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כל העול כולו ממי העליוני הוא שותה
ראשי פרקי
א .דעת ר' יהושע נראית רחוקה מידיעותינו בטבע
ב .איזוטופ ושמו דייטריו
ג .חצי מכל כוס מי שאתה שותה ,בא מ החלל
ד .פשר דבריו של ר' יהושע
***

א .דעת ר' יהושע נראית רחוקה מידיעותינו בטבע
נחלקו ר' אליעזר ור' יהושע מהיכ האר& שותה )בבלי תענית ט,ב( .ר' אליעזר אומר" :כל העול כולו ממי אוקינוס הוא שותה ,שנאמר 'ואד
יעלה מ האר& והשקה את כל פני האדמה' )בראשית ב,ו( .ר' יהושע מקשה עליו" :והלא מימי אוקינוס מלוחי ה?" ור' אליעזר משיב:
"מתמתקי בעבי" .ר' יהושע עצמו אומר" :כל העול כולו ממי עליוני הוא שותה ,שנאמר 'למטר השמי תשתה מי' )דברי יא,יא(".
לפי הסוגיה ,כוונת ר' יהושע היא למי הנמצאי מעל או מחו& לכדור האר&.
לכאורה ,ידיעותינו הבסיסיות על מקור הגשמי תומכות בדעת ר' אליעזר .הביטוי התמתקות של המי בעבי מציי את תהלי התאדות מי
האוקינוסי בחו השמש ,שבעליית לגובה ה מתקררי והופכי לטיפות מי .התאדות זו מותירה אחריה ,למטה באוקינוסי ,את
המלחי ,וממילא נראה הדבר כאילו התמתקו המי בעבי.
מאיד גיסא ,דעתו של ר' יהושע נראית רחוקה מידיעותינו בתחו הטבע .אדרבה ,מדידות של לחות )אדי מי( בגבהי שוני של
האטמוספירה הנעשות באלפי מקומות יויו באמצעות הפרחת בלוני מטאורולוגיי מאשרות שסמו לפני כדור האר& )קרקע ומי(
הלחות גבוהה יותר; ואילו בגבהי ) 1510ק"מ( ריכוז הלחות )מולקולות מי( יורד באופ ניכר א .ביחס לגזי אחרי המצויי ש ,כגו:
חמצ וחנק .א כ ,מה ה אות מי עליוני אשר מזיני ,לדעת ר' יהושע ,את האר& ואת הענני?

ב .איזוטופ ושמו דייטריו
מתברר ,מתו ניתוח של איזוטופ המימ ,דייטריו ,שכ  50%מכל המי שבכדור האר& מקור הוא כנראה משביטי שפגעו בכוכב הלכת
שלנו בעבר .להבנת עובדה זו עלינו לבאר תחילה מהו איזוטופ )ר' עוד בער איזוטופי באנציקלופדיה העברית(.
לכל אטו במערכת המחזורית יש מספר סידורי שנקבע על פי מספר הפרוטוני שבגרעי )וג מספר האלקטרוני(; וכ יש מספר המסה
)המשקל האטומי( שנקבע ע"פ מספר הפרוטוני והנייטרוני שבגרעי האטו .האיזוטופי ה אטומי בעלי אותו מספר סידורי ,אבל בעלי
משקלי אטומיי שוני .לאיזוטופי יש בגרעיניה מספר שווה של פרוטוני ומספר שונה של נייטרוני .לדוגמא :לאטו המימ ) (Hיש
פרוטו אחד בלבד בגרעינו ,ומשקלו האטומי הוא אפוא  .1מקביל לו איזוטופ הדייטריו ) ,(Dשיש לו בגרעינו פרוטו ונייטרו ,ולכ משקלו
האטומי הוא כפול  .2
המי ה תרכובת של  2אטומי מימ ואטו אחד של חמצ   .H2Oא יוחלפו  2האטומי של המימ באטומי של דייטריו ,נקבל D2O
 חומר זה נקרא :מי כבדי .יש ג איזוטופ של מימ ע משקל אטומי  ,3והוא נקרא טריטיו ) ,(Tאול איזוטופ זה איננו יציב ,והוא ג
רדיואקטיבי ,בניגוד לדייטריו .הטריטיו הינו תוצר של פיצו& גרעיני ,וערכי גבוהי שלו שנמצאו במי הגש אפשרו לאו" מאז שנות ה
 60לעקוב אחרי פיצוצי אטומיי אסורי המתבצעי בחלל האטמוספירה .מעקב זה הביא ג למעקב שוט .אחר איזוטופ הדייטריו במי
הגשמי ,ובכ לעמוד על מקור.

