
כנתון  החוקרים  מציינים  המדעית  ספרות 
ברור את העובדה שדבר קיומם של הזוחלים 
הגדולים אשר קיבלו את השם "דינוזאורים" 
(צירוף של שתי מילים בלטינית: דינו-זאורוס. "לטאה-
נודע  בעבר,  שחיו  הענקיים  היצורים  ושאר  איומה") 
באנגליה  התגלתה  כאשר   1676 בשנת  רק  לראשונה 
פלוט  רוברט  פרופ'  ידי  על  אז  שזוהתה  גדולה,  עצם 

מאוניברסיטת אוקספורד כשייכת לבעל חיים ענק. 
יצורים או בני אדם ענקיים  קודם לכן, כל דיבור על 
וכאמונה  כהבל  נתפס  הרחוק,  בעבר  בעולמנו  שחיו 

טפילה.
וכפי  כאלה  יצורים  בעבר  חיו  אכן  כי  ומשהתברר 
מאובנים  של  והולכת  המצטברת  מעדותם  שעולה 
רבים שנמצאו, יצאו חוקרים רבים בהכרזות רעשניות 
הפרכת  ל...  ברורות  מדעיות  הוכחות  נמצאו  הנה  כי 
הסבורים  רבים  ישנם  עדיין  היום  גם  וכך,  התנ"ך. 
שנמצאו,  המאובנים  ושאר  הדינוזאורים  ממצאי  כי 
בסתירה  ועומדים  האבולוציה  תיאורית  את  מוכיחים 

מי גילה את
הדינוזאורים?
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לפרשת הבריאה שבתנ"ך.
אך האמנם?

האם באמת רק במאות השנים האחרונות 
נודע לאנושות על קיומם של יצורי ענק 

בעבר? 
את  זיהה  אשר  פלוט  פרופ'  האם 
עצמותיהם של אותם יצורים אימתניים 
עובדת  את  חשף  אשר  הראשון  היה 

קיומם?
קיומם  אמנם  האם  השאלות:  ושאלת 
בסתירה  עומד  בעבר,  אלה  יצורים  של 

לתנ"ך?
הבה נתבונן יחד בעמדת היהדות בנושא 

מרתק זה.
�

שלא  מבואר  בתורה  הבריאה  בפרשת 
אלא  יחדיו,  הופיעו  החיים  בעלי  כל 
"התנינים  נבראו  בתחילה  בשלבים. 
והמעופפים.  הים  יצורי  וכן  הגדולים", 
ולבסוף,  היונקים  נבראו  השני  בשלב 

האדם. 
הנה לשון פסוקי התורה:1

"וַּיְִבָרא ֱאִהים ֶאת ַהּתַּנִינִם ַהּגְדִֹלים, וְֵאת 
ּכָל נֶֶפׁש ַהַחּיָה ָהֹרֶמׂשֶת ֲאׁשֶר ׁשְָרצּו ַהַּמיִם 
ְלִמינֵהּו...  ּכָנָף  עֹוף  ּכָל  וְֵאת  ְלִמינֵֶהם, 

וַיְִהי ֶעֶרב וַיְִהי בֶֹקר יֹום ֲחִמיׁשִי.
ַחּיָה  נֶֶפׁש  ָהָאֶרץ  ּתֹוֵצא  ֱאִהים  וַּיֹאֶמר 
ְלִמינָּה, ְּבֵהָמה וֶָרֶמׂש וְַחיְתֹו ֶאֶרץ ְלִמינָּה, 

וַיְִהי כֵן.
ֶאת  ֱאִהים  וַּיְִבָרא  ֱאִהים...  וַּיֹאֶמר 
אֹתֹו  ָּבָרא  ֱאִהים  ְּבֶצֶלם  ְּבַצְלמֹו  ָהָאדָם 

וַיְִהי  ֶעֶרב  וַיְִהי  אֹתָם...  ָּבָרא  ּונְֵקָבה  זָכָר 
בֶֹקר יֹום ַהּׁשִּׁשִי".

 
שלטו  בו  מסוים  זמן  פרק  היה  כלומר, 
חיים  בעלי  ים,  יצורי  רק  בעולם 
מעופפים ותנינים גדולים. מי הם אותם 

התנינים הגדולים?
הבריאה  בפרשת  להבין,  יש  עוד 
שנכתבה בקיצור נמרץ, לא הוזכרו כלל 
חיים,  בעלי  של  הפרטיים  שמותיהם 
רמש,  עוף,  כלליות:  רק משפחות  אלא 
התנינים  רק  זכו  מדוע  ובהמה.  חיה 

ששמם יוזכר?
מוכח  בתורה  אחרים  ממקומות  אולם 
שבלשון התורה המילה "תנינים" אינה 
החיים  לבעל  רק  המתייחס  פרטי  שם 
המגושם שוכן הנהרות הנקרא באנגלית 
אלא   ,(crocodile) "קרוקודייל" 
החיים  בעלי  לקבוצת  כללי  שם  הוא 
הנקראים בעברית מודרנית "זוחלים".♦

פרטי  שם  הוזכר  לא  כאן  שאף  נמצא 
של בעל חיים מסוים, אלא הרי הפסוק 
הזוחלים  את  אלהים  "ויברא  כאומר: 
הגדולים ואת כל נפש החיה הרומשת..."
לאור זאת, בשלב החמישי של הבריאה, 
לאחר  בעולם  צמחים  היו  כבר  כאשר 
הופיעו  יותר,  קדום  בשלב  שנבראו 
הים  יצורי  המים♦♦ המעופפים,  מתוך 
חיו כל אותו  והם  והזוחלים הגדולים. 
חיים  בעלי  בו  שאין  בעולם  זמן  פרק 
יונקים ואף לא בני אדם [וראה בהרחבה 











    
     
     

            
                
               
             
                   
                    

              
          
               
                
                  

           
    
     

      


     
     
    
    
    
    
      




♦ תנינים בלשון התורה: שם כללי לזוחלים

34



       
      

       
      
     




       
        

     


       





♦♦ ישרצו המים... 
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בפרק "תורת היחסות וגיל העולם" את דברי הגאון מוילנא והרב 

דסלר, שבימי הבריאה היה הכל מרוכז יותר ואף הזמן זרם בקצב 

שונה מזרימתו היום. כלומר, זמן מועט אז, היה מקביל לפרק זמן 

ארוך מאד כיום. בנוסף, קצב גדילת היצורים הראשונים שנבראו, 

מתחילת יצירת כל יצור ועד הופעתו כבוגר היה מהיר מאד (וכפי 

לקצב  ביחס  מאד  מהיר  עובר  של  התפתחותו  קצב  כיום  שאף 

שאדם  כשם  בדיוק  בתלמוד,7  כמבואר  חייו)  ימי  בשאר  גדילתו 

הראשון נברא מיד כאדם בוגר ולא כתינוק. נמצא שההספק ביום 

אחד (שאכן היה יום אחד ממש, אלא שהזמן זרם בו בקצב שונה) 

תקופה  על  המתפרס  אדיר  להספק  מקביל  היה  הבריאה  מימי 

הזמן  מהירות  מצד  הן  הבריאה,8  ימי  בזמן שלאחר  מאד  ארוכה 

להיחשב  יכול  בבריאה  יום  כלומר,  היצירה.  מהירות  מצד  והן 

הקודמים  העידנים  אודות  בהמשך  וראה  עצמו.  בפני  כעידן 

היונקים  הופיעו  והאחרון  השישי  בשלב  רק  והמבול]. 

