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 אסטרונומיה ואסטרולוגיה במשנת הרמב"ם
 
 

 פתיחה
 

לידיעה המדעית במשנת הרמב"ם יש ערך עליון. העדר ידיעה זו יכול לשבש את ההבנה הן במישור 

ההלכתי והן במישור המחשבתי. דוגמא בולטת לדבר זה יכולים אנו למצוא בידיעת האסטרונומיה, 

 מדע שהיה מהמתקדמים ביותר בזמן הרמב"ם.

ון היסודי עליו העמיד הרמב"ם  את דבריו הינו שבדברים העיוניים יש לסבור כשיטה העיקר

שהביאה ראיות ברורות לדבריה בלי תלות באומר. וכך כתב בהלכות קדוש החודש יג, כד
1
"ומאחר  

שכל אלו הדברים בראיות ברורות הם שאין בהם דופי... אין חוששין למחבר בין שחברו אותם 

 נביאים בין שחברו אותם האומות", ובאופן דומה במו"נ חלק ב' סוף פרק ח.

במאמר זה ברצוני לעמוד על שיטת הרמב"ם במדע האסטרונומיה ובתחום הקרוב אליו 

האסטרולוגיה. ננסה להביא מספר סוגיות אסטרונומיות אשר עסק בהן הרמב"ם וננסה לעמוד על 

שיטות העיקריות על מנת להשתמש שיטתו בדחייה המוחלטת של האסטרולוגיה, תוך כדי ברור ה

 בהן במדע ימנו.

בפיהמ"ש על מסכת ראש השנה ב, ז, מאריך הרמב"ם לתקוף שיטה הסוברת שזמן קידוש החודש 

נקבע על פי החשבון בלבד בלי ראיה. הסיבה למחשבה זו הינה טעות בחישובים שהביאה לסתירה 

בין הנראה בחושים לבין התוצאות המחושבות בתיאוריה והיה צריך לבחור בין השניים. אם בעל 

אותה שיטה היה לומד יותר את הרקע המדעי לא היה מגיע לידי טעות בדת. וזה לשון הרמב"ם: 

"לפי שרב בני אדם ואולי כולם אינם יודעים אלא פעולת הסכום בלבד, כלומר לצרף מספר על 

ן ולא מטרה, אם הוא מתאים מספר, וחושבים שכבר השיגו ידיעה גדולה, ואינם יודעים לכך לא עני

לראייה או לאו. וכאשר נתברר לאחד הפקחים שאינו מתאים לראייה כלל, בא לידי הכחשת דברים 

ברורים ואמר שאין אנו עושין על פי הראייה, והעיקר הוא החשבון התורני. ולא נפלה מחלוקת בין 

 בני אדם והכחישו האמת, אלא מחמת העדר הידיעה... ".

 

 מבוא מדעי
עקרון יסוד בתורתו של אריסטו היה חלוקה של העולם לשני אזורים נבדלים. האזור האחד כולל 

את כדור הארץ ואת האטמוספירה שסביבו, זהו העולם "שמתחת לגלגל הירח" המורכב מארבעת 

היסודות )אדמה, מים, אוויר ואש(. מחוץ לו נמצא העולם "שמעל לגלגל הירח", שבו חגים כוכבי 

כדור הארץ כשהם קבועים בתוך סדרה של כדורים שקופים וחלולים, העוטפים זה את הלכת סביב 

זה והמסתובבים זה ביחס לזה. מחוץ להם ישנו כדור נוסף שבו קבועים כוכבי השבת ומחוץ לכל 

 אלו נמצא "המניע הראשון" הגורם לתנועת כל המערכת שזוהה עם האל.
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כל הציטוטים מפירוש המשנה )פיהמ"ש( לקוחים ממהדורת הרב קאפח שליט"א, מוסד הרב קוק, תשכ"ג )עם  
המקור הערבי(. הציטוטים ממשנה תורה מספרי מדע, אהבה והלכות שבת לקוחים ממהדורת מו"ר הרב נחום אליעזר 

תשנ"ד. משאר הספרים במשנה תורה מהדורת הרב יוסף -רבינוביץ שליט"א עם פירוש יד פשוטה, מעליות, תשמ"ד
-תשנ"ז. הציטוטים מאיגרות הרמב"ם לקוחים ממהדורת ר"י שילת, מעליות, תשמ"ז-קאפח, מכון מש"ה, תשמ"ו

תשמ"ח. הציטוטים מספר המצוות )סהמ"צ( לקוחים ממהדורת הרב יוסף קאפח )מקור ותרגום(, מוסד הרב קוק, 
 הנבוכים )מו"נ( לקוחים ממהדורת הרב יוסף קאפח , מוסד הרב קוק, תשל"ז.תשל"א. הציטוטים מספר מורה 
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בעולם שמתחת לירח כל הזמן מתרחשים שינויים. הדומם משנה את תכונותיו )צבע וצורה(, 

הצומח גדל והחי נולד ומת. אך העולם שמעל לגלגל הירח הוא מושלם יותר, גרמי השמים נעים 

 במסילותיהם הנצחיות ללא שינוי בתכונות או באופי.

בכל שלבי ההתפתחות של האסטרונומיה העתיקה היא הייתה מבוססת על האמונה שהאדמה 

מרכז היקום ושאר גרמי השמים נעים סביבה. אפלטון סבר שלגופים מושלמים ניצבת ללא נוע ב

כמו גרמי השמים צריכה להיות תנועה מושלמת מבחינה גיאומטרית, ועל פי השקפתו הצורה 

הגיאומטרית המושלמת ביותר היא המעגל שכל חלקיו זהים זה לזה. אלא שתנועת כוכבי הלכת 

 כפי שהיא נראית מכדור הארץ איננה קצובה, בכדי שניתן יהיה לתאר אותה בצורת מעגל.

