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חוקרים רבים במשך דורות חיפשו סימנים ובדל של
שרידים שנותרו מהנס הענק שהתחולל בים סוף – "נס
קריעת ים סוף" ,אולי היו כאלו שקיוו למצוא גם שרידים
מ"ביזת הים" ...אמנם איש מהם לא ידע להסביר ,כיצד
יתכן כי צבאו אדיר המימדים של פרעה יעלם במים
ולא יוותרו מכך שום שרידים?! והנה לאחרונה נתגלו
ממצאים ועובדות מדהימות ומצמררות בנושא זה...
אחד מהחוקרים הידועים בנושא בשם
רון ואייט צלל בשנת  1978באזור שלפי
הנראה לקמן התרחשה בו חציית ים
סוף ,כלומר בחלק הדרומי "של חוף
נואיבה" .למרבה ההפתעה הוא מצא
בקרקעית הים עצמות רבות ,גולגלות
ועצמות גדולות ,הללו נבדקו במכונים
רפואיים באירופה ואושרו כמתאימים
לתקופה המדוברת .כמו כן הוא מצא
שם חלקי מרכבות שהיו כבר מכוסים בשכבת אלמוגים,
ונדרש טיפול זהיר בהם כדי לראות אותם ,אך עם
זאת האלמוגים סייעו כנראה לשימורם כל השנים.
בקרקעית הים נמצאו גלגלים בעלי  6 ,4ו 8-חישורים
)הזרועות המרכיבות את החלק הפנימי של הגלגל(.
רון הוציא מהמים ציר מרכבה שאליו היו מחוברים 8
חישורים של גלגל ,והביא אותו לבדיקה בקהיר אצל
נאסיף מוחמד חסן  -מנהל העתיקות .נאסיף מוחמד
חסן בדק את חלק המרכבה ומייד הודיע שמדובר
בממצא מהשושלת ה 18-של מצרים העתיקה ,שידועה
כתקופת שיעבוד עם ישראל במצרים.
במסעו השני ב 1988-מצא רון במקום גלגלי זהב אשר

ידיעה שפורסמה באתר ynet
) (24/3/11חשפה את המקום
המפתיע ביותר בעולם שבו לומדים
גמרא :הרחק מבני ברק ,הרחק
מריכוזים יהודיים ,ואפילו ללא קשר
לבתי חב"ד הפזורים ברחבי העולם.
דווקא בקוריאה הדרומית לומדים
תלמוד ,ולא רק התלמידים בבתי הספר אלא גם הוריהם .מסתבר
שכמעט בכל בית במדינה ,שבה חיים כ 49-מיליון בני אדם ,רובם
מאמינים בבודהיזם ובנצרות ,ניתן למצוא ספרי גמרא מתורגמים
לשפת המקום.
שגריר דרום קוריאה בישראל ,יאנג סאם מה ,התארח בתוכנית
"תרבות היום" בערוץ  ,1וסיפר" :היינו סקרנים מאוד לגבי
ההישגים האקדמיים הגבוהים של היהודים .ליהודים יש אחוז
גבוה של זוכי פרס נובל בכל התחומים :בספרות ,במדעים
ובכלכלה .זה הישג מדהים .ניסינו להבין מהו הסוד של העם
היהודי? כיצד הם ,יותר מעמים אחרים ,מצליחים להגיע לכאלה
הישגים מרשימים? איך זה שיהודים הם כל כך גאונים? המסקנה
שהגענו אליה היא שאחד מהסודות שלכם זה לימוד התלמוד.
יהודים לומדים תלמוד מגיל צעיר ,וזה מסייע להם ,לדעתנו,
¸£²¶ª

¸£²¶ª

¢ª§ª§ª
¸ ¢®¥¦®i

¬¶¯¸ª
¯¥¬´¢¬§ª
¸¥ª´¢ª£

¶¢¶·¨£

נשארו כמעט מושלמים ,מכיוון שקשה לאלמוגים
להיצמד לזהב ,ולכן הם לא ניזוקו כמעט במעמקי
הים ...ההסבר לכך שגלגלי המרכבות המלחמתיות
של המצרים היו עשויות מזהב ,יתבאר על פי דברי
המדרש שהמצרים ברודפם אחר בני ישראל קישטו
את מרכבותיהם בזהב וביהלומים ,וכך הם מצאו את
מקומם על קרקעית הים.

