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"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
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מה המשל של בית הלל, שעל פיו קודם נבראה הארץ? איך המשל הזה משרת את עמדתם? איך  ◆
הם תופסים את העולם? 

ין ְקָרא ְמַסיֵַּע ְלֵבית ִהּלֵל )תהלים קב, כו(: ְלָפִנים  ר ִאיָלִעי, ַאף ּדֵ י ְיהוָּדה ּבַ ָאַמר ַרּבִ

ָמִים.  ה ָיֶדיָך ׁשָ ְך )תהלים קב, כו(: וַּמֲעשֵׂ , ְוַאַחר ּכָ ָהָאֶרץ ָיַסְדּתָ

ִקין  ל ְמַסּלְ ית ִהּלֵ ם ּבֵ ָ אי, ִמּשׁ ּמַ ְקָרא ְמַסיֵַּע ְלֵבית ׁשַ ַהּמִ קֹום ׁשֶ י ָחִנין ִמּמָ ָאַמר ַרּבִ

ם ֲחָכִמים ָאַמר,  ׁשֵ י יֹוָחָנן ּבְ ָבר ָהְיָתה, ַרּבִ אֹותֹו. )בראשית א, ב(: ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה, ּכְ

ְכלוּל, ָהָאֶרץ ָקְדָמה.  ִ ַמִים ָקְדמוּ, ְוַלּשׁ ִריָאה ׁשָ ַלּבְ

ּנֱֶאַמר )בראשית  ַמִים ָקְדמוּ, ׁשֶ ָ ִריָאה ַהּשׁ ְנחוָּמא ֲאָנא ַאְמֵרי ַטְעָמא, ַלּבְ י ּתַ ָאַמר ַרּבִ

ּנֱֶאַמר )בראשית ב, ד(:  ְכלוּל ָהָאֶרץ ָקְדָמה, ׁשֶ ִ ָרא ֱאלִֹקים, ְוַלּשׁ ית ּבָ ֵראׁשִ א, א(: ּבְ

ָמִים.  יֹום ֲעשֹׂות ה' ֱאלִֹהים ֶאֶרץ ְוׁשָ ּבְ

◆  ◆  ◆

איזה פתרון מציע ר' תנחומא למחלוקת?  ◆

ין ְקָרא ְמַסיֵַּע ְלֵבית ִהּלֵל )תהלים קב, כו(: ְלָפִנים  ר ִאיָלִעי, ַאף ּדֵ י ְיהוָּדה ּבַ ָאַמר ַרּבִ

ָמִים.  ה ָיֶדיָך ׁשָ ְך )תהלים קב, כו(: וַּמֲעשֵׂ , ְוַאַחר ּכָ ָהָאֶרץ ָיַסְדּתָ

ִקין  ל ְמַסּלְ ית ִהּלֵ ם ּבֵ ָ אי, ִמּשׁ ּמַ ְקָרא ְמַסיֵַּע ְלֵבית ׁשַ ַהּמִ קֹום ׁשֶ י ָחִנין ִמּמָ ָאַמר ַרּבִ

ם ֲחָכִמים ָאַמר,  ׁשֵ י יֹוָחָנן ּבְ ָבר ָהְיָתה, ַרּבִ אֹותֹו. )בראשית א, ב(: ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה, ּכְ

ְכלוּל, ָהָאֶרץ ָקְדָמה.  ִ ַמִים ָקְדמוּ, ְוַלּשׁ ִריָאה ׁשָ ַלּבְ

ּנֱֶאַמר )בראשית  ַמִים ָקְדמוּ, ׁשֶ ָ ִריָאה ַהּשׁ ְנחוָּמא ֲאָנא ַאְמֵרי ַטְעָמא, ַלּבְ י ּתַ ָאַמר ַרּבִ

ּנֱֶאַמר )בראשית ב, ד(:  ְכלוּל ָהָאֶרץ ָקְדָמה, ׁשֶ ִ ָרא ֱאלִֹקים, ְוַלּשׁ ית ּבָ ֵראׁשִ א, א(: ּבְ

ָמִים.  יֹום ֲעשֹׂות ה' ֱאלִֹהים ֶאֶרץ ְוׁשָ ּבְ

◆  ◆  ◆

"שנינו שקולים במאזניים / בין הארץ לשמים": כיצד פותרים את המחלוקת ר' שמעון ובנו, ר'  ◆
אלעזר? האם אתם מבינים את ההצעה שלהם כפשרה, בה צריך לוותר על משהו - או כסינתזה, 

משהו חדש שנוצר מתוך השניים הקודמים? ומה לגבי ר' תנחומא?

