'ודמות על ראשי
החיה' )יחזקאל א' ,כב( ...ומהמ נקרא הקב"ה 'רוכב שמימ' )דברימ ל"ג ,כו( ,ולא יפר
הכתוב בבריאתמ דבר ,כאשר לא הזכיר המלאכימ וחיות המרכבה וכל דבר נפרד שאינו
)א' ,ח(.
בעל גופ ,רק הזכיר בשמימ שהמ נבראימ ,כלומר שקדמותמ אפ

בנוגע למציאות רוחנית זו התורה אינה מפרטת יותר ,ומפוק ב והלאה היא ממשיכה
ָארצ" .גמ " ַה ָּש ַמיִ מ" המוזכרימ ביומ השני אינמ השמיימ שבפוק
לתאר את " ָה ֶ
הראשונ ,וכפי הכלל שלימד אותנו הרמב"מ:
וכנ דברו 'ויקרא אלהימ לרקיע שמימ' )א' ,ח( ,כאשר הבהרתי לכ ,כדי שיתברר שיתופ
השמ ושאינ שמימ האמורימ ראשונה באומרו 'את השמימ ואת הארצ' )שמ ,א( המ אלה
אשר נקראו 'שמימ' )שמ ,ח(46.
 .46מורה נבוכימ ,חלק ב פרק ל ,לעיל ,הערה  ,1עמ' .365

][28

דניאל תורג'מנ

אשית ָּב ָרא ֶאל ִֹהימ ֵאת ַה ָּש ַמיִ מ" – המציאות השמיימית הרוחנית,
ליכומְּ " :ב ֵר ִ
ָארצ" – המציאות הארצית הפיזיקלית
שהתורה אינה מרחיבה בעניינה יותר" ,וְ ֵאת ָה ֶ
שהיא המרחב-זמנ ,המצע והמרחב שבהמ אנו חיימ במובנמ הכללי יותר .מבריאה
ראשונה זו יצר הבורא ועשה את כל שאר יצירותיו ,כפי שהמדע יודע להביר.
"וְ ָה ֶ
רּוח אֱ ל ִֹהימ ְמ ַר ֶח ֶפת ַעל ְּפנֵ י ַה ָּמיִ מ"
ָארצ ָהיְ ָתה תֹהּו וָ בֹהּו וְ חֹ ֶשכְ ַעל ְּפנֵ י ְתהֹומ וְ ַ
)א' ,ב(
ָארצ ָהיְ ָתה" – הכתוב הולכ ומאפיינ את המרחב שנברא ביומ הראשונ.
"וְ ָה ֶ
"תֹהּו וָ בֹהּו" – מהו 'תוהו'? לעיתימ קרובות המקרא משתמש במילימ נדירות ובלתי
מוכרות .לפעמימ המקרא הוא גמ זה המפק לנו ,על אתר או במקומ אחר ,פירוש
פנימ-מקראי לאותה מילה נדירה .פרשנות כזו עולה מנ האמצעי האומנותי הנפוצ
ביותר במקרא – התקבולת .את המילה 'תוהו' ניתנ למצוא מפר פעמימ במגרת
וריק:
תקבולת מקראית ,ובכולנ משמעותה היא ַאינ ִ
ָּכל ַהּגֹויִ מ ְּכַאיִ נ נֶ גְ ּדֹו ֵ /מ ֶא ֶפ וָ תֹהּו נֶ ְח ְשבּו לֹו
ּנֹותנ רֹוזְ נִ ימ ְלָאיִ נ  /ש ְֹפ ֵטי ֶא ֶרצ ַּכּתֹהּו ָע ָשה
ַה ֵ
וַ ַאנִ י ַ
יתי
ָאמ ְר ִּתי ְל ִריק יָ גַ ְע ִּתי ְ /לתֹהּו וְ ֶה ֶבל ּכ ִֹחי ִכ ֵּל ִ

)ישעיהו מ' ,יז(.
)שמ ,כג(.
)שמ מ"ט ,ד(.

מהו 'בוהו'? פירושה המדויק של המילה קשה לפיענוח ,ובמחקר מתייגימ מפיקה
החלטית לגביו" :בֹהּו – )כנראה( שממה";" 47ככל הנראה על פי הערבית להיות
המילה נמצאת שלוש פעמימ נופות בתנ"כ ,תמיד במטבע הלשונ "תֹהּו וָ בֹהּו" ,שאינו
מאפשר לנו ללמוד על משמעות המילה 'בוהו' כשלעצמה 49.מנ הצימוד נוכל ללמוד
שמשמעותה קרובה לזו של 'תוהו' ,והנ יוצרות יחד צורה פרותית של הנדיאדי )שתי
מילימ דומות המחוברות ב-ו' להדגשה( ו/או אונאנ )חרוז לא שלמ( .דוגמה נופת

ריק"48.

 .47מ"צ קדרי ,ערכ 'בֹהו' ,מילונ העברית המקראית – אוצר לשונ המקרא מאלפ עד תיו ,רמת גנ
תש"ו ,עמ' .88
 .48י' אבישור וח' כהנ ,עולמ התנ"כ – בראשית )לעיל ,הערה  ,(21עמ' .17
 .49במקורות שונימ ,ובהמ מדרש בראשית רבה )פרשה ב ב ,מהד' תיאודור-אלבק עמ'  (15והתרגומ
המיוח ליונתנ )א' ,ב( ,הצירופ "תֹהּו וָ בֹהּו" נקשר אל הפעלימ 'תהה' ו'בהה' ,והפוק מתפרש ככ
ש'הארצ הייתה תוהה ובוהה' .הקישור לפועל 'תהה' מוכר גמ מפירוש רש"י )שמ(" :תהו לשונ תמה
ושממונ ,שאדמ תוהא ומשתוממ על בהו שבה" .גמ כיומ קושרימ בינ הדברימ ,אכ מקובל יותר
לומר שהפעלימ 'תהה' ו'בהה' – הנזכרימ לראשונה בפרות חז"ל – נגזרו מנ המילימ "תֹהּו וָ בֹהּו",
ולא להפכ )מתוכ הטור 'פרשת בראשית – תוהו ובוהו' באתר האקדמיה ללשונ העברית( .מכל
מקומ ,אפילו אמ קיימ קשר בינ צמדי המילימ ,כפי שהשמ 'תוהו' אינו זהה בדיוק לפועל 'תהה' ,ככ
לא נוכל לזהות במדויק את משמעות השמ 'בוהו' על ידי הפועל 'בהה'.
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לככ הוא הצירופ " ָע ָפר וָ ֵא ֶפר" )י"ח ,כז( ,המשתמש במכנה המשותפ של צמד המילימ
'עפר' ו'אפר' כדי לייצר משמעות כוללת של 'דבר חר חשיבות' .זאת אפ שמשמעותנ
של מילימ אלו אינה זהה ,והצירופ שלהנ עשוי להופיע בהקשר אחר ,שבו נצטרכ לפרש
כל מילה בפני עצמה .ככ למשל ,במשפט 'תערובת של עפר ואפר טובה לגינונ' ,המילימ
'עפר' ו'אפר' מתפרשות בנפרד ומשמעותנ שונה לגמרי – עפר הוא אדמה מפוררת
שרפה
)" ָע ָפר ִמנ ָה ַא ָד ָמה" – ב' ,ז( ,ואילו אפר הוא חומר אבקתי מפוחמ הנשאר לאחר ֵ
ָאפֵ ...את ֵא ֶפר ַה ָּפ ָרה" – במדבר י"ט ,ט( 50.דוגמה נופת :בפוק "וְ ָע ַב ְד ָּת ָּשמ
)"וְ ַ
ָאבנ" )דברימ כ"ח ,לו( ,צמד המילימ 'עצ ואבנ' מצייר מכנה משותפ
ֶאל ִֹהימ ַא ֵח ִרימ ֵעצ וָ ֶ
של 'חומר כלשהו' הכולל גמ מתכות וכד' .גמ אמ לא היינו מכירימ את המילה 'אבנ',
היינו יכולימ להיק שמדובר בחומר כלשהו בדומה לעצ ,והיינו מבינימ את כוונת
המשפט בשלמותו .אכ בהקשרימ אחרימ ,כמו במשפט 'התארחנו בבקתה העשויה עצ
ואבנ' ,עלינו לדעת את משמעותנ המדויקת של שתי המילימ כדי להבינ את המשפט
כראוי .ככ גמ במקרה של "תֹהּו וָ בֹהּו" .ברובד האנתרופוצנטרי נוכל להתפק במכנה
המשותפ של הצימוד לפי הקשרו' :שממה'; אכ ברובד הקומולוגי שכוונתו לתאר
תהליכימ מדעיימ ,ובו אינ מקומ לייתור פרותי ,אנו נדרשימ לזהות את המושגימ
באופנ מדויק ככל האפשר .לכנ לא נוכל להתמכ על הצימוד הפרותי בלבד ,ועלינו
לפנות לפרשנימ ולאטימולוגיה כדי לעמוד על פירושה המדויק של המילה 'בוהו'.
פירוש אטימולוגי אפשרי מובא ברמב"נ על אתר בשמ פר הבהיר:
'בהו' ,והמלה מורכבת ,כלומר 'בו הוא' ,כמלת 'לא תוכל ַעשֹהּו' )שמות י"ח ,יח( ,שמחור
הו"ו והאל"פ' ,עשֹו הוא'.