אריסטו הסביר את התנועות הללו בעזרת ההנחה שבין הכדורים הנושאים את כוכבי הלכת 

נמצאים כדורים נוספים, שציריהם נטויים זה ביחס לזה. אריסטו העמיד את מספר הכדורים על 

התצפיות שכבר היו קיימות. על  חמישים. הבעיה שהסבר זה לא יכול היה לתאר בדיוק מספק את

כן פטולמיי )חי באלכסנדריה באמצע המאה השניה לספירה( הציע שיטה שבה כוכבי הלכת 

סובבים במעגלים סביב נקודות דמיוניות שבעצמן נעות במעגלים גדולים. המעגלים המשניים 

נקראו "אפיציקלים" והם אינם נעים סביב כדור הארץ )מעגלים אקסצנטריים( אלא סביב נקודות 

דמיוניות נוספות הנקראות "אקוואנטים". שיטה זו הצליחה לתאר את התצפיות האסטרונומיות 

16 -במידה יחסית של דיוק, ושימשה בסיס לאסטרונומיה עד המאה ה
2

. 

בידע מדעי זה השתמש הרמב"ם בכל כתביו, ולהלן ננסה להראות עובדה זו. נפתח בשימוש בידע 

 המדעי בתחום ההלכתי.

 

 החלק ההלכתי
 את הלכות קידוש החודש ניתן לחלק לשלושה חלקים.

 ה דינים הקשורים לעדות קידוש החודש והעדים, ולעיבור השנה.-פרקים א (1

י נתונים ודוגמאות של חשבונות לקידוש החודש ולעיבור השנה.-פרקים ו (2
3

 

 יט דרכי החשבון על מנת לדעת מיקומם של השמש הירח ושאר המזלות בשמים.-פרקים יא (3

החוקר ס. גנז
4

כבר עמד על כך שהחלק השלישי הינו תוספת מאוחרת, מעין חיבור עצמאי  

 שהרמב"ם סיפח להלכות קידוש החודש. נביא שלוש ראיות לדבר:

ז( ואילו את פרק -את פרק ט' בהלכות קידוש החודש כתב הרמב"ם בשנת ד' תתק"ל )הלכות ד (1

יא כתב בשנת ד' תתקל"ח )הלכה טז(
5

. 

ן שפותחת ומסיימת פרקים אלו משמע שאלו פרקים נספחים ל"כל מי שרוחו נכונה ולבו מהלשו (2

 תאב לדברי החכמות..", ואינם חלק אינטגרלי מהספר.
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הפיסיקה השמימית האריסטוטלית לא יכלה להסתדר עם שני מושגי יסוד של השיטה הפטולימיאית השלטת, והם  
המעגלים האקסצנטרים והאפיציקלים. הפיסיקה האריסטוטלית מחייבת שהמרכז שסביבו נתון גוף בתנועה סיבובית 

 יהיה קבוע ועומד, ואילו אותם שני מושגים מניחים מרכזים נעים.
3 

מאמר העיבור המיוחס לרמב"ם מקביל לחלק זה, ואין בו נושאים של חשבונות הראיה המופיעים בחלק השלישי. 
שי (  כנראה שלא ראה את דברי ס. גנז שיובאו מיד והציע מסברא שהחלק השני והשלי21הרב קאפח )מבוא למו"נ ע' 

 הינם תוספת מאוחרת.
4
 S. Gandz, Date of the Composition of Maimonides' Code, PAAJR 17 (1948), p 1-7. 
5

לתאריכים אלו יש משמעות גדולה מאד בקביעת זמן כתיבת משנה תורה. ראה מה שכתבתי על כך במעליות יד  
 .16הערה  92ברורים בדיני טומאת כהן, ע'  -)תשנ"ד(, על הגולל ועל האוהל
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בשלושה מקומות בפיהמ"ש הזכיר הרמב"ם חיבור מיוחד בענייני העיבור. בסוכה ד, ב ובערכין  (3

ב, ב כתב ש"אפשר שנחבר בו חיבור מיוחד" ובראש השנה ב, ז הבטיח שיבאר דברים אלו 

בחיבור מיוחד. יתכן בהחלט שאותו חיבור מיוחד הוא התוספת של החלק השלישי בהלכות 

 קידוש החודש במשנה תורה.

הידע האסטרונומי המצוי בפרקים אלו עצום ואף חידושים יש בו, נציין שני חידושים משני סוגים 

 שונים:

 

 חידוש הלכתי המתבסס על הידע האסטרונומי
הלכות קידוש החודש ז, ז ביחס לקביעת ראש השנה "ומפני מה אין קובעים בחשבון זה בימי 

אד"ו? לפי שהחשבון הזה הוא לקבוע הירח והשמש בהלוכם האמצעי לא במקומם האמיתי כמו 

 שהודענו. לפיכך עשו יום קביעה ויום דחיה כדי לפגוע ביום קבוץ  האמתי".

 והנה הלכה זו קשה משתי פנים:

הגמרא בר"ה כ, א ובסוכה מג, ב מביאה טעמים שונים ממה שהרמב"ם הביא )משום ירקיא  (1

 ומשום מתיא ומשום ערבה(.

אם הטעם הוא מפני שזה ממילא לא היום המדויק, למה דווקא באד"ו דוחים ולא בימים  (2

 אחרים )השגת הראב"ד שם(?

שר משמיט הרמב"ם את וכבר יסד מו"ר הרב נחום אליעזר רבינוביץ שליט"א את העקרון שכא

הטעם המפורש במקורות ומציע טעם מחודש משלו, אין כאן התעלמות מן המקורות אלא אדרבא 

הרמב"ם מתכוון לתרץ קושיא על המקור
6

. 

ובעניינינו, טעמי הגמרא אינם מספיקים שהרי הראה הקב"ה למשה כזה ראה וקדש ואם אין אנו 

קובעים את ראש החודש ביום הראיה אנו בעצם עושים את ראש חודש באמצע החודש , ואיך אנו 

יכולים לדחות מנימוקים של נוחות
7

? 

