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ד "בס
 

 ":ואביטה נפלאות מתורתך,  עיניגל"

 
 ? באותו יוםגלגלמה הת-  בעומר ג"ל

 
    

:חל המבולבו , מי הוא החודש השני  
?אייר או חשון  

 
ר הדסה מלמד "ד

 

תקציר 

אל לנו לצפות לנוסח של מאמר מדעי  לפרסום ,  ל על תופעות מדעיות"כשאנחנו רוצים ללמוד מחז

שהמתבונן בהן יכול לקבל היבט , בתוך כדי דיון הלכתי עניני נשלפות עובדות מדעיות. NATURE-ב

יש להמשיך לנבור במקורות נוספים של , שכדי להבינן, של עומק רוחני עטוף בתופעות פיזיקליות

מהשאלה הנדונה לגבי זמן בריאת העולם . מקרה אופייני מובא בסדרת המאמרים הבאה. ל"חז

ושם לומדים על , מתי היה החדש השני בו התרחש המבול, עוברים לשאלה, אם בתשרי או בניסן

ולא זכינו להגיע , כאן הפרוט לא הספיק. שנלקחו מכימה, י שני כוכבים"אופן התרחשותו ע

ונאלצנו להיעזר במקורות אחרים מעמי קדם , (שבודאי ישנם)למקורות תורניים מתאימים 

.  ולקשרם עם עובדות מדעיות בשטח בהתעלמות מסדר הזמנים של המדענים

גם , כלאמר! הים חיים-שאלה ואלה דברי אל, בדיוק בהצגת מחלוקת זו לגבי ניסן או תשרי  נאמר

, יכולה חשיבה מדעית להצביע על מהפך כדור הארץ, כדי לישב את הסתירה. זה נכון וגם זה נכון

. כעת ניתן להריץ מאמר מדעי העוסק במהלך אופן התרחשות המבול. הקשור למחלוקת השניה

השלכות לגבי אתרי ההתנגשות גם , מ לגרום למהפך ללא התרסקות"גדלם ע, היכן נפלו הכוכבים

א מסיט את נקודת "שמהפך כדה, ואז לאשר את המסקנה. בכדור הארץ וגם לגבי הכוכב הפוגע

, שלוקח בחשבון את ההסטה, שיצדקו הדברים לגבי מי, כך. ההתיחסות של הבריאה בחצי שנה

. שלא מתחשב בהסטה, וגם לגבי מי

 

  

ל לגבי בריאת העולם ולגבי זמן התרחשות המבול "הצגת מחלוקות חז

שבניסן , יהושע אומר' ר": נמצאת מחלוקת חכמים לגבי זמן בריאת העולם (ב"ע' י)ראש השנה '        במס

:  (א"ז ע"ש כ"רה)מופיע בתוספות   תרוץ מקובל ".שבתשרי נברא העולם, אליעזר אומר 'ור, נברא העולם

".  שבתשרי עלה במחשבה להבראות ולא נברא עד ניסן, ויש לומר"

  :(ב"א ע"שם י)הנמצאת בהמשך לאותה גמרא , מחלוקת זו מצומדת למחלוקת אחרת

 ביום הזה ,בחדש השני בשבעה עשר יום לחדש, בשנת שש מאות שנה לחיי נח"(: 11, ז' בר)    כתוב 

? מי הוא אותו חודש שני".  נבקעו כל מעינות תהום רבה וארבות השמים נפתחו
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 היה ז באייר"יאותו היום : יהושע אומר' ר - בחודש השני בשבעה עשר יום לחדש" 

, מעינות מתמעטין, מזל כימה שוקע ביוםיום ש, (שהוא  החדש  השני למנין מניסן)

, והעלה מזל כימה ביום, ה עליהם מעשה בראשית"שינה הקב, ומתוך ששינו מעשיהן

. ונטל שני כוכבים מכימה והביא מבול לעולם

,  (שהוא החדש השני  למנין  מתשרי) היה  ז במרחשון"יאותו היום : אליעזר אומר' ר

ה  "שינה הקב,  ומתוך ששינו מעשיהן,  ומעינות מתגבריםכימה עולה ביום מזליום  ש

ונטל  שני כוכבים מכימה והביא , והעלה מזל כימה ביוםעליהם  מעשה  בראשית 

. ל"עכ". מבול לעולם

יש לדעת לגבי . באייר- או שהארוע קרה בחשון או : שונות זו מזו, שלכאורה,     בפנינו שתי גרסאות