ככ כתב גמ בדרשתו:
'בהו' – דבר שיש בו ישות ,כלומר ,בו הוא .שאדמ אומר 'בזה הדבר איכא יש'51.

על פי זה ,המשמעות המילולית של "תֹהּו וָ בֹהּו" היא ' ִריק שיש בו' .תיאור זה נראה על
פניו כתירה פנימית ,אולמ למעשה הוא מתאימ במדויק לריק הקוונטי – ' ִריק' שאינו
ֵריק אלא מלא בשדות .אותו מרחב-זמנ שנברא בפוק הראשונ היה ' ִריק' ,אכ כזה
ָארצ ָהיְ ָתה תֹהּו וָ בֹהּו".
ש'יש בו' שדות קוונטימ – "וְ ָה ֶ
 .50קדרי )לעיל ,הערה  ,47ערכ 'אפר' ,עמ'  (63מבקש לטעונ שגמ לאפר משמעות של "אבק אדמה",
ומביא לככ ראיות מיונה )"וַ ּיֵ ֶשב ַעל ָה ֵא ֶפר" – ג' ,ו( ומאיוב )"י ֵֹשב ְּבתֹוכְ ָה ֵא ֶפר" – ב' ,ח( .אולמ שני
המקורות אינמ מוכיחימ את טענתו ואולי אפילו מוכיחימ להפכ :איוב יושב בתוכ האפר כדי לרפא
את השחינ ,ולשמ ככ נחוצ דווקא אפר )"אפר מרפא המכה" – רש"י על מנחות נא ע"ב ,ד"ה
למכתנ; "שמושכ הליחות" – מלבי"מ על איוב שמ( ,וביונה לא מופר על ישיבה תמית על
האדמה ,אלא על מלכ נינוה המתכה בשק ויושב על אפר דווקא ,כנהוג בעת אבל וחרטה.
 .51דרשת 'תורת ה' תמימה' ,כתבי הרמב"נ א ,ירושלימ תשכ"ג ,עמ' קנז.
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"וְ חֹ ֶשכְ ַעל ְּפנֵ י ְתהֹומ" – מהו 'תהומ'? משמעותו המקראית הנפוצה של 'תהומ' היא
ימ ,אכ מעבר למשמעות ביית זו ,יש ל'תהומ' קונוטציה של מקומ עמוק מאוד .על
כנ תרגמו השבעימ  ,(abyss, the deep) ἀβύσσουשהיא מילה המתארת עומק רב ,לאו
דווקא בהקשר של מימ .ככ מפרשימ גמ המילונימ התנ"כיימ החדשימ במקומות
שונימ 52,וככ מפורש גמ בכתבי פילונ מתקופת הבית השני" :החלל הריק ...קרא
'תהומ' ,מפני שהחלל הריק עמוק הוא מאוד ורחב הלוע"53.
בשפה המודרנית משמעות זו של 'חלל ריק עמוק ורחב מאוד' היא השימוש הנפוצ
למילה 'תהומ' )'נפערה תהומ בינינו'( .הרב קוק השתמש במילה זו בבואו לתאר את
החלל החיצונ" :הכדור הארצי כולו לא נחשב כי אמ כמו גרגיר קטנ בתהומ אינ
ופי" 54.אמ כנ ,ברובד הקומולוגי משמעותה של המילה 'תהומ' היא החלל הריק –
הריק55.
מקומו של ִ
יֹוצר
מהו ה'חושכ' הנמצא על פני כל החלל הריק? בפר ישעיהו האל מתואר כ" ֵ
ּובֹורא ח ֶֹשכְ " )מ"ה ,ז( .תיאור זה מייח 'בריאה' דווקא לחושכ ורואה אפוא את
ֵ
אֹור
56
החושכ כישות בפני עצמה ולא רק כהעדר אור .ככ עולה גמ מנ התלמוד ,וככ הבינו

’, The Dictionary of Classical Hebrew, Sheffield) "deep, abyss" .52תהומ‘ D.J.A. Clines,
" ;(1993-2016, VIII, p. 593עומק רב" )קדרי ,לעיל ,הערה  ,47ערכ 'תהומ' ,עמ' .(1159

