
הַפּוֹתֵחַ בְּכָל יוֹם דַּלְתוֹת שַׁעֲרֵי מִזְרָח.
 וּבוֹקֵעַ חַלּוֹנֵי רָקִיעַ. מוֹצִיא חַמָּה מִמְּקוֹמָה

  

   /  -Copernican Heliocentric model Ptolmaic
 geocentric model 

[=כל הישוב - כלומר, העולם והאנושות שעליו -ישובא מתגלגלא בעיגולא ככדור  כל  
מתגלג ל בעיגול ככדור ]

 הכדור, [=אלה - כלומר, חלקם - מתגוררים למטה, בתחתיתאלין לתתא ואלין לעילא 
ואלה למעלה]

 וכל אינון בריין משניין בחזוויהו משנויא דאוירא, כפום כל אתר ואתר, וקיימין
 הכדור [=וכל אלה הבריות - המתגוררים בחלקים השונים שלבקיומייהו כשאר בני נשא 

 ומקום. - שונים בחזותם - בצבעם, בקלסתר פניהם, וכד', - מחמת שינוי האוויר של כל מקום
אולם עומדים הם כשאר בני אדם].

 כד נהיר לאלין, חשיך[ועל כן יש מקום בעולם] ועל דא אית אתר בישובא 
 ולאלה [כאשר אור לאֶלֶה, חושך לאלה. לאלה יום,לאלין. לאלין יממא, ולאלין ליליא 

לילה], 
 [ויש ואית אתר דכוליה יממא, ולא אישתכח ביה ליליא בר בשעתא חדא זעירא

מקום בעולם שהיום בו ארוך ולא יימצא בו לילה אלא זמן מועט]
קלט] ' [- תהלים 'אודך על כי נוראות נפליתי נפלאים מעשיך! [כך כתוב]דהכי כתיב

 [וסוד זה נמסר לבעלי החכמה - חכמתורזא דא איתמסר למאריהון דחכמתא 
התורה]...

 ; וחכמי אומות] ובלילה למעלה מן הרקיע ]חכמי ישראל אומרים: ביום חמה מהלכת למטה מן הרקיע 

 אמר רבי: ונראין דבריהןהעולם אומרים: ביום חמה מהלכת למטה מן הרקיע ובלילה למטה מן הקרקע. 

.ן ובלילה רותחיןמדברינו, שביום מעינות צונני

Jacob ben Machir ibn Tibbon quoted  by copernicus

שמיימים" -     מרחקים נכון להעריך הראשון ג רלב

The lunar crater Rabbi Le  vi  

    tudela said  

 "  Where there is a holy   

congregation, including sages, wise 

and illustrious men  ,  

   such as R. Sheshet, R. Shealtiel, R. Solomon and   R. Abraham, son of Chisdai   "  

http://en.wikipedia.org/wiki/Rabbi_Levi_(crater)
http://en.wikipedia.org/wiki/Jacob's_staff
http://en.wikipedia.org/wiki/Jacob's_staff
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צבע בין השמשות

  רבה אמר רב יהודה אמר שמואל ... איזהו ביה"ש משתשקע החמה כל זמן שפני מזרח מאדימין

 מסכת שבת(והכסיף התחתון ולא הכסיף העליון נמי בין השמשות הכסיף העליון והשוה לתחתון לילה 

לד:)

   מרחק אדם בינוני הולך בבין השמשות = זמן  2

 שיעור ביה"ש בכמה אמר רבה אמר רב יהודה אמר שמואל - שלשה חלקי מיל 

 ר' נחמיה אומר כדי שיהלך אדם משתשקע החמה -  חצי מיל

 רבי יוסי אומר בין השמשות כהרף עין זה נכנס וזה יוצא ואי אפשר לעמוד עליו

 זמן הליכה בן אדם בינוני בין
השמשות

¾ מילרבה
½ מילרב נחמיה

יותר מאוחרר יוסי

 רבי יהודה אומר: עוביו של רקיע אחד מעשרה ביום תדע: כמה מהלך אדם בינוני ביום? - עשראורך מיל-