השונים ולבסוף האדם. 
אנשי  דברי  את  הקדימה  ואף  מאשרת  התורה  כלומר, 
יצורי הים  כי היה בעולם עידן בו שלטו  המדע הטוענים 
והמעופפים והזוחלים הגדולים, אחר כך הגיע עידן היונקים 
ולבסוף הופיע האדם. אולם טעותם של אותם חוקרים היא, 
שלדעתם בעלי החיים התפתחו אלה מאלה, בעוד שלאמיתו 
מהדומם  נוצרו  והזוחלים  הים  שיצורי  כשם  דבר,  של 
נוצרו מהדומם  והאדם  היונקים השונים  וקיבלו חיים, כך 
וקיבלו חיים. המפליא מכל הוא, שאותם המתיימרים לדבר 
כבעלי  זה  בנושא  מתנהגים  הצרוף,  המדעי  ההיגיון  בשם 
אמונה עיוורת ומעלים תיאוריות שנוגדות את ההיגיון ואת 
השכל הישר. שהרי לפי סברתם שהעולם נוצר ללא בורא, 
כיצד דומם הפך לחי? ואם הם כבר נאלצים להודות שעם 
ללא  לחי  מוכיחה שהדומם הפך  כל התמיהות, המציאות 
כל היגיון והסבר מדעי, הרי לא צריכה להיות שום מניעה 
לומר שכשם שיצור חי מסוים, מזערי ככל שיהיה, התפתח 
באופן מפליא עם כל מרכיביו ופרטיו ישירות מן הדומם, 
ולא קדם לו יצור אחר אשר ממנו הוא נוצר, כך כל יצור 
אחר  מיצור  נוצר  ולא  הדומם  מן  ישירות  התפתח  ויצור 
בתהליך שאין בו שום היגיון והבנה מבחינה לוגית - גם 

שהרי  "אבולוציה".  המילה  כמו  מרשים  שם  לו  ניתן  אם 
ומצלצל ככל שיהיה, אינו הסבר. כמבואר  יפה  מתן שם, 

בפרק "קריסת האבולוציה" שבהמשך ספר זה.

�

לבין  התנ"ך  בין  ניגוד  שאין  רק  שלא  נמצא  פנים  כל  על 
"דינוזאורים", אלא  הענק שקיבלו את השם  זוחלי  ממצאי 
התנ"ך דיווח עליהם אלפי שנים לפני שלאנשי המדע נודע 
דבר קיומם. שהרי מי כמו הבורא היודע את כל פרטי בריאתו. 
טעותם (ואפילו מחדלם) של הסבורים שממצאי זוחלי הענק 
פעם  מהעובדה שאף  נובעת  התורה  את  נוגדים  המאובנים 
לא הקדישו מספיק זמן כדי לברר כראוי את עמדת התורה.9

סיבת היעלמותם של הדינוזאורים
פתורות  בלתי  נותרו  אשר  הגדולות  מהשאלות  אחת 
במחקר המדעי היא: מה גרם להיעלמותם של הדינוזאורים 
זו  לאחר ששלטו בעולם פרק זמן לא מבוטל? על שאלה 
יש להוסיף את השאלה הקשה: אם אסון גדול כלל עולמי 
גרם לפני שנים רבות להיכחדותם של בעלי החיים שחיו 
התפתחו,  מהם  אשר  החיים  בעלי  שרדו  כיצד  בעולם, 
אחריהם?  שבאו  היצורים  אותם  כל  החוקרים,  לטענת 
פי  על  החוקרים  בקרב  כיום  המקובלת  שהדעה  ובפרט 
הייתה  לא  הדינוזאורים  שהיכחדות  היא  שונות  הוכחות 
שלמות  משפחות  נכחדו  זמן  באותו  אלא  מבודד,  אירוע 
הגדול  והאסון  העולם,  בכל  הסוגים  מכל  חיים  בעלי  של 

התרחש בתקופת זמן קצרה. 
הסברים רבים הוצעו, אך הדבר עדיין בגדר חידה. 

והנה תשובת היהדות:
בדורות  ישראל  מחכמי  רבים  שלדעת  נציין  ראשית  א. 
הקודמים, היו בעולמנו עידנים שקדמו לעידן הנוכחי בו אנו 
חיים. וכדברי ספר הזוהר10 והמדרש:11 "ברא הקדוש ברוך 
לא  הגדולים  הזוחלים  כלומר,  והחריבם".12  עולמות  הוא 
נעלמו במקרה. אלא הבורא חולל חורבן בבריאתו מסיבותיו 
הוא.13 חלק מעצמות הענק מקורן בבעלי חיים גדולים14 שחיו 
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בעולמנו לפני בריאת החיים הנוכחיים 
אלפי  מששת  פחות  לפני  החלו  אשר 
האדם",  "מוצא  בפרק  כך  על  [ראה  שנים 
ה"תפארת  בעל  המשנה  מפרש  דברי  את 
ישראל", אשר ייחס דברי מדרש זה גם למין 
ומדברי  מהפסוקים  מקורות  פי  על  האנושי 
ברור  באופן  משיב  זה  מידע  חז"ל]. 
על השאלה כיצד שרדו אבותיהם של 
בעלי-החיים החיים היום, לאחר האסון 
היצורים  את  שהשמיד  עולמי  הכלל 
אכן  הם  היא,  התשובה  בעבר.  שחיו 
[וראה  מחדש.  נבראו  הם  שרדו.  לא 
בפרק "מוצא האדם" שם, את דעת הסוברים 

ש"ברא עולמות והחריבם", אינו כפשוטו].
העידן  של  החמישי  ביום  כאמור,  ב. 
או  ענקיים,  זוחלים  נבראו  הנוכחי 
גדולים".  "תנינים  התורני  בשמם 
משמעות  רב  אסון  אירע  במבול 
אשר  הללו  הזוחלים  לאוכלוסיית 
טבעו במי המבול יחד עם שאר בעלי 
החיים.♦ אסון זה היה הגורם המרכזי 
ענקיים  חיים  בעלי  של  להיעלמותם 
אלו. שכן לאחר המבול, בעוד ששאר 
והתרבו  התאוששו  החיים  בעלי 
במהירות מהפריטים הבודדים ששרדו 
חיות  אוכלוסיית  נח,  שבנה  בתיבה 
משום  להתאושש  התקשתה  הענק 
שהפריטים הבודדים אשר נותרו לאחר 

♦ תיאוריות מול עובדה היסטורית
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בתיבה,♦  ששרדו  מהגורים  המבול 
בני  ידי  על  ברובם  ונטבחו  נרדפו 
מאויימים  וחשו  שהתרבו  האדם 
זוחלים  חיו  בה  כבעבר  שלא  מהם, 
בלהקות  השדות  במרחבי  אלה 
המועטים  האדם  ובני  גדולות, 
כמעט לא באו איתם במגע וגם לא 

יכלו להם.
אינם  אם  המאובנים,  נוצרו  וכיצד 
שייכים לעידנים הקדומים? תשובת 
התורה  כידוע,  מדהימה.  היהדות 
הטבע  אסון  את  ותיארה  הנציחה 
על  ה'  שהנחית  ביותר  הגדול 
המבול  אסון  הוא  הלא  האנושות, 
אשר מחה את כל החי מלבד ניצולי 

התיבה.
אשר  את  התורה36   מספרת  וכך 

אירע:
נַֹח  ְלַחּיֵי  ׁשָנָה  ֵמאֹות  ׁשֵׁש  "ִּבׁשְנַת 
יֹום  ָעׂשָר  ְּבׁשְִבָעה  ַהּׁשֵנִי  ַּבחֹדֶׁש 
ַמְעיְנֹת  ּכָל  נְִבְקעּו  ַהּזֶה  ַּבּיֹום  ַלחֹדֶׁש 

ּתְהֹום ַרָּבה וֲַאֻרּבֹת ַהּׁשַָמיִם נְִפּתָחּו."
תהום  מעינות  כל  "נבקעו  ומהו 

רבה"?
הנה לשון התלמוד:37

[שהרי  בעבירה  קלקלו  "ברותחין 
כל  השחית  "כי  היתה:  המבול  סיבת 
ומבואר  הארץ".38  על  דרכו  את  בשר 
נוראה:  מתירנות  זו  שהייתה  בתלמוד:39 
וחיה  חיה  על  בהמה  שהרביעו  "מלמד 

   
     
      
    



     

       

             
               
       

       

      
      
       
      




      



    
      