גלגלים שנצמאו בים סוף
בדצמבר  1998החוקרים ביל פריי ורון וואייט עם עוד
 8אנשים נסעו ל"נואיבה" לצלילה נוספת במקום בו
רון וואייט גילה בעבר את הממצאים .ביל פריי ועוד
חוקר צללו ודי מהר גילו ציר של מרכבה מבצבץ כ60-
ס"מ מתוך החול ,כשאליו מחוברים עדיין ,גלגל עם
 6חישורים ,כשהכל כמובן כבר מכוסה באלמוגים.
כדי לוודא שאכן מדובר בחלקי מרכבות ולא בסתם
אלמוגים יפים ,הם השתמשו בגלאי מתכות שנתן
קריאה חיובית לכל החלקים ,מה שגילה שמתחת
לאלמוגים יש חלקים עשויים מתכת .כמה צוללנים
אחרים שהיו איתם ,מצאו עוד גלגלים ואף תאים של
מרכבות ,אך מה שיותר הדהים אותם היה מציאת עצם

לפתח יכולות גבוהות .ההבנה הזו הביאה אותנו למסקנה שגם
אצלנו צריך ללמד ילדים תלמוד .אנחנו מאמינים שאם נלמד את
ילדינו תלמוד  -נוכל גם אנחנו להיות גאונים .וזה מה שעומד
מאחורי ההחלטה להכניס את הספר הזה כמעט לכל בית
בקוריאה הדרומית".
מסתבר שלא מדובר בתופעה חדשה בדרום קוריאה ,שכן יאנג
מספר כי כבר בילדותו הוא למד תלמוד" .זה נחשב ללימוד
מאוד משמעותי" ,הוא מספר" .התוצאה היא שיש יותר קוריאנים
שמחזיקים בביתם תלמוד ,מאשר יהודים בישראל .לי ,למשל,
יש שני סטים של תלמוד :את האחד קנתה לי אשתי ,ואת השני
קיבלתי מתנה מחמותי".
הקוריאנים מחבבים את התלמוד לא רק כי הם רואים בו מקדם
גאונות ,אלא משום שמצאו בו ערכים הקרובים לליבם" .במסורת
היהודית יש חשיבות לערכי המשפחה" ,מסביר השגריר הדרום-
קוריאני" .רואים את זה גם היום ,במנהג שלכם להתכנס בכל יום
שישי לארוחה משפחתית .גם בארצי המשפחה מאוד חשובה.
היחס למבוגר ,הכבוד וההערכה שיש ביהדות לזקנים ,מקבילים
להערכה הגבוה שזוכים לה המבוגרים בארצי .דבר נוסף ומאוד
משמעותי זה היחס לחינוך .במסורת היהודית יש חובה ללמד
את הילדים ,ומקדישים לזה המון תשומת לב .גם אצל ההורים

הירך של אדם ,וכמו כן ערמות של עצמות אדם ,חלקן
מפוזרות וחלקן מקובצות בתוך אלמוגים.
ב-מאי  2000נערכו צלילות מחקר על ידי קבוצות
חוקרים שונות בראשותו של מארק קראסברג
מנורווגיה ,ובין הצוללים היו חוקרים ידועים כמו :רוס
פטרסון מאוסטרליה ,ויוקה פונטן משבדיה ,מייקל
רדמן ,אהרון סן מבריטניה ,ותור לארסן מנורווגיה.
למרבה שמחתם בדיוק היה באזור
ד"ר לנרט מולאר כשברשותו הייתה
מצלמה תת-ימית משוכללת עם שלט
רחוק והוא הצטרף אליהם .הם שטו
עם סירתם לכיוון ערב הסעודית )העבר
השני של מקום חציית ים סוף( הם
הצליחו לעבור את הסימון של חצי
הדרך מחוף נואיבה לערב הסעודית ,הם
צללו עם "אקסקליבר  - "1000מכשיר
שמאפשר לגלות מתכות אפילו  2מטר לתוך קרקעית
הים .בצלילה אחת בעומק  28מטר ,התגלו שרידים
מכוסים אלמוגים בצורת גלגל ,בדיוק בגודל של גלגלי
מרכבה ,וניתן היה לראות בברור את ציר המרכבה
וששת החישורים של הגלגל ,ובבדיקת הגלגל התגלתה
קריאה חיובית במגלה המתכות .כמו כן התגלו עוד
המון חלקי מתכות מכוסים באלמוגים.
אין ספק ,שהממצאים הנ"ל שנתגלו בתוך ים סוף,
מכריזים בקול גדול את שהתרחש בתוך הים ,במעמד
"מ ְר ְּכבֹת ּ ַפ ְרעֹה וְ ֵחילוֹ י ָָרה
הנורא של קריעת ים סוףַ ,
בַ ּיָם ו ִּמבְ ַחר ׁ ָשלִ ׁ ָשיו ֻט ְ ּבע ּו בְ יַם
סוּף".
המשך בעמ' 2