בכדי לתרץ קושיא זו מסביר הרמב"ם כי באמת אין החשבון שלנו מגלה את המקום האמיתי של 

הירח, כי החשבון הוא עבור ההילוך האמצעי. אבל ראיית הירח יתכן שהוא חל יום או יומיים 
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כתבים ומחקרים, דרכו של הרמב"ם כפוסק וכפרשן, יד הרב נסים  -ספר זכרון להרב יצחק נסים, חלק הרמב"ם 
קעג. וכבר רצה ש. אטינגר )בנספח למאמרו על מקומה של הסברה במשנה תורה לרמב"ם, שנתון -)תשמ"ה(, ע' קסג
ם אלו. עיקר דבריו, לענ"ד, תלוי בחוסר הבנה בדבריו ( לערר על דברי30-1תשמ"ט(, ע' -טו )תשמ"ח-המשפט העברי יד

של הרב רבינוביץ. אין הכוונה ש "הרמב"ם סמך על הלומד שידע את הטעם בתלמוד", אלא שמי שיודע את הטעם 
בתלמוד, ובשל כך קשה לו מה הסיבה שהרמב"ם שינה מטעם זה, ימצא שהטעם החדש עונה על קושי בטעם התלמודי. 
 אין הרמב"ם מניח שהקורא יודע את הכתוב בתלמוד, ובשל כך אין כל חשש שאותו קורא יתקשה בטעמו של הרמב"ם.

תמידין ומוספין א, ג. לדעת אטינגר המשפט "שאי אפשר  -אטינגר מנסה לערר את הדברים דרך שני מקורות: הראשון 
קודם התמיד. והדברים שיקריבו כל ישראל פסחיהן בשתי שעות" הוא הסבר למה לא מקריבים את קורבן פסח 

( כל מגמתה של הלכה זו להסביר למה מאחרים את התמיד שעתיים מהזמן שניתן להקריבו, ועל כך עונה 1תמוהים: 
הרמב"ם שכל הקורבנות חייבים להיות מוקרבים קודם תמיד של בין הערביים, פרט לקורבן פסח שמוקרב אחרי 
קורבן תמיד שבין הערביים, ואי אפשר להקריבו בשעתיים. ואם כדבריו שהדברים מוסבים על המחשבה שיקריבו 

 קודם התמיד של בין הערביים, יש יותר משעתיים, מזמן תמיד של בוקר עד שעה שמונה וחצי? 
( אם ברור שאי אפשר להקריב את קורבן פסח קודם תמיד של בין הערביים, כפי שהרמב"ם כותב בהלכה ד, ואטינגר 2

 רי הרמב"ם, איזו הווה אמינא היא זו להקריב חלק לפני בין הערביים וחלק אחרי?עצמו משתמש בזה בהסבר דב
עבדים א,ו. אטינגר מעדיף לטעון שיש שני סוגים של עבודות פרך: עבודה שאין לה קצבה ועבודה שאין בה צורך  -השני 

עכשיו. ואינני יודע מה מביאו לסבור כך, שהרי כל דבר שאין לו קצבה בודאי שאינו לצורך עכשיו. אך גם דבר שהוא 
קצוב אך אין בו צורך נכלל בעבודת פרך, ולכן פרק הרמב"ם את הגדרת האיסור לשניים. אך באמת זהו מעשה אחד, 
כפי שסיים הרמב"ם "הא אינו עושה לו אלא דבר קצוב שהוא צריך לו". גם הסברא שהרמב"ם לא גורס את הקטע 

שהרי בסהמ"צ מוסיף הרמב"ם אחרי החם לי את הכוס "וכן כל כיוצא  'עדור תחת הגפנים' אין לה על מה לסמוך,
 בזה".

7
 קושיא זו מעלה התשב"ץ חלק ראשון סי' קלו. 
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יום מחשבים על פי החשבון, וחשבון זה ממילא איננו מדויק )טעמו של אחרי המולד האמצעי. ה

הרמב"ם(, ולכן מסיבות שונות )טעמי הגמרא( ניתן לדחות את יום ראש החודש
8

. 

 

 האורך השלישי-חידוש אסטרונומי
בכדי לענות על השאלה האם הלבנה תראה ביום שלושים )כאשר המשמעות היא האם הלבנה 

תהיה מספיק רחוקה מהשמש לצד מערב ועדיין תראה מכדור הארץ אחרי שתהיה חשכה( עלינו 

 לערוך שלושה חישובים:

לקבוע את מיקום השמש והירח, ולחשב את המרחק הזוויתי ביניהם )מרחק זה הוא קשת על  (1

גבי המילקה
9

.) 

תרגום המרחק הזוויתי בין השמש והירח על המילקה, להבדל זמנים בין שקיעת שני הגופים.  (2

( על המשווה1ה עושים על ידי הטלת הקשת שחישבנו בחישוב )דבר ז
10

. מרחק על גבי המשווה 

( הינו 360כי אנו מודדים את הזמן על פי סיבוב המשווה. סיבוב מלא )= -פירושו הפרש זמנים 

 עשרים וארבע שעות.

 רוחב הלבנה. ככל שהלבנה נוטה יותר לכוון צפון כך יגדלו סיכויי הראיה. (3

 חישובים אלו מבצע הרמב"ם בהלכות קידוש החודש פרק יז.

