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Eine Sicht der Thora auf die
Weltraumforschung, Wasser űber und Wasser
unter dem Firmament und die Erschaffung des 

Sonnensystems.
A Torah point of view on Space Exploration

Water above and water beneath the
firmament,

And the Creation of the Solar System

מים עליונים ומים  : מבט אמוני על חק החלל
תחתונים ובריאת מערכת השמש

ד"בס
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ד,התהלים 

י כִּי  ֶמיָך ַמֲעשֵׂ ים ֲאֶשר  יָׁרֵׂ ֶאְצְבעֶֹתיָךֶאְרֶאה שָׁ ִִּ .הככֹנָׁנְתָׁ ַח וְככֹכָׁ

ִ,יטתהלים 

ה יָׁ  ל ּוַמֲעשֵׂ ים ְכִכֹד אֵׂ ַמיִּם ְמַסְפרִּ יו ַמגִּיד ַהשָׁ יעַ דָׁ קִּ רָׁ הָׁ

ד,קמזתהלים 
ים  ִִּ ר ַלככֹכָׁ ְספָׁ םמכֹנֶה מִּ מכֹת יְִּקרָׁ ְלֻכלָׁ .אשֵׂ
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( יב' פ)פיוט כתר מלכות 
גבירול ' שלמה ן' לר

ֶתָךִ יִמ לָּ ירְִתה  ים,ִַיְזכ  יםִּוְזַמנ  ֵרַחִֹראׁשְִלֶחְׁשבוֹןִמוֲֹעד  ,ִִַבֲעׂשוְֹתָךִַהיָּ
ים נ  יםְִוׁשָּ מ  ְלּתו  ?ּוְתקּופוֹתְִואוֹתוֹתְִליָּ ְיָלה ֶמְמשַּ לַּ ד בו א ִעּתו  ,  ובַּ ,  עַּ

ְך ִיְפָעתו   ְדרּותו  , ְוֶתְחשַּ ֲעֵטה קַּ ֶסה מַּ ָרתו  , ְוִיְתכַּ ֶשֶמש או  ר הַּ . ִכי ִמְמאו 

ְּתִלי ְשֵניֶהם, ַאְרָבָעה ָעָשרּוְבֵליל  ו הַּ ל קַּ ֲעְמדּו עַּ ְפִריד ֵביֵנֶהם, ִאם יַּ ָאז , ְויַּ
רו   ָיֵרחַּ ֹלא ָיֵהל או  ְך ֵנרו  , הַּ ת ָכל. ְוִיְדעַּ עַּ ן דַּ עַּ ֵמי ָהָאֶרץ-ְלמַּ ְִברּוֵאיִ, עַּ כי 

ים,ִַמֲעלָּה ר  םִֵהםְִיקָּ ם,ְִִוא  ר  ילִּוְלהָּ ְך ִיְחֶיה ַאֲחֵרי . ֲעֵליֶהםִׁשוֵֹפטְִלַהְׁשפ  אַּ
ָמה, ְוָיִאיר ַאֲחֵרי ָאְפלו  , ָנְפלו   חַּ ֶדש ִעם הַּ ח  ף הַּ ִאם ְיִהי ְּתִלי  , ּוְבִהָדְבקו  ְבסו 

ְמדּו ְשֵניֶהם עַּ ו ֶאָחד יַּ ל קַּ ֶשֶמש ְכָעב . ֵביֵניֶהם  ְועַּ ָיֵרחַּ ִלְפֵני הַּ ד הַּ ֲעמ  ָאז יַּ
ְסִּתיר ֵמֵעין ָכל ָרה  ְויַּ ֶאיָה ְמאו ָרּה-ְשחו  .  ר 

לְלַמַעןִ םְִוֵחיֵליֶהם,ִרוֵֹאיֶהם-ֵיְדעּוִכָּ ַמי  אִַהשָּ ְצבָּ יִֵאיןִַהַמְלכּותִל  לִ,ִכ  ֲאבָּ
ֵריֶהם, ֵיׁשִָאדוֹןֲִעֵליֶהם ְחִשיְך ְמאו  ֵמר ּוְגב ִהים  , מַּ ל ָגב ּהַּ שו  ִכי ָגב ּהַּ ֵמעַּ

ֶשֶמש ֱאֹלֵהיֶהם. ֲעֵליֶהם ְשִבים ִכי הַּ חו  את ֵיבו שּו ,  ְוהַּ ז  ָבֵעת הַּ
ֵתיֶהם ְחְשבו  ֶשֶמש   ָ 'הְוֵיְדעּו ִכי יַּד , ְוִיָבֲחנּו ִדְבֵריֶהם,  ִממַּ את ְוֵאין לַּ ָעְשָתה ז 