.53
.54
.55

.56

כתבי פילונ האלכנדרוני א – על בריאת העולמ ,מ' שובה )עורכ( ,ירושלימ תרצ"א ,עמ' .14
מאמרי הראיה ,ירושלימ תשמ"ח ,עמ' .110
אינ קושי בככ שאנו מפרשימ את הרובד הקומולוגי של הכתובימ על פי משמעותנ המודרנית של
מילותיו ,שהרי כל עיקרו של רובד זה נועד להיות מובנ בדורנו אנו .בככ שונה עיוננו זה משאר
המחקרימ העוקימ 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 נופ המיועד להבנה דווקא בדורנו ,ובודק אמ ניתנ למצוא התאמה
בינ תיאורי הכתובימ ובינ הידע הקומולוגי .תחת היפותזה זו לא ניתנ לפול מראש שימוש
במשמעות המודרנית של מילות הכתובימ.
עוד שתי הערות בנידונ:
א .ראוי להזכיר כאנ שוב את מה שהזכרנו בהקדמה )בעיפ 'אתאיזמ אפריורי'( ,שלא ראוי לפול
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
מילה פשר עתיק עבור הבנתמ של הדורות הקודמימ .על כנ ,למשל ,אינ הכתוב יכול להשתמש
במילה מודרנית כמו 'אנרגיה' ,שהדורות הקודמימ אינמ יכולימ להבינ.
"תהו – קו ירוק שמקיפ את כל העולמ כולו ,שממנו יצא חשכ" )חגיגה יב ע"א( – 'חושכ' הוא דבר
היוצא ממשהו אחר.
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הרמב"מ ,רמב"נ ואחרימ 57.יתרה מככ ,מדר הדברימ בבראשית בצירופ הנאמר
בישעיהו ניתנ להבינ שהאל יצר את האור מתוכ החושכ58.
האמ ניתנ לזהות ישות ממשית כלשהי אשר נמצאת על פני כלל החלל ,האור נוצר
ממנה ,והכינוי 'חושכ' הולמ אותה? לדעתנו התשובה היא חיובית בהחלט .הכינוי
'חושכ' הולמ את האנרגיה האפלה .האנרגיה האפלה היא ישות שאינה עושה
אינטראקציה עמ האור )"וְ חֹ ֶשכְ "( ,תכונתה העיקרית היא שהיא תמיד ממלאת את כל
החלל )" ַעל ְּפנֵ י ְתהֹומ"( ,וכפי שראינו בהקדמה הקומולוגית ,האנרגיה המרובה
האצורה בה יצרה את האור במפצ הגדול.
רּוח אֱ ל ִֹהימ" – הביטוי 'רוח אלוהימ' התפרש בשני אופנימ :האחד במשמעות 'רצונו
"וְ ַ
60
59
של אלוהימ' – ככ פירש אברבנאל ,וככ פירש גמ קאוטו; והשני במשמעות 'רוח
אדירה חזקה מאוד' או 'ערה גדולה' .בדרכ השנייה ,המעניקה למילה 'רוח' פירוש פיזי
ממשי ,הלכו רוב המפרשימ ,ביניהמ ר"ג ,אבנ עזרא ,רשב"מ ,הרמב"מ 61,רד"ק ,רלב"ג
ַארזֵ י
ועוד .תופת המילה 'אלוהימ' באה לייח לרוח עוצמה מרובה ,בדומה לביטויימ " ְ
ֵאל" )תהילימ פ' ,יא(ַ " ,ה ְר ֵרי ֵאל" )שמ ל"ו ,ז( ועוד.
פירוש פיזיקלי ממשי תואמ את כלל פרשת הבריאה המתארת תהליכימ פיזיימ
ממשיימ ,והוא כאמור הפירוש המועדפ על רוב המפרשימ ,אולמ פירוש 'רוח אלוהימ'
כ'רוח אדירה חזקה מאוד' עומד לכאורה בתירה מוימת עמ המשכ הפוקְ " :מ ַר ֶח ֶפת
ַעל ְּפנֵ י ַה ָּמיִ מ" .הפועל 'מרחפ' משקפ פעולה עדינה )השווַ " :על ּגֹוזָ ָליו יְ ַר ֵחפ" – דברימ
ל"ב ,יא( ,ולכאורה קשה לייח פעולה כזו ל'רוח אדירה חזקה מאוד' 62.ייתכנ שבגלל
קושי זה נאלצו פרשנימ מוימימ לנטות בדרכ כזו או אחרת מהפירוש הפשוט הזה של
המילימ .לפי הפירוש שנציע להלנ לא רק שאינ קושי בפועל " ְמ ַר ֶח ֶפת" ,אלא שהביטוי
'רוח אלוהימ' אכנ מתאימ לאירוע שקרה בשלב שלאחר הימצאותה של האנרגיה
האפלה )"וְ חֹ ֶשכְ ַעל ְּפנֵ י ְתהֹומ"( ולפני המפצ הגדול )"יְ ִהי אֹור"(.

.57
.58

.59
.60
.61
.62

"וחושכ היא האש היודית" )מורה נבוכימ ,חלק ב פרק ל ,לעיל ,הערה  ,1עמ'  ,364וככ פירשו
בעקבותיו גמ רמב"נ ,רד"ק ורלב"ג ,א' ,ב(.
"בשר ודמ מדליק נר מנר דולק ,שמא יכול להדליק נר מתוכ החֹשכ? והקב"ה האיר נר מתוכ החֹשכ,
שנאמר 'וחֹשכ על פני תהומ' ,מה כתיב אחריו? 'ויאמר אלהימ יהי אור' " )תנחומא ]בובר[ בהעלתכ
ח ,עמ' .(49
לעיל ,הערה  ,32עמ' .55
לעיל ,הערה  ,2עמ' .13
מורה נבוכימ ,חלק ב פרק ל ,לעיל ,הערה  ,1עמ' .364
"אמ לפי דעת התרגומימ ]= הוברימ שמדובר ב'משב רוח' ולא ב'רצונ'[ ,היה צריכ לומר 'נושבת'
ולא 'מרחפת'" )רד"צ הופמנ ,לעיל ,הערה  ,8עמ' כב(.
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רּוח" )תהילימ
הרוח מובאת פעמימ רבות במקרא כדי לציינ גורמ הודפִּ " :ת ְּד ֶפּנּו ַ
ּדֹוחה" )שמ ל"ה ,ה(; או גורמ מפיצ" :וַ ַא ִפ ֵיצמ
ּומ ְלַאכְ ה' ֶ
רּוח ַ
א' ,ד(; "יִ ְהיּו ְּכמֹצ ִל ְפנֵ י ַ
עֹובר ְל ַ
ְּכ ַקש ֵ
אֹותמ"
ּו ָע ָרה ָּת ִפיצ ָ
רּוח ִּת ָּש ֵאמ ְ
רּוח ִמ ְד ָּבר" )ירמיהו י"ג ,כד(; " ִּתזְ ֵרמ וְ ַ
)ישעיהו מ"א ,טז( .בשלב שבו אנו עומדימ ,לפני המפצ הגדול ,לא הייתה תנועה של
אוויר שכנ לא היה אוויר ,אבל כנ היה גורמ הודפ ומפיצ בעוצמה אדירה ,כפי שמעולמ
לא אירע בתולדות היקומ .כפי שהברנו בחלק המדעי ,הימצאותה של אנרגיה אפלה
הממלאת את כל החלל )"וְ חֹ ֶשכְ ַעל ְּפנֵ י ְתהֹומ"( גורמת לפעולת דחייה המרחיבה את
היקומ בצורה מואצת .כל שתי נקודות מוכות ביקומ הגרעיני הראשוני מצאו לפתע
את עצמנ נפרדות ומתרחקות במהירות הגבוהה ממהירות האור על ידי מעינ 'כוח
דחייה' .הריק הקוונטי של היקומ הגרעיני הופצ במהירות עצומה על פני מרחב הגדול
פי  260ממה שהיה לפני כנ .כוח דוחה ומפיצ זה ,אשר אינ נאה מנ התואר 'רוח אלוהימ'
לתאר את חוזקו ועוצמתו ,יצר את האירוע החזק והעוצמתי ביותר בתולדות היקומ –
תפיחה קומית.
" ְמ ַר ֶח ֶפת ַעל ְּפנֵ י" – כפי שהברנו בחלק המדעי ,כל התהליכ האנרגטי הזה היה צריכ
להיות 'בלתי מצומד' לאור ולשדות החומר בכלל .צימוד מאפשר מעבר וזליגה של
אנרגיה והיה מונע מתהליכ התפיחה הקומית להתפתח .התפיחה הקומית התרחשה
אפוא על פני כל שדות החומר הקיימימ במרחב ,אבל לא 'נגעה' בהמ ולא עשתה עיממ
אינטראקציה .הביטוי 'לרחפ מעל' ,המציינ את קיומו של דבר כלשהו במיקומ זהה
לדבר אחר תוכ שהוא מעליו ואינו נוגע בו ,מתאימ מאוד לתיאור התפיחה הקומית,
אשר התרחשה באותה מרחב שבו קיימימ שדות החומר ,אבל לא 'נגעה' בהמ בצורה
ישירה המאפשרת העברת אנרגיה אליהמ.
"מ ַר ֶח ֶפת ַעל ְּפנֵ י"ַ " ,ה ָּמיִ מ" מציינימ כאנ את שדות
" ַה ָּמיִ מ" – על פי ביאורנו למילימ ְ
החומר .כדי להצדיק פירוש זה יש לזכור כי המילה 'חומר' במשמעות ָמ ֶט ְריָ ה )(matter
היא מושג פילוופי מאוחר שאינו מופיע בתנ"כ 63.בתקופת התנ"כ היו שמות לחומרימ
פציפיימ כגונ עצ ,אבנ ,כפ ,זהב וכו' )וגמ 'חומר' במשמעותו הפציפי כ'טיט'(,
ואילו המושגימ הפילוופימ 'חומר' ו'צורה' לא היו קיימימ .אמ כנ ,מובנ שכפי
שפרשת הבריאה אינה יכולה להשתמש במילה המודרנית 'אנרגיה' ועליה למצוא
תחליפ בשפת התנ"כ )כגונ 'אור' או 'אש'( ,ככ הדבר ביח למושג 'חומר' במשמעותו
כ ָמ ֶט ְריָ ה.

