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ישי
ּ ֶפ ֶרק ְׁש ִל ִׁ

 -הקדמה

בשני הפרקים הבאים )ג-ד( ,הרמב"ם מציג את תמצית חזית הידע המדעי
בתקופתו כחשיפה ראשונית ל"מעשה בראשית" ,שהוא "מדעי הטבע והמחקר
בראשית הבריאה" )פה"מ חגיגה ב,א; להלן ד,י( ,כדרך להכיר את ה'" ,ואין למידות
עליו יתעלה כי אם מן המציאות הזו  -מכללותה ומפרטיה" )מו"נ א,עא(" ,ולא
יושג אותו המדע האלוהי אלא לאחר מדעי הטבע" )מו"נ הקדמה; וכן א,לד(.
המושג ,הידע והמטרה
מדעי הטבע בתקופה העתיקה ובזמנו של הרמב"ם כללו את תיאור המציאות
)הכולל בימינו שלושה תחומים :מתמטיקה ,פיזיקה וביולוגיה( ,ואת
המשמעויות הרוחניות שלה )המטאפיזיקה( .מיזוג זה מ ַכוון אל הכרת ה' ,שהיא
מטרת הרמב"ם .כיום מדעי הטבע אינם עוסקים במשמעויות הרוחניות של
המציאות.
הידע המוצג כאן ,שבחלקו כבר אינו מעודכן ,אינו נובע ממסורת חכמים אלא
מספרי "חכמי יוון" )להלן ה; קידוש החודש יא,ה; יז,כד( .הרמב"ם ,כדרכם של
הגאונים )רב האי גאון ,אוצר הגאונים ,חגיגה סי' נב( ,מקשר בין דברי התורה לבין
הידע המדעי בתקופתו .מצד אחד ,אין התורה כפופה לחוקי המדע של תקופה זו
או אחרת ,ומצד שני ,לא רק שהמדע בימינו אינו יכול לסתור אותה ,הן מפני
שהמדע אינו מתיימר להציג אמת אלא הסבר סביר לדברים עד שיוכח אחרת או
עד שילך ההסבר וישתכלל ,והן מפני שככל שאנו נחשפים לגילויים מדעיים
חדשים ,כן גדלה הכרתנו בחכמה שבבריאה ובמורכבותה ,ומתוך כך מתחזקת
ההכרה בגדולת הבורא .לכן הביאור כולל בקצרה את ההתאמה לידע המדעי של
ימינו )לביאור נוסף ראה ההקדמה לפרק יא בהלכות קידוש החודש; וראה י'(.
מטרת העיסוק במעשה בראשית לסייע בהבנת דברי הנביאים וההשגחה בעולם
בלבד ,ומתוך כך העיקרון החשוב המתואר בפרקים אלו נשאר תקף :הנהגת
העולם באה מאת ה' דרך המלאכים וכוחות הטבע.
אנו מציעים ללמוד הלכות אלו פעם ראשונה כדי להבין את העקרונות ואת
התמונה הכללית העולה מהן ,ולא לשקוע בפרטי הפרטים ,במיוחד לאור העובדה
שתיאור מדעי חדש החליף את חלקם .בהקדמה להלכות קידוש החודש )פרק יא(,
יבואו הדברים בהרחבה לפי המטרה שם.
דגם מערכת השמים ונקודת המבט
כדי להסביר את תנועת הכוכבים מנקודת מבטו של הצופה מכדור הארץ ,שהכול
סובב סביבו ,תיארו חכמי התכונה )האסטרונומיה( הקדמונים מערכת מורכבת
של גלגלים ,שהם למעשה גרמים שמימיים כדוריים שקופים ,ובהם כוכבים
הנעים לפי תנועת הגלגל .לפי התפיסה העתיקה ,כדור הארץ נמצא במרכז
היקום ,והכל סובב סביבו .לפני כחמש מאות שנה ,החלה להשתנות התפיסה
)בהשפעת קופרניקוס( וחכמי התכונה החלו סוברים שהשמש נמצאת במרכז
היקום .והאמת ,כבר נקבע בעקרון היחסות )שהגה גלילאו( לפני כארבע מאות
שנה ,שהמרכז הוא הנקודה שאנו רוצים שתהיה המרכז ושהכול תלוי בקביעת
נקודת המבט.