 ( מורכב מכמה שלבים.1חישוב המרחק הזוויתי בין השמש והירח )חישוב 

מיקום כל גוף בנפרד על המילקה, ומציאת ההבדל ביניהם נקרא בפי - 1שלב 
 

הרמב"ם האורך   

 ב.-הראשון. הלכות א

את הירח במקומו האמיתי "לפי  תיקון ראשון לחישוב זה נובע מכך שאנו לא רואים - 2שלב 

שמקום הירח האמיתי אינו המקום שיראה בו" )הלכה ו(. לערך החדש קורא הרמב"ם 

 ה(.-האורך השני )הלכות ג

לפני שהרמב"ם מבצע את ההטלה על המשווה שנקרא האורך הרביעי )הלכה יב( מבצע הרמב"ם 

תיקון נוסף שנקרא האורך השלישי )הלכה יא(. תיקון זה נצרך בגלל "נזילות מעגל" )לשון הרמב"ם 

שם(. לפני כמאה שנים הצליחו להסביר מבחינה מתמטית תיקון זה
11
שהוא למעשה מעבר ממערכת  

קואורדינטות אחת למערכת אחרת. בעוד שבאורך השני מיקומו של הכוכב על המילקה הוא נקודת 

הרי במערכת החדשה נקבע  החיתוך בין העיגול העובר בכוכב ובקוטב המילקה לבין המילקה עצמה,

מיקומו על ידי החיתוך בין העיגול העובר בכוכב ובקוטב המשווה לבין המילקה. תיקון זה הנקרא 

האורך השלישי, כנראה הינו חידושו של הרמב"ם
12

. 

 

                                                           
8

וז"ל:  265מצאתי תשובה זו בספר חיי שלמה מימון )כתוב בידי עצמו(, לגבולם ומוסד ביאליק, בנספח ג' ע'  
"הרמב"ם משתדל בביאורו לאחד את הטעם המושכל שלו עם הטעם הילדותי, שנתנו החכמים לדבר. לפי טעמו של 
הרמב"ם הכרח הוא בכלל, שימים אחדים יהיו דורשים דחית ראש השנה שחל בהם, ואם נועדו לכך דווקא יום א', ד' 

 ו', לא נעשה זה אלא מחמת טעמם של חכמי התלמוד".-ו
9
 המילקה הוא מסלול השמש בתנועתה השנתית )המדומה(. 
10
 ו החותך את כדור השמים במישור הניצב לציר השמים.המשווה הוא הק 
11

 O. Neugebauer, Astronomical Commentary in the Code of Maimonides, book Three, Treatise Eight: 

Sanctifical of the New Moon, translated by S. Gandz, Yale University press (1956), p. 140-141. 
12

)קיץ  3על האסטרונומיה ברמב"ם ראה באריכות י. לוינגר, הקריטריון של הרמב"ם לראיית הירח החדש, בדד  
. על "האורך השלישי" 500-473; י. לוינגר, חיזוי הראייה של הירח החדש, תחומין יד )תשנ"ד(, ע' 85-45תשנ"ו(, ע' 
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 החלק המחשבתי
בכל המידע הפיסיקלי שהיה ידוע בימיו )ראה מה שכתבנו במבוא המדעי( השתמש הרמב"ם בכל 

 כתביו בכדי להסביר עקרונות מחשבתיים, ונביא מספר דוגמאות לדבר:

אחת המגמות העקריות של מורה הנבוכים היא להסביר מקראות קשים בתנ"ך ובספרות חז"ל.  (1

אחת המתודות לביצוע הדבר הינה השימוש בידע המדעי ובעיקר במדע האסטרונומיה. לדוגמא 

היך השמים ושמי -אמר 'הן לה' אאת מימרת הגמרא בחגיגה יב, ב "שני רקיעים הם שנ -

" מסביר הרמב"ם בחלק ב' פרק ט' שרקיע אחד הם הגלגלים בהם יש כוכבים )דברים ו, יד(השמים 

והשני זהו גלגל שאין בו כוכבים. וכעין זה הרבה במו"נ
13

. 

את תנועת גרמי השמים כפי שהייתה ידועה בזמן הרמב"ם, רתם הרמב"ם על מנת להסביר את  (2

מציאות השכלים הנבדלים אשר אחראים על קיום כדור הארץ, הקשר בין עולם החומר, האל 

והנבואה. תנועת כל גלגל מקורה בשאיפה להשיג את השכל הנבדל הצמוד לה, כאשר האל הוא 

 י(. -אשר המציא את השכל הנבדל הראשון )מו"נ חלק א' פרק עב וחלק ב' פרקים ד ו

ידי הרמב"ם גם סביב הידע המדעי ולא רק  הויכוח סביב קדמות העולם וחידושו נסוב על (3

התיאולוגי. אחת מהוכחותיו של אריסטו לקדמות העולם הייתה מתנועת גרמי השמים וחומר 

הכוכבים והגלגלים. כאמור במבוא המדעי, תנועת גרמי השמים לא הובררה בצורה גמורה 

)בודאי לא בזמן אריסטו( ואף הרמב"ם במו"נ ח"ב פרק כד מייחד את כל הפרק לבעיה זו. 

 כמובן שאם הבסיס המדעי אינו יציב, אף הראיות המבוססות עליו קלושות ביותר!

נושא נוסף שלא הוברר עד הסוף, בפיסיקה של אריסטו, הינו חומר הגלגלים והכוכבים, עד כדי  

כך שסיכם הרמב"ם את הנושא "והכלל ההוא הוא: שכל מה שאמר אריסטו בכל הנמצא אשר 

הוא אמת בלא ספק... אמנם כל מה שידבר בו אריסטו  -ח עד מרכז הארץ מתחת גלגל היר

הוא כדמות מחשבה וסברה" )מו"נ ח"ב פרק כב(. אם הטענות המדעיות  -מגלגל הירח ולמעלה 

עליהן מתבסס אריסטו אינן מוצקות אזי גם השערותיו התיאולוגיות בדבר קדמות העולם אינן 

 ודאיות, ובאמת סמך לכך הרמב"ם את שיטתו בדבר חידוש העולם.