 .63ראו :א' בנ יהודה ,ערכ 'חומר' ,מילונ הלשונ העברית הישנה והחדשה ג ,תל אביב תש"ח ,עמ' 1630
והערה .1
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על משמעות ה'מימ' כמייצגימ את ה'חומר' עמדו רלב"ג ,אברבנאל ואפ מהר"ל.
לדבריהמ ,המושג הפילוופי 'חומר' בא בניגוד למושג ה'צורה' – עיצובה של ה ָמ ֶט ְריָ ה
הגשמית .המימ המ כל ככ 'חומריימ' עד שאינמ נתונימ לעיצוב כלל ואינמ מוכנימ
לקבל 'צורה' .על כנ ביאר רלב"ג:
המימ – הוא הגשמ ]= חומר גשמי[ הבלתי שומר תמונתו64.

עיקרונ זה חוזר ונשנה פעמימ רבות בכתביו של מהר"ל לצורכ חלק מביאוריו
המהותיימ ביותר 65.אברבנאל מציינ מאפיינ נופ של המימ" :הנה מימ נזכר במעשה
בראשית פעמ על כל גשמ ]= חומר גשמי[ פיריי" 66.תיאור המימ כחומר ַ' ִּפ ִירי'
"ה ָּמיִ מ"
מכוונ להיותמ חומר שקופ ועדינ ,ויש בככ כדי לתמוכ בהצעתנו ,המזהה את ַ
לא עמ חלקיקי החומר הנראימ אלא עמ שדות החומר השקופימ .כיומ ניתנ לציינ
הקבלה נופת בינ המימ לשדות החומר – המימ מכימ את פני הארצ ,ואפ שדות
החומר פרושימ על פני כל המרחבַּ " ,כ ַּמיִ מ ַלּיָ מ ְמ ַכ ִּימ" )ישעיהו י"א ,ט( .נמצא
ה'פיריימ' והפרושימ על פני כל
שהמילה 'מימ' מתאימה לתיאור שדות החומר ַ
המרחב יותר מאשר המילה 'חומר' ,אפילו במשמעותה המודרנית.
קשרימ מהותיימ ומאפיינימ אלו ,בצירופ ההבנה שהתורה אינה יכולה להשתמש
בביטוי מודרני וחייבת למצוא תחליפ מייצג ,מובילימ אותנו להבנה ש'מימ' היא
המילה המתאימה ביותר בשפת התנ"כ לייצג את המושגימ המודרניימ 'חומר' או
'שדות החומר' .זהו אפוא פירושה של המילה ברובד הקומולוגי ,וככ נפרש אותה
להלנ לכל אורכו של הרובד הקומולוגי עד ההשתלבות ברובד האנתרופוצנטרי ביומ