שבטוי זה מופיע , ומענין, (א"ז ע"ש כ"תוספות רה)" אלה ואלה דברי אלקים חיים"ש, ל"מחלוקות בחז

הרי שאין לתלות את הקולר , פ הבנתנו"שאם אין הדברים מתישבים ע, כך! דוקא  בהקשר למחלוקת זו

הצמידות של המחלוקת הראשונה לשניה . שלנו אין תמיד כלים מספיקים להבנת הסוגיה, אלא, ל"בחז

בו , מיהו החדש השני, בסוגיה, בעצם, נעוצה?  מתי נברא העולם: שהתשובה לשאלה, מרמזת על כך

.  התרחש המבול

: הבה ננסה לרדת יותר לעומקם של הדברים

כימה הינה צביר , כפי שידוע היום, ואכן". כמאה כוכבי: (ב" עח"נברכות )אמר שמואל ? מאי כימה"

 (שמשות)ומכיל כחמש מאות כוכבים ,  שנות אור מאתנו500- שנות אור ובמרחק של כ50כוכבים ברוחב של 

מזל טלה הינו מזלו של חדש ניסן ומזל שור הוא מזלו של . צביר זה נמצא בין מזל טלה למזל שור. (1איור )

אותה זוית של זריחת . שכימה יכולה לזרוח לפני עלות החמה בתקופה שבין ניסן לאייר, כך. חדש אייר

כאשר השמש נמצאת מול צדו השני של הכדור הארץ , הכימה יכולה להיות גם במצב הנגדי כעבור חצי שנה

שאז זריחתו של טלה בתשרי לאחר שקיעת החמה ושקיעתו עם , ואינה חוצצת בין המזל לכדור הארץ

.  מאזנים- שהוא , כאשר זורח מזל החודש, זריחת החמה

 
 

שנמצא בין מזל טלה למזל שור , צביר הפליאדות. 1איור 

: שיחד אתו יזוזו עוד כמה דברים, והדבר מתבקש. אינו דבר של מה בכך, להזיז צביר כוכבים שכזה
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עדויות על מהפך כדור הארץ 

, שנה היו זורעים( 40)' אחת למ: "(א"סימן ס, נח)ש " מהילק      לומדים אנו על התקופה שלפני המבול

היו אריות ונמרים חשובים , ומתלשין ארזי הלבנון בהליכתן, מהלכין מסוף העולם ועד סופו לשעה קלה

 היה ,כלומר.  "(חג השבועות)והיה להם אויר יפה כמו מפסח ועד עצרת , בבשרן (כנים)עליהם ככלימתא 

,  לא היו שנויים במזג האויר ולא היו עונות שנה כמו קיץ וחרף.להם מזג אויר אביבי כל השנה בכל הארץ

שכדור הארץ היה ניצב למישור המילקה ,  תאור זה מצביע על כך.והיום והלילה היו שוים

. (האקליפטיקה)

וקיץ עֹד כל ימי הארץ זרע וקציר וקר וחם : "(22', ח' בר)רק לאחר המבול מקבל נח ברכה לגבי עונות השנה 

". וחרף ויום ולילה לא ישבֹתו

וזה שילך השמש על גלגל נוטה מקו , לא ישבותו מלהתמיד על אותו האופן בלתי טבעי: "מפרש הספורנו

כי קודם , שהגבלתי להם אחר המבול, ובנטיתו תהיה סבת השתנות כל  אלה הזמנים, משוה היום

: ם מאשר"גם המלבי". ומזה היה אז תמיד עת אביב, המבול היה מהלך השמש תמיד בקו משוה היום

, עצמות פילים  וקופים מאזורים חמים הרי זה עדות (באזורים קרים)שבמה שחופרים במעמקי האדמה 

ג "כי קודם המבול לא נטה השמש במעגלו השנתי כ... א מדרום לצפון"שבימי המבול התמוטט כדה

". מעלות מן המשוה לצפון ולדרום כמו שהוא עתה

". אתה יצרתם- קיץ וחרף , אתה הצבת כל גבולות ארץ":נקשרים הדברים ביחד (17, ד"ע)בתהילים 

כלומר  הצבת  שבע  . שכל אחד  אוירו שונה מחברו, שהם  שבעה  גופות, כל גבולות ארץ: ק מסביר"הרד