ֶלת ָרּה , ְיכ  ְחִשיְך או  מַּ ֶמְמֶשֶלת–ְוהַּ דו  הַּ !  לו  ְלבַּ
ֵלחַּ ֵאֶליָה ֶעֶבד ֵמֲעָבֶדיהָ  ְהּוא  שו  ָרּה, ְגמּול ֲחָסֶדיהָ , הַּ ְסִּתיר או  ְוִלְכרו ת  , ְלהַּ

ְיִסיֶרָה ִמְגִביָרה ְצָּתּה וַּ .ִמְפלַּ
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Der blaue Planet
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ט,משנה סוכה ד-ניסוך המים

ד ִנסּוְך  ִים ֵכיצַּ מַּ חַּ , הַּ ִשלו  ֵלא ִמן הַּ ֲחֶזֶקת ְשֹלֶשת ֻלִגים ָהָיה ְממַּ ִחית ֶשל ָזָהב מַּ .  ְצלו 

ִיםִהִגיעּו  מַּ ר הַּ עַּ .ָּתְקעּו ְוֵהִריעּו ְוָתְקעּו, ְלשַּ

אלו  ָעָלה  ֶכֶבש ּוָפָנה ִלְשמ  .ְשֵני ְסָפִלים ֶשל ֶכֶסף ָהיּו ָשם, בַּ

ִבי  ֵמררַּ ִין, ֶשל ִסיד ָהיּו, ְיהּוָדה או  יַּ .ֶאָלא ֶשָהיּו ֻמְשָחִרין ְפֵניֶהם ִמְפֵני הַּ

ִקיןּוְמנָֻקִבין  ק, ְכִמין ְשֵני ֳחָטִמין דַּ ְכֵדי ֶשְיהּו ְשֵניֶהם ָכִלין , ֶאָחד ְמֻעֶבה ְוֶאָחד דַּ

ת  תְבבַּ ֲעָרִבי .ַאחַּ ִיםמַּ ִיןֵעָרה . ִמְזָרִחי ֶשל ָיִין, ֶשל מַּ ְך ֶשל יַּ ִים ְלתו  ִין , ֶשל מַּ ְוֶשל יַּ

ִים ְך ֶשל מַּ ִבי . ָיָצא, ְלתו  ֵמר רַּ ָנה, ְיהּוָדה או  .ְבֹלג ָהָיה ְמנֵַּסְך ָכל ְשמו 

יםִלוְִֹוַלְמַנֵסְךִ ֶדָך,ִאוְֹמר  יו,ִַהְגֵבַהִיָּ דִַעלִַגֵביִַרְגלָּ ֵסְךִֶאחָּ ּוְרגָּמּוהּוִִ,ִֶׁשַפַעםִַאַחתִנ 

םְִבֶאְתרוֵֹגיֶהן עָּ לִהָּ .כָּ
5

6

פירושִרביִעובדיהִמברטנורא
לפי שצדוקים אין מודים . כדי שנראה אם תתן מים בספל-את ידר הגבה 

:בנסוך המים
: צדוקי אחד את המים על רגליו-אחת נסר שפעם 

(טז,סוכהִג)תוספתאִ
כבר היה מעשה בביתוסי אחד שניסך על רגליו ורגמוהו כל העם באתרוגיהם  

ונפגמו קרנו של מזבח

יִ"רש
ומובן שהייתה מחלוקת גדולה מאוד לגבי ניסוך המים... 

טז-טו,שמואלִבִכג
ר י אמַּ ֶּוה ָדִוד וַּ ִיְתאַּ ִים ִמב אר ֵבית ֶלֶחם: וַּ ְשֵקִני מַּ ר, ִמי יַּ ָשעַּ ִיְבְקעּו  ? ֲאֶשר בַּ וַּ

ר עַּ שַּ ִים ִמב אר ֵבית ֶלֶחם ֲאֶשר בַּ ִיְשֲאבּו מַּ ֲחֵנה ְפִלְשִּתים וַּ ִגב ִרים ְבמַּ , ְשֹלֶשת הַּ
ָיִבאּו ֶאל ָדִוד ִיְשאּו וַּ ָתם-. וַּ ָתם , ְוֹלא ָאָבה ִלְשּתו  יֵַּסְך א  'לַּהוַּ
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א,שבתִיב
נאמר בשני ונסכיהם בששי ונסכיה  , אומריהודה בן בבתירה ' ר, תניא

מים מן רמז לניסוך מכאן , מים, ם"ד מ"ם יו"הרי מ, בשביעי כמשפטם
התורה

במדברִכט
ֵשִני ָפִרים ְבֵני ָבָקר ְשֵנים ָעָשר ֵאיִלם ְשָנִים ְכָבִשים ְבֵני ָשָנה ַאְרָבָעה יז יו ם הַּ ּובַּ

