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 הרב ישראל הלפרין

 מה הוא הרקיע

 האם 'המים העליונים' נמצאים בתוך האטמוספירה או בחלל החיצון

 א.

 מעשה בראשית

על בוריים כולה סוד מעשה בראשית עמוק ונסתר בתכלית, וי"א שהבנת הפסוקים הללו 

עמוק, "ולא יוודע על בוריו אלא מפי הקבלה עד משה רבנו מפי הגבורה, ויודעיו חייבים 

להסתיר אותו" [רמב"ן]. אעפ"כ, ראו ראינו, שלא נמנעו ראשונים ואחרונים בכל הדורות 

 לעסוק בפשוטם של מקראות אלו, ואף לומר הנראה לדעתם.

ם בחכמות הטבע כהרמב"ם, נגשו לפרשה זו בהבנה הרבה מחכמי ישראל שהיו בקיאים ג

שהתורה אמת, והמציאות המוכחת אמת, ואם תיסתר אחת מהן, ראיה היא, שההבנה באחת 

או בתורה או במציאות. על כן טרחו לבאר ע"פ הבנתם הקדושה את התורה  –מהן נפסדת 

 .1ואת המציאות. אף בדור האחרון קיימים פירושים כאלו מכמה סוגים

 ב.

 "יהי רקיע"

אנסה להציע פירוש על בריאת הרקיע, אשר נתמך ממקומות אחרים בתורה ובכתובים, 

. פירוש אשר גם אינו מעלה שום 2וראיתי שאכן כך פירשו רבים ממפרשי הפשט הראשונים

 תמיהה למתיימרים להיות בקיאים במציאות ובמדע.

תֹוךְ ָרִקיעַ ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ְיִהיו ִים ּבְ יל ִויִהי ַהּמָ ין ַמְבּדִ ַוּיַַעׂש ֱאלִֹהים ֶאת ז.ָלָמִים ַמִים ּבֵ

לָהָרִקיעַ  ין ַוּיְַבּדֵ ִים ּבֵ ר ַהּמַ ַחת ֲאׁשֶ ִים ּוֵביןִקיעַ ָלָר  ִמּתַ ר ַהּמַ ְקָרא  ח. ֵכן ַוְיִהיָלָרִקיעַ  ֵמַעל ֲאׁשֶ ַוּיִ

ָמִיםם ָלָרִקיעַ ֱאלִֹהי ִני יֹום בֶֹקר ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ׁשָ  .ׁשֵ

 –לכאורה התיאור הפשטני הוא שהארץ היתה מלאה מים, וביום השני ברא הבורא רקיע 

באמצע המים ואח"כ הרים את הרקיע למעלה והבדיל בין המים אשר מעל  –מרקע גשמי 

 .לרקיע למים אשר מתחת הרקיע

ְקָרא ֱאלִֹהים  -שנפרדו מהארץ יחד עם הרקיע, הם חלק מהשמים וכך המים העליונים  "ַוּיִ

ָמים", ובחגיגה יב. מאי שמים שם מים.  ָלָרִקיַע ׁשָ

יש לציין, שאין התייחסות ממה עשוי הרקיע. באיזה עובי הוא. אין גם פירוט אם הוא קשיח 

 מן המים ליפול. [כי המים יפלו אם איננו קשוח], או שהוא מחיצה מכוחות אחרים שמונע

 הגרג"נ, או לדוגמא, ספר 'בראשית ברא' לפרופ' נתן אביעזר. 1

 ראה אבן עזרא, רד"ק, ספורנו, וכן יעויין בחזקוני פסוק כ'. 2
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אכן, לבן זמננו הניזון מהתפיסה המדעית השולטת, נדרש להעמיק יותר בביאור ה'רקיע'. 

[ויעוי' בספר 'בראשית ברא' לפיסיקאי פרופ' נתן אביעזר, שכתב שהפסוקים מבארים 

להפליא את הידע העכשווי על המים בחלל ובמערכת השמש, ועוד ידיו רב לו על זה הדרך, 

 ראות על מכונם לפי המדע.]בפירוש המק

 ג.