  

     
     

     
     

     

     

     









      
      

        
             

      
      
     
      


  
           
      

♦ דינוזאורים בתיבת נח?
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על בהמה, והכל על אדם, ואדם על הכל" 
ועבירה זו מהותה רתיחת הגוף] וברותחין 

נידונו".
גשמי  רק  לא  המבול  בזמן  כלומר, 
את  והציפו  הרף  ללא  ניתכו  זעף 
תהום  מעיינות  מי  גם  אלא  העולם, 
הארץ,  כדור  ממעמקי  בקעו  רותחים 

מלווים בהתפרצויות געשיות של לבה 
רותחת.40 מי תהום רותחים אלה, אשר 
ומינרלים  גופרית  תרכובות  רווי  היו 
החיים  בעלי  בעצמות  יצרו  שונים, 
וכפי  התאבנות  של  מהיר  תהליך 
שהתברר במחקרים חדשים בזמננו כי 
מים  למעיינות  שנופלת  טרייה  עצם 

זמן  בפרק  מתאבנת  מינרלים,  עתירי 
קצר ביותר. עוד הוכח, כי התפרצויות 
סוגי  ליצור  הן  אף  מסוגלות  געשיות 
אודות  כמפורט  מסויימים,  התאבנות 

כל זאת במסגרת הסמוכה.♦
המחקרים  לפני  שנה  כ-150  ואכן, 
כתב  זמננו,  בני  הללו  החדשים 

♦ התאבנות מהירה

(המשך בעמ' 47 למטה)

  


   Hypopnous squaliceps 


Stenopterygius
Perch   

Xiphactinus audax
ichthyodectid Gillicus arcuatus  
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Mioplosus labracoides





Diplomystus dentatus
Knightia
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Lithymnates laurenti
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המאובן שנמצא בשכבות 
׳בנות׳ מיליוני שנים לפי 

ההנחה הרווחת

שינוי מבנה הממצא עקב 
התמוססות/ריקבון, אילו 
לא היה מתאבן במהירות
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עצמות בקר?











       




       
       



       
 




ולא רק דינוזאורים
       


        



        


        




       






        


       





       



כי  התנ"ך,  פרשני  מגדולי  המלבי"ם, 
רעידות האדמה וההתפרצויות השונות 
שליוו את המבול, ובלשונו: "הרעשים 
רבה",  ותהום  שאול  מעומק  שבאו 

המאובנות  העצמות  מצב  את  יצרו 
ואת שכבות האדמה השונות שממצאי 
באמצעות  בהם,  מתגלים  המאובנים 
"המהפכה הזאת אשר עשתה נפלאות 

ומפליאים]  מרשימים  שינויים  [כלומר 
במשך מאה וחמישים יום של עמידת 
המים  שקעו  וכאשר  בעולם".   המים 
התהום  בפתחי  ונבלעו  המבול  לאחר 
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שבקעו, נבלעו עימם כמובן גם פגרי בעלי החיים שמתו. 
הורתחו  אשר  ענקיים  חיים  בעלי  אותם  של  עצמותיהם 
במי המבול ונגרפו למעמקי האדמה, הם הם שהפכו למה 

שאנחנו קוראים היום בשם "מאובנים". 
הפסוק  על  לתורה  בביאורו  המלבי"ם  דברי  תקציר  הנה 
עצמותיהם  נשארו  שהרבה  "שהגם  ָהָאֶרץ":76  ִמן  "וַּיִָּמחּו 
מן  נמחו  זאת  בכל  נמוחו,  ולא  ברזל  כמטילי  החזקים 
ָהָאֶרץ',  'ִמן  לכאורה,  המיותרות  המילים  [כלומר,  'הארץ'. 
הגלויה,  הארץ  מן  רק  שנמחו  חיים  בעלי  היו  כי  ללמד  נועדו 
אבל עצמותיהם נותרו קיימים בבטן האדמה]. כי על ידי שטף 
המים הובלו הפגרים לתוך העמקים, ורובם נבלעו בעמקי 
רבה  תהום  מעומק  פיה  את  פצתה  האדמה  אשר  תהום, 
מפגרי  רושם  שום  מצא  לא  התיבה  מן  נח  שבצאת  ...עד 
בעלי החיים ועצמות הענקים ובעלי החיים הגדולים שהיו 
קודם המבול. ועדות ה' נאמנה מחכימת פתי להשיב דבר 
ומוצאים  האדמה  בעמקי  שחופרים  הגיאולוגיה  לחכמי 
עצמות גדולות מהענקים ובעלי החיים הגדולים שנאבדו 
מוכיחים  והם  ואילך.  המבול  מימי  עוד  ואינם  הארץ  מן 
קדם  מימי  חיים  בעלי  היו  ...ושכבר  העולם  קדמות  מזה 

זה  וכל  שלנו].  הבריאה  גיל  [לפני  שלנו  היצירה  לזמן  קודם 
הבל וריק כי בעת המבול פתחה האדמה את לועה על ידי 
הרעשים שבאו מעומק שאול ותהום רבה. והפכה תחתונים 
החיים  בעלי  פגרי  [את]  והורידה  למטה,  ועליונים  למעלה 
עמוק ...לדעת המהפכה הזאת אשר עשתה נפלאות במשך 
מאה וחמישים יום של עמידת המים [בעולם עד שיבשו פני 
מאיכות  החוקרים  למו  שסדרו  הסדרים  שכל  עד  האדמה]. 
האדמה בכל שטח [חישובי החוקרים לפי השכבות הגיאולוגיות 
וכל  אז,  נתבלבלו  בזה  חשבונותיהם  וכל  הארץ]  כדור  של 

השערותיהם ודמיונותיהם ישא רוח יקח הבל..."♦ 
לאור זאת מתברר כי אף אין הכרח לייחס את המאובנים 
לעידנים שקדמו לעידן העולם הנוכחי, שהרי ניתן בהחלט 
שחוקר  אלא  הנוכחי.  העידן  של  השנים  לאלפי  לשייכם 
אשר אינו מביא בחשבון את הקטסטרופה הכלל עולמית 
הנקראת מבול, והמופיעה, אגב, בתרבויות רבות נוספות,78 
נאלץ לדבר על מאות מיליוני שנים אשר גרמו להיווצרותם 
של המאובנים. לשם המחשה נתאר לעצמנו, אילו פיצוץ 
באיזור  הקרקע  של  אדירה  לשחיקה  גורם  היה  אטומי 
האדמה  להזדקנות  בתכונותיו  השווה  ולשינוי  הפיצוץ 

48



♦ מאובן חי? 
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במיליון שנה, ואדמה זו הייתה נבדקת 
על ידי מדען שאינו יודע על הפיצוץ 
האטומי שהתרחש במקום. הרי כאשר 
יתברר  מסקנות מחקרו  את  יגיש  הוא 
כי 'העניק' בטעות תוספת של מיליון 
שלא  משום  רק  האדמה,  לגיל  שנה 
האטום  פצצת  את  בחשבון  הביא 
שגרמה לאדמה - בשניות מועטות - 
גיאולוגית.  מבחינה  כך  כל  ל'הזקין' 

וכך גם בענייננו.
המלב"ים  של  זו  שגישה  לציין  חשוב 
טעות  לייחס  אחרים  רבים  ועוד 
של  המקובל  המדעי  לתיארוך 
בעלת  הינה  המאובנות,  העצמות 
משמעות רבה לממצאים אחרים אשר 
נהוג לייחס להם תיארוך קדום ביותר, 
צעירים  בממצאים  שמדובר  בעוד 
מאד יחסית. גישה חדשנית זו קיבלה 
בזמננו אישור מדעי מוסמך המתבסס 

באופן  זאת  על מחקר מרתק שהוכיח 
ברור ביותר.