אילו עוד דברים שקולים מעלה ר' אלעזר בן רבי שמעון? אבות האומה, משה ואהרון, כלב  ◆
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ויהושע, אם ואב. האם יש קשר בין הדוגמאות הללו? האם תוכלו למצוא הקבלות בין הדוגמאות 
לבין ארץ ושמים? 

שימו לב שהאדם אינו מוזכר כלל. איפה הייתם מכניסים אותו במחלוקת ובסינתזה, ולמה? 

החיבור של "עפר מן האדמה" ו"נשמת חיים": מחשבה על התרבות 

ביאליק לוקח את המחלוקת הזו של ארץ ושמים, לטריטוריה של האדם, אל התרבות האנושית.

מתוך נסיונות ויסורין קשים ומרים, מתוך מפח-נפש ותקוות נכזבות, מתוך כל 

הקיתונות, שנשפכו על פנינו פעמים אין מספר, נקנתה לנו לאט לאט ההכרה 

הברורה, כי בלי בית-מולדת ממשי ובלי רשות היחיד לאומית, שהיא כולה לנו, 

אין חיינו חיים כלל, לא בחומר ולא ברוח. בלי א"י, ארץ פשוטה כמשמעה, 

אין כל תוחלת וכל תקוה לתקומתו של ישראל בשום מקום ובשום זמן. עצם 

מושגינו על דבר הקיום החמרי והרוחני של האומה, אף הם נשתנו עלינו בינתים 

תכלית שנוי. אין אנו גורסים כלל חלוקה ופרוד זה בין חומר לרוח, כמו שאין 

אנו גורסים אותו בין יהודי לאדם. פוסקים אנו עכשיו הלכה לא כבית שמאי, 

שהשמים נבראו תחילה, ולא כבית הלל, שהארץ נבראה תחילה, אלא כחכמים, 

ששניהם כאחד ובמאמר אחד נבראו, ואין לזה מציאות וקיום בל זה. בהכרתה 

של האומה תפס בינתים המושג “תרבות” במשמעו המקיף והאנושי את מקומו 

של המושג התיאולוגי “תורה”. באנו לידי הכרה, כי כל עם שהוא רוצה בקיום, 

שאין בו בושה וכלימה, מחויב ליצור תרבות, לא להשתמש בה בלבד, אלא ליצור 

אותה, ליצור ממש בידי עצמו בכלים ובחומר משלו ובחותמת שלו.

מתוך: נאום ביאליק לפתיחת האוניברסיטה העברית, 1925, פרויקט בן יהודה

ביאליק מצטט את המדרש שלנו במהלך הנאום שהוא נושא דווקא בפתיחת האוניברסיטה 
העברית. איך הוא מבין את המחלוקת של הלל ושמאי - על מה בעצם מתקיימת המחלוקת, וכיצד 

דעתם של חכמים לא רק מיישבת אותה, אלא בעצם מעלה אותה )סינתזה(?

ביאליק עוסק בתרבות. הוא מציע את השילוב של ארץ ושמים כשילוב הכרחי, חומר ורוח, ארץ 
פיזית עם נשמת אומה יוצרים יחד תרבות, יוצרים יחד עם. בויכוח שבין שמים נבראו תחילה 
וארץ נבראה תחילה, הוא מכניס משהו שהוא מבין כשילוב של שמים וארץ, תרבות אנושית.

האם יש עוד מושגים שהייתם יכולים להכניס כאן, שדורשים את השילוב הזה?  ◆
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ביאליק רואה באדם ובתרבות שילוב של חומר ורוח שמרימים את האנושיות לדרגה גבוהה יותר. 