 .64רלב"ג )לעיל ,הערה ' ,(14ביאור המלות' ,א' ,ו.
" .65כי מעלת משה רבינו ע"ה מעלת הצורה ,לפי שהיה נבדל במעלתו מנ החומר ...והמימ המ היפכ ,כי
המימ אינ להמ צורה גמורה ,ולככ נקראימ תמיד בלשונ רבימ ,ולא תמצא לשונ יחיד במימ ,לפי
שכל אחדות מכח הצורה המאחד את הדבר ,והמימ המ בלי צורה גמורה ...והיה משה היפכ להמ,
שהוא צורה נבדלת ,והיה מיוחד ,שלא נמצא נביא כמוהו ...ומפני זה נקרא משה ,שהיה משוי ממימ,
כלומר שמשה מולק מנ המימ ...בזה בעצמו הוראה על עיקר מעלתו ,שהיה צורה קדושה נבדלת,
שהשכינה היתה מדברת עמו פה אל פה ,והיה נבדל מנ האשה ולא כהתה עינו ולא נ ליחה ,כי
מאחר שהור מנ המימ המורימ על ענינ החמרי ,היה משה רבינו ע"ה מעלתו פשוטה מנ החומר,
ונשאר במעלת הצורה בלבד) "...גבורות ה' ,פרק יח ,בני ברק תש"מ ,עמ' פב(.
"וכאשר יצאו מהמ ]ישראל ממצרימ[ היו גמ כנ המימ מתנגדימ להמ ,כי ענינ אחד למימ עמ
המצרימ ,כי כמו שמצרימ רחוקימ מנ הצורה הנבדלת ,ככ המימ המ משוללימ מכל צורה והמ
קרובימ אל החומר ונוטימ אליו ,ולפיככ המימ מתנגדימ אל ישראל ...וכמו שמשלו על מצרימ על
ידי מכות ,ככ גמ כנ הימ נקרע ונבקע לפניהמ ,וזהו יציאה ופרישה מנ החומר" )שמ ,פרק מ ,עמ'
קנד( ,וראו את המשכ דבריו שמ.
 .66אברבנאל )לעיל ,הערה  ,(32עמ' .57
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השלישי .פירוש זה גמ מפק לנו באופנ די נדיר ניבוי מדעי אפריורי אשר יתבאר
בעיוננו ליומ השני.
ָארצ ]המרחב הנברא בפוק הראשונ[ ָהיְ ָתה ]הפוק הולכ מתאר
יכומ פוק ב" :וְ ָה ֶ
את תכונתו של המרחב[ תֹהּו וָ בֹהּו ִ]ריק שיש בו – ֵריק מחלקיקימ אבל מלא בשדות,
רּוח
ומתוכ ככ[ וְ חֹ ֶשכְ ַעל ְּפנֵ י ְתהֹומ ]אנרגיה אפלה הממלאת את כל החלל ,ומתוכ ככ[ וְ ַ
ֶאל ִֹהימ ]כוח דחייה אדיר היוצר תפיחה קומית בעוצמה אלוהית ,אכ כל העוצמה
הזאת[ ְמ ַר ֶח ֶפת ַעל ְּפנֵ י ַה ָּמיִ מ ]עוברת על פני שדות החומר מבלי אינטראקציה ומגע
המעבירימ אנרגיה[".
ֹאמר אֱ ל ִֹהימ יְ ִהי אֹור וַ יְ ִהי אֹור" )א' ,ג(
"וַ ּי ֶ
בשלב מוימ הכמות האדירה של האנרגיה האפלה הייתה צריכה להיצמד ולעבור
לאנרגיה של האור ושדות החומר .מבחינה פרשנית אפשר היה לייח את המילה
"אֹור" לאנרגיה רגילה הנמצאת באור ובכל השדות המוכרימ גמ יחד; אכ מבחינה
מדעית אינ בככ צורכ .אנו יודעימ לומר שברגעיו הראשונימ של המפצ הגדול האור
ֹאמר ֶאל ִֹהימ יְ ִהי אֹור וַ יְ ִהי אֹור".
שלט בצורה כמעט טוטלית ביקומ כולו" – 67וַ ּי ֶ
ּובינ ַהחֹ ֶשכְ " )א' ,ד(
"וַ ּיַ ְב ֵּדל אֱ ל ִֹהימ ֵּבינ ָהאֹור ֵ
ברגעימ הראשונימ של הצימוד ומעבר האנרגיה מהאנרגיה האפלה אל האור הייתה גמ
אפשרות של מעבר אנרגיה חזרה לאנרגיה האפלה .בהינתנ מפיק אנרגיה ,צימוד
עובד לשני הכיוונימ .בשלב זה ,אמ כנ' ,אור וחושכ שימשו בערבוביה' 68.עמ התרחבות
היקומ והרגעתו ,בשלב מוימ כבר לא הייתה מפיק אנרגיה למעבר אנרגיה מנ האור
אל האנרגיה האפלה .ייתכנ שבשלב מוימ מנגנונ הצימוד אפ פק כליל .הפקת

 .67במכת חגיגה )יב ע"א( מובאת מחלוקת" :אור שברא הקב"ה ביומ ראשונ ,אדמ צופה ומביט בו
מופ העולמ ועד ופו ,דברי רבי יעקב .וחכ"א :הנ הנ מאורות שנבראו ביומ ראשונ ולא נתלו עד
יומ רביעי" .אפשר לראות שכל דעה במחלוקת מתאימה לאחד הרבדימ .לעיל ראינו שדברי חכמימ
תואמימ לרובד האנתרופוצנטרי ,וכעת אנו רואימ שדברי רבי יעקב תואמימ למפצ הגדול ולרובד
הקומולוגי.
לתיאור פדגוגי אכ מפורט של הרגעימ הראשונימ של המפצ הגדול ראו:
 .http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/astro/bbcloc.htmlלצד תיאור האור כמרכיב
הדומיננטי של היקומ באותמ רגעימ ,נכתב שמ כי הדבר מזכיר את הפוק "יְ ִהי אֹור" .העובדה שגמ
אתר זה ,המשמש כלי פדגוגי רציני העוק בצורה יודית בכל תחומי הפיזיקה ,אינו יכול להימנע
מלציינ שהמפצ הגדול מזכיר את פרשת הבריאה בבראשית ,מעלה חיוכ.
 .68ראו רש"י על אתר.

בראשית א' – פיענוח פרשת הבריאה – רבדימ וקריאה מדעית

][35

הצימוד יצרה ניתוק ופי ומוחלט בינ האור לאנרגיה האפלה – "וַ ּיַ ְב ֵּדל ֶאל ִֹהימ ֵּבינ
ּובינ ַהחֹ ֶשכְ ".
ָהאֹור ֵ
"וַ ּיִ ְק ָרא אֱ ל ִֹהימ ָלאֹור יֹומ וְ ַלחֹ ֶשכְ ָק ָרא ָליְ ָלה" )א' ,ה(
לכאורה קשה – כיצד אפשר לומר שהאל קרא לאנרגיה אפלה בשמ 'לילה'? אכ האמ זו
המשמעות היחידה של הפועל 'קרא'? פועל זה מופיע לעיתימ במשמעות 'זימנ' או
'מינה' 69.לדוגמה:
ּקֹורא ְל ֵמי ַהּיָ מ וַ ּיִ ְש ְּפ ֵכמ
ַה ֵ

)עמו ה' ,ח; ט' ,ו(.

זהו גמ פירושו המפתיע של התלמוד לפוקנו:
אלא הכי קאמר :קרייה רחמנא לנהורא ופקדיה אמצותא דיממא ,וקרייה רחמנא לחשוכא
ופקדיה אמצותא דלילה ]אלא ככ פירושו :קרא אלוהימ לאור וציווה אותו לשמש ביומ,
)פחימ ב ע"א(.
וקרא לחושכ וציווה אותו לשמש בלילה[

רש"ר הירש הולכ אפ הוא בדרכ זו ומביא לככ חיזוק:
קריאה זו איננה קריאת שמ ,שהרי אור ויומ אינמ זהימ כל עיקר; אלא 'יומ' ,כמידת זמנ,
מציינ את משכ הזמנ בו האור שולט על הארצ70.