ִמְשָפט. ָעָשר ְּתִמיִמם ְכָבִשים ְבִמְסָפָרם כַּ ָפִרים ָלֵאיִלם ְולַּ .  יח ּוִמְנָחָתם ְוִנְסֵכיֶהם לַּ
ָּתִמיד ּוִמְנָחָתּה  ד ע לַּת הַּ ָטאת ִמְלבַּ ְסֵכיֶהםיט ּוְשִעיר ִעִזים ֶאָחד חַּ .ְִִונ 

...
ָנה ֵאיִלם ְשָנִים ְכָבִשים ְבֵני ָשָנה ַאְרָבָעה ָעָשר ְּתִמיִמםכט ִשִשי ָפִרים ְשמ  יו ם הַּ .  ּובַּ
ִמְשָפטל ְכָבִשים ְבִמְסָפָרם כַּ ָפִרים ָלֵאיִלם ְולַּ ּוְשִעיר לא. ּוִמְנָחָתם ְוִנְסֵכיֶהם לַּ

ָּתִמיד ִמְנָחָתּה  ד ע לַּת הַּ ָטאת ֶאָחד ִמְלבַּ ֶכיהחַּ ְשִביִעי לב.  ָּוְנסָּ יו ם הַּ ּובַּ
ּוִמְנָחָתם  לג. ָפִרים ִשְבָעה ֵאיִלם ְשָנִים ְכָבִשים ְבֵני ָשָנה ַאְרָבָעה ָעָשר ְּתִמיִמם

ְכָבִשים ְבִמְסָפָרם  ָפִרים ָלֵאיִלם ְולַּ םְוִנְסֵכֶהם לַּ טָּ ְׁשפָּ ָטאת ֶאָחד לד. ְכמ  ּוְשִעיר חַּ
ָּתִמיד ִמְנָחָתּה ְוִנְסָכּה ד ע לַּת הַּ ִמְלבַּ

 .

מים מעל לרקיע ומים מתחת לרקיע
Wasser über dem Himmel und Wasser unter dem Himmel

ִים  -ְבֵראִשית ָבָרא אֱ א ָשמַּ ֹלִהים ֵאת הַּ
הּו ָוב הּו ב. ְוֵאת ָהָאֶרץ ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ת 

ל ְפֵני ְתהו ם ְורּוחַּ ֱאֹלִהים   ֶשְך עַּ ְוח 
ָמִים ל ְפֵני הַּ ֶחֶפת עַּ ְמרַּ

י אֶמר ֱאלו ָמִים  -וַּ ְך הַּ  ִהים ְיִהי ָרִקיעַּ ְבתו 
ִים ָלָמִים ְבִדיל ֵבין מַּ ש ז. ִויִהי מַּ עַּ יַּ וַּ

ִים  מַּ ְבֵדל ֵבין הַּ יַּ ֱאֹלִהים ֶאת ָהָרִקיעַּ וַּ
ִים ֲאֶשר   מַּ ת ָלָרִקיעַּ ּוֵבין הַּ חַּ ֲאֶשר ִמּתַּ

ְיִהי ֵכן ל ָלָרִקיעַּ וַּ ִיְקָרא אֱ ח. ֵמעַּ ֹלִהים  -וַּ
ֶקר יו ם   ְיִהי ב  ְיִהי ֶעֶרב וַּ ָלָרִקיעַּ ָשָמִים וַּ

. ֵשִני
י אֶמר אֱ ט ת  -וַּ חַּ ִים ִמּתַּ מַּ ֹלִהים ִיָקוּו הַּ

ָבָשה  יַּ ִים ֶאל ָמקו ם ֶאָחד ְוֵתָרֶאה הַּ ָשמַּ הַּ
ְיִהי ֵכן .וַּ
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י"רש
פ שנבראו שמים ביום הראשון עדיין לחים היו וקרשו  "יתחזק הרקיע שאע-" ְיִהי ָרִקיעַּ "וִִ

ָפפּו כל יום ראשון  ( איוב כו יא)ש "ה באומרו יהי רקיע וז"בשני מגערת הקב ִים ְירו  מּוֵדי ָשמַּ עַּ
ֲעָרתו  כאדם שמשתומם ועומד מגערת המאיים עליו   ובשני ְוִיְתְמהּו ִמגַּ

ָמִים" ְך הַּ באמצע המים שיש הפרש בין מים העליונים לרקיע כמו בין -" ְבתו 
מלךהרקיע למים שעל הארץ הא למדת שהם תלוים במאמרו של 

ש ֱאֹלִהים ֶאת ָהָרִקיעַּ "זִ עַּ יַּ "  ְוָעְשָתה ֶאת ִצָפְרֶניהָ "כמו ; תקנו על עמדו והיא עשייתו-" וַּ

(דברים כא יב)

ל ָלָרִקיעַּ " לפי שהן תלויין  —" על לרקיעמ"לא נאמר אלא " על הרקיע"-" ֵמעַּ
.באויר

