
רלא

 פ"ופרק
 הצל"חהשגת

 בספרו, הנודע-ביהודה בעל של היא הרממ"ם של שיעוריו על ביותר המפורסמתההשגה
 כותב: הוא ובו תקמ"ד, בשנת שפרסם ן,צל"ח

 ולשתות מרור וכן מצה כזית לאכול צריכין זו ובלילה בשעתה מצוה וחביבא"והואיל
 מה הרביעית ושיעור הכזית שיעור לברר אני צריך תורה של רביעית כוסות ארבעמן

 בש"ע מבואר באמת כי הש"ע כדברי שלא שהוא במופת לי שנתברר לדעתישעולה
 שהביצות מדידה עפ"י לי שנתברר לפי ואמנם ביצה. חצי הוא כזית ששיעור תפ"וסימן

 שבהם מביצים ביצה חצי רק הוא שבזמנינו שלימה הביצה הנה בימינו עתההמצויות
 מדד והתיו"ט2 וחומש ביצים מ"ג הוא חלה שיעור כי הזה והמופת התורה.שיעורי
 מדדתי ואני לפראג בבואי כאן שמצאתי ישנה מדה ליטר[י 2.0035 ]= פינסשהוא

 על יו"ט, מלבושי הנקראות בהגהותיו, תוספות-יום-טוב בעל 2. והואיל. ד"ה ע"ב, קט"ז פסחים צל"ח .1
 משיעור יותר פסח של העיסה את ילושו שלא הלבושים. בעל שכתב מה על ג', ס"ק תנ"ו, סי' או"חהלבוש,
 ג' והוא סרעגרש פינט[ ]צ"ל פונט שהוא "ושערתיו כותב: ביצה, וחומש בינונים ביצים ממ"ג שהואחלה,

 424-422(, )עמודים פראג בערך ):וחב, 1788 ג' 3. לאדמירש". וחצי קווארט שני והוא ווינא שלאכטרלינג
 עיר היתה )פראג בבוהמיה הונהגו פראג( של לרבה נתקבל הצל"ח שבעל אחרי שנים כ-10 )תקכ"ה.שכ-1765
 של דאל 101 - הישן הבוהמי הפינט עבור שם נותן הוא וינה. של והמשקלות המדות בוהמיה( שלהבירה
 זה לפי יוצאת הביצה ליטר. לכ-2.0035 יוצא שהפינט כך מ"מ, ל-27.07 שוה הפאריזי הצאל מעוקבות.פאריז

 מה מעוקב, פאריזי צאל ל-96% הנ"ל הישן הפינט עבור הנתון הערך הופחת 1791 כג' מיליליטר.ל-46.38
 להתאים בכדי באה הסינט עבור הנתון הערך הפחתת ביצה. עבור מ"ל ו-44.20 הפינט עבור ליטר 1 909.שנותן
 ל-27 שוים כורמיה של ישנים פינט 20 לפיהם DW). 1788 בג' גם )שהובאו הממשלה לפרסומי הנתוניםאת

 בעוד 88ן1. ג' אחרי שהודפסו מאלו שראיתי הספרים בכל מקובל יותר הקטן הנתון וינה. של Maas"מאאס"
 ש-44.20 מפני הן הגבוה. הנתון את מעדיף אני יותר. העתיקים בספרים לחסכון הבסיס את מהווה הגדולהנתון

 פ'( סימן ו' פרק ברכות הרא"ש, על מעדני,יו"ט )בספרו התוי"ט שבעל מפני והן נמוך, לי נראה לביצהמיליליטר
 גם כותב הוא שם מים. לרביעית ז'ינרים לו 4! חשבון לפי הרמב"ם, כמו לפסוק יש לחומרא שזה שבמקוםכותב,

 לדינר יוצא זה חשבון לפי ד'. בפרק שכתבנו כפי גרם, 15.86 דהיינו פראג, של הכסף למשקל ללוט שוהשהשקל
 השיעור לפי לפינט מאד קרוב ליטר, 1.998 - חלה ולשיעור גרם, 69.3875 - מים לרביעית גרם, 3.965-