חשוב לציין שהרמב"ם מבחין בין דגם מערכת השמים ,שהוא בגדר השערה
בלבד ,לבין היישומים החישוביים הנדרשים ,שהם מדויקים עד מאוד
ומאפשרים לחזות אירועים שמימיים )לוח השנה ,ליקוי הירח וליקוי החמה(
שנים רבות לפני התרחשותם בדיוק מדהים .על דגם השמים ,כותב רבנו בפירוש:
"דע כי ענייני התכונה האמורים הללו ,אם קראם והבינם אדם שיודע מתמטיקה
ואסטרונומיה בלבד ,יחשוב שהם הוכחה גמורה שצורת הגלגלים ומניינם כך
הוא .ואין הדבר כך ,ולא זו מטרת מדעי התכונה ,אלא יש מהם דברים מוכחים
שהם כך ...אבל אם יש לו גלגל מחוץ למרכז או גלגל סיבוב לא הוכח .וזה ממה
שאין בעל התכונה שם אליו לב ]האסטרונום אינו נותן דעתו לדבר זה[ ,כי מטרת
המדע הזה הנחת תכונה שבה אפשר שתהא תנועת הכוכב אחת סיבובית ,שאין
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בה לא מהירות ולא אטיות ולא שינוי ,ותהיה התוצאה מאותה התנועה מתאימה
למה שנראה" )מו"נ ב,יא ועוד( .דגם מערכת השמים במקרה זה אינו משמעותי,
אבל יש בו לסייע לחשב את תנועות השמש והירח במדויק ,כדברי רבנו" :אין
מטרתנו להודיע צורת מציאות הגלגלים היאך היא ,אלא מטרתנו להניח תכונה
]=מודל ,דגם[ שבה אפשר שיהיו התנועות סיבוביות ואחידות ותואמות את
הנישג לעין ,יהיה הדבר כך ]במציאות[ או לא יהיה" )מו"נ ב,כד(.
כוכבי לכת וכוכבי שבת
כל הכוכבים ,כולל השמש והירח ,מלבד כוכב הצפון ,נעים בקווים מקבילים לקו
המשווה השמימי .אם נסמן את מיקומם בשעה מסוימת ,כגון בשעה ,21:00
ונשוב לבדוק את מיקומם לאחר  24שעות )פחות  4דקות( ,נראה שכוכבים רבים
מופיעים בדיוק באותו מקום שהיו יממה קודם לכן ,אבל כוכבים מסוימים זזו
מעט ממיקומם הקודם .הכוכבים שלא נעו ממקומם נקראים כוכבי שבת ,משום
שמקומם כמעט אינו משתנה במשך השנה .בפועל ,מקומם משתנה מעט מאוד
במשך עשרות שנים )להלן ז( .הכוכבים שנעו ממקומם ,ותנועתם מתבררת
כ'עצמאית' ,נקראים כוכבי לכת.
הגלגלים וארבעת
היסודות
מערכת הכוכבים

ישי
ּ ֶפ ֶרק ְׁש ִל ִׁ

ׁש ַמיִם' ,וְ'(קִי ַע'ּ ,ו'ז ְבּול',
א 1וְ ַהּגַלְּגַּלִים " הֵן ַהּנִקְ(אִין ' ָ
וַ'עֲ(בֹות' ,וְהֵן ּתִׁשְעָה ּגַלְּגַּלִיםּ :גַלְּגַל ַהּקָרֹוב ִמּמֶּנּו הּוא ּגַ ְלּגַל
ַהּיָ; ַח; וְ ַהּׁשֵנ ִי ׁשֶּלְ ַמ ְעלָה ִמּמֶּנּו " ּגַלְּגַל ׁשֶּבֹו הַּכֹוכָב ַהּנִקְ(א
'ּכֹוכָב'; וְגַ ְ
לּג ַל ׁשְלִיׁשִי איור מבאר להלכה א  -כיום המדע מתאר
 8כוכבי לכת הנעים סביב השמש )כוכב
ִ
ׁשֶּלְ ַמ ְעלָה
מּמֶּנּוׁ ,שֶּבֹו חמה ,נוגה ,כדור הארץ ,מאדים ,צדק,
'נג ַּה'; וְגַלְּג ַל Dבִיעִיׁ ,שֶּבֹו שבתאי ,אורנוס ונפטון( .הירח אינו נחשב
ֹ
כוכב לכת אלא לוויין של כדור הארץ.