 פרסאות, ומעלות השחר עד הנץ החמה - ארבעת מילין, משקיעת החמה ועד צאת הכוכבים ארבעת

מילין, נמצאת עוביו של רקיע אחד מעשרה ביום

חננו צור שכלוהנחיל לאנוש ישל   31

    יבקר בהיכלו.בנעמו יחזה בו

להשכילו בינהלו הוכן כל כליו   32

לדעת כל סתום      בסוד היצור ופעלו.

בכל כוכבי שחקבוננהו סודוי   33

יבינהו דרכו           ומרחקו וגדלו.
הליכות מסלולו   מלאכת שמים34

בעצו ישאל איש     ומקלו יגיד לו.
)9(רלב"ג - מלחמות ה' חלק חמישי, פרק 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%AA_%D7%A9%D7%91%D7%AA


   דקות  720   שעות =   12

 מיל)4 דקות למיל  (22.5 מיל = 32 דקות/ 720

 מיל)5 דקות למיל (24 מיל = 30 דקות/ 720

 דקות למיל18רמב"ם  

אחרונים  

  ועוד אחרונים רבים, ולמעשה כן נהגו ברובשולחן ערוך ביוסף קארורבי ¼   מיל אחרי שקיע יום גמור ( 3 ר"ת

¾       מיל בה“ש קהילות אירופה עד לאחרונה

 רב מיל אחרי שקיעה הוא בה"ש ( 3/4- גאונים

 ,ש"ך ועוד.. נסים גאון, רב האי גאון רב סעדיה גאון

 "והנה למעשה מוסיף) ביאור הלכה, המהר"ל

 בוודאי צריך ליזהר כדעת הגר"א והרבה מן

 הפוסקים והראשונים הנ"ל…וחס ושלום להקל

בזה"

 - רבי אליעזר ממינץ) (רא"ם  ספר יראים               

¾ - ביה"ש הוא  מיל לפני השקיעה.שיטתו
ה)  1640 - 1561( יואל סירקישפוסקים כשיטתו - רבי  חדש מחבר  . כמו כן יש עוד אחרוניםבית

שחוששים לשיטתו והחמירו כמוהו.

גר  

נץ החמה שקיעת החמה

5 מיל4 30 מיל 532 מיל4

	דברים זה (מקרא"אמר רבי יוסי: כל ימי הייתי מצטער על 	  כח, כט): וְהָיִיתָ מְמַשֵשּׁ

	 הָעִוֵּר בָּאֲפֵלָה - וכי מה אכפת לו ל	  ביןעיוורבַ	ָּצ	ּהֳרַיִם, כַּאֲשֶׁר יְמֵַשּׁ

	רה? עד שבא מעשה לידי: פעם אחת הייתי מהלך	 אפילה לא

 באישון לילה ואפילה, וראיתי סומא שהיה מהלך בדרך ואבוקה

 בידו. אמרתי לו: בנִי, אבוקה זו למה לך? אמר לי: כל זמן שאבוקה

  רואין אותי ומצילין אותי מן הפחתין ומן הקוצין ומןבני אדםבידי - 

.]41[הברקנין"

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%90%D7%93%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A1%D7%95%D7%A7
http://he.wikipedia.org/wiki/1640
http://he.wikipedia.org/wiki/1561
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%90%D7%9C_%D7%A1%D7%99%D7%A8%D7%A7%D7%99%D7%A9
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%99%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%9D&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94_%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%A8%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%94%D7%A8%22%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A4%D7%AA%D7%99_%D7%9B%D7%94%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9D_%D7%92%D7%90%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%99_%D7%92%D7%90%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%94_%D7%92%D7%90%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%9F_%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%9A
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3_%D7%A7%D7%90%D7%A8%D7%95

