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 ספורנו בראשית פרק ו 

 

והנני משחיתם את הארץ. אשחיתם יחדיו עם הארץ, שאשחית מזג הארץ והאויר בנטית גלגל חמה שהטה 
שני חיי המין האנושי תכף  ממשוה היום, מן המבול ואילך, כמו שפירש הוא יתברך במענהו לאיוב. ולכן נמעטו

אחר המבול, כי לא היו עוד המזגים והפירות על שלמותם הראשון. ולזה הותר למין האנושי אכילת בעלי חיים 
 אחר המבול:

 

 

 ספורנו בראשית פרק ח 

 

ו )כב( עוד כל ימי הארץ זרע וקציר וקור וחום וקיץ וחורף ויום ולילה לא ישבותו. "לא ישבותו" מלהתמיד על אות
האופן בלתי טבעי שהגבלתי להם אחר המבול, וזה שילך השמש על גלגל נוטה מקו משוה היום, ובנטיתו תהיה 

ובזה היה אז תמיד סבת השתנות כל אלה הזמנים, כי קודם המבול היה מהלך השמש תמיד בקו משוה היום, 
ואמר שיהיה זה "כל ימי הארץ" עד  ובו היה תקון כללי ליסודות ולצמחים ולבעלי חיים ולאורך ימיהם. עת האביב,

אשר יתקן האל יתברך את הקלקול שנעשה בה במבול, כאמרו "הארץ החדשה אשר אני עושה" )ישעיה סו, 
כב(, כי אז ישיב מהלך השמש אל קו משוה היום כמאז, ויהיה תקון כללי ליסודות ולצמחים ולבעלי חיים ולאורך 

הנער בן מאה שנה ימות, והחוטא בן מאה שנה יקולל" )שם סה, כ(.  ימיהם, כמו שהיה קודם המבול, כאמרו "כי
 וזה רצה באמרו "מוצאי בקר וערב תרנין" )תהלים סה, ט(:

 

 רש"ר הירש בראשית פרק ח 

 

( עוד כל ימי הארץ. מפרשים בדרך כלל כך: עונות השנה והיממה לא נהגו כסדרן בימי המבול; משום כך )כב
עוד מבול שני, ולא יחול שינוי במהלך הרגיל של העונות. פירוש זה מניח, שעונות  ניתנה כאן הבטחה: לא יהיה

השנה התחלפו לפני המבול, כדרך שהן מתחלפות היום. אולם, המסורות המקובלות בידינו מתנגדות להנחה זו. 
מיד, לדעת ר' יצחק בבראשית רבה )לד, יג( היו זורעים לפני המבול רק אחת לארבעים שנה. היה אביב ת

והעונות היו שוות זו לזו: "היה להם אויר יפה כמן הפסח עד העצרת". מזג האויר היה שוה בכל הארץ, והיבשה 
לא היתה מפוצלת; וכך היתה תחבורה מהירה מסוף העולם ועד סופו: "היו מהלכין מסוף העולם ועד סופו לשעה 

אחר המבול: "מכאן ואילך זרע וקציר וגו'".  קלה". וכן מוכח שם בפירוש: עונות השנה הנזכרות כאן נתקנו רק
ושעה שר' שמואל בר נחמן חש בראשו מחמת שינוי מזג האויר, היה מתבדח ואומר: "חמי מה עבד לן דרא 

דמבולא": ראה, מה עשה לנו דור המבול! יציבות האקלים שלפני המבול היתה אחת מסיבות ההשחתה: "מי 
זורעין ולא קוצרין, יולדין ולא קוברין?"ולמדנו מן התוספת "יולדין ולא גרם להם שימרודו בי, לא על ידי שהיו 

קוברין", כי האקלים שלפני המבול גרם לאריכות ימים; וכן בהמשך הדברים: "מכאן ואילך זרע וקציר וגו'": שינוי 
המבול; האקלים שלאחר המבול קיצר את חיי האדם. אמור מעתה: טיב הארץ, מעמדה ואקלימה היו שונים לפני 