והרי  ', לפי שלא היה נגמר מלאכת המים עד יום ג? ביום שני" כי טוב"ומפני מה לא נאמר 
ובשלישי שנגמרה מלאכת המים  . התחיל בה בשני ודבר שלא נגמר אינו במלואו וטובו

אחת לגמר מלאכת השני ואחת לגמר  : פעמים' כפל בו כי טוב ב, והתחיל וגמר מלאכה אחרת
.מלאכת היום

ִיְקָרא "חִ שערבן זה בזה שא מים שם מים אש ומים-" ָלָרִקיעַּ ָשָמִיםֹלִהים -אֱ וַּ
(א אש ומים"א שמים שם מים ד"ס)ועשה מהם שמים 

בחלל" תלויים"המים נמצאים 
Wasser hängt im Raum

ג,בראשית רבה ד

פנחס בשם רבי הושעיא אמר כחלל שבין הארץ  רבי 
לרקיע כך יש בין הרקיע למים העליונים יהי רקיע בתוך  

המים ביניים ובנתיים

להים  -אר תנחומא אנא אמרי טעמא אלו נאמר ויעש "א
את הרקיע ויבדל בין המים אשר על הרקיע הייתי אומר  

ובין המים  אומר על גופו של רקיע המים נתונים וכשהוא 
במאמראשר מעל לרקיע הרי המים העליונים תלוים 

10
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בחללתלויים המים 
ו,דרבהִבראשיתִ

את הרקיע זה אחד מן המקראות שהרעיש  להים -אויעש 
.  העולםבן זומא את 

(  ו,לגתהלים )והלא במאמר הן הוי !!!!  אתמהא? "ויעש"
ר  ִים נֲַּעשּו ּוְברּוחַּ ִפיו ָכל ְצָבָאם' הִבְדבַּ .ָשמַּ

12

בחללתלויים המים 
ו,דרבהִבראשיתִ

את הרקיע זה אחד מן המקראות שהרעיש  להים -אויעש 
.  העולםבן זומא את 

(  ו,לגתהלים )והלא במאמר הן הוי !!!!  אתמהא? "ויעש"
ר  ִים נֲַּעשּו ּוְברּוחַּ ִפיו ָכל ְצָבָאם' הִבְדבַּ .ָשמַּ

13

שאין מים  (: "ו,עִודת הקודש ד)רִי מאיר אִן גִאי 
מים ממש –העליונים ומים התחתונים האמורים ִעניין 

"חלילה
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בחללתלויים המים 
ו,דרבהִבראשיתִ

ויעש אלהים את הרקיע זה אחד מן המקראות שהרעיש  
.  העולםבן זומא את 

(  ו,לגתהלים )והלא במאמר הן הוי !!!!  אתמהא? "ויעש"
ר  ִים נֲַּעשּו ּוְברּוחַּ ִפיו ָכל ְצָבָאם' הִבְדבַּ .ָשמַּ

14

עִודת הקודש )רִי מאיר אִן גִאי 

שאין מים העליונים ומים (: "ו,ד

מים –התחתונים האמורים ִעניין 

"ממש חלילה

:הלכה ו, תוספתא חגיגה פרק ִ

י יְהכֹֻשעַ ַמֲעֶשה  ַרבִּ יָׁה , ְִ ְך ֶשהָׁ א ְבאִּ ְמַהלֵׂ טָׁ דרך -strata via)ְסְטרָׁ

יָׁה ( ִאִניםסלולה  א ְכנְֶגּדכֹוְהָׁ א בָׁ ן זכֹמָׁ יַע . ִֶ גִּ וְֹלא נַָׁתן לכֹ  , ְצלכֹאֶ הִּ

לכֹם ַאיִּן ְלַאיִּן: "לכָֹאַמר . שָׁ א, מֵׂ י צ: "לכָֹאַמר " ?ֶבן זכֹמָׁ יִּיתִּ כֶֹפה הָׁ

ית אשִּ רֵׂ ְִ ה  ַמֲעשֵׂ ין , ְִ ֶעְליכֹנִּים לַ וְאֵׂ ין ַמיִּם הָׁ לבֵׂ ּו  ַמיִּם ַהַתְחתכֹנִּים ֲאפִּ

ית א: )ֶשנֱֶאַמר, ֶטַפח אשִּ ים מְ ( "ִ,ְברֵׂ ַרֶחֶפת ַעל ְפנֵׂי וְרּוַח ֱאֹלהִּ

יִּם ."  ַהמָׁ

ר ים לִ: )וְאכֹמֵׂ רִּ ִָׁ נכֹ( "יא,ְּד יר קִּ ףַעל גכֹזָׁ , ְכנֶֶשר יָׁעִּ יו יְַרחֵׂ ַמה  ". לָׁ