 

 אסטרולוגיה

נקודות ההשקה בין מדע האסטרונומיה לאסטרולוגיה )שהתימרה להיות מדע( רבות. אמנם לפי 

הפיסיקה העתיקה החוקים המתקיימים מתחת לגלגל הירח שונים מהחוקים מעל גלגל הירח, אך 

כלים והגלגלים( ישנן יש השפעה בין עולמות אלו. פרט להשפעה הרוחנית שהזכרנו לעיל )הש

ש, הגאות והשפל בהשפעת הירח וכן השפעות הנכרות לכל כגון החום ביום שמשפיעה השמ

 .(י נ ב,ראה מו"השפעות נוספות על תנועת האוויר האש ועוד )

האסטרולוגים הסבירו תופעות אלו והניחו שגם כוכבים נוספים משפיעים, אם כי קשה לנו להבחין 

 בצורה ברורה בהשפעותיהם.

למרות, ואולי בגלל, הבנתו המעמיקה של הרמב"ם באסטרונומיה דחה הרמב"ם את 

 האסטרולוגיה מכל וכל. הסיבות לדחייה הנן מדעית דתית והיסטורית.

                                                                                                                                                                      

 O. Neugebauer, “The; 118-107תשנ"ו ע'  37ראה י.צ. לנגמן, סוגיות אסטרונומיות במחשבת הרמב"ם, דעת 

Astronomy of Maimonides and its Sources", HUCA 22 (1949) p. 321-363. 
13
 סו.-בנושא זה ראה באריכות יד פשוטה הלכות יסודי התורה פתיחה לפרק ג' ע' סא 
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 הדחייה המדעית
בכל כתביו כותב הרמב"ם שהאסטרולוגיה )משפטי המזלות( שיקרית מבחינה מדעית, אך רק 

במקום אחד כותב הרמב"ם את טענותיו המדעיות כנגד האסטרולוגיה. המקום הוא פיהמ"ש 

ז ד, ז וז"ל: " שהשקר הראשון משפטי המזלות אשר מתברר במדעי הטבע בטול למסכת ע"

הנחותיהם, הראשון הוא אמרם שכוכב פלוני רע וכוכב פלוני טוב, וחלק פלוני מן הגלגל מתאים 

לכוכב פלוני ונגד כוכב פלוני, על אף שכל הגלגל גוף אחד שחלקיו דומים זה לזה אין שינוי בהם 

אלא הרכבה. ושתי הנחות אלה הם ציר משפטי המזלות, אשר בהתברר בטולם, כפי שכבר נתברר, 

 בטלו כל פרטיהם עד סופם".

( התאמת מקום 2( יחוס תכונות שונות לכוכבים שונים. 1בסיס האסטרולוגיה על פי הרמב"ם: 

מסוים על הגלגל לכוכב אחד ולא לאחר. לפי הידיעות המדעיות חומר הכוכבים וחומר הגלגלים 

 וא, ואם כן איך יכולים ליחס לכל כוכב או חלק מגלגל תכונה שונה?אחד ה

המסקנה העולה מבעיות אלו, שהאסטרולוגים מבססים את שיטתם על דברים דמיוניים, שאין 

 להם כל ביסוס מדעי.

כאמור, בכל כתביו מזכיר הרמב"ם את משפטי המזלות ודוחה אותם באופן מוחלט. מה הטעם 

 שאין הוא מזכיר במקומות נוספים טיעון בסיסי זה?

אלא שיש לזכור שטיעון זהה טען הרמב"ם כנגד שיטתו של אריסטו על חומר הכוכבים ותנועתם 

)ראה מה שכתבנו בחלק המחשבתי(. אם כדברי המדע חומר הגלגלים והכוכבים אחד הוא כיצד 

 ניתן להסביר את כיוון וקצב התנועה השונה בין גלגל לגלגל?

היה הסבר סופי לתופעות אלו, וטענת האסטרולוגים שהכוכבים שונים הם בזמן הרמב"ם לא 

יכולה להסביר בצורה נאותה את התופעות הנצפות
14

. 

טיעון בסיסי נוסף אשר ניתן להעלות כנגד האסטרולוגיה הינו הניסיון להציג את האסטרולוגיה 

כמדע. בכדי שתחום מסוים יזכה בשם 'מדע' הוא חייב להציע מבנה פורמלי המאפשר להציע 

סיבות לתופעות שהוא חוקר )ובעיקר את מה שמכנה הרמב"ם 'הסיבה הפועלת'(. את אותן 

הסיבות חייבים להוכיח על ידי הוכחות מסודרות העונות על כל הדרישות של הלוגיקה המקובלת. 

ל בכל מקרה, מי שרוצה לקבל שם של מדע, חייב לבסס את הסבריו על פי כללי הגיון פורמלי, וכ

הוא איננו מדע. בעיני הרמב"ם וכמה פילוסופים אחרים, האסטרולוגיה  -עוד חסרה היכולת הזו 

חסרה יכולת זו, ולכן איננה מדע, אלא רק מכלול של תצפיות )או מה שנדמה למאמינים בה שהן 

תצפיות אמיתיות(, אשר על פיהן מנחשים מה עשוי להתרחש בנסיבות שמימיות דומות למה שכבר 

נצפו
15

. 

 

 הדחייה המחשבתית

                                                           
14

דברי הרמב"ם שמתייחסים לנושא מופיעים במורה הנבוכים ב, כד. בסופו של הפרק כותב הרמב"ם על הנושא  
"והוגעת המחשבה במה שלא תגיע להשגתו... ". על פרוש משפט זה האריכו רבים ראה ש. פינס, בין מחשבת ישראל 

מלחמתו של  -; ג. פרוידנטל, הצלחה נפשית ואסטרונומיה153-151למחשבת העמים, מוסד ביאליק )תשל"ז(, ע' 
 .12; י.צ. לנגרמן שהובא בהערה 72-55)תשמ"ט(, ע'  22הרלב"ג נגד תלמי, דעת 

15
זור על עצמו בצורה מדויקת קטן ביותר, וכל מגמת תורת האסטרולוגיה כידוע, הסיכוי שמצב הכוכבים בשמים יח 

 לנחש מתי מצב דומה לזמן נתון יתקיים, ואז יתרחשו בו אירועים דומים למה שהיה בפעם הקודמת באותו מצב.