באתר  המוצג  מדעי  בסרטון 
של  גילם  שאלת  נידונה  "הדברות",79 
ממצאים אשר מקובל לייחסם למאות 

מיליוני שנים.
מציגים  בסרטון  המופיעים  מדענים 
ממצאי מחקר מדהים שפורסם בירחון 
מהדורת  "סיינס"  היוקרתי  המדע 
גיל  כי  הוכח  ובו   ,1976 אוקטובר 
ה-140 מיליון שנה שמקובל להעניק 
לפחם הנמצא במכרות שבמדינת יוטה 
ארה"ב, הינו טעות מוחלטת, וכי גילו 
יותר מאלפי  אינו  האמיתי של הפחם 

שנים בודדות.
את  בסרטון  מביעים  המחקר  עורכי 
מעוררת  ההתייחסות  על  תרעומתם 
לממצאים.  המדע  עולם  של  הפליאה 
את  להפריך  לנסות  או  לאשר  במקום 

מסקנות המחקר, בחרו מדעני העולם 
להגיב בשתיקה רועמת, כאילו סיכמו 
מתגובה  שהפחד  ברור  ביניהם.  זאת 
העולם  תפיסת  שינוי  את  שתחייב 
הרווחת במאה השנים האחרונות, הוא 

הגורם לכולם להעדיף לשתוק.
לטובת המעוניין בפרטי המחקר, מוצג 

תמליל הסרטון במסגרת הסמוכה.♦

גילויי התנ״ך משיבים על 
שאלות מדעיות בלתי 

פתורות
החוקרים אינם מסתירים את לבטיהם 
ביניהם  רבים,  מממצאים  ומבוכתם 
במקומות  שהתגלו  מאובנים,  ממצאי 
מעוררים  אשר  העולם,  ברחבי  שונים 
את  זה  סותרים  ואף  רבה  תמיהה 
הם  אבסורד.  כדי  עד  לעיתים   - זה 
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♦ מחקרי גילו האמיתי של הפחם – תמליל סרטון
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והשאלות  יבוא  שיום  תקוה  מלאי  אמנם 
הסבר  שישנו  יודעים  אינם  אך  תיפתרנה, 
הממצאים  כל  על  אור  השופך  בהיר 
ומיישב את כל התמיהות. הסבר זה, אשר 
 - השאלות  כל  על  שמשיב  היחיד  הוא 
ההופכות יחדיו לסדרת הוכחות לנכונותו 
להתקבל  כך  משום  ראוי   - המובהקת 
של  התעלמותם  מוחלטת.  מדעית  כאמת 
מחסך  כנראה  נובעת  ממנו  המדע  אנשי 
שהוא  מהעובדה  או  התורנית,  בהשכלתם 
אנוש,  בן  חוקר  של  בספרו  מופיע  אינו 
ובעצמו.  בכבודו  הבורא  של  בספרו  אלא 

הנה מספר דוגמאות לכך: 
ציורים  נמצאו  בעולם  רבים  במקומות  א. 
ופסלונים שנוצרו לפני אלפי שנים על ידי 
מופיעים  הפלא  ולמרבה  קדמונים,  אמנים 
המפתיע  שדמיונן  חיות  ציורי  בהם 
לדינוזאורים מעורר תהייה. מדובר בפריטים 
אינה  ההיסטורית  אמינותם  אשר  מקוריים 
מוטלת בספק, וברבים מהם התיאור הגרפי 
גופם של  זהה לחלוטין לצורת  של החיות 

סוגי דינוזאורים ידועים.♦
ביותר  המפליאים  מהממצאים  אחד 
בזימבבואה   1969 בדצמבר  התגלה 
שצוירו  מערות  בציורי  לשעבר)  (רודזיה 
ברודזיה  שלטו  אשר  הבושמנים  ידי  על 
לפני  עד  שנים,  אלפי  כשלושת  במשך 
כמאתיים שנה. אין חולק על העובדה כי 
הבושמנים תיארו בציוריהם את אשר ראו 
'למרבה  שסביבם.  הטבע  בעולם  עיניהם 
רק  לא  מופיעות  אלה  בציורים  הפלא', 
פילים,  ג'ירפות,  של  מדויקות  דמויות 
של  דמותו  גם  אלא  יאור,  וסוסי  ּתְאֹוִאים 
הברונטוזאור (!). זה הדינוזאור הענק, גם 
הוא מופיע שם כאשר ראש הלטאה הארוך 
בדיווח  ביצה!  תוך  אל  משורבב  שלו 
בתאריך  באנגלית"89  הידיעות  מ"סוכנות 
העובדה  מן  התמיהה  מובעת  הנ"ל, 
שהבושמנים ראו בחיק הטבע לפני כאלף 
לדברי  אשר  הדינוזאור  את  בלבד  שנה 
הארץ  כדור  פני  מעל  נעלם  החוקרים 
לפני מיליוני שנים (!). אכן, לחוקרים אין 
לפי  אולם  זו.  גדולה  תמיהה  על  תשובה 

פסלוני אקמברו


      

       

     
       


    


    
    




♦ דינוזאורים לצד בני–אדם
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אבני איַקה
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התנ"ך, ההסבר פשוט: הם אכן ציירו 
את אשר ראו עיניהם... שהרי כאמור, 
הזוחלים  מן  מעטים  פריטים  נותרו 

הגדולים גם לאחר המבול.♦
נמצאו  בעולם94  אחדים  במקומות  ב. 
המונחים  רבים  דינוזאורים  פגרי 

    

    
 
  
    

     
    




      
   
     
   
     


    


    
      
      
  

   


     

     
     






    
    
     
    


    

     

     



     





      
    

    

    
    
   


   
    

     
    

    
    


     
    



    
   
    


     
     
     



     

    
    

    
   
     
    



♦ דרקון או דינוזאור?
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Saurolophus
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Carlisle







ה-13  במאה  שנבנה  בקמבודיה  טה-פרוהם  בארמון 
ומהווה כעת אתר ארכאולוגי ידוע, קיימים פיתוחי אבן 
של חיות מוכרות כגון קופים, שוורים, איילים, ותוכים. 
זהה  שנראית  (בתמונה)  חיה  מופיעה  הללו  החיות  בין 
לדינוזאור מסוג סטגוזאור. דמיון מרשים זה מצביע על 
הכרת חיה זו במקביל להכרת שאר בעלי חיים הנפוצים 

עד היום. גם אם דמות זו מבוססת על תרשים שהועבר 
ראה  הארמון  פיתוחי  שאומן  מבלי  קודמים  מדורות 
להיכרותו  מרשימה  עדות  כאן  יש  הרי  בעיניו,  זו  חיה 
של האדם בתקופות קדומות עם חיה זו, מבלי להידרש 
הדינוזאורים  משפחת  של  השנים  מיליוני  בן  לתיארוך 

שבתיאורית החוקרים.
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לזוחלים  קדמו  האבולוציה  שלטענת 
(כגון הסימוריה - Seymuria) נמצאו 
בשכבות עליונות (שכבה פנסילבנית) 
אשר לפי הגיאולוגים קדמו לתחתונות 

(הנ"ל) בעשרים מיליון שנה...96 
גיאולוגיות  אדמה  בשכבות  כן,  כמו 
שונות אשר לפי תיאורית האבולוציה 
שייכות לתקופת הדינוזאורים, התגלו 
 …(!) אדם  ידי  מעשי  שונים  חפצים 
הללו  הממצאים  פירוט  ובה  טבלה 
האבולוציה"  "קריסת  בפרק  מופיעה 
תיאורית  שלבי  #. למאמיני  עמ' 
האבולוציה אין מענה לנוכח עובדות 
אלו. ואכן, לאור זאת הוכרז בקונגרס 
בשיקגו  שנערך  ההיסטורי  המדעי 
בשנת 1980 על דעת כל משתתפי הכנס 
העולם  רחבי  מכל  בכירים  מדענים   -
- כי ממצאי המאובנים לא די שאינם 
האבולוציה,  תיאורית  את  מאשרים 

אלא דווקא הם שמפריכים אותה!97 
לעומת זאת, לפי עמדת היהדות פרטי 
כל הממצאים מובנים והגיוניים. שהרי 
בני אדם חיו לצידם של חיות ענק אלה, 
וכן  הנוכחי  לעידן  שקדמו  והעידנים 
המבול הביאו לתוצאות הנצפות כעת.