גיאוגרפי. שרידים שנתגלו מוכיחים,  -והנחה זו מתאשרת גם על ידי תוצאות המחקר הגיאולוגי והפיסיקלי 
שהיתה חלוקה שונה של העונות והחום; ופיצול הארץ על ידי ימים, נהרות, הרים ומדבריות וכו' הוא מתאריך 

לעולם נטל שני כוכבים מכימה והביא מאוחר יותר. והשוה עוד את מאמר חז"ל: "בשעה שהקב"ה הביא מבול 
מבול לעולם" )ברכות נט ע"א(. נראה מכאן, שהבורא שינה את מעמד הכוכבים, וכך נפגע שיווי המשקל של 

היו  לאוהוא שהביא את המבול בעקבותיו. אך נניח להוכחה זו; מכל מקום נראה, שחכמינו  -כדור הארץ, 
 ול.סבורים, שעונות השנה התחלפו כבר לפני המב

 

 רמב"ן בראשית פרק ו 

לשון רש"י, בימי דור אנוש, וגם אחרי כן, שראו באבדן דור אנוש שעלה אוקינוס והציף שלישו של  -בימים ההם 
עולם ולא נכנעו ללמוד מהם. ורבי אברהם פירש גם אחרי המבול, כי בני ענק היו ממשפחת בני האלהים. ואם 

להם, או שיודה במאמר )נדה סא א( הדורש בעוג שפלט מן המבול, כן, או תהיינה נשי בני נח מזרעם וידמו 
 ויוסיף הוא שנמלטו גם אחרים עמו:

והנכון בעיני, כי אדם ואשתו יקראו בני האלהים בעבור שהיו מעשה ידיו והוא אביהם, אין להם אב זולתו, והוא 
ה הנולדים ראשונים מאב ואם בשלמות הוליד בנים רבים, ככתוב )לעיל ה ד( ויולד בנים ובנות. והיו האנשים האל
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גדולה מן הגובה והחוזק, כי נולדו בדמות אביהם, ככתוב בשת )לעיל ה ג( ויולד בדמותו כצלמו. ויתכן שהיו כל 
אלהים ואז הוחל לעבוד בני הקדמונים אדם שת אנוש נקראים בני האלהים, כי היו ג' האנשים האלה בדמות 

וכך אמרו בבראשית רבה )כד ו( זה ספר תולדות אדם, ואין  לשה ורפיון.עבודה זרה, והוחל לבא באנשים חו
הראשונים תולדות, ומה הן אלוהות, בעון קומי אבא כהן ברדלא אדם שת אנוש, ושתק. אמר לון, עד כאן בצלם 

 ובדמות, מכאן ואילך קינן קנטרנין:

 

 רמב"ן בראשית פרק ט 

ואולי הדרישה מיד החיה היא שלא תטרוף האדם, כי כן שם בטבעם. וסוד הענין, כי בעת היצירה נתן לאדם את כל עשב 
זורע זרע ואת כל העץ אשר בו פרי עץ לאכלה, ונתן לחיה את כל ירק עשב לאכלה, ואמר הכתוב )לעיל א ל( ויהי כן, כי הוא 

לאכלה,  זה לזהי החיים והושם בטבע או במנהג שיהיו בעלי החיים טבעם ומנהגם. ועתה כאשר אמר באדם שישחוט הבעל
הוצרך לצוות שיהיו שאר בעלי החיים לבני אדם טרף לשיניהם, והם ייראו מהם ולא יטרופו בהם. ואמר ואך את דמכם 

 לנפשותיכם, לרמוז כי לא ידרוש דם חיה מיד חברתה, אם כן נשאר בהם לטרוף זו את זו:

 

 ק ז מלבי"ם בראשית פר

 

( וימח. אחר שמתו כולם כמ"ש ויגוע. נמחו גם גופותיהם שלא ימצא למו שארית על פני האדמה, ובזה היה )כג
בהפך שגוף האדם נמחה תחלה, כי הוא מצד הרכבתו חלוש יותר מגופי שאר הבע"ח ואח"כ גוף הבהמה שחזק 