 ביאור ע"פ תהילים

ְיִריָעה". -דוד המלך משורר בתהילים [ק"ד  ַמִים ּכַ ְלָמה, נֹוֶטה ׁשָ ַ ׂשּ  'ברכי נפשי'] "עֶֹטה אֹור ּכַ

 לפנינו לכאורה פירוש של דוד המלך ע"ה למציאות בריאת השמים.

, כפי שהכל יסכימו שהאור יש כאן השוואה בין 'עוטה אור כשלמה', ל'נוטה שמים כיריעה'

מטאפורה] שאינה מורגשת אלא רק נראית, כך  -אינו שמלה עטויה עליו יתברך, אלא 'כמו' [

 גם השמים הם כיריעה ולא ממש.

הכתובה  -האור הנראה עטוי כשמלה הוא השמים כיריעה  -ואולי נפרש, כפילות דברים 

 .3בתורה

עטוי שכבת אויר המפזר אור כחול (לא  דהנה כך המציאות, שהשמים כחולים. כדור הארץ

כמו הירח ששמיו שחורים), והוא משום שכבת האטמוספרה המלאה חלקיקים, וכאשר 

 קרני השמש עוברים דרכם, נוצר מראה זה.

אשר בה שטים חלקיקים ממינים  שמים, שכבת האטמוספירה-וזו אם כן בריאת הרקיע

 .וכנטיית יריעת שמים כחלחליםונראית ליושבים לארץ כעיטוי שמלת אור שונים, 

 ד.

 ביאור המים העליונים

 מים].-אמנם, אם כן, היכן המים העליונים אשר דובר בהם [שעל שמם קרוי שם

ִים עֲ  -על זה ממשיך דוד המלך בפסוק הבא  ם ִלּיֹוָתיו"ַהְמָקֶרה ַבּמַ ָ ךְ , ְרכּובוֹ  ָעִבים ַהׂשּ  ַהְמַהּלֵ

ְנֵפי ַעל  פסוקים בהרבה שמבואר כמו השמים הוא' ה של כביכול מושבו מקום דהרי". רּוחַ  ּכַ

המים,  -ל השמים, למעלה [עליותיו] ש השכבות שלושת זה בפסוק מבואר והנה. ך"בתנ

כנפי רוח. [למטה מהם, נמצאים כבר הרוח  -עבים, ולמטה [מהלך על]  -מתחת [רכובו] 

ְרָתיו אלו הם כבר שלוחיו, כמאמר הפסוק הבא  –עצמה והברקים  ה ַמְלָאָכיו רּוחֹות, ְמׁשָ "עֹׂשֶ

 ֵאׁש לֵֹהט".]

וכך מציאות האטמוספרה, שמלאה היא באדים ובמים, כמות אדירה זו היא לכאורה המים 

העליונים, וכפי שמתאר דוד המלך ע"ה את שכבות השמים המלאים מים ועבים "ַהְמָקֶרה 

                                                           

כן משמע בפרקי דר' אליעזר פ"ג: שמים מאיזה מקום נבראו? מאור לבושו של הקב"ה שהוא לבוש, לקח  3

ש כשלמה, והיו מותחין והולכין עד שאמר להם: די. ועל כן נקרא שמו שדי, שאמר לשמים די ועמדו. ממנו ופר

 ."ֹעֶטה אֹור ַּכַּׂשְלָמה נֹוֶטה ָׁשַמִים ַּכְיִריָעה ומנין שמאור לבושו נברא? שנאמר
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ִים עֲ  ם ִלּיֹוָתיוַבּמַ ָ ךְ הַ , ְרכּובוֹ  ָעִבים ַהׂשּ ְנֵפי ַעל ְמַהּלֵ  שמבואר כמו, השמים על אמור וזה". רּוחַ  ּכַ

 .ממעלבשמיםיקרו שמושב התורה בכל

[ואין לדחות ולפרש שפסוק זה של ה'מים והעבים' הוא בריאה אחרת ונברא ביום אחר, דהרי 

 הוא" רוחות מלאכיו עושה" - הבא הפסוק מןהשני ביום המלאכים בריאת את מוכיחיםחז"ל

 .]והשמיםהרקיע בריאת יום - השני ביום הם הפסוקים שלושת כל כ"א. המלאכים בריאת

עוד עולה לכאורה מביאור זה, שהמים העליונים הם מרכיב מן השמים ולא רק נתמכים ע"י 

'שם מים'. וכך משמע מדברי דוד המלך.  -הרקיע. כך לכאורה משמע מחז"ל שפירשו 'שמים' 

הרקיע הוא החוקיות ויכולת העמידה של המים באטמוספירה אמנם יותר נראה להסביר ש

שנתמלאה חלקיקים, ולפרש כפשוטו שהרקיע הוא המונעם מליפול [ויותר כמו הפירוש 

 "שא מים" שרש"י מביא (מב"ר)], וכאמור בתורה, נברא הוא ביום השני.