בעולם  רבים  במקומות  כאמור,  ד. 
התגלו מאובנים שגילם מוערך על ידי 
המדענים בעשרות מיליוני שנים. אבל 
שלהם  האנטומי  המבנה  את  כשהשוו 
הופתעו  כיום  החיים  מינם  בני  עם 
למרות  הבדל,  ביניהם  אין  כי  לגלות 
היו  אבולוציה  שנות  ש'מיליוני' 
חייבות ליצור הבדלים ניכרים ביותר! 
"קריסת  בפרק  רבות  דוגמאות  ראה 

האבולוציה", עמ' #. 
ה. האם ייתכנו מאובנים "טריים"? 

המקום האחרון שהחוקרים היו מעלים 
וכלי-דם  בשר  בו  למצוא  בדעתם 
בגופה  הוא  ו"חי"  טבעי  רך,  במצב 
המאובן של סלמנדרה שלדעתם הינה 
חוקי  כל  לפי  שנים...  מיליון   18 בת 
ודם  שבשר  יתכן  לא  והטבע  המדע 
רב,  כה  זמן  במשך  טריות  על  ישמרו 
הטבעיים  הריקבון  תהליכי  משום 
המפרקים במהירות כל חומר ביולוגי 

חסר חיים. 
ניתן אם כן להבין את תדהמתם הגדולה 
של ד"ר מריה מק-נמרה,98 גיאולוגית 
וצוות  בדבלין  הקולג'  מאוניברסיטת 
שבראשותה  הבינלאומי  המדענים 

עצמם  הטביעו  כאילו  זה  גבי  על  זה 
המתבונן  כל  טובענית.  בביצה  לדעת 
ליצורים  גרם  מה  תמה:  עומד  בהם 
אלה להשתחרר מאינסטינקט שמירת 
בבעלי  כלל  בדרך  המוטבע  החיים 
אחר  בזה  לדעת  ולאבד עצמם  החיים 
הם  אם  גם  עצמו?  מקום  באותו  זה 
רב  כה  כיצד מספר  צייד,  רדפו אחרי 
מה  לראות  מבלי  מקום  באותו  טבעו 
ואולי  ולהישמר?  לחבריהם  קורה 
חיות  את  הובילו  אדירים  שיטפונות 
התורה  תשובת  אלו?  למקומות  הענק 
פשוטה: הם אכן לא הגיעו לשם מתוך 
בחירה. במקומות בהם נבקעו מעיינות 
הצטברו  המבול,  בזמן  רבה  תהום 
פגרים רבים לאחר מכן, כאשר המים 
החיים  בעלי  פגרי  את  עמם  גרפו 
שנפערו  הענק  בורות  אותם  עבר  אל 
מריכוזים  נכבד  בחלק  ואכן,  באדמה. 
אלה ניכר ממש כי פגרי הדינוזאורים 
אותם  אל  אדיר  מים  בנחשול  נסחפו 

המקומות.95
ג. כל שכבה גיאולוגית עמוקה יותר, 
אמורה להיות, כמובן, קדומה יותר וכך 
אמורים  בה  הטמונים  המאובנים  גם 
שבשכבות  למאובנים  קדומים  להיות 
עם  יותר.  והמאוחרות  העליונות 
בעולם  הגיאולוגיה  מחקרי  התקדמות 
התברר  האחרונות  השנים  בעשרות 
(אשר  זוחלים  כי  התדהמה  למרבה 
לאחר  התפתחו  האבולוציה  לטענת 
הדו-חיים), נמצאו בשכבות תחתונות 
ואילו בעלי חיים  (שכבה פרמיאנית), 



57



כאשר  ב-2009,  העניין  את  שחקרו 
שריר  רקמות  הסלמדרה  בתוך  מצאו 
וכלי-דם מלאים בדם במצב כה טוב, 
בפרטי-פרטיהן  לצפות  שניתן  עד 
"סדרת  ערכו  הם  במיקרוסקופ. 
לשלול  מאוד  מדוקדקות  בדיקות 
בזיהוי"  בטעות  שמדובר  אפשרות 
 - חד-משמעי  הוא  הממצא  ולדעתם 
הסלמנדרה  של  ודמה  מבשרה  חלק 
"מדובר  מותה.  מאז  בטריותם  נשמרו 
של  מצויין  ששימור  ברורה  בהוכחה 
רקמות רכות הוא לא רק אפשרי אלא 
רגישותן  למרות  מצוי,  להיות  עשוי 

הרבה לריקבון", כך מסרו. 
כיצד  הסבר  אין  וצוותה  למק-נמרה 
מיליון   18" במשך  הרקמות  נשמרו 
שנים", דבר שכמובן לא ניתן להעלותו 
נמצאה  לא  שהיא  ובפרט  הדעת.  על 
תנאים  או  עז  קור  שורר  בו  במקום 
לשימור  התורמים  אחרים  סביבתיים 
מוצלח. אמנם גם שימור במשך אלפי 
שנים, מהווה חידוש ומעורר התפעלות. 
מיליוני  במשך  כזו  הישרדות  אבל 
לחלוטין  המופרך  דבר  הוא  השנים 

מדעי,  מבחן  כל  לפי  ובלתי-אפשרי 
התאים  גם  כזה  אדיר  זמן  בפרק  כי 
נעלמים  פשוט  היו  ביותר  המזעריים 

ולא היה נשאר מהם זכר.99 
הסלמנדרה,  בשר  תגלית  לפני  עוד 
מצאו מדענים מאוניברסיטת ליברפול 
פעיל  במצב  חלבונים   2003 בשנת 
שגילו  מאובן  איגואנודון  של  בגופו 
שנה.100  מיליון  בכ-120  'משוער' 
טוב  כך  כל  במצב  היו  החלבונים 
תגובה  מהם  להפיק  היה  שניתן  עד 
מדענים  מצאו  וב-2010  חיסונית.101 
חומרים  מנצ'סטר  מאוניברסיטת 
בנוצותיו  "אורגניים"  מקוריים 
המאובנות של עוף הארכאופטריקס.102

היסודית  המחקרים  סדרת  אולם 
זה  בעניין  כה  עד  ביותר  והמרשימה 
שוויצר  מרי  פרופ'  ידי  על  נערכה 
מאוניברסיטת  החוקרים  וקבוצת 
מדינת מונטנה, שמצאו כלי-דם ותאי-
בשלד  ולא-מאובן  "טרי"  במצב  דם 
שנתגלה  רקס  טירנוזאור  של  מאובן 
ב-103.1990 אחת מעצמותיו של הטי-
הוצאתה  בזמן  בטעות  נשברה  רקס 

מהאדמה וכך עלה הרעיון לבדוק את 
נהוג  לא  שבדרך-כלל  (יצויין  הפנים 
לבדוק את פנים עצמות הדינוזאורים. 
יתגלו  כאלה  ממצאים  כמה  יודע  ומי 
נוספות),  עצמות  לבדוק  יוחלט  אם 
"גמישה,  בשר  רקמת  והתוצאה: 
היא  ומשחררים  אותה  וכשמותחים 
וכלי-דם  הקודם",  למצבה  חוזרת 
על  ללחוץ  ש"ניתן  כדי  עד  מלאים 
כלי-הדם ולהוציא החוצה את תוכנם", 
משפופרת.  משחה  בהוצאת  כמו 
"העצם נראית בדיוק כמו עצם חדשה" 
אחרי  לעצמות"  אופייני  ריח  "ועם 
כביכול,  שבועות  מספר  של  ריקבון 
שוויצר  שוויצר.  פרופ'  מעידה 
הנושא  את  לחקור  המשיכו  וצוותה 
דומה  במצב  רקמות  ומצאו  וב-2009 
הדרוסאור  הדינוזאור  של  בעצמותיו 
הדעה  שלפי  ברכילופוסאורוס104 
המקובלת עד כה אצל החוקרים, גילו 