ימו יותר, ומבאר וימחו מן הארץ, יותר, ואח"כ רמש ועוף שגופותיהם הקטנים נסתרו בקנים ובמערות ונתקי
, בכ"ז נמחו מן הארץ כי ע"י שטף המים שהגם שהרבה נשארו עצמותיהם החזקים כמטילי ברזל ולא נמוחו

הובלו הפגרים לתוך העמקים ורובם נבלעו בעמקי תהום, אשר האדמה פצתה את פיה מעומק תהום רבה וירדו 
יבה לא מצא שום רושם מפגרי בע"ח ועצמות הענקים כמה אלפים אמה לעמקי שאול, עד שבצאת נח מן הת

ובע"ח הגדולים שהיו קודם המבול. ועדות ה' נאמנה מחכימת פתי להשיב דבר לחכמי הגעאלאגיא, שחופרים 
בעמקי האדמה ומוצאים עצמות גדולות מענקים ובע"ח גדולים שנאבדו מן הארץ ואינם עוד מימי המבול ואילך, 

עולם כי יחשבו את האדמה שעשויה מינים מינים, שבכל עומק ידוע יש מין אדמה והם מוכיחים מזה קדמות ה
אחרת, ויחשבו לפי איכות האדמה שימצאו העצמות שם, ולפי חשבון כמה היה צריך עד שיולדו שטחי האדמה 

שהעולם קדמון מרבוא שנים, ושכבר היו בע"ח מימי קדם קודם לזמן היצירה שלנו. וכ"ז הבל וריק, כי בעת 
המבול פתחה האדמה את לועה ע"י הרעשים שבאו מעומק שאול ותהום רבה והפכה תחתונים למעלה ועליונים 
למטה והורידה פגרי הבע"ח עמוק עמוק, ונבקה חכמת הדורשים והחופרים לדעת איכות המהפכה הזאת אשר 

כות האדמה בכל עשתה נפלאות במשך ק"ן יום של עמידת המים, עד שכל הסדרים שסדרו למו החוקרים מאי
שטח וכל חשבונותיהם בזה נתבלבלו אז וכל השערותיהם ודמיונותיהם ישא רוח יקח הבל, ולו חכמו ישכילו זאת 

ויראו מעשי ה' ונפלאותיו במצולת שאול איך מחה את כל היקום מעל פני האדמה ויטביעם בשאול תחתית עדי 
 אובד:

 

 רש"ר הירש בראשית פרק ז 

בות "הדילוביאליות" של הגיאולוגים, מקורן בתקופת המבול. על פי זה תתבאר ( יש משערים, שהשכ)כב
העובדה, שנמצאו שם בעיקר שרידי חיות יבשה, ולא שרידי חיות ים; שכן, הכתוב מעיד: "מכל אשר בחרבה 

 מתו"; המבול פגע בעיקר בחיות היבשה.

 

 

 

 רמב"ן בראשית פרק ו 

 

ידוע כי החיות רבות מאד, ומהן גדולות מאד כפילים וכראמים וזולתם, והרמש הרומש על  -( מכל בשר וגו' )יט
הארץ רב מאד. גם מעוף השמים מינים רבים אין להם מספר, וכמו שאמרו רבותינו )חולין סג ב( מאה ועשרים 

. והנה יצטרך להביא מכלם שיולידו מיני עופות טמאים יש במזרח וכלם מין איה הם, ולעופות טהורים אין מספר
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כמותם. וכאשר תאסוף לכלם מאכל אשר יאכל לשנה תמימה, לא תכיל אותם התיבה הזאת, ולא עשר כיוצא 
 :אבל הוא נס, החזיק מועט את המרובהבה. 