מיׁשִיׁ ,שֶּבֹו הגדלים באיור אינם ביחס האמתי )לאיור
ַחּמָה; וְגַלְּגַל ֲח ִ
ראה להלן ח(.
' ַמאְּדִ ים'; וְגַלְּגַל ׁשִּׁשִי,
ׁשֶּבֹו ּכֹוכָב 'צֶדֶ ק'; וְגַ ְלּגַל
ׁשְבִיעִיׁ ,שֶּבֹו 'ׁשַ ְּבתַאי';
וְגַלְּגַל ׁשְמִינ ִיׁ ,שֶּבֹו ׁשְאָר
ּכָל הַּכֹוכָבִים ׁשֶּנ ִDאִין
ּבָ(קִי ַע; וְגַ ְלּגַל ּתְׁשִיעִי "
הּוא ּגַלְּגַל הַחֹוז ֵר ְּבכָל יֹום
ִמ ִּמז ְ(ח לְ ַמעֲ(ב.
א 2וְהּוא ַה ַּמּקִיף אֶת הַּכֹל ּו ְמ ַסּבֵב אֶת הַּכֹל .וְז ֶה ׁשֶּתִDאֶה ּכָל
הַּכֹוכָבִים ּכְאִּלּו הֵן ּכֻּלָן ְּבגַלְּגַל ֶאחָדְ ,ואַף עַל ּפִי ׁשֶּיֵׁש ָּב ֶהן ז ֶה
א (1הֵ ן הַ נִּ ְק ָר ִאין  -בתנ"ךַ .ה ָקּרוֹב ִמ ֶמּנּוּ  -הקרוב אלינו .הַ נִּ ְק ָרא כּוֹכָ ב  -הקרוי היום
כוכב הלכת 'חמה'ֶ .שׁבּוֹ חַ מָּ ה  -השמש נחשבה בימיהם כוכב לכתְ .שׁאָר כָּ ל
הַ כּוֹכָ ִבים ֶשׁנִּ ְר ִאין בָּ ָר ִקיעַ  -כוכבי השבתַ .החוֹזֵר  -הסובב.
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לְ ַמ ְעלָה ִמּז ֶה " ִמ ְּפנ ֵי ׁשֶ ַהּגַלְּגַּלִים טְהֹו:ים וְזַּכִים ּכַּז ְכּוכִית
וְכַ ַּסּפִירּ ,ו ְלפִיכָ רֹואִין ּכֹוכָבִים ׁשֶ ְּבגַ ְלּגַל ַהּׁשְמִינ ִי ִמּתַחַת ּגַלְּגַל
הָ:אׁשֹון.
ב ּכָל ּגַלְּגַל וְגַלְּגַל ִמּׁשְמֹונ ַת ַהּגַלְּגַּלִים ׁשֶ ָּב ֶהן הַּכֹו ָכבִים נ ֶ ֱחלָק
לְגַלְּגַּלִים הַּDבֵה ז ֶה לְ ַמ ְעלָה ִמּז ֶהּ ,כְמֹו ּגִלְדֵ י ְּב ָצלִיםֵ :מהֶן
ּגַלְּגַּלִים סֹו ְבבִין ִמ ַּמעֲ(ב לְ ִמז ְ(חּ ,ו ֵמהֶן סֹו ְבבִין ִמ ִּמז ְ(ח לְ ַמעֲ(ב,
ּכְמֹו ַהּגַלְּגַל הַחֹוז ֵר ַהּתְׁשִיעִי ,וְכֻּלָן אֵין ּבֵינ ֵיהֶם מָקֹום ּפָנּוי.
ג ּכָל ַהּגַלְּגַּלִים אֵינ ָן <א ַקּלִים וְא ּכְבֵדִ ים ,וְאֵין לָהֶם <א ַעיִן
ָדם וְא ַעיִן ׁשָחֹר וְא ׁשְאָר ֵעינֹות ,וְז ֶה ׁשֶאָנּו רֹואִין אֹותָן
אֹ
ּכְעֵין ַהּתְכֵלֶת " לְמַDאִית ָה ַעיִן ִּב ְלבַד הּוא ,לְפִי ּגֹבַּה ָה ֲאוִיר .וְכֵן
ְא( ִעין מְצּויִים
אֵין לָהֶן <א ַטעַם וְא ;י ַחְ ,לפִי ׁשֶאֵין אֵּלּו ַהּמ ֹ
ֶאּלָא ּבַּגּופֹות ׁשֶּלְ ַמּטָה ֵמהֶן.