 7 

כמעט בכל כתביו מתעמת הרמב"ם עם גזירת הכוכבים, וברובם הויכוח הוא במישור התיאולוגי. 

 ניתן לחלק את טענות הרמב"ם במישור זה לשלוש:

מעשי האדם, קרובה מאוד לעבודה זרה: "והם מושכים משפיעים על האמונה שהכוכבים  ( 1

יתגלגל הדבר לרוממות הכוכבים  לעשיית הכשפים, אשר הם נשענים לדברים כוכביים בהכרח,

 ועבודתם" )מו"נ ג, לז וכעין זה שם ג, כט(.

אמונה זו יכולה לשבש את מחשבתו הנכונה של האדם: "וההפסד הנגרם על ידי כך עצום מאוד,  ( 2

לפי שהדברים הנמנעים לחלוטין נעשים אפשריים בעיני הסכלים והנשים והנערים, ותורגל 

 מחשבתם לקבל את הנמנעות ולחשוב שהם אפשריים להיות. והבן זאת" )סהמ"צ ל"ת לב(.

אם האמונה בגזירת הכוכבים נכונה, כיצד ניתן לצוות על האדם לקיים מצוות או להימנע  ( 3

ומה  -מעברות, הרי הכוכב שלו מכתיב לו את מעשיו והם אינם בידו? "שאילו היה הדבר כן

יש, אין בידו כח לעשות כלום הועילה התורה, המצוה והתלמוד? זה האיש, וכן כל איש וא

מדעתו, והרי דבר אחר מושך אותו על כרחו להיות כך ושלא להיות כך... " )איגרת אל חכמי 

 מונטשליר על גזירת הכוכבים, ע' תפז(.

מן הראוי לציין, שטיעון זה אינו עומד בפני עצמו, ולפני שהרמב"ם מעלה אותו הוא כותב  

שהאמונה בגזירת הכוכבים הבל "וכבר ביטלה אותן הדעת בראיות ברורות" )שם(. שאם לא כן 

הפיסיקה הניוטונית ששלטה במדע עד תחילת המאה האחרונה הייתה מבוטלת על פי גישת 

הרמב"ם מפני שהיא טענה כי למצב נתון יכולה להיות תוצאה אחת ויחידה. אם ידועים כל 

בעתיד )הגישה הנתונים על מערכת, אפשר, עקרונית, לקבוע את מצבה בכל רגע 

הדטרמיניסטית(
16

. 
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כוונתי בדברים אלו, שאילו הפיסיקה הניוטונית הייתה מצליחה להוכיח שחוקיה שולטים גם במערכות הנתונות  
 גורם להתנגשות עם עקרונות התורה, דבר שבפועל ניוטוןלרצונותיו של האדם )ולא רק לתהליכים מכניים( הדבר היה 

 הוציא משדה הפעולה של החוקים הדטרמיניסטיים.
תשומת לב מיוחדת יש להפנות להשפעת תורת הקוונטים על המחשבות הדתיות )הלכתית ותיאולוגית(. ראה א. 

-15דאות, גיליון )אב תשנ"ג(, ע' ; י. קירש, על אי הוו55-48)תשנ"ג(, ע'  64מרגלית, דטרמיניזם וחופש הרצון, מחשבות 
. בעניין זה יש 54-23)חורף תשנ"ז(, ע'  4; ק. רבינוביץ, החשיבה המדעית החשיבה ההלכתית ודין ברירה, בדד 11

 להרחיב בנפרד.
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 הדחייה ההיסטורית
טיעון מסוג נוסף שמעלה הרמב"ם כנגד האמונה בגזירת הכוכבים הינו טיעון היסטורי. לדעת 

הרמב"ם האסטרולוגיה נולדה מסיבות פוליטיות, כאשר המנהיגים רצו על ידי כך לאחד את בני 

עמם למטרה מסוימת. בעקבות שקר זה נכתבו ספרים, ועל ידי כך השקר גדל, כי דברים שנכתבים 

בספר נראים כאמיתיים יותר. וכך כתב בפיהמ"ש למסכת ע"ז ג, ז: "וכל הדברים הללו נעשו 

מחמת הצורך, והוא שבזמנים הקדמונים איחדו על ידן את אנשי המדינות, ודמו בלבי המוני העם 

יהם, ותכבדו אלו הזקנים ואמרו להם שהצלחת ארצכם ומצבכם בצורות הללו, ושתתקבצו לבת

היודעים סודותיהם. ונתקיים להם על ידי כך השלטון, והאמינו שהוא דבר אמת... ובאו קלי 

הדעות אחרי כן ומצאו אותן הספרים ואותן הדברים, ודמו שהם אמת ושיש בהם להטיב, ואינם 

יודעים שהם שקרים שנעשו בזמן מסויים, לתועלת זמנית". טיעון זה מופיע גם במשנה תורה 

 הלכות ע"ז יא, טז ובמו"נ ג, לז.

על התקלה שספרים אלו גורמים, האריך באיגרת גזירת הכוכבים )ע' תפ( "החולי הגדול והרעה 

יעלה על לבו בתחלה שהם אמת, וכל שכן אם יהיו  -החולה, שכל הדברים שימצא אדם כתובים

 ימן ע' קמח ומו"נ א, סב.ספרים קדמונים... ". וראה עוד באיגרת השמד ע' מג, איגרת ת

 

 האסטרולוגיה בימנו
טענותיו המדעיות של הרמב"ם כנגד האסטרולוגים נראות בעינינו משונות באותה מידה כמו 

האמונה בה, אך מוטל עלינו להוציא את עקרונות השיטה על מנת להתמודד לאור המדע החדש
17

. 

האמונה בגזירת הכוכבים חסרה כל ערך מדעי גם בתקופתנו, כאשר ניתן לטעון כנגדה את הטענות 

 הבאות:

המזלות, אין הם כלל יחידות של ממש, והצורות המוכרות לנו נראות כך רק לנו העומדים על  ( 1

 פני האדמה. מכל מקום אחר בעולם היו נראות דמויות אחרות ותנועות אחרות.