. תופעה שנתחדשה אחר המבול, היבשות מקושרת כאן עם יצירת קיץ וחרף

, ה סדר בראשית"ששינה עליהם הקב ": ב  על  דור המבול"ח ע"שמביאה  הגמרא בסנהדרין ק, דבר נוסף

 ".שהיתה חמה יוצאת ממערב ושוקעת במזרח

כמו , שגלגל המזלות סבב הפוך לכוונו היום,      מכוון הסבוב של כדור הארץ לפני המפגש ניתן ללמד

: אומר' ת הלכה ז"ם בהלכות יסה"הרמב. מהמערב למזרח: שהשמש סבבה בכוון הפוך בגלגל השמים

שאז העלו להן , אלא בזמן המבול לא היו מכוונות כנגד אותם חלקים  (המזלות)ואלו השנים עשר צורות "

 . המזלות שבשעת המבול נשתנה הלוך,  הרב צבי הירש חיות לומד מכאן".שמות אלה

בקברו , במצרים.      דווחים על שנויים קוסמיים מפליגים אלה הגיעו גם מהאומות העתיקות של העולם

, אחת:  כפות שמים2יש תאור של  (?מלכת שבא המפורסמת)האדריכל של המלכה חתשפסות - של סמנוט 

וכפת השמים השניה מתארת , (פ מסלול הפרצסיה"בשנוי הצפון ע)המתיחסת למצב הכוכבים בתקופתם 

. ממערב למזרח: כאשר מהלך המזלות הפוך, את השמים הדרומיים מנקודת ההסתכלות של מצרים

הדרום נעשה צפון כאשר ,      הפפירוס המאגי של האריס מדבר על קטסטרופה קוסמית של מים ואש

יש קשר , האמנם". הרחטה: "נקראה בשם מיוחד, שזרחה במערב, ואותה שמש. וכאשר הארץ התהפכה

שפסקה , כשגם שם הכוונה היתה לשמש? " ולא יזרחלחרסהאֹמר : "(7' ט)בין שם זה לשם המזכר באיוב 

(.      18, ד"י)כפי שמופיע בשופטים , "החרסה: "הדמיון גדול עוד יותר בהטיה. ("מצודת דוד"ה)לזרוח במבול 

שבאותו זמן היתה , בציון,  שנים מזכירים תנועה הפוכה של גרמי השמים2100-    בחיבורים שונים מלפני כ

שכדור הארץ , דבר זה היה אפשרי בתנאי. השמדה המונית של בעלי חיים ורק חלק קטן של האנושות נותר

, א היה הפוך"ואז סבובו של כדה, שהקוטב הצפוני היה בדרום: היה במצב הפוך למה שהוא נמצא בו כיום

אפשרות של היפוך הסבוב של כדור הארץ סביב צירו לא . ונראתה החמה יוצאת במערב ושוקעת במזרח

שגדלו הגיע לפחות לגדלו של מאדים , י גרם שמימי"הטית כדור הארץ יכלה להעשות ע.  נראתה מעשית
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, ברור. משום שאז לא היה נשאר שום דבר מכדור הארץ, לא הרבה יותר גדול, מצד שני, אבל, מצד אחד

   .היפוך כדור הארץ עצמו גרם לקטסטרופה נוראה. שארוע כזה יהיה חריג מבחינת סבירותו ותוצאותיו

 

 .(ים)אפשרות של מהפך כדור הארץ כתוצאה מהתנגשות כוכב

, אולם יש עדויות של עמי קדם, ה מכימה"שנטל הקב, ל אינם מפרטים מה קרה לאותם שני כוכבים"חז

ווליקובסקי . שגרמו להפרדת היבשות ולהסחת השמים, המספרים על שתי פגיעות של גרמי שמים גדולים

 צטוטים רבים ממסורות עמי קדם המספרים על 270' בע  (1950)" עולמות מתנגשים"מביא בספרו 

שהעולם נע , ונראה היה,  שנה היתה הסחה של כפת השמים2300שלפני , כשמדובר על כך: התנגשות

מאז נדדה . חלק של מערך כוכב הצפון (העגלה הגדולה)נעשה הדב הגדול , במהלך הזה. מהדרום לצפון

ממקורות מצריים . מהווה חלק של מערך כוכב הצפון (העגלה הקטנה)נקודת הצפון והיום הדב הקטן 

הטה אותו , א"שהתנגש בכדה, שנגרם מעצם שמימי,  מבול-עתיקים שמעו על קטסטרופה של שטפונות 