נכֹ ס ַעל קִּ ינכֹ נכֹגֵׂעַ , נֶֶשר ֶזה טָׁ ַע וְאֵׂ יןכְָׁך , נכֹגֵׂ ֶעְליכֹנִּים  אֵׂ ין ַמיִּם הָׁ בֵׂ

לּו ֶטַפח ."ַלַמיִּם ַהַתְחתכֹנִּים ֲאפִּ

יוָאַמר  ידָׁ י יְהכֹֻשַע ְלַתְלמִּ ֶהם ַרבִּ ר בֶ : "לָׁ ִַ ַבחּוץְכ א מִּ ."ן זכֹמָׁ

אֹלא  ים ַעד ֶשנְִּסַתַלק ֶבן זכֹמָׁ טִּ ים ֻמעָׁ יּו יָׁמִּ .הָׁ

י"רש

יעַ "• קִּ י רָׁ פ שנִראו "יתחזק הרקיע שאע-" יְהִּ
שמים ִיום הראשון עדיין לחים היו וקרשו ִשני  

איוִ כו  )ש "ה ִאומרו יהי רקיע וז"מגערת הקִ
פּו כל יום ראשון ו( יא ַמיִּם יְרכֹפָׁ י שָׁ ִשני  ַעמּודֵׂ

תכֹ כאדם שמשתומם ועומ ַגֲערָׁ ְִּתְמהּו מִּ ד מגערת  וְי
המאיים עליו

יִּם"• ין  ִאמצע המים שיש הפרש ִ-" ְבתכְֹך ַהמָׁ
מים העליונים לרקיע כמו ִין הרקיע למים שעל 

מלךשהם תלוים ִמאמרו של הא למדת הארץ 

יעַ "• קִּ רָׁ ים ֶאת הָׁ עמדו והיא  תקנו על-" וַיַַעש ֱאֹלהִּ
ְרנֶיהָׁ "כמו ; עשייתו פָׁ ה ֶאת צִּ ְשתָׁ דִרים כא " )וְעָׁ

(יִ

יעַ "• קִּ רָׁ ַעל לָׁ על  מ"לא נאמר אלא " על הרקיע"-" מֵׂ
.לפי שהן תלויין ִאויר—" לרקיע

שהם עומדים  –פירוש 

מעצמם ואינם נתמכים  

הרִ צִי  )על שום דִר 

, צהר לִראשית, אינפלד

(מוסד הרִ קוק

15
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שמים\רקיע 
אִאִ :ִח,בראשיתִא ְקרָּ ם-ַוי  י  מָּ יַעִׁשָּ ק  רָּ יםִלָּ ֹלה 

י"רש

ִיְקָרא  שא מים שם מים אש ומים שערבן זה בזה -" ָלָרִקיעַּ ָשָמִיםֹלִהים -אֱ וַּ
שמיםועשה מהם 

ן"רמב

ִיְקָרא " ביום השני קראם בשם הזה כאשר הלביש -" ָלָרִקיעַּ ָשָמִיםֹלִהים -אֱ וַּ
אותם צורת רקיע כי בראשון היו שמים בבריאה אבל אין השם נתפש בהם עד 

ן כמלת  "שלבשו הצורה הזו ופירוש השם הזה כאלו הוא נקוד בסגול תחת השי
ָלָמה( "שיר השירים א ז) ֶאְהֶיה ְכע ְטָיה כאלו אמר שמים הם שנרקעו  " שַּ

ונמתחו כאהל בתוך המים העליונים והתחתונים הודיע בשם הזה סוד יצירתם  
ם "אמרו מאי שמים שם מים ואם כן הוא יחסר מ( יב)ובגמרא במסכת חגיגה 

ל"אחד להתחברות שתי אותיות שוות כמלת  עַּ ויאמר  ( ועודשופטים ו לב" )ְיֻרבַּ
מים כלומר שם שקרא למים בלבשם צורה אחרת וזה פשט הכתובים על ֵשם

י "הדרך הזה שכתב רש

ספורנו

ִיְקָרא  ִגיעּו ָלנּו ְבֶאְמָצעּותו. ָלָרִקיעַּ ָשָמִיםלִהים -אֱ וַּ ְשֵמיִמִיים יַּ , ִמְפֵני ֶשְפֻעלות הַּ
ָשָמִים"ְכָאְמרו  ִיֵּתן אָתם ֱאלִהים ִבְרִקיעַּ הַּ ל ָהָאֶרץ, וַּ יום  , ְלָהִאיר עַּ ְוִלְמשל בַּ
ְיָלה לַּ ְבִדיל, ּובַּ (.  להלן פסוקים יז יח)' ְוכּו" ּוְלהַּ

16

אטמוספרה\רקיע 

Erdatmosphäre von der Internationalen Raumstation aus gesehen

17

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%A8_%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%90_%D7%96
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A9%D7%95%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D_%D7%95_%D7%9C%D7%91
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כיבוש הירח\חקר
Eroberung des Mondes
(Francis Rocard – La Recherche, Sept. 2017)

:כוכִ שִיט\אסטרואיד\מִנה החקר של כוכִ•
.1Flyby

הכנסת כלי חלל ִמסלול מסִיִ לכוכ2ִ.