ד ּכָל ַהּגַלְּגַּלִים ָהאֵּלּו ַה ַּמּקִיפִין אֶת הָעֹולָם ּכֻּלֹו הֵן ֲעגֻּלִין
ּכַּדּור ,וְ ָהאָFץ ּתְלּויָה ָּב ֶא ְמצַע .וְיֵׁש לְ ִמ ְקצָת מִן הַּכֹוכָבִים
ּגַלְּגַּלִים ְק ַטּנ ִים ׁשֶהֵן קְבּועִים ָּב ֶהן .וְאֵין אֹותָן ַהּגַלְּגַּלִים ַמּקִיפִין
אֶת ָהאָFץֶ ,אּלָא ּגַלְּגַל ָקטָן ׁשֶאֵינֹו ַמּקִיף קָבּו ַע ְּבגַלְּגַל ּגָדֹול
ַה ַּמּקִיף.
איור מבאר להלכה ד  -גלגל שאינו
מקיף הנע בגלגל מקיף ,למשל
במסלול הירח .הקדמונים שיערו
שהירח נע במסלול מעגלי ,כשמרכז
המסלול מקיף את כדור הארץ .כך
הבינו חכמי קדם מדוע הירח נראה
נע במהירויות מתחלפות ,עתים לאט
)בנקודה  - 1כשמסלולו רחוק מן
הארץ ובכיוון נגדי למסלול הקפתו
את כדור הארץ( ועתים מהר
)בנקודה  - 2כשמסלולו קרוב לכדור
הארץ באותו הכיוון(.
אַ (2ס ִפּיר  -אבן טובה שקופה )מו"נ א,כח( .לפי האסטרונומיה העתיקה ,אין חלל
ריק ביקום ,אלא הכל מלא חומר "גלגלי" שקוף ,ולכן קיומם של מסלולים
שקופים מסביר את העובדה שהגלגלים לא חסמו את ראיית הכוכבים .לפי הידע
המדעי של ימינו ,ישנו חלל ריק מחומר ,ומצד שני ידוע שהחלל הוא תווך למידע
)כגון שדרי רדיו ,טלוויזייה וטלפון( ולכוחות )כגון כוח המשיכה( .ג( עַ יִ ן  -צבע.
לְ מַ ְר ִאית הָ עַ יִ ן ִבּלְ בַ ד הוּא לְ ִפי גֹּבַ הּ הָ אֲ וִ יר  -כתופעה של שבירת האור .ד( כַּ דּוּר -
כמו דּוּר ,ומילת 'דוּר' מציינת דבר עגול )לשון הרמב"ם ע"פ ישעיה כב,יח; כט,ג(.
בָּ אֶ ְמצַ ע  -במרכז.
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ה ִמ ְסּפַר ּכָל ַהּגַלְּגַּלִים ַה ַּמּקִיפִין אֶת ּכָל הָעֹולָם " ׁשְמֹונ ָה ָעׂשָר,
ּו ִמ ְסּפַר ּכָל ַהּגַלְּגַּלִים ַה ְּק ַטּנ ִים ׁשֶאֵינ ָן ַמּקִיפִין " ׁשְמֹונ ָה.
ּו ִמ ַּמ ֲהלַ הַּכֹוכָבִים וִידִ יעַת ׁשִעּור ְסבִי ָבתָן ְּבכָל יֹום ּו ְבכָל ׁשָנ ָה,
ּונ ְ ִטּיָתָן לְרּו ַח צָפֹון וְרּו ַח ּדָ רֹוםּ ,ו ִמּגָ ְבהָן ֵמעַל ָהאָFץ ּוקְ:י ָבתָן,
יִּוָדַ ע ִמ ְס ַּפר ּכָל אֵּלּו ַהּגַלְּגַּלִים וְצּו=ת ֲהלִיכָתָן וְדֶ ַ Fה ָּק ָפתָן; וְזֹו
הִיא ָחכְמַת ֶחׁשְּבֹון ּתְקּופֹות ּו ַמּז ָלֹותּ ,ו ְספָ:ים =ּבִים ִחּבְרּו ּבָּה
ַחכְמֵי יָוָן.
