
4   ◆   לנטוע שמיים וליסוד ארץ ∙ יום כיפור ה׳תשפ"ב

"אם מעפר באנו / ואל אבק נשוב / הרי נוכל 
להשתחל לכל פינה שנחפוץ"

◆

סיגל שטיינברג, מבוע ג'

ומה בא קודם, הביצה או התפוח? 

השאלה מה היה הדבר הראשון בעולם, מעסיקה פרשנויות ומחקרים כאחד לאורך הדורות. אולי 
זה בעצם לשאול - מה הוא היסוד, מה המהות או התמצית של החיים כאן. האם אדם הוא תמצית 
החיים? האם אלוהים או העולם הם העיקר, והאדם רק משרת אותם? יום כיפור הוא מן יום כזה 
שמכוון לחשוב על השורשים והיסודות. אדם יסודו בעפר וסופו לעפר, אומרים הפסוק והפיוט. 

מה המהות של בין לבין? מה תפקידנו פה, בחיבור שבין שמיים וארץ? 

ְך ִנְבֵראת  ה ְוַאַחר ּכָ ִחּלָ ַמִים ִנְבְראוּ ּתְ ָ אי אֹוְמִרים ַהּשׁ ּמַ ית ׁשַ ל, ּבֵ אי וֵּבית ִהּלֵ ּמַ ית ׁשַ ּבֵ

ַמִים. ֵאּלוּ ְמִביִאין  ָ ְך ַהּשׁ ה ְוַאַחר ּכָ ִחּלָ ָהָאֶרץ. וֵּבית ִהּלֵל אֹוְמִרים ָהָאֶרץ ִנְבֵראת ּתְ

ַטַעם ְלִדְבֵריֶהם, ְוֵאּלוּ ְמִביִאין ַטַעם ְלִדְבֵריֶהם. 

ְך ָהָאֶרץ,  ה ְוַאַחר ּכָ ִחּלָ ַמִים ִנְבְראוּ ּתְ ָ ִאיּנוּן ָאְמִרין ַהּשׁ אי ּדְ ּמַ ֵבית ׁשַ יהֹון ּדְ ְעּתֵ ַעל ּדַ

דֹוׁש  ְך ָאַמר ַהּקָ ּלֹו, ּכָ ה ִאיִפיפֹוִרין ׁשֶ אֹו ָעשָׂ ֲעשָׂ ֶ א, וִּמּשׁ ּסֵ ה לֹו ּכִ ָעשָׂ ל ְלֶמֶלְך ׁשֶ ָמׁשָ

ְסִאי ְוָהָאֶרץ ֲהדֹם ַרְגָלי וגו'. ַמִים ּכִ ָ רוְּך הוּא )ישעיה סו, א(: ַהּשׁ ּבָ

ַמִים,  ָ ְך ַהּשׁ ה ְוַאַחר ּכָ ִחּלָ ִאיּנוּן ָאְמִרין ָהָאֶרץ ִנְבֵראת ּתְ ל ּדְ ֵבית ִהּלֵ יהֹון ּדְ ְעּתֵ  ְוַעל ּדַ

ְך  ָנה ֶאת ָהֶעְליֹוִנים, ּכָ ְך ּבָ ְחּתֹוִנים ַאַחר ּכָ ָנה ֶאת ַהּתַ ּבָ ֶ ָלִטין, ִמּשׁ ָנה ּפָ ּבָ ל ְלֶמֶלְך ׁשֶ ָמׁשָ

ָמִים. יֹום ֲעשֹׂות ה' ֱאלִֹהים ֶאֶרץ ְוׁשָ )בראשית ב, ד(: ּבְ

בראשית רבה, א', ט"ו

◆  ◆  ◆

מה המשל של בית שמאי שמצדיק את עמדתם, שקודם נבראו השמיים? למה משולים השמים,  ◆
ולמה הארץ? מה נמצא במרכז, על פי הדימוי?

בית פרת
מדרשה ישראלית