 

 

 רש"ר הירש בראשית פרק ט 

 

י האדם: מה שנעשה עד כה )ג( משנשתנו חיי האדם, הוא זוכה במזון חדש. מסתבר, שגם זה תלוי בקיצור חי
במשך שבע מאות עד שמונה מאות שנה, ייעשה מעתה במשך שבעים עד שמונים שנה; וההתפתחות המהירה 

כל אלה יש בהם טעם להתיר  -דורשת מזון מן החי. זאת ועוד: הבדלי החום, חילוף עונות השנה והאקלימים, 
קרקע. וכבר פירשנו את דעת חז"ל, המתאימה לחקירות  מזון מן החי. על ידי כך האדם תלוי פחות במזון מגידולי

הגיאולוגים: לפני המבול היה החום יציב, והצמחיה היתה מרובה; על ידי כך היה שפע של מזון מן הצומח, ולא 
היה צורך במזון מן החי. אין התורה רוצה בצמחונים, ואין היא סולדת מפני אכילת בשר; נהפוך הוא: מצוה 

טוב )עי' ספרי, דברים טז, יא(. אילו היינו במצבנו הפיסי המקורי, לא היה מותר לנו לאכול לאכול בשר ביום 
בשר; אך עתה הבשר הוא צורך לאדם. אולם, מיד עם היתר הבשר, נכנסות לתקפן הלכות מאכלות אסורות. וכן 

חי; מתחילה הוא מצינו לאחר מכן, משניתנה תורה לישראל: אין לך מאכל שנאסר בתורה, שאיננו מאכל מן ה
נאסר דרך כלל, וגם אחר כך הותר רק בהגבלות רבות. כנגד זה, אין לך צמח ממיני הצמחים, שהוא אסור 

באכילה, כשהוא לעצמו. חדש, ערלה וכלאי הכרם תלויים בעניינים אחרים. הפסוק הבא מפרש את איסור אבר 
 והג בכל בני נח, ולא בישראל בלבד.מן החי; הרי זה האיסור הראשון מהלכות מאכלות אסורות; והוא נ

 

 

 

 

 

 קלד/  א כרך/  הראיה אגרות

 

 . ח"תרס אייר' ה, ו"ת יפו ק"עה, ה"ב

 . וברכה' שלו, א"שליט זיידל משה מר טהורה' ד ויראת תורה אוצר השלם החכם וחביבי ידידי 

, מחמדי, לך בהשיבי כ"ג להתענג כשר עת מצאתי לא אבל. הגיעוני כמה זה אשר, היקרים דבריך על התענגתי 

 . י"בעזה, מעט ואכתב המניעות על מבליג הנני מ"ומ, נפש ופיזור טרדא מוקף הנני עתה גם. ואמת' שלו דברי

  

 שהם, ההדשים המחקרים י"ע הבאות הדעות ד"ע, הטהור רוחך את להעיר חובה לעצמי מוצא הנני בכלל
 כל שאין שאף, לדעת לו ראוי ישרות שדעותיו מי שכל, היא בזה דעתי. תורה דברי פשטי את סותרים ברובם

 כלל זה שאין מפני, נגדן ולעמד בבירור להכחישן כלל חייבים אנחנו אין מ"מ, החדשות אותן בכל מוכרחת אמת
 וזה, שבהענינים הפנימית ההסברה, התוך הוא העיקר. שהיו ומעשים פשוטות עובדות לנו לספר תורה של עיקר

 כבר נאמרו דברים של עקרם. ידו על להתגבר מתעודדים שאנו, סותר כח שנמצא מקום בכל יותר עוד יתרומם
 באמת אם מ"נפ שום לנו אין. יותר הדברים את להרחיב מוכנים הננו והיום, נ"במו ובראשם הראשונים בדברי

 המציאות שהוחלה או, ורוחנית גשמית טובה רב על האדם אז שהתענג, זהב של תור המציאות בעולם היה
, לדעת רק צריכים אנו. ומתעלה הולכת היא וכך, רומה עד ההויה מדרגת מתחתית, למעלה מלמטה שבפועל

 דרכיו ישחית אם, ועונג כבוד לכל מוכן ויהיה, גדולה במעלה יתעלה אם אפילו שהאדם, גמורה אפשרות שיש
 של, מהעובדא לנו יוצא הלימוד וזה, מאד רבים דורות עד ולתולדותיו לעצמו להרע ויוכל, לו אשר כל לאבד יוכל