הקוריאנים עומד חינוך הילדים בראש סדר העדיפויות .אני חושב
שהדמיון הזה הוביל לכך שהיום אפשר לראות בארצות הברית
מהגרים קוריאנים שהולכים בעקבות היהודים ,ומצליחים באותם
תחומים שיהודים מצליחים בהם".
הדברים מהווים המשך למה שפורסם באתר "ככר השבת" יומיים
קודם לכן ב :22/3/11-במהלך כנס צבאי שנערך היום סיפר מפקד
חיל האוויר עידו נחושתן שבאחרונה הוא אירח את נספח קוריאה
בישראל" .הנספח שאל אותי :כמה אחוזים מהנוער בישראל
לומד בתלמוד?" ,סיפר נחושתן" .עניתי לו שיש הלומדים ,אבל
לא מדובר באחוז גבוה .הנספח סיפר לי שבכל בית בקוריאה יש
תלמוד מתורגם וכל אמא קוריאנית מחנכת לאורו ,משום שהם
רואים ומקנאים בהצלחה של היהודים וכנראה שזה המתכון
לחכמת היהודים".
לפני חודשיים ,בביקור שערך נשיא המדינה שמעון פרס בעיר
החרדית אלעד ,הוא סיפר" :בסין הקימו בשנים האחרונות מרכזים
מיוחדים ללימוד התלמוד .הסינים חושבים שהעם היהודי  -הוא
החכם בעולם .לדעתם ,התלמוד זה מקור החכמה היהודית" .הוא
המשיך ואמר" :כמו שיש מכון כושר גשמי ,כך יש מכון כושר
רוחני  -לימוד התורה .האברכים צלולים ,הנה ,תסתכלו על הרב
עובדיה יוסף והרב אלישיב .הם בגיל המאה ,צלולים ומנהיגים".
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המשך מעמ' 1
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מיליוני בני אדם ,כולל צאנם ורכושם הרב) .התורה
מציינת כי רק הגברים בלבד שיצאו ממצריים היו 600
אלף ,הוסף עליהם את הנשים והילדים ,ותגיע למליוני
בני אדם .ומבואר בחז"ל שכל אחד מהם נשא עמו
עשרות חמורים ובהמות משא(.
 .3האתר המדובר יכול לשמש כנקודת "ירידה למים"
לשנים עשר השבטים זה בצד זה ,שהרי על פי דברי
חז"ל ,בני ישראל ירדו לים לרוחב ,זה ליד זה ,ולא בטור
ארוך.
סקירה מדוקדקת לאורך חופי ים סוף מעלה רק מועמד
אחד העונה על התנאים הנ"ל ושמו "חוף נואיבה" .החוף
שוכן בזרועו הימנית של "ים סוף" ,לקראת קצהו הצפוני.
הוא משתרע על שטח נרחב במיוחד ,אשר בני ישראל
יכלו בנקל לחנות בו לרוחב עם כל צאנם ורכושם .כמו
כן ,ממש צמוד לחוף מצוי הוואדי היחיד בסביבה העונה
לתיאורי התורה הנ"ל ,ושמו "וואדי ואטיר" .הוא מוביל
ממדבר ים סוף ועד לחוף הים ,הרים גבוהים סוגרים על
הוואדי משתי קצותיו ,ובצד דרום ההרים ממש פוגשים
במימי ים סוף) .ראה תמונה מצורפת של וואדי ואטיר(.

