
 

 

 

 

 

 

 

 

 351  גליון

 

 ?עולם מדעי או עולם מוסרי -פרשת בראשית 

 'מרכז הרב'ישיבת  -הרב עומר דוידוביץ 

 

 הסתירה לכאורה במנין העולם

קו ב"סתירה" . רבים עס"בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץזכור תחילת העולם: "יפרשתנו פותחת בא

ו בנושא, יש שאמרו תשובות רבות נאמרהתורה. המדעי, לבין מנין  לכאורה במנין שנות העולם בין מנין השנים

שימי  עוד בונה עולמות ומחריבם". יש שאמרו", וכמו שאמרו חז"ל שהיה רבים לעולמנו שאכן קדמו עולמות

 הרבה יותר.בהם תקופות ארוכות  אלא, ימים קצרים כימינוהבריאה אינם 

גיל מבוגר, והעולם היה גם כן במצב יש שאמרו שכשנברא העולם, הוא נברא במצבו ה"בוגר", האדם היה ב

 . ולכן נראה כאילו הוא קדום יותר מתקדם מבחינת שנותיו

 איזה סוג מנין נוגע אלינו?

זצ"ל  הרב קוקמרן מה החשיבות של מנין העולם? ולפי מה ראוי למנות?  אך לא הרבה עוסקים בשאלה המהותית:

 : 1תב באגרותיווכ הוא  ךחש בדבר וכ

אבל באמת אין אנו נזקקים לכל זה, שאפילו אם היה מתברר לנו שהיה סדר היצירה בדרך התפתחות המינים, גם "

 ,שנוגע לנו הרבה יותר מכל הידיעות הקדומות, שאנו מונים כפי הפשטות של פסוקי תורהכן אין שום סתירה, 

 ."שאין להן עמנו ערך מרובה

ן התורה ינימממנין התורה,  'יצא שונה'כן שמנין העולם האובייקטיבי יתשי על פי  אףבדברים אלו כי  מסביר הרב

 והעיקר היא הידיעה העולה מכל הענין לדעת ד', וחיי המוסר האמיתי"."עבורנו משמעותי ההוא 

אז הרי וולדו שי, אלא חייו התחילו מיום ה משנה לו אין הזמן שהיה עובר במעי אמו ,וכמו שלענין גילו של האדם

 להיות מושפע ומשפיע על החברה.התחיל 

 השביל בו נצעד גם אנוהוא  –מהלך השנים בתורה 

ו"הדברים הגדולים שבאלה הענינים באלה הציורים יוכלו בני אדם לשאוב מהם עם כל השתדלותם, את כל היותר 

 .2מועיל ונשגב להם"

 דברי חכמהאותנו את ין המיוחד של התורה, וסיפורי בראשית מלמדים יחכמת התורה צפונה ורמוזה במנ לומר,

 יבש.מדעי ן ימוסר אלוקי שכזה לא נוכל לבנות על מני. הנוגעים אלינוומוסר 

היא אומרת  המשך המאורעות המשתלשלים, יןיומנבבחירת התורה את מעשה בראשית כתחילת העולם, לאמור, 

 . , ובו נמשיך גם אנו להתפתח ולהתעלות מסענו המוסרילהדרך  זו היאכי 
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