בפיוט המוכר מראש השנה ויום כיפור - ונתנה תוקף - יש הנגדה בין האדם ובין אלוהים. האדם 
משול לעפר, ואילו על אלוהים נאמר "אין קץ לאורך ימיך". רגע לפני החלק הזה, נראה שיש לנו 

אפשרות לצאת מגורלנו לשוב אל עפר:

ּפּור ֵיָחֵתמּון ֵתבּון ּוְביֹום צֹום ּכִ ָנה ִיּכָ ָ רֹאׁש ַהּשׁ ּבְ

ֵראּון ה ִיּבָ ה ַיַעְברּון ְוַכּמָ ּמָ ּכַ

ִמי ִיְחֶיה ּוִמי ָימּות

ִקּצֹו... ִמי ְבִקּצֹו ּוִמי לֹא ּבְ

ה ּוְצָדָקה ּוְתׁשּוָבה ּוְתִפּלָ

ֵזָרה ַמֲעִביִרין ֶאת רַֹע ַהּגְ

אבל אחרי כן מופיע החלק הבא:

ָאָדם ְיסֹודֹו ֵמָעָפר,

ְוסֹופֹו ֶלָעָפר

ַנְפׁשֹו ָיִביא ַלְחמֹו ְבּ

ר ָבּ ְשׁ ֶחֶרס ַהִנּ ָמׁשּול ְכּ

ָחִציר ָיֵבׁש ּוְכִציץ נֹוֵבל ְכּ

ָלה ֵצל עֹוֵבר ּוְכָעָנן ָכּ ְכּ

ֶבת ּוְכָאָבק ּפֹוֵרַח ּוְכרּוַח נֹוָשׁ

ְוַכֲחלום ָיעּוף.

◆  ◆  ◆

מה מטרת החלק הזה של הפיוט? האם הוא מסתכם באפסות האדם? אם כן, מה משמעות  ◆
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התשובה? למה יש צורך להזכיר לאדם את מקומו, כעפר? האם יש לו בכלל מקום, בין ארץ 
לשמים?

שיר של דוריאן לקס, משוררת אמריקאית, בתרגום מיה טבת דיין נותן זווית נוספת לפסקה הזו:

איך שלא יהיה 

ִקים ִאם ֲאַנְחנוּ ִמְתַרּסְ

ִרים ִלְרִסיִסים ּבָ ֲאַנְחנוּ ִנׁשְ

מֹו ּכֹוָכִבים ּכְ

ִצים ְלַנְצֵנץ ִמְתַנּפְ

ְלָכל ָהֲעָבִרים

ים, ל ַהֵמַמּדִ ֶרְך ּכָ ּדֶ

ִנים, י ׁשָ ִמְלַיאְרּדֵ

ֵמָאז וְּלעֹוָלם.

 

ֶלת ֲאִני לֹא ִמְתַאּבֶ

ַעל ָהָאָדם, עֹוד לֹא.

הוּ עֹוד עֹוַמד ֶ ַמּשׁ

ּ נו ּלָ ָבבֹות ׁשֶ ִלְקרֹות, ַהּלְ

ִמְכֵרה ָזָהב

עֹוד לֹא ֶנְחַקר, ׁשֶ

ה ָים לֹא ְמֻמּפֶ

 

יֵּם. ֱאֶמת ִמְסּתַ ָבר לֹא ּבֶ ּדָ

ּ אנו ִאם ֵמָעָפר ּבָ

ְוֶאל ָאָבק ָנׁשוּב

ֵחל ּתַ ֲהֵרי נוַּכל ְלִהׁשְ

ְחּפֹץ. ּנַ ּנָה ׁשֶ ְלָכל ּפִ

 

ְיכֹולֹוֵתינוּ

ּלוּ ֲעַדִין, לֹא ִהְתּגַ

ו, ָבר ַעְכׁשָ ֶלת אֹוָתנוּ ּכְ ַוֲאִני ְמַהּלֶ

ֵמרֹאׁש.

◆  ◆  ◆

מה השילוב של ארץ ושמים שמציעה דוריאן לקס? האם תוכלו לראות תרבות אנושית בתוך  ◆
זה?

נחזור למדרש הפותח כדי לסיים. הלל ושמאי מתווכחים על מהו הדבר היסודי יותר - ארץ או 
שמים, ומה המשמעות של כל אחד מהם. הסינתזה המוצעת, בה שניהם חשובים ושקולים זה 

כנגד זה, גורמת לנו לחשוב מהו בעצם השילוב הזה. ביאליק מציע את התרבות - שילוב של חומר 
ורוח. הפיוט ונתנה תוקף מושך את השטיח מתחת למשמעות האדם בעולם, אך בעזרת הדימוי 

של עפר, המשוררת דוריאן לקס מאפשרת זווית חדשה ובעצם מחזירה אותנו לשאלה של שילוב 
ארץ ושמים, בה העפר הופך לכוכבי שמיים.