נוסיף ונאמר ,כי חוקרי המקרא נחלקו בדעתם לגבי
המיקום המדויק של התרחשות "נס קריעת ים סוף".
הדעה הרווחת בקרב חוקרי המקרא 1הינה כי נס "קריעת
ים סוף" התרחש בראש הזרוע השמאלית של ים סוף,
)קרוב ל"תעלת סואץ"( .שהרי ים סוף מתפצל בקצהו
הצפוני לשני מפרצים הנראים כעין  2זרועות :זרוע ימנית,
אותו מפרץ אשר אילת נמצאת בקצה הצפונית שלו,
ו"ערב הסעודית" שוכנת בעברו המזרחי .וזרוע שמאלית,
המכונה "מפרץ סואץ" ,כאשר בין שתי זרועות אלו נמצא
"חצי האי סיני") .ראה במפה המצורפת( .ישנם גם דעות
נוספות .2ואילו לדעת החוקרים שגילו את השרידים
מנס קריעת ים סוף הנ"ל ,הנס התרחש דווקא במקום
בו נמצאו השרידים ,שזה בקצהו הצפוני של הזרוע
הימנית של ים סוף ,ב"חוף נואיבה" .אף שקשה לקבוע
מסמרות בקביעה חד משמעית שאכן הצדק עמם ,מכל
מקום ,אין זה גורע מאמיתות ועוצמת התגליות שנתגלו
"באיזור" הנס ,אף אם נאמר שלא נתגלו בדיוק במקום
הנס) .ההסבר לכך ראה בהערה.(3
השיטה הגורסת כי קריעת ים סוף התרחשה ב"חוף
נואיבה" שאבה את שיטתה מהפסוקים וממדרשי חז"ל
הבאים )מלבד העובדה שהשרידים נתגלו בדיוק במקום
«§¡£¬°¢£¶´¬¢
הזה( :בתורה מתואר סדר מסע בני ישראל ממקום
המקום מתיישב בצורה מדויקת עם האמור בספר ילקוט
מגוריהם במצרים – "ארץ גושן" עד לים סוף .ביום
מעם לועז 10המתאר את שהיה עם הגעת בני ישראל לחוף
הראשון לצאתם ממצריים נסעו בני ישראל מרעמסס
הים" :כי לחזור לצד דרום אי אפשר שכן שם נמצא הע"ז
לסוכות .4ביום השני הם נסעו מסוכות ל"איתם אשר
של בעל צפון .ולצד צפון אי אפשר כי שם יש המצודה
בקצה המדבר" .5וביום השלישי התורה מספרת
המלאה חיילים מצריים ,ואי אפשר לעבור על ידיהם.
שהקב"ה ציוה למשה רבינו לשוב על עקבותיו" :דַּ ֵ ּבר ֶאל
לצד מזרח  -הים .ולאחור נמצא פרעה וחילו ."....ואכן,
ְ ּבנֵ י ִי ְׂש ָר ֵאל וְ י ׁ ָֻשב ּו ]יחזרו לכיוון המצרים[ וְ י ֲַחנ ּו לִ פְ נֵ י ּ ִפי
בקצהו הצפוני של "חוף נואיבה" ניצב מבצר של הצבא
"וואדי ואטי" המוביל לחוף נואיבה
ַה ִחירֹתּ ֵ ,בין ִמגְ דּ ֹל וּבֵ ין ַה ּיָם ,לִ פְ נֵ י ַ ּב ַעל צְ פֹן ,נִ כְ חוֹ ַת ֲחנ ּו ַעל
המצרי עד היום ,אשר עובר שיחזור.
ַה ּיָם :וְ ָא ַמר ּ ַפ ְרעֹה לִ בְ נֵ י ִי ְׂש ָר ֵאל ]כדי להטעות
את פרעה ,וכדי שיאמר על בני ישראל[,
יש להוסיף על דברי ה"מעם לועז" ,כי ישנה
נְ בֻ כִ ים ֵהם ָ ּב ָא ֶרץ ]כלואים הם במדבר ותועים
עוד סיבה שבני ישראל לא יכלו לברוח לצד
דרום
6
בדרך[ ָסגַ ר ֲעלֵ ֶיהם ַה ִּמ ְד ָ ּבר"
דרום ,סיבה זו מזכיר יוספוס פלאביוס בספרו
"קדמוניות היהודים" )ספר שני " :(3-15שכן
את המקום הנזכר בפסוק בשם "פי החירות"
היה שם רכס הרים בלתי עביר שמנע את
מפרש רש"י" :הם שני סלעים גבוהים
בריחתם" .כלומר ,משום שבקצהו הדרומי
וזקופים ,והגיא שביניהם קרוי פי הסלעים".
של החוף ההרים מתחברים ונושקים למימי
)בלשוננו :וואדי( .יוספוס פלאביוס 7מוסיף
ים סוף .ואכן בדרום חוף נואיבה ההרים
לתאר את מקום רדיפת צבא פרעה אחרי
נושקים למימי ים סוף ,כפי שאנו רואים
עם ישראל ,וכך הוא כותב" :הם גם סגרו על
בתמונת הלווין המצורפת של חוף נואיבה.
המעברים בהם הם חשבו שהעברים עשויים
לברוח ,ולירות עליהם בין המצוק הלא נגיש
סימן נוסף המרמז על חוף נואיבה כמקום
צפון
והים ...ולכן הם לחצו את העברים עם הצבא
חציית בנ"י את ים סוף ,נתגלה לפני
תמונת לווין של חוף נואיבה
שלהם במקום בו רכס ההרים נסגר על ידי
כשלושים שנה ,בשנת תשל"ח ,1978-כאשר
הים."...
התגלו  2עמודי גרניט תואמים משני צידי "מפרץ ים סוף" :האחד התגלה בחוף
משנבחן את המקורות הנ"ל יחד עם שאר הפסוקים ומדרשי חז"ל ,יתברר לנו כי נואיבה) ,באותה תקופה עדיין "חוף נואיבה" הייתה בשטח מדינת ישראל ,והוקם
החוף בו חנו בני ישראל לפני נס "קריעת ים סוף" ,צריך לענות על התנאים הבאים :שם ישוב בשם "נביעות"( ,חלקו היה בתוך המים והכתב שהיה עליו נשחק כמעט
 .1לפני החוף ישנו וואדי המוקף בהרים גבוהים החוסמים כל דרך בריחה .ואותם לחלוטין .כדי לשמר על העמוד העבירו את עמוד הגרניט משם אל מעבר לכביש.
הרים יגיעו עד לחוף הים ,כלשונו של פלאביוס" :במקום בו רכס ההרים נסגר על העמוד הגרניט השני נמצא בצידו השני של מפרץ ים סוף בצד של ערב הסעודית,
על עמוד זה נשארו עדיין כתובות בעברית שכללו את המילים :מצרים ,מתו ,שלמה,
8
ידי הים".
אדום ,פרעה ,משה ,מים ,ושם השם .סביר להניח שעמודים אלו הועמדו במקום
של
ועצום
ענק
קהל
זמנית
בו
להכיל
שיכול
עד
כך
כל
ידיים
רחב
הינו
 .2החוף
11
חציית בני ישראל את ים סוף.
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"דעת מקרא" פרשת בשלח ,ואטלס "דעת מקרא" .מפה שבסוף תנ"ך "סימנים" בהוצאת
פלדהיים.
במפות שבסוף התנ"ך בהוצאת קורן ,ועוד ,מציינים את נס קריעת סוף בחופה הדרומי
של "הים התיכון" הגובל בארץ מצרים .ולדעת המהנדס הרב מאיר קוזניץ") ,מחדש "23
בדיסק שפירסם( ,הנס התרחש בזרוע השביעית של הנילוס ,שנסתם בנתיים ,בשם "הזרוע
הפילוסית" ,שהייתה מחוברת לים התיכון.
יתכן בהחלט שהשרידים מנס קריעת ים סוף יימצאו במרחק מה ממקום התרחשות הנס ,כל
עוד הם באזור האירוע .והסיבה ,מאחר ויתכן והם נסחפו ממקומם על ידי רוחות ,גלי הים,
וכדומה שהתרחשו במשך אלפי השנים שעברו מזמן הנס ועד לימינו .כמו כן ,ידוע ומפורסם
ששינויים גיאוגרפיים כאלו ואחרים מתרחשים במשך השנים) ,למשל ,לדעת החוקרים,
בצונאמי האחרון ,יפן זזה ממקומה יותר מ 2-מטר( ,ולכן יכולים השרידים ממרכבות וחיל
פרעה להימצא בנקודה קצת רחוקה מהיכן שהם נטבעו.
שמות יב ,לז .ועיין רש"י יג ,כ.
שמות יג ,כ .וברש"י שם.
שמות י"ד ,ב-ג .וברש"י שם.
"קדמוניות היהודים" ספר שני פרק .XV
ואפשר שזה נכלל בכוונת הפסוק שפרעה יאמר "נבוכים הם בארץ סגר עליהם המדבר",
מאחר ואין להם לאן לברוח ,שהרי לפניהם מצד מזרח נמצא הים ,ומאחריהם לצד מערב הם
חסומים על ידי ההרים של פי החירות ,וגם מצד דרום נחסמו ע"י ההרים ,וכן על ידי הע"ז
של המצרים בשם "בעל צפון" ,ומצד צפון מצוי המבצר המצרי) ,יתכן שזה כוונת המקרא
"מגדול" מלשון מגדל ומבצר( ,וכמו שנבאר בהמשך .וזה כוונת הפסוק בתיאור כל המקומות
"לפני פי החירות וכו" שזה תיאור המקומות שסוגרים על בנ"י) .עיין רשב"ם על פסוק זה(.