דובר על פי פירוש זה אפשר יותר להבין את מטרת המים העליונים. דלפי המפרשים שמ

במים שמתרוצצים בחלל [מחוץ לאטמוספירה] או ממעל לו, צ"ע לענ"ד מה באה התורה 

לגלות לנו, ומה צורך יש בזה. אך יעויין בספר "בראשית ברא" הנזכר שנוקט בדרך מדעית, 

ש'הבדלת' המים העליונים הוא תיאור מדוייק של שלב שלם בבריאת העולם. וע"פ זה מסביר 

 הכמויות האדירות של פרודות מים בחלל. כי המים העליונים הם

מים אלה הם  –אכן פשוט לפי זה, שמטרת המים הם להשקות את הארץ. שהרי לפי פרושנו 

 .והעביםהלחות המרובה

אכן, יבואו ויטענו, שהמים ה'עליונים' הללו לא יורדים אלא בעת חריגה בה נפתחים 'ארובות 

ח ָלֶכם ֵאת ֲאֻרּבֹות -"ִאם -ברכה השמים', כנאמר במבול לקללה, ובמלאכי ג' ל לֹא ֶאְפּתַ

ָרָכה, ַעד ַמִים, ַוֲהִריֹקִתי ָלֶכם ּבְ ָ ִלי-ַהׁשּ  ָדי".-ּבְ

ֶקה"–אלא שבהמשך מזמור ברכי נפשי מבואר שהגשם גם הוא יורד מן השמים הללו   ַמׁשְ

 הגשם מורידים הם ל"הנ העבים וכן"] עליותיובמים המקרה"-ל השווה" [ֵמֲעִלּיֹוָתיו ָהִרים

ה"]ז"קמ תהילים[כנאמר ַמִים ַהְמַכּסֶ ָעִבים ׁשָ ִכין, ּבְ ים נדירים זמנ שיש אלא". ָמָטר ָלָאֶרץ ַהּמֵ

 וחריגים לטוב או לרע שנפתחים ה'ארובות'.

 ה.

 "למטר השמים תשתה מים"

ִים עֲ  ם ִלּיֹוָתיו"ַהְמָקֶרה ַבּמַ ָ ךְ , ְרכּובוֹ  ָעִבים ַהׂשּ ְנֵפי ַעל ַהְמַהּלֵ  ".רּוחַ  ּכַ

, עבים-] רכובו[ מתחת, המים-] עליותיו[ למעלה: שמים שכבות שלושמוזכרים בפסוק זה,

אלו הם  –כנפי רוח. [למטה מהם, נמצאים כבר הרוח עצמה והברקים  -ך על] מהל[ ולמטה

ְרָתיו ֵאׁש לֵֹהט".] ה ַמְלָאָכיו רּוחֹות, ְמׁשָ  כבר שלוחיו, כמאמר הפסוק הבא "עֹׂשֶ

 ולכאורה קיימת סתירה בפסוקים מהיכן מגיע הגשם.

ֶקה ָהִרים ֵמֲעִלּיֹוָתיו" מבואר שהגשם מן העליה, ולא כמו שמתואר  -בברכי נפשי  "ַמׁשְ

 במקומות אחרים שהגשם בא מן העבים [רכובו].
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ֵני ָהֲאָדָמ  ל ּפְ ָקה ֶאת ּכָ ה", וזה וביותר קשה, דהרי כתיב בתורה "ואד ַיֲעֶלה ִמן ָהָאֶרץ ְוִהׁשְ

 לכאורה מן המים התחתונים אשר בארץ.