.  וגרם לנדידה של  הליטוספרה  ושל  חלקים  פנימיים  בגלובוס

. (ות)הקטסטרופה  (או קרו)לא ברור מתי בדיוק קרתה , שווליקובסקי קבץ מעמי  קדם,  מכל המובאות

שהיה , מה גם שלא תמיד הבינו החוקרים של תקופתנו את הממצאים הארכיאולוגים של אותם עמי קדם

... למרות שעטפו ידע זה בספורים מיתולוגים, להם ידע נרחב באסטרונומיה

משולש ברמודה המסתורי ונדידת , סוד המבול: "מופיע בספר, בסיעתא דשמיא,     נתוח תופעות אלה

, שהמבול נגרם בעטיים של שני כוכבים, ל אומרים"שחז, מאחר. ס"שזכינו להוציא לאור בתש, "היבשות

ששני גרמי שמיים , ישנם דיווחים רבים מעמי קדם רבים, ומצד שני, (כפי שצוטט לעיל)שנלקחו מכימה 

הם , שבאו מכוון כימה, שאותם שני כוכבים, הצענו בחבור זה את האפשרות, גדולים פגעו בכדור הארץ

היתה , אילו היו אותם כוכבים יוצאים מכימה ממש, עקרונית.  שפגעו בכדור הארץ, אותם שני כוכבים

לא היתה , שנח קבל,  שנה120-שההתראה בת ה, כך.  מיליון שנה5- שנות אור לוקחת להם כ500הדרך של 

..  מספיקה

, יחסית, י שני כוכבים קרובים"בו מהלך ההתרחשות המבול הוצג ע, הוצע כאן תרחיש אחר, אם כך

שהכוכב , מסתבר, שלא כאן המקום לפרטם, משקולים שונים.  ופגעו בושבאו בקו עין מכוון כימה, א"לכדה

מהלך זה אפשרי היה . פגע ביבשת בראשית וגרם לפצולה ליבשות, מ" ק150-שהיה בקוטר של כ, הראשון

לא , אולם. שכן היתה התאמה מלאה בין תנע היבשות שנוידו לאימפקט הכוכב,  גם מהבחינה הפיזיקלית

שמסתו היתה גדולה , לשם כך היה צריך להיות כוכב. היה בכחו של כוכב זה לגרום למהפך של כדור הארץ

וירחו הגדול היה , שהמאדים היה המועמד המתאים להיות הכוכב השני, מסתבר.  מהראשון10,000פי 

בספר מובאות הוכחות מדעיות לגבי השנה בה .  שפגע ונשאר כאן במשולש ברמודה, הכוכב הראשון

.  ל מביאים"שחז, ונעשה דיון על שתי האפשרויות, וכן גם לגבי התאריך בשנה, התרחש המבול

: 2באיור תאור סכמטי  של  המערכת לפני ההתנגשות מופיע 
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מודל ההתנגשות במערכת השמש . 2איור 

כאשר חלקו , א" ממסלול כדה1.5הגדול פי , א לכימה הלבש מסלול המאדים"שבין כדה, על אותו קו עין

סביבו סובבים , מאדים בעצמו- במרכזה : ועל קטע זה  הוצבה פמלית המאדים, א"חפף למסלול כדה

, שהיה, ולפניו במרחק גדול יותר נע סביבו דיסקורד, במהירות רבה פובוס ודמוס ירחיו הקטנים

 .כפי ניתן לראות  במחזות יוניים מהתקופה העתיקה, שהיה  הגדול יותר מביניהם, ירח שלישי, כנראה

הבעיה ? (דמוס)ונס בבהלה  (פובוס)ואינו נתקף בפחד ,    מי רואה את הכנופיה הזו כיוצאת מכימה

אנו , כיום. את השפעתם הרגישו בכדור הארץ עוד בהיותם במרחק רב!!! שלא היה לאן לברוח, היתה

א הקורית כתוצאה מכחות המשיכה של "פני כדה-מכירים את תופעת הגאות והשפל של המים על

מלווה ,  בקוטרו מהירח4כאשר התקרב גרם שמימי גדול פי , שערו בנפשכם מה קרה. השמש ושל הירח

? שהסתובבו סביבו, המתוארים כסוסים יורקי  אש  ולהבות, בשלשה ירחים אחוזי  תזזית

שהלך וגבה עם העליה בכח המשיכה כתוצאה , א נמשכו אל הקבוצה המתקרבת בנד"המים על פני כדה