ערוך על פי מאמר בעניין באתר "איילה" ,ועיתון ה"מבשר" מוסף תורני )ט' שבט תשע"א(.
תודתנו נתונה לאדון מקסים סוויסה הי"ו שהמציא לידינו את החומר.
 9שמות יב ,לז.
 10פרשת בשלח פרק ג
 11רבים מקשים על שיטה זו שבנ"י חצו את המפרץ הימני של ים סוף ,אם כן נמצא שהר סיני
מקומו ב"ערב הסעודית" ,שהרי קצהו השני של חוף נואיבה הוא ערב הסעודית ,והרי ידוע
שהר סיני מצוי בחצי האי סיני ולא בערב הסעודית?
והנה ,לדעת רון ואייט ,אבי השיטה הנ"ל ,אכן הר סיני מצוי בערב הסעודית ,היא "מדיין"
בזמן מתן תורה .הוא אף מצא תגליות רבות שם התומכין בשיטתו.
אמנם ,קשה לקבל שיטה זו על פי מקורות היהדות ,שהרי רבינו בחיי כותב על הר סיני שיש
עליו צורת "סנה" )עץ קוצני( ,וככל שנשבור את האבנים שוב נראה צורת סנה .ותגלית זו
נמצאה בהר השוכן בחצי האי סיני?
ולאחר העיון בדברי רבותינו נראה הבנה שונה לחלוטין לגבי הצורה שעברו בני ישראל את ים
סוף .מפרשי התנ"ך והתלמוד כותבים ,שבנ"י נכנסו מצד אחד של ים סוף ,ויצאו מאותו הצד
של ים סוף ,רק בנקודה אחרת ,והם עברו בים סוף בצורת קשת .ולא כמו שחושבים שהם חצו
את הים מצד לצד) .פיהמ"ש לרמב"ם )אבות ה ,ד( .תוספות )ערכין טו,א ,כשם( .שיטמו"ק
בשם הרא"ש )שם אות יג( .אבן עזרא )שמות פרק יד פסוקים יז ,כט( .רד"ק שופטים )יא,
טז( ,תהילים )קלו ,יג( .חזקוני )שמות יד ,כב( .אם כן ,גם אם הם נכנסו ב"חוף נואיבה"
המצוי בחצי האי סיני ,עדיין הם יצאו בחצי האי סיני ,נמצא שגם לשיטה זו עדיין נאמר שהר
סיני שוכן בחצי האי סיני.
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בספרות המדעית מציינים החוקרים כי בעבר חיו
זוחלים גדולים אשר קיבלו את השם "דינוזאורים",
ושאר יצורים ענקיים .והנה ,משהתברר כי אכן חיו
בעבר יצורים כאלה ,וכפי שעולה מעדותם המצטברת
והולכת של מאובנים רבים שנמצאו ,יצאו חוקרים
רבים בהכרזות רעשניות כי הנה נמצאו הוכחות
מדעיות ברורות ל ...הפרכת התנ"ך .וכך ,גם היום עדיין
ישנם רבים הסבורים כי ממצאי הדינוזאורים ושאר
המאובנים שנמצאו ,מוכיחים את תיאורית האבולוציה
ועומדים בסתירה לפרשת הבריאה שבתנ"ך.
]הערת העורך הרב מנשה בן פורת :ההיפך הוא הנכון,
המאובנים שנמצאו הפריכו את תיאורית האבולוציה
מכל וכל .הן מצד זה שנמצאו שלדי דינוזאורים
מורכבים ושלמים לחלוטין ,ולא נמצאו בשום מקום
שלדי דינוזאורים קדומים ומפותחים פחות או
מאוחרים ומפותחים יותר ,המורים על התפתחות של
דינוזאורים ,הדבר מהווה פירכה מוחצת לתאוריית
האבולוציה הגורסת שבעלי החיים נוצרו בהדרגתיות.
והן מצד זה שבעלי החיים העצומים הללו היו
מורכבים ומשוכללים לא פחות מיצורים הקיימים
כיום ,ואולי אף להיפך .למעשה ,מערות האף הענקיות
של טירנוזאורוס-רקס )אחד מהדינוזאורים שנמצא(