גלגל המזלות

ַּכלִ ,חּלְקּוהּו ַה ֲחכָמִים
ו ּגַלְּגַל ַהּתְׁשִיעִיׁ ,שֶהּוא ַמּקִיף אֶת ה ֹ
ַהּקַדְ מֹונ ִים לִׁשְנ ֵים ָעׂשָר ֵחלֶק; ּכָל ֵחלֶק וָ ֵחלֶק ֶהעֱלּו לֹו ׁשֵם ,עַל
ׁשֵם צּו(ה ׁשֶּתֵ(אֶה ּבֹו מִן הַּכֹו ָכבִים ׁשֶּלְ ַמּטָה ִמּמֶּנּו ׁשֶהֵן ְמכֻ ָּונ ִין
ּתַ ְחּתָיו ,וְהֵן ַה ַּמּז ָלֹות ׁשֶּׁשְמֹותָןָ :טלֶהׁ ,שֹורּ ,תְאֹומִים ,סַDטָן,
אַDיֵהּ ,בְתּולָה ,מֹאזְנַיִםַ ,עקְ(בַ ,קּׁשָתּ ,גְדִ יּ ,דְ לִיּ ,דָ גִים.
זּ 1גַלְּגַל ַהּתְׁשִיעִי ַעצְמֹו " אֵין ּבֹו <א ֲחלֻּקָה וְא צּו(ה ִמּכָל
איור מבאר להלכות ו-ח :רצועת גלגל המזלות

ה( חָ כְ מַ ת חֶ ְשׁבּוֹן ְתּקוּפוֹת וּמַ זָּלוֹת  -האסטרונומיה ,כלומר מבנה החלל ומסלולי
הכוכבים ,ולא האסטרולוגיה ,שהיא האמונה בהשפעת הכוכבים על בחירת
האדם ,שרבנו מבטל אותה )עבודה זרה יא,טז וראה ביאורנו שם; תשובה ה,ב(ְ .תּקוּפוֹת
יעי  -תנועת הכוכבים היומית,
 מסלולי ההקפה של הכוכבים .ו( גַּלְ גַּל הַ ְתּ ִשׁ ִהנראים נעים ממזרח למערב ,שקל יותר להסבירה היום כתלויה בסיבוב כדור
הארץ סביב צירו ממערב למזרח ,הוסברה בימיהם כהימצאות כדור גדול בשמים
שהכוכבים נעוצים בו ,המסתובב ממזרח למערב .הכדור ,שהוא הגלגל השמיני,
מסובב על ידי הגלגל התשיעי .הַ מַּ זָּלוֹת  -דימוי ציורי של  12קבוצות של כוכבים
בשמים ,הנראים לעין הצופה מכדור הארץ כאילו הם על רצועה מעגלית שעליה
נעה השמש המקיפה את כדור הארץ .חיבור קווי של הכוכבים עשוי להניב
בדמיון רב קווי ִמתאר של צורה מוכרת .כך התקבלו השמות טלה ,שור וכו'.
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הַּצּורֹות ָהאֵּלּו וְא ּכֹוכָב; ֶאּלָא ְּבחִּבּור הַּכֹו ָכבִים ׁשֶ ְּבגַ ְלּגַל
ַהּׁשְמִינ ִי הּוא ׁשֶּיֵ(אֶהּ ,בְכֹוכָבִים ּגְדֹולִים ׁשֶּבֹוּ ,תַ ְבנ ִית הַּצּורֹות
ָהאֵּלּו אֹו קָרֹוב ֵמהֶן.
איור מבאר להלכה ז :2המחשה של תנועת
הנקיפה של ציר הסיבוב .באיור ניתן לראות
זְ 2ואֵּלּו ַהּׁשְּתֵים ֶ
עׂשְ;ה את ציר כדור הארץ ואת הכיוון אליו נוטה
מכֻּוָנֹות הציר) .המעגל העליון( .המעגל העליון מונח
צּורֹות <א הָיּו ְ
על מישור המזלות ,שהוא מישור הסיבוב
לקִים סביב השמש .בזמן ההקפה ,רק נטיית ציר
ּכְנֶגֶד אֹותָן ַה ֲח ָ
הסיבוב של כדור הארץ ביחס לאנך למישור
ֶאּלָא ִּבזְמַן ַ
הּמַּבּול ,המזלות )ראה באיור( נשארת קבועה23.4 ,
העֱלּו לָהֶן ׁשֵמֹות מעלות בערך.