מעִדה על הקרקע3.

החזרת דוגמיות4.

נחיתת ִני אדם5.

18

כיבוש הירח\חקר
(Francis Rocard – La Recherche, Sept. 2017)

:כוכִ שִיט\אסטרואיד\מִנה החקר של כוכִ•
.1Flyby
הכנסת כלי חלל ִמסלול מסִיִ לכוכ2ִ.
מעִדה על הקרקע3.

החזרת דוגמיות4.

נחיתת ִני אדם5.

לירח לפני המיפויִני אדם נשלחו , מסיִות פוליטיות•

Aus politischen Gründen wurden Menschen vor dem 
Mapping zum Mond geschickt

19



ט"תשע/כסלו/ט"י

10

חקר הירח
(Francis Rocard – La Recherche, Sept. 2017)

הוכחה שמסוגלים לעשות מה  (: הודו, סין)פוליטיקה 1.
שהאמריקאים והרוסים עשו לפנינו

כלין אחרים למשימות רחוקות  \מעבדת ניסוי לכלי חלל2.
('נוגה וכו, מאדים)יותר 

:מיםִעלִהירח3.
(בתחתיתִמחתשים)לאִהרבהִ•

250o-טמפרטורהִשלִכִ•

אפשרִלהשתמשִבאוצרִזהִכדיִליצורִחומריםִהנחוציםִ•
חלליותִשמטרתםִרחוקהִהרבהִיותר\לטילים

לאִיודעיםִאיךִלהשיגִאתִהמיםִהאלהִִ•

20

Follow Water

Follow Carbon

Follow Life

21
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?איפה הרקיע: מים עליונים ומים תחתונים

ז,אבראשית 

ים -וַיַַעש אֱ  ל ֹלהִּ ּדֵׂ ְִ יַע וַיַ קִּ רָׁ ין ה  ֶאת הָׁ ר  בֵּ יִם ֲאשֶׁ מ 
ר מֵּ  יִם ֲאשֶׁ מ  ין ה  ת ָלָרִקיע  ּובֵּ ח  ל ִמת  ןָלָרִקיעע  י כֵׂ .וַיְהִּ

22

"

?איפה הרקיע: מים עליונים ומים תחתונים

ז,אִראשית 

ים -וַיַַעש אֱ  ל ֹלהִּ ּדֵׂ ְִ יַע וַיַ קִּ רָׁ ין ה  ֶאת הָׁ ר  בֵּ יִם ֲאשֶׁ מ 
ר יִם ֲאשֶׁ מ  ין ה  ת ָלָרִקיע  ּובֵּ ח  ל ִמת  ע  י ָלָרִקיעמֵּ וַיְהִּ

ן .כֵׂ

23

:ה,דרבה בראשית מדרש 

"המים העליונים יתירים על התחתונים“
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24

קנה מידה גדול יותר–מערכת השמש 
Sonnensystem - ein größerer Maßstab

ז,אִראשית 

ש אֱ  עַּ יַּ ְבֵדל ֹלִהים -וַּ יַּ םֲִאֶׁשרִֶאת ָהָרִקיעַּ וַּ ֵביןִַהַמי 
םֲִאֶׁשרִֵמַעלִ יַעִּוֵביןִַהַמי  ק  רָּ ַתַחתִלָּ יעמ  ק  רָּ ְיִהי ֵכןלָּ .וַּ

25
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CERES:   אסטרואידים

Ahuna Mons : ההר החיד על האסטרואיד סרס

Credit: NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA/PSI

https://dawn.jpl.nasa.gov/mission/

?איך היגיעו לשם

מיקום ִמערכת השמש

1801–האסטרואיד הראשון שהתגלה 

מהמסה הכוללת של כל חגורת 1/3

האסטרואידים

26

CERES:   אסטרואידים
https://dawn.jpl.nasa.gov/mission/

משהו נשאר מזה . ִעִר הרחוק היו מים ִכמויות על סרס

.מתחת לפני האסטרואיד, ִצורת קרח

הכתמים הִהירים כנראה מכילים תערוִת של אִן וקרח

האם סרס הוא כוכִ ננסי חצי הדרך ִין אסטראויד לכוכִ  

?שִיט
27
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S-type asteroid (243 Ida) / nasa.gov
Color image of Vesta taken by Dawn /
unmannedspaceflight.com