ג .חצי מכל כוס מי שאתה שותה ,בא מ החלל
1

פרופ' עקיבא ברנו העביר סידרת הרצאות בקולישראל בשלהי תש"ס ,אות הכתיר בש" :חצי מכל כוס מי שאתה שותה ,בא מ החלל".
למסקנה זו הגיע לאחר שהשווה את ריכוזי הדייטריו במי ארציי לאלו שנמצאו במי של כוכבי שביט ,העשויי ברוב הגדול מקרח.
היחס שבי ריכוז הדייטריו לריכוז מימ נמצא גבוה יחסית במי ארציי ) ,(D/H ≅ 1.5*10 4בקירוב פי  3מאשר בשמש .ההסבר שנית לכ
היה באחוז הגבוה )כ  (50%של מי שנוס .לכדור האר& על ידי שביטי הקרח ,אשר לה ריכוז שהוא בקירוב פי  2מערכו במי כדור האר&
).(D/H ≅ 3.3*10 4
השוואה של שכיחות איזוטופי אחרי של הגזי האצילי ארגו ,קריפטו וכסנו בשביטי ,לערכי המתאימי על כדור האר& ,הובילה ג
היא לאותה מסקנה בדיוק :קרוב לחצי ממימי כדור האר& מקור מחו& לפלנטה שלנו .ה הגיעו אלינו קרוב לוודאי בהתנפצות של כוכבי
שביט על כדור האר&.
ומה ע החצי השני? מקורו במי בגושי סלע שיצרו את כדור האר& ,ואשר ריכוז הדייטריו ש היה נמו בהרבה ,בדומה לריכוזו בשמש.
העולה מכ הוא ששכיחותו של הדייטריו נקבעת על פי שקלול של מי מקומיי וכ  50%של מי שביטי.

ד .פשר דבריו של ר' יהושע
דומה שבעקבות זאת נית לפרש את דבריו של רבי יהושע" :כל העול כולו ממי עליוני הוא שותה"  היינו 50% ,מהמי שעל כדור האר&
מקור במי עליוני ,שהגיעו אלינו באמצעות כוכבי השביט .בהמש הגמרא בתענית )ט,ב( הוקשה על ר' יהושע מהפסוק "ואד יעלה מ
האר&" ,הפסוק שעליו נסמ ר' אליעזר .ר' יהושע מתר& זאת באומרו" :אלא מה אני מקיי 'ואד יעלה מ האר&'? מלמד ,שהענני מתגברי
ועולי לרקיע ופותחי פיה כנוד ומקבלי מי מטר ,שנאמר 'יָזָ 9:מ ָטר ְל ֵאד) '5איוב לו,כז( ".רש"י פירש 'יזוקו' משורש יציקה  הרקיעי
יוצקי מי לתו הענני.
הכוונה איננה שתופעת יציקת מי זו קורית בכל פע שיש ענני במרו .על כ יעיד הפסוק הקוד באיוב ש  "ה אל שגיא ולא נדע
ָרע ִנ ְט ֵפי ָמיִ יָזָ 9:מ ָטר ְל ֵאד  "5תופעה זו ,שבה נוצקו מי לענני ,לא נדע
מספר ָשנָיו ולא ֵח ֶקר" ,שהמשכו הוא הפסוק שצוטט בגמרא>ִ " :י ְיג ַ
מספר שניה ,כיו שהיא אירעה לפני זמ רב ביותר.
אלו ה דברי רבי יהושע :אות ענני העולי לרקיע )אדי העולי בחו השמש מ האוקינוסי( מעורב בה כ  50%מי שנוצקו לה
מרקיעי גבוהי יותר.
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