אמ נפרש שהפועל 'קרא' בפוק זה מתפרש כמינוי לתפקיד מוימ ,אפשר יהיה להבינ
את התפקידימ של האור ביומ ושל האנרגיה האפלה בלילה .עמ יומ הבדלת האור
מהחושכ ,האנרגיה האפלה עמדה )או הועמדה( על ערכ נמוכ כזה ,שתהיה לה השפעה
רק לאחר מיליארדי שנימ .באותו זמנ האנרגיה האפלה הייתה חרת משמעות ,אכ עמ
המשכ התרחבות היקומ במשכ מיליארדי שנימ התרומה שלה הלכה וגדלה )יותר חלל
= יותר אנרגיה אפלה( .ה' קרא לחושכ לשמש בתפקיד מוימ ,אכ אינ זה אומר
שהתפקיד עתיד להתבצע מיד .ביצוע התפקיד יהיה רק בשלבימ מאוחרימ יותר .לכנ
הפועל 'קרא' )ולא 'עשה' וכדומה( הוא המתאימ למשמעות הנדרשת כאנ .אכ גמ כיומ
השפעתה של האנרגיה האפלה זניחה לחלוטינ ביח לכוחות האלקטרומגנטיימ
והכבידתיימ במערכת השמש והגלקיה שלנו .האנרגיה האפלה משחקת כיומ תפקיד
רק במרחבימ העצומימ שבינ הגלקיות ,שאותמ אנו רואימ בלילה .האל קרא אפוא
 .69ראו :קדרי )לעיל ,הערה  ,47ערכ 'קרא' ] ,[6עמ' " :(959זימנ ,ציווה על מישהו להופיע"; קליינ
)לעיל ,הערה  ,52ערכ 'קרא' ] ,[1aכרכ ז ,עמ' ) "call, summon, commission, appoint" :(287לזמנ,
למנות(.
 .70חמשה חומשי תורה ...ועמ פירוש הרב שמשונ בנ הר"ר רפאל הירש ,ירושלימ תשמ"ט ,עמ' ו.
רש"ר הירש מבאר ככ גמ את המופעימ הבאימ של 'קרא' בפרשת הבריאה .לעניות דעתי אינ הדבר
הכרחי ,וניתנ לפרש אותמ במשמעות הרגילה של קריאת שמ.
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למעט אנרגיה אפלה לתפקד במרחבי החלל ,אותמ מרחבימ שאנו פוגשימ בזמנ
המכונה אצלנו 'לילה'71.
"וַ יְ ִהי ֶע ֶרב וַ יְ ִהי ב ֶֹקר יֹומ ֶא ָחד" )א' ,ה(
כבר עמדנו לעיל 72על משמעותו של 'יומ' כ'תקופה' ועל האטימולוגיה של 'ערב'
ו'בוקר' המובאת במפרשימ – "ויקרא תחילת הלילה 'ערב' בעבור שיתערבו בו
ותחלת היומ 'ּבֹקר' שיבקר אדמ בינותמ" )רמב"נ שמ( .כלומר ,בשש התקופות
הצורותִ ,
התרחשו תהליכימ שהתחילו ממצב של אי דר וערבוב והתפתחו עד לכדי דבר מוגמר
ומבורר.
יש להעיר שברובד הקומולוגי ה'יומ' הראשונ כולו ,מתחילת התפיחה הקומית
עד הפקת הצימוד בינ האור לאנרגיה האפלה והעמדתה על ערכה הנמוכ של ימינו,
נמשכ כהרפ עינ בלבד ,ולא מיליוני שנה כפי שאולי ניתנ לחשוב.
"וַ ּי ֶ
יהי ַמ ְב ִּדיל ֵּבינ ַמיִ מ ָל ָמיִ מ .וַ ּיַ ַעש אֱ ל ִֹהימ ֶאת
יע ְּבתֹוכְ ַה ָּמיִ מ וִ ִ
ֹאמר אֱ ל ִֹהימ יְ ִהי ָר ִק ַ
יע וַ יְ ִהי ֵכנ"
ּובינ ַה ַּמיִ מ אֲ ֶשר ֵמ ַעל ָל ָר ִק ַ
יע ֵ
יע וַ ּיַ ְב ֵּדל ֵּבינ ַה ַּמיִ מ אֲ ֶשר ִמ ַּת ַחת ָל ָר ִק ַ
ָה ָר ִק ַ
)א' ,ו-ז(
לעיל עמדנו על ככ ש'המימ' מייצגימ את החומר או את שדות החומר .איזה תהליכ
פיזיקלי הנוגע לחומר מתואר בפוקימ אלו? ישננ מפר שאלות פתוחות במדע ביח
לחומר ולתהליכ התפתחותו .אחת הגדולות שבהנ נוגעת למחור האדיר של
אנטי-חומר ביקומ .לאנטי-חומר יש תכונות דומות לאלו של חומר רגיל ,אכ המטענ
שלו הפוכ ,וכשחומר ואנטי-חומר נפגשימ המ מתאיינימ ,כלומר הופכימ לאנרגיה .ככ
גמ בכיוונ השני – אנרגיה יכולה להפוכ לצמד של חלקיק ואנטי-חלקיק יחד )אכ לא
לאחד מהמ בנפרד( .לאור זאת ,בניויימ הנעשימ כיומ אנו מייצרימ מאנרגיה חומר
ואנטי-חומר במידה שווה .על פניו ,ככ היה אמור להיות גמ בתהליכ יצירת החומר
 .71על פי זה 'לילה' אינו הדרכ המדעית-אובייקטיבית לתאר את מרחבי החלל ,אלא דרכ ובייקטיבית
לתאר זאת מנקודת מבטו של האדמ העומד על הארצ .יש בככ דוחק מוימ ,אולמ יש לזכור כי
למילימ צריכ להיות פשר גמ ברובד האנתרופוצנטרי .הכתוב בוחר במילימ המתאימות ביותר עבור
שני הרבדימ ,ועשוי לוותר על הניוח המתאימ ביותר עבור רובד אחד אמ איננו מתאימ כלל
לרובד השני .במקרה שלנו :הניוח 'ולחושכ קרא במרחבי החלל' מדויק יותר מבחינה
אובייקטיבית עבור הרובד הקומולוגי ,אכ אינו מתאימ כלל לרובד האנתרופוצנטרי .הניוח שבו
בחרה התורה" ,וְ ַלחֹ ֶשכְ ָק ָרא ָליְ לָ ה" ,מצליח להעביר את המר בו זמנית עבור שני אופני ההבנה.
ייתכנ גמ לפרש 'לילה' כמשל ל'תר' )כמו בפוק ״ּגַ מ ח ֶֹשכְ לֹא יַ ְח ִשיכְ ִמ ֶּמכָ וְ לַ יְ ָלה ַּכּיֹומ יָ ִאירִּ ...כי
ית ִכלְ י ָֹתי״ )תהילימ קל"ט ,יב-יג( ,שכנ פעילותה של האנרגיה האפלה אינה גלויה אלא
ַאּתה ָקנִ ָ
ָ
מויה .אכ לאורכ כל הפירוש לא נדרשנו לעשות שימוש במשלימ ,ולכנ נימנע מככ כאנ.
 .72ראו לעיל בעיפ "מהו 'יומ'?" ובהערה .18
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מהאנרגיה במפצ הגדול – ייצור ימטרי של חומר ואנטי-חומר .אולמ אמ ככ היה
קורה ,כמות החומר והאנטי-חומר ביקומ הייתה צריכה להיות שווה )מה שלא היה
מאפשר יצירת חיימ כלל ,כי כל החומר והאנטי-חומר היו חוזרימ ומתאיינימ באופנ
תדיר( .מה גרמ לא-ימטריה קיצונית כזו ,שיש ביקומ כמעט אכ ורק חומר ואינ כמעט
שומ אנטי-חומר? לאנ נעלמ האנטי-חומר?
שאלה גדולה נופת נוגעת למהותו של 'החומר האפל'' .חומר אפל' )שאינו קשור
ל'אנרגיה אפלה'( הוא חומר שאיננו רואימ אותו אכ אנו רואימ את השפעתו
הכבידתית על גופימ אחרימ .כוכבימ וגלקיות שועטימ בחלל באופנ המעיד על כמות
גדולה מאוד של מה שאיננו רואימ .לצורכ ההמחשה דמיינו שהשמש לא הייתה
מאירה אלא הייתה שקופה לחלוטינ .גמ במקרה כזה עדיינ היינו מבחינימ בקיומה
בעקבות מלול כדור הארצ ושאר כוכבי הלכת ביבה .זו היא דוגמה לחומר שאיננו
רואימ אותו אכ אנו רואימ את השפעתו הכבידתית .בפועל אנו מבחינימ בהרבה מאוד
חומר כזה מפוזר ברחבי הגלקיה והיקומ )לא במרוכז כמו בדוגמה של השמש(.
תצפיות וחישובימ מלמדימ שכמות 'החומר האפל' ביקומ גדולה פי חמישה מהחומר
הרגיל .אנו 'שוחימ' דרכו כל הזמנ אפ שאיננו רואימ אותו ואפ לא מרגישימ בו.
השפעתו היחידה עלינו היא דרכ כוח המשיכה ,והיא ניכרת רק החל במרחקימ בדר
גודל של הגלקיה כולה' .חומר אפל' זה ייע במשכ מיליארדי שנימ לתהליכ היווצרות
הגלקיות על ידי האצת קצב התגבשותנ )ללא יועו הגלקיות לא היו מתגבשות
וחיימ לא היו מתאפשרימ( .מהו 'חומר אפל' זה? באיזה שלב בהתפתחות היקומ הוא
נוצר וכיצד? אלה ועוד הנ שאלות פתוחות במדע.
מה שמתואר ביומ השני לבריאה הוא תהליכ פיצול של מינ חומר ראשוני לשני
וגימ שונימ של חומר:
ממה שחייב אתה לדעת ,שדברו 'ויבדל בינ המימ ]אשר מתחת לרקיע ובינ המימ אשר מעל
לרקיע[' )א' ,ז( אינו הבדלה במקומ ,שזה נעשה למעלה וזה למטה כשטבע שניהמ אחד.
אלא פירושו שהבדיל ביניהמ בהבדל הטבעי ,כלומר בצורה ,ועשה חלק מזאת אשר קראו
'מימ' תחילה לדבר אחר בצורה טבעית שהלביש לו ,ועשה חלק אחר בצורה אחרת73.

