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לפי רש"י, למה אלוהים לא מוריד גשם? הוא לא יודע שצריך )"אין מכיר בטובתם"(. מי יודע? אדם! 
עכשיו תחשבו: 

 לפי רש"י, למה העולם הכי מחכה כדי להתחיל לצמוח?  ◆
 מה זה אומר על הגשם, שהאדם צריך להתפלל כדי שיירד? תחשבו על איזה סוג דברים אנחנו מתפללים,  ◆

זאת אומרת מקווים שיקרו?

מה זה "שקולין"? )תחשבו על שיר ילדים שאתם מכירים שיש בו את המילה הזו(. ]המילה "שקולין" היא  ◆
בעברית של תקופת התנאים, לפני 2000 שנה. ן סופית אצלם היא ם שלנו. אז שקולין = שקולים.[ 

מה זה אומר, שארץ, אדם ומטר הם "שקולים"? ◆
איך אתם חושבים וחושבות שהוא לומד את זה מהפסוקים שקראנו? ◆
מי המרכז של העולם לפי המדרש הזה? האם יש מרכז אחד? ◆

הצעה למשחק משותף:
 על כמה מילים בנות 3 מילים את/ה יכול/ה לחשבו ב 3 דקות? ◆

 מדרש – בואו נראה מה חשבו אחרים על הפסוקים האלה: 
)מדרש זה עוד דרך לקרוא את הפסוקים, בה בעצם אנחנו חושבים שהפסוקים עצמם לא סיפרו לנו הכל והשאירו 
"חורים". חז"ל, חכמינו זכרונם לברכה, שחיו לפני 2000 שנה, מראים לנו מה חסר בפסוקים וממלאים את החורים 

האלה בסיפורים ורעיונות.(

ר' שמעון בר יוחאי, שחי לפני 2000 שנה, כתב הרבה מאוד על התורה. הוא מספר מה הוא רואה בפסוקים האלה 
ומה הוא ור' לוי החבר שלו לומדים מזה. 

נסיים את החלק הזה: "תולדות השמים והארץ" מתחילים בשדה שממתין למטר שירד מהשמים, ולאדם שיעבוד 
באדמה. זו בחירה מעניינת, ככה לספר את ההתחלה של "השמים" ו"הארץ". ממש כאילו יש משהו בשמים )מטר( 
ומשהו בארץ )אדם(, שמחכים שנתחיל כבר. הגשם מגיע ממקום לא מוכר לנו, מהשמים. יש בו משהו מסתורי. 

רש"י מוסיף לנו, שהגשם תלוי באלוהים כמו שכתוב בפסוקים, אבל אלוהים מחכה לאדם שיזכיר לו שצריך גשם. 

אדם, אדמה ומטר הם משולש: הגשם הוא דבר שהאדמה צריכה, אבל הוא לא מובן מאליו ולא בטוח שהוא יבוא. 
צריך לבקש אותו, האדם צריך לחשוב עליו, ולהעריך אותו.

האם יש בחיים שלך משהו שהוא מצד אחד רגיל, אבל גם מסתורי ולא מובן מאליו, בעצם? 

ֶזה, ְוֵאּלּו ֵהן: ֶאֶרץ, ְוָאָדם, ּוָמָטר.  קּוִלין ֶזה ּכָ ה ְדָבִרים ׁשְ לׁשָ ן יֹוָחאי, ׁשְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ

ֵניֶהם ֵאין  ִאם ֵאין ֶאֶרץ ֵאין ָמָטר, ְוִאם ֵאין ָמָטר ֵאין ֶאֶרץ, ְוִאם ֵאין ׁשְ ְדָך ׁשֶ לׁש אֹוִתּיֹות, ְלַלּמֶ ן ִמּשָׁ ּתָ ָלׁשְ א ּוׁשְ ר ִחּיָ י ֵלִוי ּבַ ָאַמר ַרּבִ

ָאָדם.

) בראשית רבה י"ג, ג'(

 ◆   ◆    ◆

 ◆   ◆    ◆