כאשר אותו נד אדיר שוטף את היבשת השטוחה , א בסבובו"המשיך כדה, תוך כדי כך. מהירידה במרחק

, שעוד בזמן ימי השבעה של מתושלח עלו המים עד צואר, (ספר סדר הדורות)שהרי כתוב , חסרת ההרים

.   אבל עדין לא רתחו ועדין לא היו בחזקת מבול

דבר שבא לידי בטוי בהתפרצויות , א"עם ההתקרבות חלה השפעה של גאות ושפל גם על המגמה של כדה

כתוצאה מזה היו כבר רעידות ". האורחים"שהיו מופנים באותו זמן כלפי , מגמה מבטן האדמה באזורים

, בנוסף להתפרקויות חשמליות בין הכוכבים הטעונים במטענים חשמליים, אדמה עוד לפני ההתנגשויות

 .והרעידו את הלבבות, א"שהדהדו בכל רחבי כדה, שהביאו בעקבותיהם רעמים

סדר שבעת  ימי בראשית שינה - לשבעת הימים : "מציין (ב"ח ע"ק)י  על אותה גמרא בסנהדרין "רש

חזר וקבע להם , כשעבר זמן זה ולא שבו בתשובה, מאה ועשרים שנה: בתחילה אמר להם זמן גדול. להם

רק אז  שינה להם סדר , וגם לא חזרו בהם בתשובה, כשתמו  אותם שבעה ימים". שבעה ימים- זמן קטן 

." שהיתה חמה יוצאת ממערב ושוקעת במזרח: "שבעת  ימי בראשית
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 מאדים- קביעת אתר הפגיעה של הכוכב הגדול 

שאכן התרחשה התנגשות כזו של המאדים בכדור הארץ בשחר ימי , בין אנשי המדע יש סוברים

ומאותן , ( מיליארד שנה למנינם4.3-בינתיים זה עודכן ל)יליון שנים למנינם   מ700-כההסטוריה לפני 

התזת המסה גרמה להפרדתה .  א      :לרעיון זה מספר השגות. נוצר הירח, שנזרקו לחלל, טיפות חמר

זו , שפנימיותו חמה כמו של הירח, לאסוף אותן בחלל וליצור מהם כדור משלם.  שהתקררו בחלל, לטפות

גילם המופלג של סלעי הירח .  ג      .עשירית מנפחו של הירחרק כ יההנפח של השקע ה.  ב.  משימה קשה

שהירח נוצר , סביר יותר להניח. שהירח היה אי פעם חלק של כדור הארץ והתפצל ממנו, עומד בסתירה לכך

שביום הרביעי לבריאת העולם נתלו שני ,  הקדושהואנו יודעים מתורתנו .זמנית עם כדור הארץ-בו

 .זמנית-המאורות בשמים בו

 

. הנמשכים ממנו, י זר הררי וסדקים"מאופיין ע. ג הירח"מכתש מפגוע מטאוריט ע. 3איור 

לכל היותר היה . שעלתה מבטן האדמה, אותו שקע  אמור היה להתמלא לאחר מכן במגמה,  על כל פנים

סביר , דבר נוסף. (3איור   ראה)פני הירח -כפי שנראים אתרי הפגיעה על, מסביב לאתר'' זר הררי''נשאר 

 בדומה לסדקים הנוצרים בקליפת ביצה ''זר''שיווצרו סדקים בקרום כדור הארץ מסביב ל, היה להניח

הסדקים מסביב לאתר הנפילה של הכוכב הקטן במשולש ברמודה מגיעים . (4איור )שנפלה לארץ , קשה

 . שהסדקים יהיו הרבה יותר גדולים,  שצפוי היה כאן,כך, מ'' ק400- כלאורך של
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. שנפלה לארץ, צורת שבירה והיווצרות סדקים בביצה קשה. 4איור 

באוקינוס . גם באזור הימי אין מבנה ענק כזה של מכתש.   בסקירת פני היבשות לא נראה המבנה הנדרש

אולם באוקינוס השקט יש מערכת של סדקים , הרכס הימי אינו משאיר מקום לפגוע שכזה- האטלנטי 

עד לאמצעיתו של האוקינוס , מחלקה המערבי של ארצות הברית- ענקיים המבקעים את האוקינוס ממזרח 

