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ֶרק י ּפֶ ִליׁשִ    הקדמה- ׁשְ
ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי "רמבה, )ד- ג(בשני הפרקים הבאים 

מדעי הטבע והמחקר "שהוא , "מעשה בראשית"בתקופתו כחשיפה ראשונית ל
ואין למידות "', כדרך להכיר את ה, )י, דלהלן; א,מ חגיגה ב"פה(" בראשית הבריאה

ולא ", )עא,נ א"מו("  מכללותה ומפרטיה-עליו יתעלה כי אם מן המציאות הזו 
  . )לד,וכן א; נ הקדמה"מו(" יושג אותו המדע האלוהי אלא לאחר מדעי הטבע

  הידע והמטרה, המושג
את תיאור המציאות ם כללו "מדעי הטבע בתקופה העתיקה ובזמנו של הרמב

ואת , )פיזיקה וביולוגיה, מתמטיקה: הכולל בימינו שלושה תחומים(
שהיא ', וון אל הכרת המיזוג זה מכַ ). המטאפיזיקה(המשמעויות הרוחניות שלה 

כיום מדעי הטבע אינם עוסקים במשמעויות הרוחניות של . ם"מטרת הרמב
  .המציאות

אינו נובע ממסורת חכמים אלא , שבחלקו כבר אינו מעודכן,  המוצג כאןהידע
כדרכם של , ם" הרמב.)כד,יז; ה,קידוש החודש יא; הלהלן (" חכמי יוון"מספרי 

מקשר בין דברי התורה לבין , )נב' חגיגה סי, אוצר הגאונים, רב האי גאון(הגאונים 
אין התורה כפופה לחוקי המדע של תקופה זו , מצד אחד. הידע המדעי בתקופתו

הן מפני , לא רק שהמדע בימינו אינו יכול לסתור אותה,  שניומצד, או אחרת
שהמדע אינו מתיימר להציג אמת אלא הסבר סביר לדברים עד שיוכח אחרת או 

והן מפני שככל שאנו נחשפים לגילויים מדעיים , עד שילך ההסבר וישתכלל
ומתוך כך מתחזקת , כן גדלה הכרתנו בחכמה שבבריאה ובמורכבותה, חדשים

לכן הביאור כולל בקצרה את ההתאמה לידע המדעי של . בגדולת הבוראההכרה 
  .)'וראה י; יא בהלכות קידוש החודש לביאור נוסף ראה ההקדמה לפרק(ימינו 

מטרת העיסוק במעשה בראשית לסייע בהבנת דברי הנביאים וההשגחה בעולם 
הנהגת : ומתוך כך העיקרון החשוב המתואר בפרקים אלו נשאר תקף, בלבד

  . דרך המלאכים וכוחות הטבע' עולם באה מאת הה
אנו מציעים ללמוד הלכות אלו פעם ראשונה כדי להבין את העקרונות ואת 

במיוחד לאור העובדה , ולא לשקוע בפרטי הפרטים, התמונה הכללית העולה מהן
, )יא פרק(בהקדמה להלכות קידוש החודש . שתיאור מדעי חדש החליף את חלקם

  .רחבה לפי המטרה שםיבואו הדברים בה
  דגם מערכת השמים ונקודת המבט 

שהכול , כדי להסביר את תנועת הכוכבים מנקודת מבטו של הצופה מכדור הארץ
הקדמונים מערכת מורכבת  )ומיהנאסטרוה(התכונה תיארו חכמי , סובב סביבו
ובהם כוכבים , שהם למעשה גרמים שמימיים כדוריים שקופים, של גלגלים

כדור הארץ נמצא במרכז , לפי התפיסה העתיקה .ועת הגלגלהנעים לפי תנ
התפיסה  החלה להשתנות ,לפני כחמש מאות שנה. סובב סביבו והכל ,היקום

 במרכזנמצאת השמש וחכמי התכונה החלו סוברים ש) בהשפעת קופרניקוס(
לפני כארבע מאות  )שהגה גלילאו ( היחסותבעקרוןקבע נכבר , והאמת. היקום