הן ככל הנראה מהגדולות והמורכבות ביותר מבין
כל בעלי החיים הקיימים כיום) ,מה שאיפשר לו
להריח ממרחקים גדולים מאוד( .מורכבות זו מפריכה
לחלוטין את תאוריית האבולוצייה הגורסת שבאותו
עידן" ,לפני מאות מליוני שנים" לשיטתם ,הבעלי
חיים עדיין לא היו מפותחים כמו בימינו אנו[.
במאמר שהופיע בגיליון הקודם ,הראנו שהתורה
בעצמה מספרת על בריאת ה"דינוזאורים" ,ואף
ציטטנו מדרשי חז"ל המספרים שחזו בחיות משונות
אלו בזמנם!! ,ברור הדבר איפוא שאין בתגלית
ה"דינוזאורים" משום סתירה לדברי התנ"ך אשר
הוא עצמו מדווח עליהם .יתירה מזו ,אחת מהשאלות
הגדולות אשר נותרו בלתי פתורות במחקר המדעי
היא :מה גרם להיעלמותם של הדינוזאורים לאחר
ששלטו בעולם פרק זמן לא מבוטל? הסברים רבים
הוצעו ,אך הדבר עדיין בגדר חידה .לעומת זאת
ליהדות ישנו הסבר ברור ,והוא :במבול אירע אסון רב
משמעות לאוכלוסיית הזוחלים הללו אשר טבעו במי
המבול יחד עם שאר בעלי החיים .אסון זה היה הגורם
המרכזי להיעלמותם של בעלי חיים ענקיים אלו .שכן
לאחר המבול ,בעוד ששאר בעלי החיים התאוששו
והתרבו במהירות מהפריטים הבודדים ששרדו
בתיבה שבנה נח ,אוכלוסיית חיות הענק התקשתה
להתאושש ,משום שהפריטים הבודדים אשר נותרו
לאחר המבול מהגורים ששרדו בתיבה נרדפו ונטבחו
ברובם על ידי בני האדם שהתרבו וחשו מאוימים
מהם .שלא כבעבר בה חיו זוחלים אלה במרחבי
השדות בלהקות גדולות ,ובני האדם המועטים כמעט
לא באו איתם במגע וגם לא יכלו להם.
חוקרי המדע מקשים :כיצד ניתן לומר שהדינוזאורים
נוצרו רק לפני אלפי שנים ,והעולם קיים רק 5,771
שנה בלבד ,הרי המאובנים מתוארכים כבני מאות
מיליוני שנים ,על פי הרכב החומר שלהם?