חגודת האסטרואידים: ציור אמן

nasa.gov

28

(Oort)ענן אורט : רחוק עוד יותר

29

יש שִענן אורט יש המעריכים . 1

טונות1.000.000.000.000

קרח מיםשל 

תאוריה אומרת שכוכִי שִיט  . 2

הם מגורשים . ִאים מענן אורט
משם ִגלל הפרעה גרִיטציונית

http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/?IDNumber=PIA00069
http://www.unmannedspaceflight.com/index.php?showtopic=7266&st=75&p=202674&#entry202674
https://www.nasa.gov/mission_pages/spitzer/news/spitzervega20130108.html
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נדבר על כוכבי שביט
Sprechen wir über Kometen

Halley-Bopp comet
(L. Laveder :קרדיט )

שימו לב לשני זנבות

Image of Comet Hyakutake taken 
from Col Druscie Observatory
in Italy on March 25, 1996
לא מבדילים בין שני הזנבות בגלל כוון הראיה

https://stardust.jpl.nasa.gov/comets/hyakutake.html

30

?Halleyכוכב השביט של 

א,יהוריות 

אזליגמליאל ורִי יהושע הוו ' הא דרכי 
ִהדי  פיתאהוהגמליאל ' ִהדי דרִספינתא

פיתיהשלים וסולתאפיתאהוהרִי יהושע 
דרִי יהושע אמר  אסולתיהגמליאל סמך ' דר

כולי האי  עכוִאידעת דהוה לן הוהליה מי 
כוכב אחד לשבעים  אמר ליה סולתאדאיתית

[  הספנים( ]הספינות)שנה עולה ומתעה את 
אמר ליה [אותנו]ואמרתי שמא יעלה ויתעה 

ל עד "כל כך ִידך ואתה עולה ִספינה א
שאתה תמה עלי תמה על שני תלמידים שיש 

לך ִיִשה

31
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מסלולים שונים

SOHO-6 (C/1996 Y1) 

1996התגלתה ִ 
SOHO, ESA, NASA:קרדיט

סיימה את החיים בתוך השמש

LINEAR

התפרקה לחלקים שונים
HST, NASA: קרדיט

32

כוכב שביט – comet
67P Churyumov–Gerasimenko

33Les images du projet Rosetta-Philae proviennent du blog de l’ESA

Rosetta 
trajectory

Gravity 
assist

The 
Tchouri
comet

../../images/astronomie/ROSETTA/Rosetta - 12 years trip to a comet.mp4
What's a gravity assist Mashable.mp4
../../images/astronomie/1310_011_AR_EN.mp4
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BepiColombo mission to Mercury

Animation 
of 

trajectory

34

לט,דברים לב–פרשת האזינו 
Deuteronomy 32, 39

ין ְראּו  ה כִּי ֲאנִּי ֲאנִּי הּוא וְאֵׂ ים -אֱ ַעתָׁ ית  עִּ ֹלהִּ י ֲאנִּי ָאמִּ דִּ מָׁ
יָׁ  ין מִּ א וְאֵׂ י וֲַאנִּי ֶאְרפָׁ ַחְצתִּ י וֲַאַחיֶה מָׁ ילדִּ ַמצִּ

See now that I, even I, am He, and there is no god 
with Me; I kill and I make alive; I have wounded and I 
heal; and there is none that can deliver out of My 
hand. 

35

../../images/astronomie/Animation of BepiColombo trajectory - BepiColombo - Wikipedi.gif
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The red heifer–פרה אדומה 
מטמא את הטהורים ומטהר את הטמאים

36

67P Churyumov–Gerasimenko
Rosetta et Philae (ESA)

37
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המימן והאיזוטופים שלו
Hydrogen and its isotopes

38

H2O: מים רגילים

D20: מים כִדים

את היחס ִין כמויות שני סוגי D/Hסממנים ִ 

המים

http://tpe-kevin-cohen-tanugi-loic-vitale.e-monsite.com/pages/1-la-peur-d-une-bombe-
allemande.html

https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AP
rotium_deuterium_tritium.jpg

39

מים רגילים ומים כבדים
Normales Wasser und schweres Wasser

(נורבגיה)איזור טלטמרק –מפעל המים הכבדים 
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ֹּאְמרּו לֹו ָמָצאנּו  (לב,בראשית כו)ָמיִםַוי
Und sie sagten ihm: Wir haben Wasser gefunden!