קביעת ל תלוי בוהכשהוא הנקודה שאנו רוצים שתהיה המרכז ו שהמרכז ,שנה
  .נקודת המבט

שהוא בגדר השערה , ם מבחין בין דגם מערכת השמים"חשוב לציין שהרמב
שהם מדויקים עד מאוד , לבין היישומים החישוביים הנדרשים, בלבד

) ליקוי הירח וליקוי החמה, לוח השנה(ומאפשרים לחזות אירועים שמימיים 
: כותב רבנו בפירוש, על דגם השמים.  רבות לפני התרחשותם בדיוק מדהיםשנים

שיודע מתמטיקה אם קראם והבינם אדם , ני התכונה האמורים הללוידע כי עני"
ינם כך ייחשוב שהם הוכחה גמורה שצורת הגלגלים ומנ, בלבדואסטרונומיה 

ים מוכחים אלא יש מהם דבר, ולא זו מטרת מדעי התכונה, ואין הדבר כך. הוא
וזה ממה .  אבל אם יש לו גלגל מחוץ למרכז או גלגל סיבוב לא הוכח...שהם כך

כי מטרת , ]האסטרונום אינו נותן דעתו לדבר זה [שאין בעל התכונה שם אליו לב
שאין , המדע הזה הנחת תכונה שבה אפשר שתהא תנועת הכוכב אחת סיבובית
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 כיום המדע מתאר - איור מבאר להלכה א 
כוכב ( כוכבי לכת הנעים סביב השמש 8

, צדק, מאדים, כדור הארץ, נוגה, חמה
הירח אינו נחשב ). אורנוס ונפטון, שבתאי

. כוכב לכת אלא לוויין של כדור הארץ
איור ל(י הגדלים באיור אינם ביחס האמת

  . )להלן חראה 

  

 הקרוי היום - ּכוָֹכב ַהִּנְקָרא.  הקרוב אלינו-  ִמֶּמּנּו רוֹב ַהָּק .ך" בתנ- ַהִּנְקָרִאין ֵהן )1א
ָּכל ְׁשָאר . השמש נחשבה בימיהם כוכב לכת-  ֶׁשּבוֹ ַחָּמה. 'חמה'כוכב הלכת 

   . הסובב-  ַהחוֵֹזר . כוכבי השבת-  ָּבָרִקיעַ ן ֶׁשִּנְרִאי ִביםַהּכוֹכָ 

תוצאה מאותה התנועה מתאימה ותהיה ה, בה לא מהירות ולא אטיות ולא שינוי
, דגם מערכת השמים במקרה זה אינו משמעותי .) ועודיא,נ ב"מו(" למה שנראה

אין : "כדברי רבנו, אבל יש בו לסייע לחשב את תנועות השמש והירח במדויק
אלא מטרתנו להניח תכונה , מטרתנו להודיע צורת מציאות הגלגלים היאך היא

התנועות סיבוביות ואחידות ותואמות את שבה אפשר שיהיו ] דגם, מודל[=
  .)כד,נ ב"מו(" או לא יהיה] במציאות[היה הדבר כך י, הנישג לעין

  כבי לכת וכוכבי שבתכו
נעים בקווים מקבילים לקו , מלבד כוכב הצפון, כולל השמש והירח, כל הכוכבים

, 21:00כגון בשעה , אם נסמן את מיקומם בשעה מסוימת. המשווה השמימי
נראה שכוכבים רבים , ) דקות4פחות ( שעות 24לבדוק את מיקומם לאחר ונשוב 

אבל כוכבים מסוימים זזו , מופיעים בדיוק באותו מקום שהיו יממה קודם לכן
משום , הכוכבים שלא נעו ממקומם נקראים כוכבי שבת. מעט ממיקומם הקודם

 מקומם משתנה מעט מאוד, בפועל. שמקומם כמעט אינו משתנה במשך השנה
ותנועתם מתבררת , הכוכבים שנעו ממקומם. )להלן ז(במשך עשרות שנים 

  .נקראים כוכבי לכת', עצמאית'כ
  

ֶרק י ּפֶ ִליׁשִ   ׁשְ
  מערכת הכוכבים

', זְבּול'ּו', ָרִקיעַ 'וְ', ָׁשַמיִם 'ַהּנְִקָרִאין ֵהן " ַהּגַלְּגַּלִיםוְ 1א
 ּגְַלּגַל הּוא ִמֶּמּנּו ַהָּקרֹוב ּגַלּגַלְ: ּגַלְּגַּלִים ּתִׁשְָעה וְֵהן', ֲעָרבֹות'וַ