לאחר ההבדלה ,טבעו של חומר אחד מוכר לנו מחיי היומ יומ וטבעו של השני אינו
מוכר לנו .האמ תהליכ פיצול זה עשוי לתאר את יצירת 'החומר האפל' או את
היעלמותו של האנטי-חומר אל מעבר ל'רקיע'? כאמור ,אינ לנו ידע מדעי ודאי לגבי
תהליכימ אלו ,אכ דווקא על רקע חור הידע נדמה כי הכתוב מפק לנו מעינ ניבוי
לממד נופ או לממברנה או
מדעי .תהליכ ההפרדה מתואר על ידי 'רקיע' – כינוי הולמ ֵ
קרומית מתורת המיתרימ .לפי זה ייתכנ כי חומר אפל הוא חומר ,אולי דומה לזה שלנו,
 .73מורה נבוכימ ,חלק ב פרק ל ,לעיל ,הערה  ,1עמ' .364
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מממד זה
לממד אחרֵ .
אשר מנגנונ כלשהו בשלב הראשוני של היקומ גרמ לו לעבור ֵ
הממד שלנו היא על ידי כוח המשיכה,
האינטראקציה היחידה שעשויה להיות לו עמ ֵ
ולא על ידי כוחות אלקטרומגנטיימ ואחרימ 74.אמ היפותזה כזו נשמעת לכמ מדע
בדיוני ,דעו שישנו עיוק רב ,במחקר תאורטי וניויי ,ביב אפשרות קיוממ של
הממדימ שלנו )גמ ללא קשר לשאלות 'החומר האפל'
ֵממדימ נופימ והשפעתמ על ֵ
והאנטי-חומר שהובאו כאנ(.
לפי הצעה זו ,שיעורמ של הכתובימ הוא כדלהלנ :על ידי 'רקיע' ,אולי מעינ ֵממד
נופ ,עשה הבורא הבדלה בתוכ שדות החומר הראשוניימ ,וככ נעשו שני וגימ
יע" ,הוא החומר המוכר
נפרדימ של שדות חומר .האחדַ " ,ה ַּמיִ מ ַא ֶשר ִמ ַּת ַחת ָל ָר ִק ַ
יע" ,הוא חומר מוג שונה )מבחינתנו(
בעולמנו ,ואילו האחרַ " ,ה ַּמיִ מ ַא ֶשר ֵמ ַעל ָל ָר ִק ַ
)הממד הנופ( .ייתכנ שמדובר בחומר האפל ,באנטי חומר,
אשר נמצא מעבר ל'רקיע' ֵ
או אולי אפילו בשניהמ יחדיו ,דהיינו שהחומר האפל הוא הוא האנטי חומר הנעלמ.
יע ָש ָמיִ מ וַ יְ ִהי ֶע ֶרב וַ יְ ִהי ב ֶֹקר יֹומ ֵשנִ י" )א' ,ח(
"וַ ּיִ ְק ָרא אֱ ל ִֹהימ ָל ָר ִק ַ
כמו העולמות הרוחניימ המכונימ " ַה ָּש ַמיִ מ" בפוק א ,גמ ה'רקיע' או ה ֵממד הפיזי
הנופ הנזכר כאנ נמצא מחוצ לעולמנו ואינו נגיש לנו ,ולכנ יאה לו הכינוי 'שמיימ'75.
ֹאמר אֱ ל ִֹהימ יִ ָּקוּו ַה ַּמיִ מ ִמ ַּת ַחת ַה ָּש ַמיִ מ ֶאל ָמקֹומ ֶא ָחד וְ ֵת ָר ֶאה ַהּיַ ָּב ָשה וַ יְ ִהי ֵכנ"
"וַ ּי ֶ
)א' ,ט(
לאחר התהליכימ שהתרחשו ביומ השני )יצירת החומר הרגיל ,בידודו מהאנטי-חומר
המאיינ ויצירת החומר האפל המאיצ את התגבשותו הכבידתית של החומר הרגיל(,
 .74להלנ תרשימ מתוכ מאמר ) (https://arxiv.org/pdf/1401.5301.pdfהמשרטט את הSM-brane-
)ממדי החומר
)ממדי המודל הטנדרטי ,קרי – העולמ שלנו( ,כשהוא מובדל מהֵ Dark brane-
ֵ