ה מזה כוכבי השבת אינם נמצאים בגלגל ברוחק מסוים מהארץ, אלא בעמקי חלל שונים ז ( 2

 בתכלית.

 אין הארץ נמצאת במרכזו של העולם, דבר ששמש יסוד ראשון לגזרת הכוכבים. ( 3

האסטרונומיה החדשה הרסה את תורת העולם של היוונים על ידי גילויים של כוכבי לכת  ( 4

 "חדשים" שאינם נראים לעין ללא מכשירים.

בנוסף לטיעונים המדעיים הללו, יש להוסיף טיעון בסיסי נוסף שסברות האסטרולוגיה אינן יכולות 

ההגיון והנסיון הפשוט ש דבר ברור"הגדיר מהי רפואה הוא כתב  הרמב"םכאשר  כמדע. להיחשב

כאשר אנו  שני דבריםלחפש לינו ע -, כלומר(ש באורך"עי ד ש יומא ח,פיהמ") "מחייבים אותו

 מוכיח אותו. הניסיון (2הגיוני ) (1) :רוצים להאמין בדבר מסוים. אותו הדבר צריך להיות

וחסר לה מבחינה מדעית,  (האסטרולוגיה חסרה את שני הדברים הללו, היא איננה הגיונית )לוגית

 מדויקות, מפני שמצב שמימי כמעט אינו יכול לחזור על עצמו, ותחזיותיהם אינן הניסיוןאת 

 ת.קמספבצורה 

אך למרות כל ההסברים השכליים, בני האדם ניחנים בנטייה טבעית להאמין בכוחות נשגבים מסוג 

. ואף יותר מזה, הרמב"ם עצמו מציין שיש (אינסטינקט)חוש טבעי זה, ובמידה רבה אמונה זו היא 
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תופעות על טבעיות מסוימות: "ואם היה השפע על המדמה בלבד, ויהיה ההגיוני מוגבל בין מעיקר 

 היצירה או מחמת מיעוט ההכשרה, הרי הסוג הזה הם מנהיגי המדינות מיסדי החוקים,

... " )מו"נ ב, לז עי"ש באורך(החלומות הצודקיםוהקוסמים והמנחשים, ובעלי 
18,19

, ואם כן יש 

כאלו שיכולים להיות צודקים במשהו מדבריהם . כיצד עלינו להתייחס אליהם
20

? 

אחד הסיפורים שהגמרא בשבת קנו, ב
21

מביאה על מנת להוכיח שאין מזל לישראל, הוא סיפור על  

ביתו של רבי עקיבא: "ר"ע הוא ליה ביתא ]ר"ע היתה לו בת[ אמרי לי כלדאי: ההוא יומא דעיילה 

לבי גנא, טריק לה חויא, ומיתא ]אמרו לו האסטרולוגים: ביום שהיא תיכנס לחופה, יכיש אותה 

נחש והיא תמות[. הוה דאיגא מילתא טובא ]היה דואג ר"ע על הדבר הרבה[. ההוא יומא שקלתה 

רמי איתיב בעיניה דחיויא. לצפרא, כי קא שקלה לה, הוה קא סריך למכבנתא דצתא בגודא. אית

ואתי חיויא בתרה ]ביום שנכנסה לחופה נטלה את סיכת ראשה ונעצה אותה בסדק בקיר. קרה 

שננעצה בעינו של נחש. בבוקר שנטלה אותה נסרך נחש מת אחריה[. אמר לה אבוה: מאי עבדת 

]שאל אותה אביה: מה עשית[? אמרה ליה: בפניא אתא עניא, קרא אבבא, והוו טרידי כולי עלמא 

בסעודתא, וליכא דשמיעה. קאימנא, שקלתי לריסתנאי דיהבית לי, יהבתיה ניהליה ]אמרה לו: 

בערב, בא עני וקרא בפתח, וכולם היו טרודים בסעודה ולא שמעו. קמתי אני, נטלתי את המנה 

 צוה עשית[".שנתת לי, ונתתי לו[. אמר לה: מצוה עבדת ]אמר לה: מ

בסיפור זה יש דברים רבים שניתן לחקור
22

, אנחנו נתרכז בפרט אחד ממנו. אנו רואים 

שהאסטרולוגים צדקו בתצפיותיהם, באמת היה נחש בליל הכלולות של ביתו של ר' עקיבא. ר' 

עקיבא עצמו התנהג כאילו איננו יודע דבר ולא עשה שום פעולה בכדי למנוע את המתרחש, כנראה 

מפני שלא האמין בדבריהם, אך הגמרא מציינת שהיה דואג הרבה ובבוקר כשפגש את ביתו מיד 

שאלה מה קרה. האסטרולוגים רואים את ייעודם בפענוח העתיד על פי סימנים שהם חוזים. אין 

הם מתעסקים בסיבתיות שמאחורי האירועים או בדרכים למניעתם. ר' עקיבא מאמין שעל האדם 

יודע את אירועי העתיד, כאילו הוא בעל בחירה חופשית. ביתו של ר' עקיבא  לחיות כאילו אין הוא

 מותו של הנחש הוא תוצאה של מעשה הצדקה. -מצביעה על סיבתיות מסוג אחר

                                                                                                                                                                      
17

מעניין לציין כאן את התייחסותו של הרב יוסף קאפח לנושא בכמה מקומות )ראה למשל הלכות קדוש החודש  
 מהדורתו אות א(, שלא ראה צורך להרחיב את הדיבור, ואף כינה את הדברים "ארכיאולוגיא אסטרונומית".