תניא: רבי אליעזר אומר: כל  4אכן, מפורסמת מחלוקת ר' אליעזר ור' יהושע, בתענית ט:

 פני כל את והשקה הארץ מן יעלה ואדהעולם כולו ממימי אוקיינוס הוא שותה, שנאמר

 רבי. בעבים ממתקין: לו אמר! הן מלוחין אוקיינוס מימי והלא: יהושע רבי לו אמר. האדמה

 תשתה השמים למטר שנאמר, שותה הואהעליונים ממיםכולו העולם כל: אומר יהושע

מלמד שהעננים מתגברים ועולים לרקיע,  -י מקיים 'ואד יעלה מן הארץ'? אנ מה אלא. מים

ופותחין פיהן כנוד, ומקבלין מי מטר, שנאמר יזקו מטר לאדו , ומנוקבות הן ככברה, ובאות 

 ומחשרות מים על גבי קרקע, שנאמר חשרת מים עבי שחקים.

ָך ַאל ְיַמֵהר ְלהֹוִציא ָדָבר ִלְפֵני ָהֱאלִֹהים יָך ְוִלּבְ ַבֵהל ַעל ּפִ יקהלת לימדנו: "ַאל ּתְ  ָהֱאלִֹהים ּכִ

ַמִים ָ ׁשּ ה ּבַ ן ַעל ָהָאֶרץ ַעל ְוַאּתָ ים ְדָבֶריךָ  ִיְהיוּ  ּכֵ , זה בדבר וקתםומחל ל"חז דברי, כן אם", ְמַעּטִ

 .מסברא וגם הכתוב מן ראיות על גם מבוססים לכאורה

רץ הם 'מטר השמים' והעננים הא את המשקים שהמיםמכל מקום מבואר בדעת ר' יהושע,

 הם רק כלים או 'טריגר' לקבלת המטר.

 ו.

"מלמד שהעננים מתגברים ועולים לרקיע ופותחין פיהן כנוד, ומקבלין מי 

 מטר"

 המוכרים הגשם ענני לא הם והבינוניים הגבוהים העננים רוב אמנם. הם רביםסוגי העננים

 .לנו

ענני סערה מעטים הם, ובאזורינו מצוי ה'קומולוס' וה'סטרטוס' [השני מצוי פחות 

 דהיינו[ גשם ענני להיות אופציהלהם יש אך, הנמוכים העננים מן דווקא הם אלובאזורינו]

 ת"בר אונימבוס-קומולו-באזורנו' המאיים' החיבור ומכאן. מלטינית' גשם ענן' -' נימבוס'

-Cb.[ 

כל עוד הם בשכבה הנמוכה ויציבים, הם אינם ענני גשם. כדי להפוך להיות ענני גשם הם 

עולים ונזרקים כמה קילומטרים כלפי מעלה, מתקררים ומתעבים וכו' כמו שמבואר בספרות 

 המקצועית [מתוך סיזונט]:

 ענן. הקומולוס ענן של ביותר המתקדם והשלב ביותר המפותח הענן–ס"הקומולונימבו

חד הממטיר גשמי זלעפות, ברד במיו מפותח ערמה ענן הוא, שהוא כשם – הקומולונימבוס

יציבות חריפה בשכבות הנמוכות והבינוניות של -ומייצר סופות רעמים. הענן נוצר עקב אי

 ."סערה ענן יצירת לכדי ומתעבה עצומה במהירות עולה האוויר כאשרהאטמוספירה,

בתוספות  ארר יוחנן ור"ל. ויעויין במבו בסוכה פרק א הלכה ה, מובא מחלוקת קצת שונה בין ובירושלמי 4
 סוכה יב.
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העב עולה ואז מוריד מלמעלה את המטר. דהיינו בשביל להוריד  שלפי ראות עיננודהיינו 

 על כאן ממש - האזורית מהלחות שנוצרים[את המים אנו זקוקים לעבים הקומולונימבוסים

 של בלשונו או. השמים מן גשם לנו ויורידו מאד רב לגובה שיעלו"]הארץ מן יעלה אד, "הים

 :יהושע רבי

 השמים למטר שנאמר, שותה הואהעליונים ממים"רבי יהושע אומר: כל העולם כולו

מלמד שהעננים מתגברים ועולים  -מה אני מקיים 'ואד יעלה מן הארץ'?  אלא. מים תשתה

 לרקיע, ופותחין פיהן כנוד, ומקבלין מי מטר."