הוא 80 מיליון שנים... 
עוררה  שוויצר  של  מחקריה  סדרת 
התרגשות רבה בעולם המדעי, עד כדי 
את  הגדיר  "דיסקובר"  שהמגזין  כך 
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כ"מסוכנת"105  שוויצר  של  תגליתה 
כיון "שהיא מחקה את הגבול בין עבר 
כי  היו שטענו  והווה". אמנם בתחילה 
בבדיקות  טכנית  טעות  שהייתה  יתכן 
אולם  לממצאים.  שנערכו  המעבדה 
וצוותה  שוויצר  ערכו  זו,  טענה  עקב 
אמצעי  ננקטו  בהן  חוזרות  בדיקות 
לפי  מאוד  קפדניים  ואימות  זהירות 
ביותר.106  מחמירות  מידה  אמות 
במקרה אחד הם חזרו על אותה בדיקה 
17 פעם (!) ליתר ביטחון. ואכן, בתום 
הבדיקות הוברר באופן סופי שממצאיה 

של שוויצר אמיתיים ומדויקים. 
האחרונות  מהשנים  אלה  תגליות 
מצטרפות לממצאים נוספים השוללים 
'מיליוני'  בדבר  ההשערה  את  הם  גם 
דינוזאורים  כי  ומוכיחים  שנים, 
שנים  אלפי  לפני  עד  בעולמנו  חיו 
בלתי- דינוזאורים  עצמות  בודדות: 
מאובנות (!) נמצאו על ידי גיאולוגים 
ב-1071961  באלסקה  עבודתם  במהלך 
דינוזאורים  כן,  וכמו  וב-108.1992 
עד  טוב  כך  כל  במצב  שנשתמרו 
נמצאו  שנחנטו",  "מומיות  שנקראו 

ב-2000  בוייאומינג,109  ב-1908 
בדקוטה  וב-2007  במונטנה,110 
בהם  נמצאו  השאר.  בין  הצפונית,111 
אחד  של  ובבטנו  ועור,  שריר  רקמות 
האחרונה  ארוחתו  את  אפילו  מהם 
ועלים  עשבים  סוגי  מספר  שהכילה 

וכ-40 סוגי אבקת פולן צמחים. 
האם התופעה של רקמות טריות 'בנות 
בעולם  רק  מתרחשת  שנים'  מיליוני 
החי? מתברר שלא. ביער עתיק בקנדה 
שנים  מיליון  ב-45  מוערך  שגילו 
עץ,  גזעי  לא-מאובן  במצב  נשתמרו 
עלים וצמחייה - שניתן עדיין לחתוך 

ולשרוף112. 
�

ממצאים מדהימים אלו חוברים לשורה 
זהה  משמעות  בעלות  תגליות  ארוכה 
שמוצגים בספר זה. תומכי האבולוציה 
מיליוני  "בני  המאובנים  כי  טוענים 
עיקרית  הוכחה  מהווים  השנים" 
בתיאוריה שלהם. אך הממצאים מראים 
ההיפך - שגיל המאובנים וגיל העולם 
קצר  זמן  אלא  שנים,  מיליוני  אינו 

התנכ"י  התיאור  את  התואם  בהרבה 
של בריאת העולם. המאובנים הם בני 
פחות  אף  ואולי  בודדות,  שנים  אלפי 
מכך, ועברו תהליך מהיר של התאבנות 
ושימור עקב תנאים סביבתיים מיוחדים 
שימור  אפשרו  אשר  בזמנם,  שנוצרו 
התאבנות  מתאפשרת  (כיצד  מהיר 

מהירה - ראה הסבר בעמ' ). 
� � �

מבחינת   - אלה  מביכים  ממצאים 
מצטרפים   - באבולוציה  המאמינים 
בשאלת  שלהם  הבהירות  לחוסר 
וחידת  הדינוזאורים  היכחדות  סיבת 
לאחר  מחדש  החיים  היווצרות 
היכחדותם. רק תורתו של בורא היקום 
אור  שופכת  האמת  כל  את  החושפת 
ומיישבת  לשאלות  התשובות  כל  על 

את כל התמיהות.

אנשי ענק
נתון  כאן  להוסיף  הראוי  מן  לסיום, 
בבירור  ידוע  אינו  עדיין  אשר  נוסף 
לאנשי המדע ומופיע במפורש בתנ"ך. 
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הראשונים  בדורות  כי  מעידה  התורה 
היו  אשר  כאלה  האדם  בני  בין  היו 
אנשים  תקופה  באותה  ענק.  במימדי 
האריכו ימים עד קרוב לאלף שנה וגם 
מזג האוויר היה שונה לחלוטין מהרגיל 
ימות  כל  במשך  שרר  האביב  בזמננו. 
היו  שנה  לארבעים  אחת  ורק  השנה 
השינוי  הגשמים.  בא  לקראת  זורעים 
הקטסטרופה  בעת  התרחש  הגדול 

הכלל עולמית שהתחוללה במבול.
הנה לשון עדות התורה:113 

ָהֵהם".  ַּבּיִָמים  ָבָאֶרץ  ָהיּו  "ַהּנְִפִלים 
[ב]לשון  "הנפילים:  שם:  רש"י  ופירש 

עברית, לשון ענקים הוא".♦
האדם  בני  חיו  קדומה  תקופה  באותה 
שנה,  לאלף  קרוב  עד  רבות  שנים 
ַחי  ֲאֶׁשר  ָאדָם  ְיֵמי  ּכָל  "ַוִּיְהיּו  ככתוב:119 
ַוָּימֹת.  ָׁשנָה  ּוְׁשִׁשים  ָׁשנָה  ֵמאֹות  ְּתַׁשע 
ַוּיֹולֶד  ָׁשנָה  ּוְמַאת  ָׁשנִים  ָחֵמׁש  ֵׁשת  ַוְיִחי 
ֶאת  הֹולִידֹו  ַאֲחֵרי  ֵׁשת  ַוְיִחי  ֱאנֹוׁש.  ֶאת 
ָׁשנָה  ֵמאֹות  ּוְׁשמֹנֶה  ָׁשנִים  ֶׁשבַע  ֱאנֹוׁש 
ֵׁשת  ְיֵמי  ּכָל  ַוִּיְהיּו  ּובָנֹות.  ּבָנִים  ַוּיֹולֶד 
ָׁשנָה  ֵמאֹות  ּוְתַׁשע  ָׁשנָה  ֶעְׂשֵרה  ְׁשּתֵים 
ַוָּימֹת. ַוְיִחי ֱאנֹוׁש ִּתְׁשִעים ָׁשנָה ַוּיֹולֶד ֶאת 
ֶאת קֵינָן  ַאֲחֵרי הֹולִידֹו  ֱאנֹוׁש  ַוְיִחי  קֵינָן. 
ָׁשנָה  ֵמאֹות  ּוְׁשמֹנֶה  ָׁשנָה  ֶעׂשְֵרה  ֲחֵמׁש 
ֱאנֹוׁש  ְיֵמי  ּכָל  ַוִּיְהיּו  ּובָנֹות.  ּבָנִים  ַוּיֹולֶד 
ָחֵמׁש ָׁשנִים ּוְתַׁשע ֵמאֹות ָׁשנָה ַוָּימֹת. ַוְיִחי 
ַמֲהלַלְֵאל.  ֶאת  ַוּיֹולֶד  ׁשָנָה  ִׁשבְִעים  קֵינָן 
ַמֲהלַלְֵאל  ֶאת  הֹולִידֹו  ַאֲחֵרי  קֵינָן  ַוְיִחי 
ַוּיֹולֶד  ָׁשנָה  ֵמאֹות  ּוְׁשמֹנֶה  ָׁשנָה  ַאְרּבִָעים 

ֶעֶׂשר  קֵינָן  ְיֵמי  ּכָל  ַוִּיְהיּו  ּובָנֹות.  ּבָנִים 
ָׁשנִים ּוְתַׁשע ֵמאֹות ָׁשנָה ַוָּימֹת..."