 א"בנ בלב הרקשימה עמוקה להיות צריכה כמה עד יודע הנשמות כל ואדון. וגירושו וחטאו עדן בגן אדם מציאות
, זו מדה לידי באים וכשאנו. אמת בתורת ז"ע אותיות כ"כ באו ממש העומק אותו וכפי, החטא מן זהירים להיות
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 נוכל בדבר נוגעים אנו אין וכאשר, החדשים החוקרים בין  המתפרסם הציור נגד דוקא ללחום עוד נזקקים אנו אין
 . דרכה את לנו תורה שהאמת זו במדה במנוחה החלטותיהם את לבטל נוכל ועתה, משרים לשפוט

  

 .פירוד בלא עמה ההולך הנצחי והצדק, הנצחי ופארה גבהה ברום האחדות של, האמת הוא, חיינו תפארת עיקר

 של הרעיון ובכלל. דידה ולבושין גופא על גם להציץ נוכל מבעדה שדוקא דאורייתא נשמתא היא זאת
 ויוליד, צורתו את שישנה בדבר ספק ואין, התפתחותו בראשית הוא גם הוא עומד האיטית ההתפתחות

 בעצם ישראל של אורם יובן ואז, המציאות חזיון את המשלימות, דליגות כ"ג נראה שבהם חזיונות
 . בהירותו

  

 פ"ע ך"התנ את הלוקחים, בעקבותיהם ההולכים ובישראל, ע"באוה החוקרים ממחשבת ההפך הוא הדבר
, ואורם החיים שמחת של, הטהורה ההבנה אבל. כלא בית הזה העולם נעשה ידה שעל, הנוצרית ההסברה

 הרחיק חטא של מקרה ורק, מאד מאושר האדם שהיה, העבר של הבטוחה הערובה י"ע דוקא היא, בתורה אשר
 ההתפתחות רעיון אבל. לעד למעלתו ישוב והאדם, נתקן להיות הוא מוכרח מקרי שמכשול הדבר מובן. דרכו את

 מקום מוצאים אנו שאין כיון, לאחור יסוג שמא או, דרכו באמצע יעמד שמא לעולם יפחיד, מהעבר סיוע בלא
 הוית רק כ"ע. יחד ונשמה בגוף שהוא כמו החמרי להאדם ו"וק, לאדם קבוע טבע הוא שהאשר לומר בטוח

 פ"אע, כ"ג והסטורית מעשית אמת להיות ראוי זה הרי וממילא, האור עולם את לנו מקיימת עדן-בגן האדם
 . לנו מעכב שאיננו

  

 לא בתחילה אנו צריכים, התורה מן דבר איזה לסתור הבאה דעה שכל, הדעות במלחמת גדול כלל זהו ובכלל
 ההתרוממות ובעבור, ידה על מתרוממים הננו ובזה, לה ממעל התורה ארמון את לבנות א"כ, אותה לסתור דוקא

 יש. כ"ג עליה להלחם בטחון מלא בלב יכולים הננו, דבר משום נלחצים אנו כשאין כ"ואח, מתגלות הדעות הזאת
' ד בשם לדגול איך דעת למען, הקיצור יספיק שכמותך לב ולחכם, להאריך לי קשה אבל, מוכיחות דוגמאות ז"ע

 . הכל טובת גם שהיא, האמתית לטובתנו בכל ולהשתמש, המנשבות הרוחות לכל ממעל

 

 תלמוד בבלי מסכת זבחים דף קיג עמוד א 

 

במאי קמיפלגי מר סבר ירד מבול לא"י ומר סבר לא ירד אר"נ בר יצחק ושניהם מקרא אחד דרשו +יחזקאל כב+ 
 א מטוהרה היא לא גושמה ביום זעם בן אדם אמר לה את ארץ ל

 

 (:נה דף, כג פרק" )אליעזר דרבי פרקי" לספר ל"הרד פירוש

 וחיות, מספר אין טהורים ולעופות שכתוב כמו" מאוד רבים" המילים כי שתמה התורה בפירוש ן"רמב ועיין"
. בזה כיוצא תיבות עשר יכילום לא, תמימה בשנה לכולם המזון ואם, וראמים כפילים גדולות ומהן, מאוד רבות