 ליחסים מתאים פראג של לפינט ליטר 2 לכך. בנוסף 1788. ג' בשם שכתבנו כפי 2.0035, של גדולהיותר
 ושערתי שמדדתי "ודע : י"ז( אות התפילה )באזהרת כותב יש-נוחלין ספר הגהות כעל האחרונים.שכותבים
 ועוד קוואר"ט, ארבע הוא אחד שכל טא"ס פולין במלכות שקורין מדות שלש)ה( הם והנה קבין תשעה'שיעור
 הם זיידל"ך, ארבע שהוא פינט, שקורין כורמיה[ ]= פיה"ם שכמלכות המדות שיעור ולפי קווא"רטשלשה
 שקורין קמח המדה שמחזיק מה הוא ביצה וחומש ביצים מ"ג שהוא חלה שיעור זה, )ולפי פינ"טחמשה
 העגולים הסוגריים קווא"רט(". שקורין מדות שלש)ה( שמחזיק מה הוא פול"ן ובמדינות פינ"ט פיהםבמדינות

 מצאתי ]= "מ"כ : הכותב ו'( ס"ק תר"ו )או"ח בט"ז גם מובאים הנ"ל הדברים יש-נוחלין. ספר הגהות מחברשל
 שני פולניש קווארט בכל יש מעהרי"ן ובמדינות פולניש קוואר"ט ט"ו שיעור קבין[ ט' ]היינו דהואכתוב[
 2003.5 שלפי הרי ההגהות, בעל שכתב פיהם, של לפינט פולניים קווארט 3 חסכון לפי זיידל". וחציזיידליך
 הט"ז, שכתב פולני, לקווארט מעהרין של זיידליך לל2 חשבון ולפי מ"ל, 667.8 - לקווארט יצא לפינט,מ"ל
 כלקוטי-חבר- דבריו הועתקו )ת"ס, מעהרין של למאאס שוים מעהרין של זיידל 4 מ"ל. .267 12 - לזיידלייצא

 עבור נותן 246( )עמוד 1805 נ' ליטר. ל-1.0685 שווה מעהרין של שהמאאס כך ג'(. טור ג' דף ד' חלקכן-חיים
 גדול היותר בנתון בחירתנו את מאשר שגם-כן מה ליטר, 1.069 שהם מעוקבים פאריזיים צאל 53.9 - זומידה
  שהויירל  קכ"ט(  עמוד שיעור-מקוה )כספו-ו, בפלפולו חישב שיעורי-תורה בעל הרב פראג. של הפינטעכור
 רב והגאון הספרים. פי על שכתבנו כמו ממש מ"ל, 267 כתב קע"ז עמוד ובראש מ"ל, 2676/7 הוא מעהרין(ושל

 ומה קכ"ז ח"ס )ראה לפיו אשר הח"ס בשיעור בדונו תרס"א(, )טבת בתל-תלפיות כתב ז"ל זילברשטייןישעיהו
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 תורה של ומשקלותמדותרלב

 תשיעית ב' פחות אגודלים שבע המחזיק כלי עשיתי ושוב מפינט פחות שהואומצאתי
 על והוא שכ"ד סימן בי"ד בש"ע המפורש חלה שיעור שהוא מרובע ורום, ורוחבבאורך
 פינס שני שהוא זיידלך משמנה יותר מעט מחזיק זה והכלי מקוה שיעור של חשבוןפי
 למשה הלכה ושניהם זה את זה מכחישים חלה שיעורי שני כן ואם ליטר[ 4.007]=

 כרחך ועל הל"מ הוא מקוה שיעור וכן הל"מ הוא וחומש ביצים מ"ג שיעור כימסיני
 בימי שהיו מהאגודלים יותר גדולים והמה נתגדלו שהאגודלים או בזמנינושנשתנה
 וידוע התנאים בימי שהיו ממה קטנים בומנינו והמה נתקטנו שהביצים אוהתנאים
 כימי שהיו מאגודלים יותר גדול שלנו שאגודל אפשר ואי ומתמעטים הולכיםשהדורות
 יקח קמח פינט שעל מזהיר אני ולכן נתמעטו. ~זמנינו הביצים כרחך ועל ש"ס.חכמי
 עד יברכו לא ברכה אבל התיו"ט של שיעורא על להקל באתי לא כי ברכה בליהחלה
 על נתקטנו שלנו שהביצים שנתברר וכיון יוגר ומעט מחוקים קמח פינט שנישיהיה