18
על פי עקרון זה יש לענ"ד ליישב את כל הגמרות שמהן משתמע שיש אפשרות לדעת דבר מה על העתיד בשיטות על  

נשים שכאלו ניתן טבעיות, שבאמת ישנם אנשים בעלי כוחות מיוחדים אך הבסיס המדעי שלהם שקרי לחלוטין. על א
לומר שגם שעון שעומד צודק פעמיים ביום. על אותם ביטויים בודדים אשר מוזכרים בתלמוד כמצודדים באופן ישיר 
באפשרות שבני אדם נשלטים על ידי הכוכבים, כבר התיחס הרמב"ם בפירוש באיגרת גזירת הכוכבים )ע' תפח( "ואני 
יודע שאפשר שתחפשו ותמצאו דברי יחידים מן החכמים בתלמוד ובמדרשות, שדבריהם מראין שבשעת תולדתו של 
אדם יגרמו לו הכוכבים כך וכך. אל יקשה זה בעיניכם, שאין הדרך שיניח אדם הלכה למעשה ויהדר אפירכי ואשנויי... 

ז.  ולעולם אל ישליך אדם דעתו אחריו, שהעינים לפנים הן ולא לאחור" עי"ש באורך. וראה השערתו המעניינת של ב.
רמו. והופיע שוב -להסברת המאמר בעקבות הרמב"ם, תורה שבעל פה יט )תשל"ז(, ע' רכג -בנדיקט, מזוני במזלא תליא

 .267-243בספרו מרכז התורה בפרובאנס, מוסד הרב קוק )תשמ"ה(, ע' 
19

מקור הדברים אצל  אבונצר אלפראבי, אשר היה פילוסוף נכבד בעיני הרמב"ם שני אחרי אריסטו )ראה איגרת אל  
תקנד(. תפקידו של הכוח המדמה להפוך מושגים שכליים לדימויים -ר"ש אבן תיבון בעניני תרגום 'המורה', ע' תקנג

מוחשיים, ולאפשר בכך לאנשים המחוננים בסגולות הנאותות לראות חלומות צודקים. בנוסף לכך הכוח המדמה 
ותם וציותם של פשוטי העם. כוח זה נתפש אפוא ככוח מעניק את הכושר להביע את הדברים, ולהבטיח בכך את אדיק

פוליטי מובהק, והדברים הללו מתאימים ביותר לדבריו של הרמב"ם שהאסטרולוגיה הומצאה על ידי מנהיגים אשר 
 רצו לאחד על ידי כך את עמם )ראה מה שכתבנו בסעיף הדחייה ההיסטורית(.

20
 -1977גם המחוקק הישראלי מצא לנכון לאסור פעולות מיסטיות במקרים מסוימים, ראה חוק העונשין, תשל"ז  

. סעיף זה לא חוקק מטעמים דתיים, אדרבא, לפי הגדרות החוק יוצא לכאורה כי בכל פניה לאדמו"ר או 417סעיף 
למקובל שבה משולם כסף בגין השירות עובר נותן השירות עבירה פלילית. עוד בנושא זה ראה א. וינרוט, 

 דות, ספריית "אוניברסיטה משודרת", משרד הבטחון, תשנ"ו.ספיריטואליזם ויה
21
 סיפור זהה במסר, אך שונה בעלילה מופיע בירושלמי שבת ו, ט. 
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מוות. העני  -נחש  -האסטרולוגים הולכו שולל אחר משמעויות הלוואי הסנסציוניות של כלולות 

שעמד בפתח לא משך את תשומת ליבם. אין ביכולתם להבין שהאירועים הנחזים אינם מחויבי 

מציאות אלא אפשריים. אין בהם ענווה להכיר בכך שהכוחות העליונים שניחנו בהם מאפשרים 

להם להביט באירועים אך ורק דרך העיניים שלהם עצמם. אין הם מכירים בכך שהסיבתיות 

 האמיתית מצויה דווקא בממד המוסרי אשר אינו מעניינם.

 

 סיוםסיכום ו
ידיעותיו המדעיות של הרמב"ם הן שהיוו את הבסיס לשיטתו בהלכה ובמחשבה. הראנו איך 

ידיעות אלו השפיעו על נימוקיו ההלכתיים ואף חידשו בתחום המדעי, ככלי עזר להלכה. הידיעות 

המדעיות עזרו להבנות פילוסופיות נכונות בהנהגת האל את העולם, הסבר פסוקים מוקשים 

ובשאלת קדמות/חידוש העולם, ואף הביאו לדחייה ברורה ומוחלטת של האסטרולוגיה. כמו כן 

 ניסינו להשתמש בכלים שהנחיל לנו הרמב"ם, על מנת להתמודד עם האסטרולוגיה המודרנית.

הפילוסופיות  -נפוצה המחשבה כאילו פעולתו הרמב"ם הייתה "לגייר" את הידיעות המדעיות 

בתורה. אך האמת הפוכה. לדעת הרמב"ם המקור לכל הידיעות היווניות ולמצוא להן סימוכין 

הללו בתורה ואחר כך שברים מהידיעות הכוללות שהיו אצל היהודים עברו לגויים ומכיוון שלא 

עברו בצורה שלמה נפלו מחלוקות ושיבושים. דברים אלו כותב הרמב"ם במפורש ביחס לחכמת 

האסטרונומיה: "וסוד העיבור שמסר לו הקב"ה למשה בסיני הוא סדר החשבון שאפשר לדעת בו 

שיעור קשת הראייה בדיוק, שבעלי התכונה מכל האומות וגם הפילוסופים חלוקים בו עד כה 

והלאה. ולא נברר להם שיעורו בדיוק, וחשבון זה שבידינו היום הוא חלק מאותו חשבון ומבואו, 

 אש השנה ב, ז(.שאינו אלא חשבון קבוץ השמש והירח האמצעי בלבד" )פיהמ"ש ר

                                                                                                                                                                      
22

; הסיפור 16-13ראה י. פרנקל, עיונים בעולמו הרוחני של סיפור האגדה, הוצאת הקיבוץ המאוחד )תשמ"א(, ע'  
 .61-59המיניאטורי, מכון שון ומשרד החינוך והתרבות )תשמ"ו( ע' 