, שכתוב כמו רבים שהמינים שאף לי נראה באמת אבל, המרובה את מחזיק מועט גם לחדש ן"הרמב והוצרך
 לפנינו רואים שאנו מינים שהרבה, שסה אלא שאינם א"הפר כדברי לומר יש, הגבוה המין סוגי כללי עיקר הנה

 מין כולן במזרח יש עופות מאה - בחולין שכתוב וכמו, אחד במין ונכנסו נבראו מעיקרן, למיניהם ומשונים נפרדים
 ומקריהן ומאכלם בארצותם משכנם לפי כך ואחר, הגבוה מסוג המין אם כי נברא לא בריאתן ומעיקר - הן איה

 ואל, הבר ושור ושור(, א עמוד, נה דף) קמא בבא שמובא הבר ואווז אווז וכמו, רבים מינים לעוד ונשתנו נפרדו
 שחורים, לבנים, במיניהם משונים ארצה תבל פני על כעת מוצאים ואנו, בעולם נברא יחידי אדם שהרי, תתמה

 סיבת אלא אינו זה כל אשר, איבריהם וחיתוך בתואריהם אחרים שינויים וגם, ביניהם ממוזגות ומראות, ואדומים
 משינוי'. וכו, רחבות ריקאיםאפ של רגליהם - שבת במסכת הילל שכתב מה וכעין, ומאכלם מקומם משכן שינוי

 במין המשתנים השינויים רוב לכל ידוע הצמחים במיני וכן(. ויקרא בזוהר גם ועיין) שם עיין, והמקרים המקומות
 בכניסתם וכן, ע"שס מהבריאה עיקרן שהיו חיים-הבעלי במיני לומר הדבר פשוט כן ואם, נטיעתו ממקום אחד

 לקחת לנח ציווה בברואיו יודע בעולמו שליט מקום מכל, המבול עד הבריאה מזמן נשתנו שכבר אף, לתיבה
 לכל ויפרדו יחזרו, תבל פני על שיפוצו שורשיהם שמנצר יתברך לפניו וידוע שגלוי הראשיים המינים אותם

 ".לפנינו רואים שאנו הרבים המינים

 בראשית רבה )וילנא( פרשת בראשית פרשה ה 
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יקוו המים, כתיב )תהלים קד( מן גערתך ינוסון מקול וגו', רבי ברכיה בשם רבי אבא בר אמי  א ויאמר אלהים
אמר יעשה מדה למים, והיך מה דאת אמר )זכריה א( וקו ינטה על ירושלים, רבי אבא בר כהנא בשם רבי לוי 

טרין והושיב אמר, אמר הקדוש ברוך הוא יקוו לי המים, מה שאני עתיד לעשות בהם, משל למלך שבנה פל
בתוכה אלמים והיו משכימין ושואלים בשלומו של מלך ברמיזה ובאצבע ובמנולין, אמר המלך אלו היו פקחין על 

אחת כמה וכמה, אתמהא, הושיב בה המלך דיורין פקחין עמדו והחזיקו בפלטין אמרו אין פלטין זו של מלך, 
רייתו של עולם לא היה קלוסו של הקדוש ברוך שלנו היא, אמר המלך תחזור פלטין לכמו שהיתה, כך מתחלת ב

הוא עולה אלא מן המים הדא הוא דכתיב )תהלים צג( מקולות מים רבים אדירים משברי ים, ומה היו אומרין 
אדיר במרום ה', אמר הקדוש ברוך הוא מה אם אלו שאין להן לא פה ולא אמירה ולא דיבור והרי הן מקלסין 

, עמד דור המבול ומרד בו, עמד דור אנוש ומרד בו, דור הפלגה וכמה אותי, כשאברא אדם על אחת כמה
ומרד בו, אמר הקדוש ברוך הוא יפנו אלו ויעמדו ויבואו אותן שישבו בהן מקודם הדא הוא דכתיב )בראשית 