�

את  גילו  אשר  הראשונים  היו  ומי 
עצמות הענקים אשר חיו בעבר?

למרבה הפלא, התשובה הנכונה היא: 
לפני  נכתב  אשר  הזוהר  ספר  חכמי 
כאלפיים שנה (!) על ידי רבי שמעון 

בר יוחאי ותלמידיו. 
הנה לשון ספר הזוהר:120

"רבי חייא ורבי יהודה הוו אזלי בארחא 
טורין  לגבי  ומטו  בדרך],  הולכים  [היו 

ואשכחו  גבוהים]  להרים  [והגיעו  רברבן 
ביני טוריא גרמי בני נשא דהוו מאינון 
בני טופנא [ומצאו בין ההרים עצמות בני 
אדם שהיו מאותם בני המבול] ופסעו תלת 

שלש  [ופסעו  חדא  בגרמא  פסיען  מאה 
תווהו  אחת].  עצם  בתוך  פסיעות  מאות 

אמרו... [תמהו ואמרו...]". 
שינויים  על  מעידים  גם  הזוהר  חכמי 
נבקעו  אשר  בקיעים  של  גיאולוגיים 
לשון  הנה  המבול.  בימי  באדמה 

הזוהר:121
"רבי חייא ורבי יוסי הוו אזלי בארחא 
טורי  בהני  אערעו  בדרך],  הולכים  [היו 

דקרדו [פגשו בהרי אררט], חמו רשימין 
בקיעין בארחא דהוו מן יומי דטופנא 
מימי  שהיו  באדמה  בקיעים  סימני  [ראו 

לרבי  חייא  רבי  ליה  אמר  המבול]. 

יוסי הני בקיעין דהוו מיומוי דטופנא 

וקודשא בריך הוא שביק לון לדרי דרין 
בגין דלא יתמחי חוביהון דרשיעיא... 
[אלה בקיעים שנותרו מימי המבול, והקדוש 

ברוך הוא השאירם לדורי דורות כדי שלא 

שבגללם  הרשעים  של  חובותיהם  יישכחו 

בא המבול...]". 

מאובן  שלד  התגלה  שכאשר  יצויין 
השוויצי  החוקר  אמר  בשנת 1726, 
שבדק  לאחר  שויכצר122  יוהאן  פרופ' 
את הממצא כי מדובר בשלד מעוך של 
ילד שטבע במבול. על פי מסקנתו זו 
הוא נתן לממצא שם לטיני שפירושו 
 Homo diluvii) המבול"  ֵעד  "אדם 

♦♦.(testis
�

נמצא שאף בנושא מרתק זה כבנושאים 
רק שממצאי המדע  לא  רבים אחרים, 
גם  הם  לתורה,  בניגוד  עומדים  אינם 
מוכיחים את קדימת התורה לתגליות 
אשר  רבות  ששאלות  גם  ומה  המדע. 
פתרון  ללא  בהן  נבוכים  המדענים 
כחידה  עבורם  והן  הדעת  את  המניח 
סתומה, באות על פתרונן בבהירות על 

פי המידע הנפלא שבתורה.
אכן:124 

"ִּפּקּודֵי ה' יְׁשִָרים ְמׂשְַּמֵחי לֵב, 
ִמְצוַת ה' ָּבָרה ְמִאיַרת ֵעינָיִם!"

וראה עוד מידע חשוב הנוגע לענייננו 
בפרק "מוצא האדם".
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 ♦ הנפילים

       
      

     
                 
            

      



       
      

      
     
        


















♦♦ אדם או חיה?
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1) בראשית א, כא-כז.

2) שמות פרק ז, י-טו.
מובא שהתנינים  א)  לד,  (בראשית  בזוהר   (3
אולם  זוגו".  ובת  הלווייתן  "אלה  הגדולים 
כבר ביאר ה"מתוק מדבש" שם שדברי הזוהר 
הללו מרמזים על סוד ארבע מלאכי ארגמ"ן 
וכו'. עיין שם. וכלל נקוט בידינו שאין מקרא 
יוצא מידי פשוטו. וראה עוד ב"המדע והאל" 

עמ' 261.
יינם".  4) ראה דברים לב, לג: "חמת תנינים 
ובדברים  נחשים".  "כמרירות  רש"י:  ופירש 
זוחלי עפר", תרגם אונקלוס:  לב, כד: "חמת 
"חמת תניניא דזחלין בעפרא". הרי שהמילה 
ועיין  בכללותם.  לזוחלים  מתייחסת  'תנין' 
המהלכים  נחשים  "ארס  שביאר:  ברש"י  שם 

על גחונם".
5) חולין כז, ב. וכן מבואר בפסיקתא זוטרתא 
(לקח טוב, שמות פרק ז) "הוא תנין הוא נחש 
שאמר לו הקב"ה בסנה". ועיין במסכת אבות 

דרבי נתן פרק לט. 
6) פרקי דרבי אליעזר, פרק ח.

7) חולין ס, א.
8) המחשה ברורה לדברים ניתן למצוא בדברי 
בו  נבראו,  ביום  "בו  מדרשים:  בכמה  חז"ל 
עלו  תולדות.  הוציאו  ביום  בו  שמשו,  ביום 
למטה שנים, וירדו שבעה; קין ותאומתו, הבל 
בראשית,  שמעוני  (ילקוט  תאומותיו"  ושתי 
רמז ל"ה. וראה פירוט רחב יותר באבות דרבי 
נתן פרק א, ובמדרש רבה בראשית פרשה כב, 
ב). מן הראוי לציין כאן את דברי המקובלים 
לתקן  בידם  היה  וחוה,  אדם  חטאו  שאילולי 
במקום  הבריאה  כל  את  השבת  כניסת  עד 
פני  על  עתה  המתפרסת  הגדולה  העבודה 

ששת אלפי שנים. 
9) יש לציין שמדברי חז"ל עולה שמלבד זוחלי 
הענק חיו בעבר עוד יצורים ענקיים. למשל, 
בתלמוד (שבת כח, ב) מובא שהיה בעבר בעל 
חיים שנכחד ושמו תחש שהייתה לו קרן אחת 
במצחו, ושכך היה גם מראה השור שהקריב 

אדם הראשון. ובתלמוד ירושלמי (שבת פרק 
קהלת  רבה  (מדרש  במדרש  וכן  ג)  הלכה  ב, 
פרשה א) מובא שהתחש היה חי במדבר והיה 

"מין חיה גדולה".
10) זוהר בראשית כד, ב.

ז;  סימן  ג  פרשה  בראשית,  רבה  מדרש   (11
פרשה ט סימן ב. ועיין בקהלת רבה פרשה ג 

ופרשה יא; מדרש שוחר טוב מזמור לד.
ישנו  הקבלה  תורת  פי  שעל  לציין  יש   (12
המילים:  לכוונת  ועמוק,  רוחני  נוסף,  הסבר 
ברא עולמות והחריבם. אולם מאחר והדברים 
מופיעים גם במדרש, יש לבארם גם שלא על 

פי הסוד.
החורבן  לנסיבות  האפשרויות  אחת  על   (13

ראה בפרק "מוצא האדם".
ואכן כידוע, בעשרות השנים האחרונות   (14
נמצאו מאובנים של בעלי חיים שונים, כגון 
סרטן, שפירית ותיקן ענקיים, ולא רק מאובני 

זוחלים.
15) בראשית ו, יא-יב.

16) בראשית רבה, לב, יט.
17) ועיין עוד ברמב"ן על בראשית ז, כג.

18) מדרש הנעלם, כב.
19) מדרש רבה לב, ט.
20) ראש השנה יא, ב.

בהרחבה  ראה  זו  גישה  לביסוס  מקורות   (21
מאת  ברמודה"  ומשולש  המבול  "סוד  בספר 

ד"ר הדסה מלמד.
22) סנהדרין קח, ב.
23) בראשית ו, יא.