ׁשֶּבֹו ֶ
אֵּלּוֲ .אבָל ַּבּזְמַן ַהּז ֶה
ּכְבָר ָסבְבּו ְמעַטְ ,לפִי
הַּכֹוכָבִים
ׁשֶּכָל
ׁשֶ ְּבגַלְּגַל ׁשְמִינ ִי ּכֻּלָן
סֹו ְבבִין ּכְמֹו ַהּׁשֶמֶׁש
ֶאּלָא ׁשֶהֵן
וְ ַהּיָ; ַח,
סֹו ְבבִין ִּבכְבֵדּות .וְ ֵחלֶק
ׁשֶּתְ ַהּלֵַ הּׁשֶמֶׁש ּכְנֶגְּדֹו
ּבְיֹום ֶאחָד " יֵלֵּ כְנֶגְּדֹו ּכָל ּכֹוכָב ֵמהֶן ְּב ָקרֹוב ִמּׁשִ ְבעִים ׁשָנ ָה.
גדלים ותכונות

ח ּכָל הַּכֹוכָבִים ַהּנ ִDאִין " יֵׁש ֵמהֶן ּכֹוכָבִים ְק ַטּנ ִיםׁ ,שֶ ָהאָFץ
ּגְדֹולָה ֵמ ֶאחָד ֵמהֶן ,וְיֵׁש ֵמהֶן ּכֹוכָבִים ׁשֶּכָל ֶאחָד ֵמהֶן ּגָדֹול מִן
ָהאָFץ ּכַּמָה ְּפ ָעמִים .וְ ָהאָFץ ּגְדֹולָה מִן ַהּיָ; ַח ּכְמֹו אַָּ Dבעִים
ְּפ ָעמִים ,וְ ַהּׁשֶמֶׁש ּגְדֹולָה מִן ָהאָFץ ּכְמֹו ֵמאָה וְׁשִ ְבעִים ְּפ ָעמִים;
נ ִ ְמצָא ַהּיָ; ַח ֶאחָד ִמּׁשֵׁשֶת ֲאלָפִים ּוׁשְמֹונ ֶה מֵאֹות מִן ַהּׁשֶמֶׁש
האסטרולוגים ייחסו משמעויות ,לעתים משונות ,למזלות ולכוחם של הכוכבים
לקבוע את עתידו של האדם .ז (2וְ אֵ לּוּ הַ ְשּׁ ֵתּים עֶ ְשׂ ֵרה צוּרוֹת וכו'  -כדור הארץ נע
סביב עצמו וסביב השמש .בנוסף ,כיוונו של ציר סיבוב כדור הארץ סביב עצמו
משתנה במרחב ביחס לגרמי השמים אחרים .תנועה זו נקראית נקיפה )פרסציה(.
נקיפה מומחשת באמצעות סביבון .כל סביבון משנה בשעת סיבובו סביב צירו גם
את הכיוון שאליו נוטה ראשו ,ובעשותו זאת הוא מצייר מעין חרוט דמיוני .קצב
התנועה הוא כמעלה אחת מדי  72שנים .לפני כ 4,000-שנה חל יום שוויון האביב
)בו אורך היום והלילה שווים( כשהשמש היתה בראש קבוצת טלה ,וכיום
נמצאת השמש ביום שוויון האביב בראש קבוצת דגיםִ .בּכְ בֵ דוּת  -באטיות.
אַרבָּ ִעים ְפּעָ ִמים  -הסטייה המתוארת כאן אינה
אָרץ גְּ דוֹלָה ִמן הַ יָּ ֵרחַ כְּ מוֹ ְ
ח( וְ הָ ֶ
גדולה בהשוואה לזו הידועה לנו היום ,שנפח כדור הארץ גדול פי כ 49-מנפח
אָרץ  -כאן הסטייה גדולה :נפח השמש גדול מנפח
הירח .וְ הַ ֶשּׁמֶ שׁ גְּ דוֹלָה ִמן הָ ֶ
כדור הארץ פי מיליון ורבע ,וקוטר השמש גדול פי כ 110-מקוטר הארץ .ראה
איור בעמוד הבא.