 ַהּנְִקָרא ַהּכֹוכָב ׁשֶּבֹו ּגַלְּגַל " ִמֶּמּנּו ׁשֶּלְַמְעלָה וְַהּׁשֵנִי; ַהּיֵָרחַ 
 ׁשְלִיׁשִי וְגְַלּגַל'; ּכֹוכָב'

 ֶׁשּבֹו, ִמֶּמּנּו ׁשֶּלְַמְעלָה
ׁשֶּבֹו , ְרִביִעי וְגַלְּגַל'; גַּהֹנ'

 ׁשֶּבֹו, יׁשִיֲחמִ  וְגַלְּגַל; ַחָּמה
, ׁשִּׁשִי וְגַלְּגַל'; ַמְאִּדים'

 וְגְַלּגַל'; ֶצֶדק 'ּכֹוכָב ׁשֶּבֹו
'; איׁשְַּבתַ 'ׁשֶּבֹו, ׁשְִביִעי
 ׁשְָאר ׁשֶּבֹו, ׁשְִמינִי וְגַלְּגַל

ן ׁשֶּנְִרִאי ַהּכֹוכִָבים ּכָל
 " ּתְׁשִיִעי וְגְַלּגַל; ָּבָרִקיעַ 

 םיֹו ְּבכָל ַהחֹוזֵר ּגַלְּגַל הּוא
  . לְַמֲעָרב ִמִּמזְָרח

 ּכָל ׁשֶּתְִרֶאה וְזֶה. ֹלַהּכ ֶאת ּוְמַסֵּבב ֹלַהּכ ֶאת ַהַּמִּקיף וְהּוא 2א
 זֶהן ָּבהֶ  ׁשֶּיֵׁש ִּפי ַעל ְוַאף, ֶאָחד ְּבגַלְּגַל ּכָֻּלן ֵהן ּכְִאּלּו ַהּכֹוכִָבים

הגלגלים וארבעת 
 היסודות
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אין חלל , לפי האסטרונומיה העתיקה. )כח,נ א"מו(  אבן טובה שקופה-  ַסִּפיר  )2א
ולכן קיומם של מסלולים , שקוף" גלגלי"אלא הכל מלא חומר , ריק ביקום

 לפי הידע .םישקופים מסביר את העובדה שהגלגלים לא חסמו את ראיית הכוכב
מידע ומצד שני ידוע שהחלל הוא תווך ל, ישנו חלל ריק מחומר, המדעי של ימינו

. צבע-  ַעִין )ג ).כגון כוח המשיכה(וחות לכו) טלוויזייה וטלפון, כגון שדרי רדיו(
- ַּכּדּור )ד.  כתופעה של שבירת האור- ָהֲאִויר ֹּגַבּה ְלִפי הּוא ִּבְלַבד ָהַעִין ְלַמְרִאית

.)ג,כט; יח,פ ישעיה כב"ם ע"לשון הרמב(גול  דבר עמציינת' רדּו'ומילת , מו ּדּורכ
 . במרכז-  ָּבֶאְמַצע

 גלגל שאינו -איור מבאר להלכה ד 
למשל , מקיף הנע בגלגל מקיף

הקדמונים שיערו . במסלול הירח
כשמרכז , שהירח נע במסלול מעגלי

כך . המסלול מקיף את כדור הארץ
הבינו חכמי קדם מדוע הירח נראה 

עתים לאט , נע במהירויות מתחלפות
חוק מן  כשמסלולו ר- 1בנקודה (

הארץ ובכיוון נגדי למסלול הקפתו 
ועתים מהר ) את כדור הארץ

 כשמסלולו קרוב לכדור - 2בנקודה (
  ).הארץ באותו הכיוון

  

 כּוכִיתּזְ ּכַ יםוְזַּכִ ְטהֹוִרים ׁשֶַהּגַלְּגַּלִים ִמְּפנֵי " ִמּזֶה לְַמְעלָה
 ּגַלְּגַל ִמּתַַחת ַהּׁשְִמינִי גְַלּגַלׁשֶּבְ  ּכֹוכִָבים רֹוִאין ּוְלִפיכָ, ִּפירּסַ כַוְ