, גלפגוס, קליפרטון, קלריון, מולוקי,  מארים שלסדקיה: דרומה (Nº40)ינו שבצפון ' מסדק מנדוצ:השקט

ובמקומות , מ'' ק7500רך של ויש מהם שמגיעים לא. Sº10שנמצא בדרום בקו הרחב , עד לסדק מרקיז

.          מ'' ק3וצלעותיהם התלולות מתנשאות לגובה של , מ'' ק50מסוימים לרחב של 

הרי שהיה מכסה את רב שטחה של ארצות ,      אילו היה אתר הנפילה של מאדים מזרחית לסדקים האלה

אין בנמצא סדקים , חוץ מזה! ?מי יודע איזו צורה היתה להםו, (5איור )הברית ושל אמריקה המרכזית 

חתוך קו החוף המזרחי מתאים יפה . כפי שהיה הדבר מתבקש, כאלה מצדה המזרחי של יבשת אמריקה

 .  ואינו נראה  ָמחוץ, לחתוך החוף המערבי של אירופה ואפריקה

ביבשת בראשית היתה  הקטן כוכבהשפגיעת ש, הגענו למסקנה, המופיעים בספר, משיקולים שונים   

שהכוכב הגדול פגע , לפי מערכת הסדקים האדירה מתקבל. קרוב לקו המשוה W º30ןאיהשלמה במריד

שמשמעותו , º60  של הפרשהרי שבין שתי ההתנגשויות היה . גם הוא בסמוך לקו המשוה ,Wº90 במרידיאן

סבוב שלם במשך  ) בשעה º15הסובב  , א" כפי שניתן לחשב מהמהירות הזויתית של כדה, שעות4רווח של 

. א"כאשר הכוכב הקטן פגע ראשון בכדה,  שני הכוכבים הגיעו מהחלל באותו כוון, (יממה-  שעות 24

:  שכתוב כפי ,שהמאדים פגע באזור ימי,  מסתבר,אם כך. מ'' ק4000- כיההמרחק בין שני אתרי הפגוע ה

ֳמֵתי ים'' יצייר כי עמד ברגליו על במתי : ם מפרש שם" המלבי. (7' איוב ט) ''נֹטה שמים לבדו ודורך על בָּ

אתר הפגוע עצמו . שהסדקים נוצרו בכל הכוונים, ומסתמא". ים ודרך אותם ובידיו נטה אז את השמים

 !! מ'' ק3000-של כמ וברוחב " ק6000-באורך של  כ, עלת צורה אליפטיתהיה יורה רותחת של מגמה ב
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. האתר המשוער לפגיעת המאדים בכדור הארץ. 5איור 

 

: 31, ח"לדעת האבן עזרא על הפסוק באיוב ל . ומכאן הוא ניתר וברח לכוון הכסיל, הפגיעה היתה שטחית

שנקרא )הוא לב מזל עקרב , הכסיל הינו כוכב גדול": ?התקשר מעדנות כימה או מושכות כסיל תפתח"

שהם שבעה כוכבים קטנים , והוא ממוקם בדיוק ממול לכימה, (6איור  –אנטארס בפי האסטרונומים 

יהיו זה כנגד זה בבית ובמעלה , בהבדל של חצי שנה, בעלות שניהם במזרח. והם בסוף מזל טלה, נראים

". ובחלק

 
. פ האבן עזרא"ע, הכוכב אנטארס במרכזו של מזל העקרב- הכסיל . 6איור 
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 :פגיעת אותו כוכב גרם להסחת  ציר  הסבוב  ב

º203.5=º 23.5+º180 .

ג "הרי שלמחרת היה ל, ז חשון"ואם הארוע התרחש בי .א עברה זריחת החמה ממערב למזרח"במהפך כדה

 שכדור הארץ,  שזה מה שקרה באותו יום,"גל"מביא אותנו ל "ג"ל"הפוך אותיות . (י באייר"ח)בעומר 

גם . שמעון בר יוחאי' י ר"נתגלו באותו יום סודות התורה ע,  שנה2000שכעבור ,  ומפליא הדבר.התגלגל

ונעשה יום זה הילולא , (18ט "קי' תה)"  עיני ואביטה  נפלאות מתורתךגל" בבחינת "גל"גילוי זה שורשו מ

. לדורות

תוך כדי , (מ לשעה" ק600-כ)במהירות של מטוס סילון יבשת אמריקה לשם כעבר מספר שעות הגיעה        