תשובת היהדות מדהימה! התורה מתארת את אסון
הטבע הגדול ביותר שהנחית ה' על האנושות ,הלא
הוא אסון המבול במילים הבאותּ ִ :
"ב ׁ ְשנַ ת ׁ ֵש ׁש ֵמאוֹ ת
ׁ ָשנָ ה לְ ַח ּיֵי נ ַֹח ַ ּבח ֶֹד ׁש ַה ׁ ּ ֵשנ ִי ְ ּב ׁ ִשבְ ָעה ָע ָׂשר יוֹ ם לַ ח ֶֹד ׁש
ַ ּב ּיוֹ ם ַה ּז ֶה נִ בְ ְקע ּו ָּכל ַמ ְע ְינֹת ְּתהוֹ ם ַר ָ ּבה וַ ֲא ֻרבּ ֹת ַה ׁ ּ ָש ַמיִם
נִ פְ ָּתחוּ" .ומהו "נבקעו כל מעינות תהום רבה"? הנה
לשון התלמוד" :ברותחין קלקלו בעבירה ,וברותחין
נידונו" .כלומר ,בזמן המבול לא רק גשמי זעף ניתכו
ללא הרף והציפו את העולם ,אלא גם מי מעיינות
תהום רותחים בקעו ממעמקי כדור הארץ ,מלווים
בהתפרצויות געשיות של לבה רותחת .מי רותחים
אלה ,אשר היו רווי תרכובות גופרית ומינרלים
שונים ,יצרו בעצמות בעלי החיים תהליך מהיר
של התאבנות ,וכפי שהתברר במחקרים חדשים
בזמננו כי עצם טרייה שנופלת למעיינות מים עתירי
מינרלים ,מתאבנת בפרק זמן קצר ביותר .עוד הוכח,
כי התפרצויות געשיות מסוגלות אף הן ליצור סוגי
התאבנות מסויימים) ,המחקרים החדשים וגילויי
המדע אודות "התאבנות מהירה" מפורט בהרחבה
בספר "המהפך "2עמוד .(40
ואכן ,כ 150-שנה לפני המחקרים החדשים הללו בני
זמננו ,כתב המלבי"ם ,מגדולי פרשני התנ"ך ,כי רעידות
האדמה וההתפרצויות השונות שליוו את המבול ,יצרו
את מצב העצמות המאובנות ואת שכבות האדמה
השונות שממצאי המאובנים מתגלים בהם .וכאשר
שקעו המים לאחר המבול ונבלעו בפתחי התהום
שבקעו ,נבלעו עימם כמובן גם פגרי בעלי החיים
שמתו .עצמותיהם של אותם בעלי חיים ענקיים אשר
הורתחו במי המבול ונגרפו למעמקי האדמה ,הם הם
שהפכו למה שאנחנו קוראים היום בשם "מאובנים".
מעובד מתוך הספר "המהפך "2להרב זמיר כהן שליט"א
באדיבות המחבר .ניתן להשיג את הספר בערוץ "הידברות"
)אפיק  97ב Yes-וב (Hot-בטלפון 073-2221250
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א .כל הזהיר באכילת מצה כתקונה,
ניצול מכל דברים רעים ,ורמזו על זה
את הפסוק" :כי מכל צרה הצילני".
ראשי תיבות מצה) .סגולות ישראל
מערכת מ אות קג(