  .ָהִראׁשֹון

 ָלקנֶחֱ  ַהּכֹוָכִבים ןׁשֶָּבהֶ  ַהּגַלְּגַּלִים תִמּׁשְמֹונַ  וְגַלְּגַל ּגַלְּגַל ּכָלב 
 ֵמֶהן: ָצלִיםּבְ  ּגִלְֵדי ּכְמֹו, ִמּזֶה לְַמְעלָה זֶה ַהְרֵּבה גַלְּגַּלִיםלְ

, לְַמֲעָרב  ִמִּמזְָרחןסֹוְבִבי ּוֵמֶהן, לְִמזְָרח ִמַּמֲעָרבן סֹוְבִבי ּגַלְּגַּלִים
  .ָּפנּוי ָמקֹום ֵּבינֵיֶהם ֵאין וְכֻּלָן, ַהּתְׁשִיִעי ַהחֹוזֵר ַהּגַלְּגַל ּכְמֹו

 ַעיִן ֹלא לֶָהם וְֵאין, יםּכְֵבדִ  וְֹלא ַקּלִים ֹלא ֵאינָן ַהּגַלְּגַּלִים ּכָלג 
 אֹוָתן רֹוִאין ׁשֶָאנּו וְזֶה, ינֹותעֵ  ׁשְָאר וְֹלא ֹרׁשָח ַעיִן וְֹלא ֹםָאד

 וְֵכן. ָהֲאוִיר ַבּהֹּג לְִפי, הּוא ִּבלְַבד ָהַעיִן לְַמְרִאית " ַהּתְכֵלֶת ּכְֵעין
 ְמצּויִים יןָרעִ ַֹהְּמא ֵאּלּו ׁשֵֶאין ְלִפי, ֵריחַ  ְוֹלא ַטַעם ֹלא לֶָהן ֵאין

  .ֵמֶהן ׁשֶּלְַמָּטה ַּבּגּופֹות ֶאּלָא

ן ֲעגֻּלִי ֵהן ּכֻּלֹו ָהעֹולָם ֶאת ַהַּמִּקיִפין ָהֵאּלּו ַהּגַלְּגַּלִים ּכָלד 
 ַהּכֹוכִָבים ִמן לְִמְקָצת וְיֵׁש. ָּבֶאְמַצע ּתְלּויָה וְָהָאֶרץ, ּכַּדּור

ן ַמִּקיִפי ַהּגַלְּגַּלִים אֹותָן וְֵאין. ןָּבהֶ  ְקבּוִעים ׁשֵֶהן ְקַטּנִים ּגַלְּגַּלִים
 ּגָדֹול ְּבגַלְּגַל ָקבּועַ  ַמִּקיף ׁשֵֶאינֹו ָקָטן ּגַלְּגַל ֶאּלָא, ָהָאֶרץ ֶאת

  .ַהַּמִּקיף
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כלומר מבנה החלל ומסלולי ,  האסטרונומיה- ּוַמָּזלוֹת ְּתקּופוֹת ֶחְׁשּבוֹן ָחְכַמת )ה 
שפעת הכוכבים על בחירת שהיא האמונה בה, ולא האסטרולוגיה, הכוכבים

ְּתקּופוֹת. )ב,בה התשו; טז וראה ביאורנו שם,עבודה זרה יא(בטל אותה שרבנו מ, האדם
,  תנועת הכוכבים היומית-  ַהְּתִׁשיִעי ַּגְלַּגל )ו.  מסלולי ההקפה של הכוכבים-

שקל יותר להסבירה היום כתלויה בסיבוב כדור , הנראים נעים ממזרח למערב
אות כדור גדול בשמים הוסברה בימיהם כהימצ, הארץ סביב צירו ממערב למזרח

, שהוא הגלגל השמיני, הכדור. המסתובב ממזרח למערב,  נעוצים בושהכוכבים
 קבוצות של כוכבים 12 דימוי ציורי של - ַהַּמָּזלוֹת. מסובב על ידי הגלגל התשיעי