(. 7איור )שהתמלא ברובו במגמה , והתישבה על השקע, שזה עתה נוצרו, סתימת כל הסדקים המזרחיים

הקורות עד היום , י רעידות אדמה קשות"ישיבה זו על כרעי תרנגולת נותנת את אותותיה מידי פעם ע

.  לס'אנג-פרנציסקו ובלוס-בסן, למשל, בחלקה המערבי של אמריקה

 

. שיצר המאדים, אופן התישבות לוח אמריקה על השקע. 7איור 

 

 .ישוב סוגית ברכת החמה בניסן

. א בעת המבול"שחל היפוך של כדה, שהסוגיה לגבי זמן המבול  מתישבת כאשר לוקחים בחשבון, מסתבר

הרי בהפוכו נעשה החדש , אליעזר' לפי ר, שאם לפני המבול היה כדור הארץ במצב של חודש חשון, מכאן

. הרי שלפני המבול  היה כדור הארץ  הפוך באייר, יהושע מתיחסים לחדש אייר' אם דברי ר, לעומתו. אייר

ששנת המבול לא נמצאת במנין :  מכאן נבין מה שנאמר!!במהפך מחשון לאייר נעלמת לנו מחצית שנה

שהרי השמש והירח והכוכבים , שהמאורות לא שמשו כל אותה שנה,  ואין לתלות את הקולר בכך!!השנים
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אך . ולכן לא נראו כל אותה שנה, שכדור הארץ אפוף היה בשכבת אפר סמיכה, אלא, המשיכו במעגליהם

על מנת לאפשר את רצף מהלך . בהתפזר האפר ובהתבהר השמים נראו כצפוי לאחר הפוך כדור הארץ

שהיו בו , כדי שהכוכבים ימצאו כהמשך רצוף לאותו מקום, היה צורך בהורדת חצי שנה נוספתהשנים 

. שאינה מובאת בחשבון, ומכאן שנה שלמה, לפני התחלת הקטסטרופה

שבניסן נברא , יהושע אומר' ר": (ב"ע' ש י"רה)    בזה מתישבת גם הפלוגתא לגבי זמן בריאת העולם 

, א"יהושע מתיחס לניסן בלי להתחשב בהיפוך כדה'  ר".שבתשרי נברא העולם, אליעזר אומר 'ור, העולם

מדוע פסקו , מכאן ברור. ואז במצב ההפוך היתה הבריאה בחדש תשרי, אליעזר מתחשב בהיפוך' ואלו ר

באור ליום רביעי לבריאה - שאז , תהיה לעולם בתקופת ניסן,  שנה28-שחלה אחת ל, חכמים שברכת החמה

. נתלו המאורות- 

מונין שנות נח ובריאת העולם ושנות ) אליעזר' חכמי ישראל מונין למבול כר: (א"ב ע"ש י"רה)תנו רבנן  "

אלא דתשרי ראש השנה לשנים ובניסן נברא , בתשרי נברא העולם, ולא משום סבירא להו, הדורות מתשרי

ובתחילת ליל , שמניסן נבראו, לומר, כשמונין תקופת החמה והלבנה מניסן) יהושע' כר-  ולתקופה ,(העולם

". רביעי שמשה חמה בניסן

 (: 2, ב"י' שמ)נצטוו בני ישראל , לפני יציאתם ממצריים,  לבריאה2448 והנה לפני ראש חדש ניסן שנת 

שנת יציאת מצרים  היו מונים גם  עד . '' לחדשי השנהלכםראשון הוא ,  ראש חדשיםלכםהחדש הזה "

כעת לפני היציאה מקבל עם ישראל   את .  (אבן עזרא על הפסוק)ישראל לפי שנות החמה כמשפט העמים 

כאשר ראש חדש ניסן נעשה ראש חדשי , לכם ולא לאומות העולם: ועובר למערכת זמן אחרת, הסוד הגדול

אולם הפקוח על . (קשור למהלך החמה)וראש השנה  נשאר בתשרי , (קשור למהלך התחדשות הירח)השנה 

שנמסר , ולפי סוד העבור, (קשר למהלך החמה)שחיב להיות באביב , שנת החמה נמסר לראש חודש ניסן

. מוסיפים חודש נוסף בשנה לפני חודש ניסן, לעם ישראל

.  ה במאמר אחר"אי- שקרו לכוכב הפוגע , לגבי ההתרחשויות
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