 , ז( ויהי הגשם על הארץ ארבעים יום וארבעים לילה

 ה"ב תלמוד ירושלמי )ונציה( מסכת שקלים פרק ו דף נ טור א /

 

אל הימה המוצאים זה הים הגדול ולמה נקרא שמו מוצאים כנגד שני פעמים שיצא אחד בדור אנוש ואחד בדור 
 פלגה 

 בראשית רבה )וילנא( פרשת בראשית פרשה ה 

 

ו אר"א מתחלת ברייתו של עולם גזר הקדוש ברוך הוא ואמר יקוו המים למה הקורא למי הים הקורא למי הים ב' 
ר המבול ואחת בדור אנוש בשביל )קהלת ג( והאלהים עשה שייראו מלפניו, משל למדינה פעמים אחת בדו

שמרדה במלך שלח המלך לגיון קשה והקיפה כדי שיראו אותו בני המדינה ויתיראו מלפניו כך למה )תהלים לג( 
 כונס כנד מי הים בשביל וייראו מה' כל הארץ וגו'. 

 

 רש"י בראשית פרק ו 

 

ף על פי שראו באבדן של דור אנוש שעלה אוקיינוס והציף שליש העולם, לא נכנע דור המבול א -וגם אחרי כן 
 ללמוד מהם:

 

 ד"ר הדסה מלמד -סוד המבול 

 

, באירועים מופיעים, שנים מיליוני 3,300 פני על אותם פורשת שהגיאולוגיה, הבולטים האירועים, למעשה סיכום
 החל,ביותר הבולט האירוע שהיה, המבול. העולם בריאת שלאחר הראשונות השנים אלפיים במשך שהתרחשו

 , אחת כל דקות 2-6-כ שנמשכו כוכבים שני של בהתנגשויות

  

 שנה מקסימום שארכה, רותחים במים העולם הצפת, אחת יממה במשך יבשות למספר בראשית יבשת פיצול
(, השלישון) המקדם והקנוזואיקון המזוזואיקון עידני את בתוכו מקפל, הקרחונים שנים מספר עוד ואולי

 .למניינם שנים מיליוני 221 במשך הגיאולוגים של הזמן סקלת פ''ע שהשתרעו

, איים, תהומות להיווצרות, היבשות לנדידת הסבר גם היבשתי החלק להצפת בנוסף בתוכו המבול כולל, כן כמו  
 מאשר זמן יותר ארכה לא שוודאי, אנוש דור הצפת. הארץ כדור הטיית עקב באקלים גדולים ושינויים נהרות
 .למניינם שנה מיליון 400 במשך הפליאוזואי בעידן שהתרחשו לאירועים מתאימה, המבול

  

 למניינם שנים המיליון ארבעת שארית -הרביעון של לרובו מתאימה, הפלגה בדור, השלישית הקטסטרופה 
, הגדולות ההתרחשויות לאחר האחרון במיליון הופיע האדם, הגיאולוגים פ''ע, כן על יתר. לתקופתנו עד כמעט
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 מתועדים הגדולים האירועים, הלכך, העולם של ההיסטוריה החלה האדם בריאת עם ישראל תורת פ''ע כאשר
 התפתחו הגיאולוגים שלדעת, אדם בני לגבי. הראשון מאדם לדור מדור ונמסרו פה -שבעל בתורה או בכתב

 : התחלות שתי ישנן, קופים דמויי מיצורים

  

 . למניינם שנה מיליון כחצי לפני נכחד הוא אולם, הומוארקטוס -קוף דמוי אדם הופיע שנה כמיליון לפי. א

(.... הנבון האדם) להומוספיאנס להתפתח ממשיך ועדיין, שנה 50,000 -כ לפני הופיע הניאנדרתאלי האדם. ב
 . במבול שנכחדו, כמובן, והם, לקופים אנוש בדור האדם בני נהפכו ישראל מסורת פ''ע