40

אִל על השִיט הזה  , כן
D/H  גדול יותר מאשר על

פני כדור הארץ

התאדות המים

.המולקולות הקלות מתאדות מהר יותר מהכִדות

נמוך ִעננים מאשר ִאוקינוסיםD/Hלכן 

41
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?פני כדור הארץ\הרקיע 

42
http://www.cnrs.fr/cnrs-
images/sciencesdelaterreaulycee/contenu/sismo2.htm#

http://www.insu.cnrs.fr/node/3717

43

מצאו ִארץ ִאפין אִנים  1985ִשנת 

נמוך מאשר  D/Hשִהן היחס ( סלעים)

ִאוקיינוסים
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עדשות ראייה' ד\עולמות ' ד
גישת הרב גינזבורג

ח"שמות תשע' ִמאמר שפורסם עערִ שִת פר

44

.שבת עה:החובה לחשב תקופות ומזלות
Die Verpflichtung zur Berechnung von Zeiträumen und 
Konstellationen

רבי שמעון בן פזי אמר רבי יהושע בן לוי משום בר  אמר 
-כל היודע לחשב בתקופות ומזלות ואינו חושב : קפרא

לא יביטו  ' ואת פעל ה( יב, ישעיהו ה)עליו הכתוב אומר 
.  ומעשה ידיו לא ראו

מנין שמצוה  : רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יוחנןאמר 
( ו,דברים ד)שנאמר -על האדם לחשב תקופות ומזלות 

ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני  
הוי אומר  -העמים איזו חכמה ובינה שהיא לעיני העמים 

.  זה חישוב תקופות ומזלות

45



ט"תשע/כסלו/ט"י

23

נתיב התורה  -עולם א נתיבות : ל"מהר
ידפרק 

חכמהאיזההעמיםכללעיניוִינתכםחכמתכםהיאכי
ומזלותתקופותהחושִזהאומרהויהעמיםכללעינישהיא

.כ"ע

',הפעלִשמיםהםאשרומזלותתקופותכיִזהורצו
אראהכי('חתהלים)שנאמרידיומעשההשמיםונקראו
.אצִעותיךמעשהשמיך

הפועלמעלתמהםלהכירהאדםיכולהשמיםמןכיוזה
מתִונןכאשר,חכמתוועלכחוגודלועלאותםפעלאשר

לדעתעליומחויִהאדםולכךשלהםוִסדרשלהםִמהלך
.ִוראואתולהכיר

.העמיםכללעיניוִינתםחכמתםהיאכינאמרזהעלולכך
ישהעולםמהותעללעמודשהואדִרכלכינלמודומזה

וישהואהשםמעשההכלכיִזההואומחויִ,ללמודלאדם
.ִוראוזהידיעלולהכירעליהםלעמוד

46

-ל "א ותלמיד המהר"תלמיד הרמ)גנז הרב דוד 
Tycho)חבר צוות של  Brahe

ו משה איסרלש  "והחסיד מורי ורבי אשר תמכני וגדלני מ"
מחלק  ' ל גם הוא התעורר בזה ספרו תורת העולה בפרק כ"ז

ל מקובלים  "ל ואם יאמר האומר שדברי חכמים ז"ראשון וז
ואפשר שכן הוא לא אחלק עליו כי אם קבלה הוא נקבל אף 

על פי שהוא רחוק מן השכל אבל ודין יש תשובה וכל מה 
ם  (?)שאפשר לפרש דברי חכמים שלא יחלוקו על המפורס

ולקרבן אל השכל מה טוב ומה נעים והוסיף ואמר שם שכל  
מי שחס על כבוד קונו ועל כבוד חכמי התורה ידקדק  

בדבריהם שודאי ומצא תוך דבריהם שידעו סוד התכונה יותר  
".'  מחכמי עכו

47
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הרב צבי אלימלך שפירא מדינוב  
(  מחבר הספר בני יששכר)

אשרי מי שזכה בילדותו ללמוד כל עומק החכמה  "
הנפלאה של הילוך המזלות וחשבון התקופות בשימור  

ם ובספר תכונות  "ובמשקל כגון כקידוש החדש להרמב
נחמד ונעים כי הוא מצוה גדולה ובפרט  ' השמים ובס

בזמננו שאין מקיימים המצווה הזאת כתקנה בב״ד  
הגדול שבירושלים והלימוד עולה במקום העשייה אבל  

כ זמן רב הצריך  "מי שלא למד בילדותו א״א לבלות כ
,  לעניינים האלו כי הוא חכמה נפלאה דקה מן הדקה

ל כפי אשר כתבנו בקיום  "יספיק לעצמו החשבון הנ
כ לפעמים יעיין בהחכמה כפי כחו ומה  "המצווה ואעפ

":שיבין יבין ולמצווה יחשב
48

קנד' שמונה קבצים ז, קוקה "הראי

,ִִהשאיפהִהעליונהִשאורִהאמתִזורחִבה

ההכרהִשהמדעִהואִבעצמוִאחדִמהארותִהתורהִִהואִ

.ִִבמובנהִהאמתי

50
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קנד' שמונה קבצים ז, קוקה "הראי

,ִִהשאיפהִהעליונהִשאורִהאמתִזורחִבה

ההכרהִשהמדעִהואִבעצמוִאחדִמהארותִהתורהִִהואִ

.ִִבמובנהִהאמתי

!תודה על ההקשבה

51
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