24) בראשית רבה פרשה לד, יא.
25) בראשית ח, כב.

26) מדרש רבה בראשית, פרשה לא, יג.
27) בראשית פרק ו, יט.

סעדיה  רבנו  כתב  לתורה,  בביאורו   (28
שהראם  שנה,  כאלף  לפני  חי  אשר  גאון 
(נוה  קורח  עמרם  הרב  ה"כרכדאן".  הוא 
רס"ג,  (במהדו'  קאפח  יוסף  והרב  שלום) 
(כנראה  כי "כרכדאן" בערבית  שם) מציינים 

מקורות והערות
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שתי  בעל  הקרנף  הוא  תימנית)  בערבית 
דו- כראן.  דו   - (כארכדן  אפו  על  הקרניים 
קרן). מדבריהם עולה כי ה'ראם' התנכ"י היה 
ממשפחה  או  הקרנפים,  ממשפחת  ענק  יצור 
יצויין  אחרת אך היה דומה במראהו לקרנף. 
ששמו של הקרנף בערבית מדוברת: "ואחיד 
אל קארן". וראה עוד בביאור רס"ג לבראשית 
(מהדו' צוקר, במקור הערבי עמ' 48 ובמקור 
ז,  דניאל  לספר  ובביאורו   (248 עמ'  העברי 
על  קאפח  יוסף  מהרב  בהערות  עוד  ועיין  ז. 

ביאור הרס"ג במדבר כג, כב.
תהלים  ובמדרש  כב,  כב,  תהלים  ראה   (29
המובא להלן. ולדברי רבנו סעדיה גאון אפשר 
לקרניים  או  לקרן  בדומה  קרניים  שהיו אלה 

שעל אפו של הקרנף. 
30) מדרש רבה, פרשת ניצבים.

31) תהלים כב, כב.
32) מדרש תהלים, מזמור צא.

33)  תהלים עח, סט.
34) ילקוט שמעוני, תהלים רמז תרפח.

 Mark Loewen, 'First Horned  (35
 Dinosaur from Mexico', News center
 of the University of Utah, May 28,

.2010
36) בראשית ז, יא.

37) סנהדרין קח, ב.
38) בראשית ו, יב.

39) סנהדרין קח, א.
40) וראה בכרך הראשון של "המהפך", "פרק 
יבשת  היסדקות  אודות  היבשות",  נדידת 
והיווצרות היבשות  בראשית באותה תקופה, 

השונות.
 Theodore Eaton, American.  (41
 Museum Novitates, February 21,

1964
 Böttcher R. 1990. Neue  (42
 Erkenntnisse über die
 Fortpflanzungsbiologie der
 Ichthyosaurier. Stuttgarter Beiträge

 zur Naturkunde Serie B (Geologie
und Paläontologie) 164: 1-51

 Grande, L, Paleontology of  (43
 the Green River Formation, with
 a Review of the Fish Fauna, Ed2,
 The Geological Survey of Wyoming

.(Bulletin 63 (1984
44) המאובן מוצג לראווה במוזיאון סטרנברג 

לתולדות הטבע, בהייס, קנזס.
 Catchpoole, D., 'Sleeping Beauty' (45

bacteria, Creation 28(1):23, 2005
 Vreeland, R.H., Rosenzweig,  (46
 W.D. and Powers, D.W., Isolation of
 a 250 million-year-old halotolerant
 bacterium from a primary salt
 crystal, Nature 407(6806):897-900,

.2000
 Wieland, C., DNA dating:.  (47
 fascinating evidence that the fossils

are young, Creation 14(3):43, 1992
 N. Heribert-Nilsson:.  (48
Sunthetisch Artbildung, pp. 1195-

1196
 D. Heyler and C.M. לדוגמה:   (49
Poplin, 'The Fossils of Montceau-
 les-Mines', Scientific American,

.September, 1988, p.70
 D. Heyler and C.M. לדוגמה:   (50
Poplin, 'The Fossils of Montceau-
 les-Mines', Scientific American,

.September, 1988, p.70
 The International. -51) לדוגמה: מידע מ

Nannoplankton Association
 G. G. Simpson, Fossils and the.  (52
 History of Life, Scientific American

Books, 1983
 Science, pp. 19-20, 80-83, 2  (53

.October 1998
 G. G. Simpson, Fossils and the.  (54

 History of Life, Scientific American
Books, 1983

 p. 13 J. M. Good, et al., The.  (55
 Dinosaur Quarry, National Park

Service, 1958
 I. T. Taylor, In the Minds of  (56

.Men, TFE Publishing, 1987b, p. 10
57) ביאור המלבי"ם לפרשת נח, פרק ז, כג.

58) אפר וולקני (או אפר געשי) נוצר כאשר 
גזים מתערבבים בסלע המותך שבהר הגעש, 
ופורצים יחד איתו אל האוויר. וכאשר ישנם 
קיטור  גם  עימהם  נוצר  בסביבה,  מים  גם 
מתקשה  לאוויר,  ההתפרצות  לאחר  עצום. 
המורכב  וולקני,  לאפר  ומתגבשת  הלבה 
כגון  שונים,  גזים  וממיני  סלע  מחלקיקי 
חומצה מלחית או תחמוצת הגופרית היוצרים 
הוולקנית  ההתפרצות  תוצאת  תרסיס.  מעין 
ממקרה  משתנים  שיתגבשו  החומרים  והרכב 
לעיתים  ההתרחשות.  תנאי  פי  על  למקרה, 
בגובה  תלוי   - מסוימים  מינרלים  יתגבשו 
הטמפרטורות, כפי המודל שפיתח הפטרולוג 
נורמן לוי בואן ונקרא על שמו 'שורת בואן'. 
לפי מודל זה, המינרלים המקדימים להתגבש 
המינרלים  ואילו  בסיסיים  סלעים  ייצרו 
ייצרו  נמוכות  בטמפרטורות  המתגבשים 
סלעים חומציים. וישנו גם תחום אמצעי, בו 
וולקני  אפר  כי  יצויין  ביניים.  סלעי  ייוצרו 
לאחר  שנוצרים  ושבבים  לאפר  דומה  אינו 
הוא  זה  אפר  וכדומה.  עץ  חיתוך  או  שריפה 
חומר קשה, אינו נמס במים, והוא אף מוליך 

חשמל מצויין כאשר הוא רטוב. 
אחדות מהתפרצויות הגעשיות בעשרות השנים 
האחרונות עוררו תשומת לב רבה בכל העולם 
רק משום שהאפר שליווה אותן גרם לשיבושים 
משמעותיים. הנה העיקריות שבהן: א. בבוקר 
יום ה-18 במאי 1980 התפרץ הר הגעש סנט-
הלנס שבארה"ב, וירה סילון עצום של גז ואפר 
מטרים  מ-20,000  למעלה  של  לגובה  וולקני 
מיליון  מ-500  למעלה  היום  סוף  עד  באוויר. 
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טונות של אפר ירדו על חלקים של וושינגטון, 
איידהו ומונטנה. ב. ב-15 ביוני 1991 התפרץ 
אפר  ויצר  שבפיליפינים  פינטובו  הגעש  הר 
וולקני רב (בהתפרצות נפלטו מלוע ההר כ-10 
טון  מיליון  וכ-20  מגמה  של  טון  מיליארד 
), וכמויות  של דו תחמוצת הגופרית (
ומתכות שונות) שחסם  מינרלים  עצומות של 
בכך  וגרם  השמש  אור  קרני  של  מעברם  את 
נוסף  ולהרס  עולמית  טמפרטורות  לצניחת 
באפריל  ה-15  בליל  ג.  האוזון.  שכבת  של 
2010 התפרץ הגעש אייפייליוקול שבאיסלנד 
וולקני ענק ששיתק את מערך  ויצר ענן אפר 
ימים  למשך  אירופה  ארצות  ברוב  התעופה 

רבים.
 Robert Beattie, 'The geological  (59
 setting and palaeoenvironmental
 and palaeoecological reconstructions
 of the Upper Permian insect beds
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