 ז.

 המים העליונים לשיטת ר' אליעזר

", הארץ מן יעלה ואד" מן שהכל אליעזר' ר לדברי אבל, יהושע רבי לדברי כאן עדועדיין צ"ע,

נפרדו. הרי כל העננים מוגדרים לשיטתו 'אדים העולים  ומדוע העליונים המים את יפרש איך

 מן הארץ'.

אכן אפשר לומר שמודה ר"א, שאלו המים העליונים אבל גם המים העליונים, הם עצמם 

 .הארצי האד מן וניזוניםכל הזמןמקבלים 

 ויל"ע א"כ מה מחלוקתם, וכי ר' יהושע חלק בזה. 

ואולי אפשר להציע, שר' אליעזר למד שהמים העליונים הם מעבר לאטמוספרה, ושאר המים 

שבאטמוספירה הם מהמים התחתונים, וכדברי פרופ' נתן אביעזר. לכן לא סבירא לר' 

ים, כפי שהמציאות מורה היום שאין המים שבחלל מזין אליעזר שהעולם שותים ממים עליונ

 את הארץ.

דאיירי בחלקיקי האטמוספירה  –ומאידך, פירוש 'הרקיע והמים העליונים' שהוצע כאן 

והלחויות המרובות שממלאות אותה, כוונו אך ורק אליבא דר' יהושע. שסבירא ליה 

אטמוספירה. אכן עדיין יש שהעולם שותה ממים עליונים, ובהכרח כוונתו למים שבתוך ה

 .5עוד הרבה לעיין בדברים

                                                           

פ"ה שיש זמנים שהקב"ה משקה את העולם ר' אליעזר אחרי כתיבת הדברים העיר לי חבר מפרקי ד 5
מהמים העליונים [יעויין באדרת אליהו עה"פ ואד יעלה מן הארץ]. ולפי דברינו שפירשנו שרבי אליעזר סובר 

לפרש שמגיע משם מים להשקות את שה'מים עליונים' הם מעל לאטמוספירה, אם כן, איך מתאפשר 
 הארץ?

אכן, קשה להתייחס לזמנים מיוחדים, אמנם אף תופעה זו ידועה ולא כ"כ נדירה, עובדה היא שנכנסים 
מטאורי קרח ומים ענקיים. ומטאורי מים קטנים אף מצויים יותר, ויתכן שישנה כניסה  -לאטמוספירה גושי 

 קושי בפירוש זה.תמידית של מולקולות מים. אכן אודה שיש 
עוד יעויין במחלוקת נוספת בין ר"א לר' יהושע המובא במדרש קהלת פ"ג כו. ובבראשית רבה יב, יא. 

 ובפירוש יפה ענף שם. עוד בעניין זה בפרקי דר"א פ"ג ובמורה נבוכים ח"ב פכ"ו.
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 ח.

"והיה אם שמוע תשמע וגו' יפתח ה' לך את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר 

 ארצך בעתו"

שמא יחשוש קורא המאמר, להגשמת מקום כבודו יתברך, תנוח דעתו מלשונות התורה 

מלהוסיף עיקר גדול בעומק הנאמרים בכל התנ"ך, חלקם הובאו כאן. אעפ"כ, לא יימלט 

העניין. והוא, שעילוי המים יש בו משום כבודו יתברך ודרך הנהגתו. שכל העולם צריך למים 

 בשביל להתקיים, ומפתח גשמים לא נמסר אלא רק בידו יתברך.

וכשהבורא יתברך נותן שכר, הוא דרך מטר השמים, כמבואר בברכות בפרשת בחוקותי 

 שמוע. ובכי תבוא ובפרשת והיה אם

וכשהבורא בא להעניש, גם העונש הוא דרך המים העליונים. בעצירת השמים. או בדרך 

אחרת המופיעה במבול ע"י גשמי זעף [וכן ביחזקאל ל"ח, כ"ב, "וגשם שוטף ואבני אלגביש", 

 ובעוד מקומות].

 ובעניין "הבדלת מקום ה' " יעויין בבן מלך עה"ת פרשת בראשית חלק המאמרים, מאמר ג'.