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ְּבקֵרּוב .וְאֵין ְּבכָל הַּכֹוכָבִים ּכֹוכָב ּגָדֹול מִן ַהּׁשֶמֶׁש וְ<א ָקטָן
ִמ'ּכֹוכָב' ׁשֶ ְּבגַלְּגַל ַהּׁשֵנ ִי.
איור מבאר להלכה ח :השוואת גודליהם של כוכבי הלכת
השוואת גודליהם של כדור הארץ
השוואת גודליהם של כוכבי הלכת
ושל הירח
והשמש .החץ מציין את כדור הארץ.

ט ּכָל הַּכֹוכָבִים וְ ַהּגַלְּגַּלִים ּכֻּלָן ַּב ֲעלֵי נֶפֶׁש וְדֵ עָה וְ ַהׂשְּכֵל הֵן,
וְהֵן ַחּיִים וְעֹומְדִ ין ּו ַמּכִי:ין אֶת מִי ׁשֶ ָאמַר וְ ָהיָה הָעֹולָםּ ,כָל
ֶאחָד וְ ֶאחָד ְלפִי ּגָדְ לֹו ּולְפִי ַמ ֲעלָתֹוְ ,מׁשַ ְּבחִים ּו ְמ ָפאֲ:ים לְיֹוצְ(ם
ּכְמֹו ַה ַּמלְ ָאכִיםּ .וכְׁשֵם ׁשֶ ַּמּכִי:ין אֶת ַהּקָדֹוׁש ּבָרּו הּואּ ,כָ
ַמּכִי:ין אֶת ַע ְצמָן ּו ַמּכִי:ין אֶת ַה ַּמלְ ָאכִים ׁשֶּלְ ַמ ְעלָה ֵמהֶן .וְדַ עַת
הַּכֹוכָבִים וְ ַהּגַלְּגַּלִים מְעּוטָה מִּדַ ַעת ַה ַּמלְ ָאכִיםּ ,וגְדֹולָה מִּדַ עַת
ְּבנ ֵי אָדָ ם.
ארבעת היסודות

יּ 1בָ(א ָהאֵל לְ ַמּטָה ִמּגַלְּגַל ַהּיָ; ַח ֹּגלֶם ֶאחָד ׁשֶאֵינֹו ּכְגֹלֶם
ַהּגַלְּגַּלִיםּ ,ובָ(א אַּDבַע צּורֹות לְגֹלֶם ז ֶה ,וְאֵינ ָן ּכְצּו=ת ַהּגַלְּגַּלִים,
וְנ ִ ְק ְּבעָה ּכָל צּו(ה וְצּו(ה ְּב ִמ ְק ָצת ּגֹלֶם ז ֶה.
י 2צּו(ה :אׁשֹונ ָה ,צּו=ת ָהאֵׁש ,נִתְ ַחּבְ(ה ְּב ִמ ְק ָצת ּגֹלֶם ז ֶה ,וְנ ִ ְהיָה
ִמּׁשְנ ֵיהֶם ּגּוף ָהאֵׁש .וְצּו(ה ׁשְנִּיָה ,צּו=ת הָרּו ַח ,נִתְ ַחּבְ(ה
ּׁשנ ֵיהֶן ּגּוף הָרּו ַח .וְצּו(ה ׁשְלִיׁשִית ,צּו=ת ַה ַּמיִם,
ְּב ִמ ְקצָתֹוְ ,ונ ִ ְהיָה ִמ ְ
ט( בַּ ֲעלֵי נֶפֶ שׁ וְ ֵדעָ ה  -כיום ידוע שהכוכבים הידועים לנו בנויים מיסודות זהים
לאלה שבכדור הארץ )לעיל ב,ג( ,ולא ידוע על הבדל בין יסודות הכוכבים לבין
יסודות כדור הארץ ,שהם "כגופים מתים" )להלן יא( .ואפשר שחזר בו רבנו מן
התפיסה שלכוכבים יש חיים )ק'; ראה מו"נ ב,יט; ב,כב( .י (1מהלכה זו עד סוף
הפרק מתוארים היסודות שבכדור הארץ" ,למטה מגלגל הירח" ,לפי המדע
הישן ,ומסודרים ב"גלגלים" פנימיים.