הנראים לעין הצופה מכדור הארץ כאילו הם על רצועה מעגלית שעליה , בשמים
חיבור קווי של הכוכבים עשוי להניב . ארץנעה השמש המקיפה את כדור ה

. 'שור וכו, כך התקבלו השמות טלה. בדמיון רב קווי ִמתאר של צורה מוכרת

  גלגל המזלותרצועת : ח-איור מבאר להלכות  ו

  

, ָעׂשָר ׁשְמֹונָה " ָהעֹולָם ּכָל ַהַּמִּקיִפין ֶאת ַהּגַלְּגַּלִים ּכָל ִמְסַּפרה 
.  ׁשְמֹונָה"ן ַמִּקיִפי ׁשֵֶאינָן ְּקַטּנִיםהַ  ַהּגַלְּגַּלִים ּכָל ּוִמְסַּפר

ַׁשָנָה ּוְבָכל יֹום ְּבכָל ְסִביָבתָן ׁשִעּור וִיִדיַעת ַהּכֹוכִָבים ּוִמַּמֲהל ,
, ּוְקִריָבתָן ָהָאֶרץ ֵמַעל ּוִמּגְָבָהן, ָּדרֹום וְרּוחַ  ָצפֹון לְרּוחַ  ּונְִטּיָתָן

 וְזֹו; ַהָּקָפתָן וְֶדֶר ֲהלִיכָתָן וְצּוַרת יםַהּגַלְּגַּלִ ֵאּלּו ּכָל רִמְסּפַ  יִּוַָדע
 ָּבּה ִחְּברּו ַרִּבים ּוְסָפִרים, ּוַמּזָלֹות ּתְקּופֹות ֶחׁשְּבֹון ָחכְַמת ִהיא

  .יָוָן ַחכְֵמי
  גלגל המזלות

 ַהֲחכִָמים ִחּלְקּוהּו, ֹלַהּכ ֶאת ַמִּקיף ׁשֶהּוא, ַהּתְׁשִיִעי ּגַלְּגַלו 
 ַעל, ׁשֵם לֹו וֵָחלֶק ֶהֱעלּו ֵחֶלק ּכָל; ֵחֶלק ָעׂשָר ׁשְנֵיםלִ ַהַּקְדמֹונִים

ן ְמכָֻּונִי ׁשֵֶהן ִמֶּמּנּו ׁשֶּלְַמָּטה ַהּכֹוָכִבים ִמן ּבֹו ֶאהָרׁשֶּתֵ צּוָרה ׁשֵם
, ַסְרָטן, ּתְאֹוִמים, ׁשֹור, ָטלֶה: מֹותָןׁשֶּׁשְ ַהַּמּזָלֹות וְֵהן, ּתְַחּתָיו
  .ָּדגִים, ְּדלִי, ּגְִדי, תּׁשָקַ , ַעְקָרב, זְנַיִםֹאמ, ְּבתּולָה, ַאְריֵה

 ִמּכָל צּוָרה וְֹלא ֲחלָֻּקה ֹלא ּבֹו ֵאין "  ַעְצמֹו ַהּתְׁשִיִעי ּגַלְּגַל 1ז
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למזלות ולכוחם של הכוכבים , לעתים משונות, סטרולוגים ייחסו משמעויותהא
ע כדור הארץ נ -  ' וכוצּורוֹת ֶעְׂשֵרה ַהְּׁשֵּתים ְוֵאּלּו )2ז .לקבוע את עתידו של האדם

 סביב עצמו כדור הארץציר סיבוב כיוונו של , בנוסף. סביב עצמו וסביב השמש
). פרסציה(תנועה זו נקראית נקיפה . משתנה במרחב ביחס לגרמי השמים אחרים

כל סביבון משנה בשעת סיבובו סביב צירו גם . סביבון מומחשת באמצעות נקיפה
קצב . ובעשותו זאת הוא מצייר מעין חרוט דמיוני, יו נוטה ראשואת הכיוון שאל

יון האביביום שוו שנה חל 4,000- לפני כ . שנים72התנועה הוא כמעלה אחת מדי 
וכיום , יתה בראש קבוצת טלהכשהשמש ה) םבו אורך היום והלילה שווי(