ב .אכילת מצה מועילה ממש
לרפואה ,כמו שאמרו בזוהר הקדוש
שנקראת "אוכל של רפואה" .וזוכה
על ידה לאריכות ימים .וכן גורמת
שיברחו שדים ומזיקים ודברים
רעים ,כמו כח סגולת המזוזה) .שם(
ג .מי שיאכל מצה לשמה ובשמחה
רבה ,נכון לבו ובטוח ,שלא יאונה אליו
שום נזק בודאי באותה שנה .וכן תגן
על האדם במשפט ביום ראש השנה,
ותעלה לו שנה טובה ומוצלחת עם
שפע ברכות ורוב נחת) .שם(
ד .כל הזהיר אפילו ממשהו חמץ
בפסח מובטח לו שלא יחטא

¼vº

כל השנה כולה) .האר"י(
ה .המצניע חתיכה קטנה מן האפיקומן
בביתו זו סגולה לשמירה ולפרנסה
טובה .וזו סגולה לילדים ,וסימנך
"וצפונך )מלשון צָ פוּן( תמלא בטנם".
ואכילת אפיקומן – סגולה לרפואה.
והמניחה בארנקו – על ידי זה תשרה
ברכה בכספו ,וסימנך :אפיקומן
בגימטריא פז"ר ,שע"י האפיקומן
יוכל לפזר מתנות לאביונים) .סגולות
נפלאות עמוד נד(" .לפני  10שנים באו
גנבים לביתי ,והיה לי  2קופסאות
של שטרות ותכשיטים ,ובאחת
מהם שמתי חתיכה קטנה ממצת
"האפיקומן" ,וראה זה פלא! הגנבים
לא נגעו בזה ,ובקופסא השנייה שלא
היה "מצת אפיקומן" גנבו ,על אף
שזה היה אחד ליד השני") .מכתב
למערכת משנה שעברה(.
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לרפואה,
לפרנסה,
להצלחה,

למציאת הזיווג,
לזרע של קיימא,
לשלום בית ,וכו'.

הנני בזה להמליץ עבור עמותת "אור עליון" ששמה לה
במטרה להפיץ תורה ויהדות בעם ,והעומד בראשה הרב
הגדול כה"ר מנשה בן פורת שליט"א ,שזוכים לזכות
את הרבים ,ויש להם ג"כ כולל יום שישי בזמן שקשה
לללמוד ,וכן עושים חסד לכל מי שזקוק ,ועורכים
תפילות ובקשות על קברי צדיקים לשלום עם ישראל.
ולכן מצוה גדולה מאוד לעזור להם ככל האפשר
ולזכות הרבים ,וזכות הזאת תעמוד לכם בכל הענינים,
וחיים טובים ,אמן.
החותם לכבוד התורה
בניהו שמואלי
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