האפל ,מעינ עולמ מקביל של החומר האפל( על ידי ֵממד נופ שביניהמ .הקו היורד ממל את
הממד
ההשפעה הכבידתית של החומר האפל ) – Gravity mediatorsמתווכי כבידה( ,העוברת דרכ ֵ
הנופ אכ דועכת )ביאור ה Gauge-אינו עניינ למאמר זה(.
הממד הנופ שבינ העולמות צריכ להיות פחות
רוחב ֵ
ממילימטר )הדבר מזכיר את דברי הגמרא בחגיגה טו ע"א(.
כמו כנ ,להלנ הפניה למאמר המתאר את הפרדת
האנטי-חומר על ידי ֵממדימ נופימ:
 .https://arxiv.org/abs/hep-ph/9904221התיאור במאמר
זה אינו תואמ בדיוק לעיוננו ,אכ הוא מפק כיוונ ממשי
דומה שעל גביו ניתנ לפתח את הרעיונ.
 .75רש"ר הירש )לעיל ,הערה  ,70עמ' ט( כתב ש" 'שמימ' מציינ את כלל העולמ שמחוצ לכדור הארצ".
אנו מרחיבימ הגדרה זו מעט וטוענימ שברובד הקומולוגי 'שמיימ' מציינימ את כלל העולמות
שמחוצ לעולמנו ,מחוצ לעולמנו הפיזי ומחוצ לעולמנו הארבעֵ -ממדי )מרחב  +זמנ(.
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ולאחר זמנ רב שבו היקומ המשיכ להתרחב ובככ להתקרר ו'להירגע' ,אט אט יכול היה
החומר הרגיל להתחיל להימשכ תחת כוחות הכבידה ולהתגבש ליצירת כוכבימ,
גלקיות וכוכבי לכת )פלנטות( ,ובתוכמ גמ כדור הארצ שלנו .בתחילה" :יִ ָּקוּו ַה ַּמיִ מ
ִמ ַּת ַחת ַה ָּש ַמיִ מ ֶאל ָמקֹומ ֶא ָחד וְ ֵת ָר ֶאה ַהּיַ ָּב ָשה וַ יְ ִהי ֵכנ" 76,ובהמשכ" :וַ ּיִ ְק ָרא ֶאל ִֹהימ
ַלּיַ ָּב ָשה ֶא ֶרצ" )שמ ,י( – כדור הארצ.
הרובד האנתרופוצנטרי פתח במציאות של כדור הארצ ולמעשה דילג על עשרה
מיליארד משנותיה הראשונות של התפתחות היקומ .בא הרובד הקומולוגי והשלימ
את החר .תיאורו מתחיל מנ הרגעימ הראשונימ של היווצרות היקומ ,דרכ יצירת
החומר ועד לאופנ התגבשותו לכדי יצירת הכוכבימ וכוכבי הלכת ,ובכללמ כדור הארצ
שלנו .כעת ,לאחר שנתברר לנו כיצד נוצר כדור הארצ ,ניתנ לחזור לתחילת הפרשה
לתיאור התהליכימ שהתרחשו על פניו וביבו .מכאנ ואילכ חוזר היפור אל תחילת
ָארצ" – כדור הארצ – " ָהיְ ָתה תֹהּו וָ בֹהּו".
הרובד האנתרופוצנטרי" :וְ ָה ֶ

יכומ
ראינו שהתורה נדרשה לתאר את תהליכי בריאת העולמ בטקט בעל מפר רבדימ.
טקט כזה מכיל מילימ וניוחימ הניתנימ להבנה בכמה אופנימ במקבילָּ " ,ד ָבר ָּד ֻבר ַעל
ָאפנָ יו".
ְ
הרובד האנתרופוצנטרי של הפוקימ מתרכז בכדור הארצ ובאדמ .לרובד זה יש
מבנה המנחה אותו ואמור להיות מובנ לבני הדורות הקודמימ .אפ על פי כנ ,ראינו
שמה שכתוב בו נכונ מבחינה מדעית ,ובמקומות מוימימ קשה לפרש את הכתובימ
ללא הפשר המדעי.
לאחר מכנ עברנו לביאור הרובד הקומולוגי של פרשת הבריאה ,המכיל תיאור
מילולי של התהליכימ הראשונימ של היווצרות היקומ .פירשנו כל מילה בכתובימ
בצורה מנומקת ומבות בפני עצמה ,וכמעט תמיד כבר הפרשנימ הראשונימ פירשו
את המילימ באופנ זהה ללא ההקשר הקומולוגי .מצאנו בפוקימ מושגימ כמו 'ריק
שיש בו'' ,חושכ ממשי )לא העדר אור( הממלא את התהומ'' ,כוח דוחה אדיר שמרחפ
 .76שוב ניתנ לראות שהכתוב משתמש בניוח מדויק היכול להתפרש בו-זמנית לפי שני הרבדימ .לפי
הרובד האנתרופוצנטרי ,המילימ "וְ ֵת ָר ֶאה ַהּיַ ָּב ָשה" מתייחות לחשיפת דבר שהיה עד עתה מכוה,
ואילו ברובד הקומולוגי משמעות המילימ היא הופעת דבר חדש .אילו היה נכתב 'תעלה היבשה
ויקוו המימ' ,אי-אפשר היה לפרש את הפוק כפי שפירשנו ברובד הקומולוגי .כמו כנ ,המימ
״ה ַּמיִ מ ִמ ַּת ַחת ַה ָּש ַמיִ מ״ .אילו היו מכונימ 'המימ מעל פני כל הארצ' ,כפי שהמ אכנ
מכונימ כאנ ַ
מכונימ בפר היובלימ )א’ ,י( ,שוב לא היה ניתנ לפרש כפי שפירשנו ברובד הקומולוגי.
העובדה שישנמ כמה ניוחימ אפשריימ ורק אחד מהמ מתאימ לשני הרבדימ מוכיחה שפרשנות
הכתובימ אינה דבר גמיש כל ככ .העובדה שהתורה בחרה בדיוק את הניוח המתאימ לשני
הרבדימ מחזקת את נכונותמ של פירושינו.
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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
הייתה משמעות הנצרכת לתיאור התהליכימ הקומולוגיימ באופנ מדויק .בופו של
דבר קיבלנו טקט אחד המכיל שני פירושימ ברבדימ שונימ ,כל פירוש קוהרנטי לכל
אורכו ונכונ מדעית .העובדה ששינויימ קלימ בניוח הכתובימ היו שוללימ את אחד
הפירושימ מעידה על מבחנימ פרשניימ ומדעיימ מחמירימ ,ולכנ אינ לזקופ את
הפירוש שהתקבל לגמישות שיש במלאכת הפרשנות .כמו כנ ,דבר רחוק הוא לחשוב
שנוח מדויק זה של הטקט המכיל את שני הפירושימ התקבל במקרה.
נופ על כל האמור ,הרובד הקומולוגי גמ מפק ניבוי מדעי לתהליכ שטרמ הובנ
במדע .ראוי שניבוי זה ישמש בי למחקר מדעי ,ואמ תתגלה נכונותו המשמעות
תהיה מרחיקת לכת.
ליכומ ,איני מצליח להעלות במחשבתי דרכ טובה יותר שבה בורא העולמ יכול
היה לתאר את התהליכימ הקומולוגיימ המורכבימ של היווצרות היקומ תוכ שימוש
שלמילימ יהיה פשר גמ עבור הדורות הראשונימ .זכה דורנו
בשפת התנ"כ ובאופנ ַ
להיחשפ לרובד זה בכתובימ ולהיות הנמענ המיוחד שאליו מכוונת כתיבתו.

