
מפגש הכרות- חוג בריאה ומדע

האם יש צורך בקב"ה על מנת להסביר את 
הבריאה?

האם ניתן לישב את סיפור הבריאה התנ”כי עם 
הממצאים המדעיים?

מה מגלה לנו הקבלה על האבולוציה וכיצד ידע 
זה קשור לגלגול נשמות והתפתחות רוחנית?
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האם התורה טוענת כי היקום נברא 
בשישה ימים?

, ולא אינו מובן מן המקראות"מעשה בראשית סוד עמוק 
 עד משה רבנו מפי הגבורה, אלא מפי הקבלהיוודע על בוריו 

ויודעיו חייבין להסתיר אותו..."

ההתיחסות הכללית של הרמב"ן לסיפורי הבריאה 
(מתוך פרוש הרמב"ן לבראשית א'):

"...והספור במה שנברא ביום ראשון ומה נעשה ביום שני 
ושאר הימים, והאריכות ביצירת אדם וחווה, וחטאם ועונשם, 

וספור גן עדן וגרוש אדם ממנו, כי כל זה לא יובן בינה 
שלימה מן הכתובים..."
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פרד"ס

"פשוטו של מקרא".– שטפ•
•

"מעשה אבות סימן. – מזר•
לבנים".

•

– פרשנות בסגנון ה"מדרש" רשד•
•

"דרך האמת לאמיתו". – ודס•
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מדוע יש תורת סוד ביהדות?
מסכת חגיגה י"ד:ב')ארבעה נכנסו לפרד"ס (

:פרוש
ארבעה חכמים גדולים מחכמי ישראל נכנסו לעסוק בתורת הסוד, ורק אחד 
מהם נכנס בשלום ויצא בשלום. והאחרים - אחד מת, אחד נטרפה דעתו, 

והרביעי, ר' אלישע בן אבויה, הנקרא מאז אירוע זה "אחר", "קיצץ 
בנטיעות", כלומר הפך לכופר בעיקרי האמונה היהודית. רק רבי עקיבא נכנס 

בשלום ויצא בשלום.

   ,     :   .    : ורבי"  אחר זומא ובן עזאי בן הם ואלו בפרדס נכנסו ארבעה רבנן תנו
 , בנטיעות ...     ...     ...    קיצץ אחר ונפגע הציץ זומא בן ומת הציץ עזאי בן עקיבא

." בשלום    יצא עקיבא רבי
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"וטעם יום אחד: סיבוב הגלגל. ויש 
סוד לדרש שיתא אלפי."

אבן עזרא
בראשית א': ה'

מהי המשמעות של יום בסיפור 
הבריאה?
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תהילים צ'- זמן אלוהי שונה מזמן 
אנושי

"כי אלף שנים בעיניך כיום 
אתמול"
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סוד השמיטות

וחד"       עלמא הווה שני אלפי שית
חרוב" 

העולם(      מתקיים שנים אלפי ששת
( חרב   עומד ובאחד

"  '  , א  ע צז סנהדרין מסכת
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: נאמר  ובהמשך
שנים"       לשבע אחת משמטת שהשביעית כשם

      ,( שנים(  אלף משמט העולם כן הארץ בשמיטת
." שנה   אלפים לשבעת
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ישעיה סה' יז'
מהי משמעות השמיטה הגדולה?

שמים"     בורא הנני כי
ולא     חדשה וארץ חדשים

ולא    הישנות תזכרנה
" לב   על תעלינה
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בראשית רבה (וילנא) פרשה ג'

הקב"ה "בורא עולמות 
ומחריבן"...
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ספר התמונה
רבי נחוניה בעל הקנה(?)

אנו מצויים עתה 
בשמיטה הנקראת 

".שמיטת הדין"

המנין היהודי מונה את 
השנים שעברו מתחילת 

שמיטה זו בלבד.
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רבי יצחק דמן מעכו: אוצר החיים
1250-1350

לפי הרב יצחק דמן עכו גיל הקוסמוס הוא
 15,340,500,000

שנים!

 מיליארד שנים.14ההערכה המדעית הנוכחית: כ-

 מיליארד 15): כ-2003ההערכה הקודמת (עד 
שנים...
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כיצד חישב רבי יצחק דמן מעכו את 
גיל היקום?

על פי הרב נחוניה בעל הקנה העולם התקיים 
 שנה לפני בריאת האדם.42000

לפי תהלים צ' יומו של הקב"ה אלף שנות אדם.

42000 x 365.25 x 1000 = 15,340,500
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מדוע רבנים מלמדים כיום כי גיל 
העולם כגיל השמיטה שלנו?

)1534-1572רבי יצחק לוריא בן שלמה (
16גדול מקובלי צפת במאה ה-

         "  ' עולם"...  כמו גשמי עולם שהיה לומר הכונה דאין ל האריז פי אבל
      , "      , רק  היה לא זה כי מ ודצח גשמיים וארץ שמים עם דעכשיו הזה
        . ענין    הוא זו לפני שהיתה השמיטה וענין לבד דוקא זו בשמיטה

". התהו  עולם
(   " השמיטות(      לתורת י האר של גישתו על גינזבורג הרב
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ובכל זאת ישנן רבנים גדולים 
שחושבים אחרת...

)1885-1935הרב אברהם יצחק הכהן (

הרב קוק, תש"ג, אגרת צ"א, עמוד ק"ה:

"ועל דבר מניין שנות היצירה ביחס לחשבונות 
הגאולוגיים בזמננו. כך היא הלכה רווחת, שהיו 
כבר תקופות רבות קודם למניין תקופתנו. הוא 
מפורסם בכל המקובלים הקדמונים, ובבראשית 

רבה ש"היה בונה עולמות ומחריבן" ובזוהר... אם 
כן אותן החפירות מורות לנו כי נמצאו תקופות של 

ברואים ואנשים בכללם".
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