 שעדיין הם, וצאצאיהם(, ר''ב) לקופים רבים אדם בני נהפכו( לבריאה 1996) הפלגה בדור גם מכן ולאחר
 )ד"ר הדסה מלמד סוד המבול ומשולש ברמודה(....ומתועד הפוך מהלך!! ונגלים'ג אלו באי בימינו גם מסתובבים

 

 תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף קט עמוד א

דור הפלגה אין להם חלק לעולם הבא וכו'. מאי עבוד? אמרי דבי רבי שילא: נבנה מגדל ונעלה לרקיע, ונכה אותו 
בקרדומות, כדי שיזובו מימיו, מחכו עלה במערבא: אם כן ליבנו אחד בטורא! )אלא( אמר רבי ירמיה בר אלעזר: 

ה ונעבוד עבודה זרה, ואחת אומרת: נחלקו לשלש כיתות, אחת אומרת: נעלה ונשב שם, ואחת אומרת: נעל
נעשו קופים  -הפיצם ה', וזו שאומרת נעלה ונעשה מלחמה  -נעלה ונעשה מלחמה. זו שאומרת נעלה ונשב שם 

 כי שם בלל ה' שפת כל הארץ. -ורוחות ושידים ולילין, וזו שאומרת נעלה ונעבוד עבודה זרה 

 

 מרהפירושי סידור התפילה לרוקח ]כט[ הללויה כי טוב ז

המצמיח הרים חציר על ידי מטר מצמיח חציר מאכל אדם ובהמה. ]עמוד קעב[ נותן לבהמה לחמה יש בהמות 
שנותן להם לחם ממש כדמשמע בסנהדרין, ועוד לחמה כל סעודה קרוי לחם. נותן לבהמה לחמה זה הדוב 

ורוצה לתופסה והיא בורחת  שמוצץ מן ציפורני ידיו מתיקה כמו דבש, לפי שהדוב אינו יכול לרוץ כשרואה בהמה
והדוב אינו יכול לרוץ אחריה, נמצא שהיה מת ברעב, אלא שהקב"ה מזמן לו פרנסתו מוצץ אצבעותיו, לכך 

, לכך שונא לאדם וקולו עבה, לכך שער שבין והדוב היה אדם בימי דור הפלגהלבהמה לחמה בגימ' באצב"ע, 
 חר שותה מים מגרגרת הדוב.אזניו טוב לקמיע מפני השד המשתנה, ומי שגרונו ני

 לדוב ולקוף יש ידיים שהוא משתמש בהם.

 חשוקי חמד סנהדרין דף קט עמוד א

 למה מברכים על פיל וקוף משנה הבריות

במלאכת שלמה בכלאים )פ"ח מ"ו( כתב ששמע מפי חכם מקובל רבי משולם זצ"ל למה מברכים רק על פיל 
ברייתם משונה, ותירץ דבזמן דור הפלגה נפרע הקדוש ברוך וקוף ברכת משנה הבריות, והרי יש עוד חיות ש

 הוא מן האנשים שהפכן לקופים ופילים, והיינו שהקוף דומה לאדם, והפיל מבין לשון בני אדם.

ולכאורה בסנהדרין דף קט ע"א מבואר שדור הפלגה נהפכו לקופים, ולא מבואר שנהפכו לפילים, אולם בסדר 
הענישם וחלקם היו לקופים ושנהבים. כיוצא בזה מובא בספר הישר )פרשת הדורות )אלף תתקעג( כתב שה' 

 נח( שאותם שאמרו נעלה השמים, היו לקופים ושנהבים.

 

 פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( ויקרא פרשת שמיני ]המתחיל בדף כו עמוד א[

 הולך על כפיו. זה הקוף והדוב והכלב והחתול. בכל החיה. להביא את הפיל.

 

 תקפט סימן( מרגליות) חסידים ספר

 . הגוף בכל ממשמשים להם אשר בידים כי זנב צריכים אין לפיכך ידים ולקוף ולדוב לאדם וברא

  רגליו על לעמוד אדם רגלי ככפות כפות לו יש בידיו שכוחו ולדוב

mailto:karmeimishpat@gmail.com