. באטיות- ִּבְכֵבדּות  .יםנמצאת השמש ביום שוויון האביב בראש קבוצת דג
 הסטייה המתוארת כאן אינה - ְּפָעִמים ַאְרָּבִעים ְּכמוֹ  ַהָּיֵרחַ  ִמן ְּגדוָֹלה ְוָהָאֶרץ )ח

 מנפח 49-שנפח כדור הארץ גדול פי כ, ועה לנו היוםגדולה בהשוואה לזו היד
נפח השמש גדול מנפח :  כאן הסטייה גדולה-  ָהָאֶרץ ִמן ְּגדוָֹלה ְוַהֶּׁשֶמׁש .הירח

ראה .  מקוטר הארץ110- וקוטר השמש גדול פי כ, כדור הארץ פי מיליון ורבע
  .איור בעמוד הבא

 המחשה של תנועת: 2איור מבאר להלכה ז
באיור ניתן לראות . הנקיפה של ציר הסיבוב

הכיוון אליו נוטה את ציר כדור הארץ ואת 
המעגל העליון מונח ). המעגל העליון. (הציר

שהוא מישור הסיבוב , על מישור המזלות
רק נטיית ציר ,  בזמן ההקפה.סביב השמש

מישור הסיבוב של כדור הארץ ביחס לאנך ל
 23.4, נשארת קבועה) ראה באיור(המזלות 

  .מעלות בערך

                           

 גְַלּגַלׁשֶּבְ  ַהּכֹוָכִבים ְּבִחּבּור ֶאּלָא; ּכֹוכָב ְוֹלא ָהֵאּלּו ַהּצּורֹות
 ַהּצּורֹות ּתְַבנִית, ׁשֶּבֹו ּגְדֹולִים ְּבכֹוכִָבים, ׁשֶּיֵָרֶאה הּוא ַהּׁשְִמינִי

  .ֵמֶהן ָקרֹוב אֹו ָהֵאּלּו

 ֶעׂשְֵרה ַהּׁשְּתֵים ְוֵאּלּו 2ז
 ְמכָֻּונֹות ָהיּו ֹלא צּורֹות
 ַהֲחָלִקים אֹותָן ּכְנֶגֶד
, ַהַּמּבּול ִּבזְַמן ֶאּלָא
 ׁשֵמֹות לֶָהן ֶהֱעלּו ׁשֶּבֹו
 ַהּזֶה ַּבּזְַמן ֲאָבל. ֵאּלּו
 ְלִפי, ְמַעט ָסְבבּו ּכְָבר
 ַהּכֹוכִָבים ׁשֶּכָל

 ּכֻּלָן ׁשְִמינִי ׁשְֶּבגַלְּגַל
 ַהּׁשֶֶמׁש ּכְמֹון סֹוְבִבי
 ׁשֵֶהן ֶאָּלא, וְַהּיֵָרחַ 
 וְֵחֶלק. ִּבכְֵבדּותן סֹוְבִבי

ֵֹוּכְנֶגְּד ַהּׁשֶֶמׁש ׁשֶּתְַהּל 
  .ׁשָנָה ִמּׁשְִבִעים ברֹוְּבקָ  ֵמֶהן ּכֹוָכב ּכָל ֹוּכְנֶגְּד יֵלֵ " ֶאָחד ְּביֹום

  גדלים ותכונות

 ׁשֶָהָאֶרץ, ְקַטּנִים ּכֹוכִָבים ֵמֶהן יֵׁש "ן ַהּנְִרִאי ַהּכֹוכִָבים ּכָלח 
 ִמן ּגָדֹול ֵמֶהן ֶאָחד ׁשֶּכָל ּכֹוכִָבים ֵמֶהן וְיֵׁש, ֵמֶהן ֵמֶאָחד ּגְדֹולָה
 ַאְרָּבִעים ּכְמֹו ֵרחַ ַהּיָ ִמן ּגְדֹולָה וְָהָאֶרץ. ְּפָעִמים ּכַָּמה ָהָאֶרץ

; ְּפָעִמים וְׁשְִבִעים ֵמָאה ּכְמֹו ָהָאֶרץ ִמן ּגְדֹולָה וְַהּׁשֶֶמׁש, ְּפָעִמים
 ַהּׁשֶֶמׁש ִמן ֵמאֹות ּוְׁשמֹונֶה ֲאלִָפים ִמּׁשֵׁשֶת ֶאָחד ַהּיֵָרחַ  נְִמָצא
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הים זם הידועים לנו בנויים מיסודות  כיום ידוע שהכוכבי- ֵדָעהוְ  ֶנֶפׁש ַּבֲעֵלי )ט
ידוע על הבדל בין יסודות הכוכבים לבין  ולא ,)ג,לעיל ב (בכדור הארץאלה של

ואפשר שחזר בו רבנו מן . )להלן יא(" מתים כגופים"שהם , יסודות כדור הארץ
מהלכה זו עד סוף  )1י. )כב,ב; יט,נ ב"ראה מו'; ק(התפיסה שלכוכבים יש חיים 

 לפי המדע ,"למטה מגלגל הירח ", היסודות שבכדור הארץואריםהפרק מת
   .פנימיים" גלגלים" ומסודרים ב,הישן

  השוואת גודליהם של כוכבי הלכת: איור מבאר להלכה ח

ת השוואת גודליהם של כוכבי הלכ
  .החץ מציין את כדור הארץ. והשמש

השוואת גודליהם של כדור הארץ 
  ושל הירח

  

  

  

 ָקָטן ֹלאוְ ַהּׁשֶֶמׁש ִמן ּגָדֹול ּכֹוכָב ַהּכֹוכִָבים ְּבכָל וְֵאין. ְּבֵקרּוב
  .ַהּׁשֵנִי גַלְּגַלׁשֶּבְ ' ּכֹוכָב'מִ 

, ֵהן וְַהׂשְּכֵל וְֵדָעה נֶֶפׁש ַּבֲעלֵי ּכֻּלָן וְַהּגַלְּגַּלִים ַהּכֹוכִָבים ּכָלט 
 ּכָל, ָהעֹולָם וְָהיָה ׁשֶָאַמר ִמי ֶאתן ּוַמּכִיִרין וְעֹוְמִדי ַחּיִים וְֵהן

 לְיֹוְצָרם ּוְמָפֲאִרים ְמׁשְַּבִחים, לָתֹוַמעֲ  ּולְִפי ּגְָדלֹו ְלִפי וְֶאָחד ֶאָחד
 ּכָ, הּוא ָּברּו ַהָּקדֹוׁש ֶאת ׁשֶַּמּכִיִרין ּוכְׁשֵם. ַהַּמלְָאכִים ּכְמֹו

 וְַדַעת. ֵמֶהן ׁשֶּלְַמְעלָה ַהַּמלְָאִכים ֶאת ּוַמּכִיִרין ַעְצָמן ֶאתן ַמּכִיִרי
 ִמַּדַעת ּוגְדֹולָה, ַהַּמלְָאכִים תִמַּדעַ  ְמעּוָטה וְַהּגַלְּגַּלִים ַהּכֹוכִָבים

  .ָאָדם ְּבנֵי
  ארבעת היסודות

 לֶםֹּכְג ׁשֵֶאינֹו ֶאָחד לֶםֹּג ַהּיֵָרחַ  ִמּגַלְּגַל לְַמָּטה ָהֵאל ָּבָרא 1י
, ַהּגַלְּגַּלִים ְּכצּוַרת וְֵאינָן, זֶה לֶםֹגלְ צּורֹות ַאְרַּבע ּוָבָרא, ַהּגַלְּגַּלִים
  . זֶה ֶלםֹּג תְּבִמְקצָ  וְצּוָרה ָרהצּו ּכָל וְנְִקְּבָעה

 וְנְִהיָה, זֶה לֶםֹּג תְּבִמְקצָ  נִתְַחְּבָרה, ָהֵאׁש צּוַרת, ִראׁשֹונָה צּוָרה 2י
 נִתְַחְּבָרה, ָהרּוחַ  צּוַרת, ׁשְנִּיָה ְוצּוָרה. ָהֵאׁש ּגּוף ִמּׁשְנֵיֶהם

, ַהַּמיִם צּוַרת, ׁשְלִיׁשִית הְוצּוָר. ָהרּוחַ  ּגּוף נֵיֶהןִמּׁשְ  וְנְִהיָה, ִמְקָצתֹוּבְ 