 מצה באכילת אשער וכזה שלנו כביצה הוא ביצה חצי שהוא זית שיעור כן אםמחציתם
 מרובע יותר הוא זו מדה פי על תורה של רביעית ושיעור התורה שיעורי בכלומרור
 ובזיידל פראג ק"ק פה שמצאתי הישן ליטר[4 ]0.5009 הזיידל של מ"ל[ ]=125.2זיידל
 ]יוצא לחומרא" דייקינן לא ופורתא לערך תורהי של מרביעית ומחצה רביעית ג'יש

 מ"ל[. 143.1 "לחומרא"לרביעית
 גדול באצבעות הנמדד תלה שיעור שבו "קצת" אותו הוא יותר בכמה כתוב לאבצל"ח

 שלחומרא כותב. שהוא ממה לדעת יכולים אנו האפשרי, העליון התחום את אבל פינט,מ-2
 )במקום פינט ל-2 רביעיות 28 שנותן מה לזיידל, רביעיות 3 % של בחשבון לנקוטאפשר
 בין חלה שעור עכור מזה מקבלים אנו פינט(. 2 בדיוק היה חלה שיעור אילו רביעיות28.8
 בעל מדד שבה האצבע מ"ל. ל-143.1 מ"ל 139.1 בין ולרביעית ליטר. ל-4.121 ליטר4.007
 לשיעור מעוקבות אצבעות 311.04 או לרביעית, מעוקבות אצבעות 10.8 )לפי היתההצל"ח
 עבור שכתבנו השעור את נקח אם זאת, לעומת מ"מ". ל-23.66 מ"מ 23.44 ביןחלה(

 19.03 רק נקבל מעוקבות, אצבעות ל-10.8 זה שיעור ונשווה לרביעית, מ"ל 74.375הרמב"ם,
 יעקב הרב הגאון שכתב וכפי בינוני, אגודל אצבע של לרוחב מתאים שלא מה לאצבע,מ"מ

 אגודלו שרוחב אדם למצוא קשה "שיעורין-של-תורה", בספרו, שליט"א קניבסקיישראל
 כזה. קטן אגודל עם מבוגר איש קיים בכלל אם מ"מ, מ-20פחות
 הצל"ח כוונת וכי הרמב"ם, לדעת מנוגד אינו הצל"ח כעל של ששיעורו שחשבו7,יש
 נכון, יותר )או לזמנו הרמב"ם זמן בין חלה שההתקטנות היא, הביצים התקטנות עלבדבריו

 אמת "הנה : ביצים 6 מכיל מעהרין של הזיידל ג'( טור ג' דף ד' חלק בלקוטי-חכר-בן-חיים בשמושהובא
 הן מזיידעל יותר שמינית ליטר שהחצי זיידל אותן כי נ"י הר"ג שסבור כמו לא אבל ביצים 6 הוא זיידלדשיעור
 לליטער תמצא א"כ ביצים, עשרה מחזיק יותר, שמינית הוא ליטר חצי אשר זיידל, אותן כי ביצים, 6 מחזיקהנה
 הצל"ח, דברי את שראה לפני - הת"ס )שלרעת מעהרין של הויידעל יוצא זה חשבון לפי גם וחצי". ביציםכ"כ
 מ"ל. לכ-267 ביצים(, 5.76 אלא אינו שבט"ז החשבון ולפי ביצים, שש של לנפח שוה - קכ"ז או"ח ת"סראה
 ולפ' רביעיות. 28.8 שהם לוג. 7.2 יש עשרון, שהוא חלה, בשיעור 5. פראג. של פינט ~ל הוא כפראג הזיידל4.
 יותר קצת יש חלה שבשיעור שכתב, מה ולפי רביעיות, 3.6 - זיידל לכל יוצא חלה לשיעור זיידל, 8 שהם פינט.2

 2.0035 ולפי זיידל, מ-0.27778 יותר" "קצת יצא רביעית לכל לזיידל. רביעיות מ-3.6 פחות קצת יצא פינט,מ-2
 למקורות גם נחוש ואם 6. מ"ל. מ-139.1 יותר" "קצת לרביעית יצא לזיידל, מ"ל 5009 שהם לפינט.ליטר

 יתרחב שלקחנו(, כפי 101, )לא פאריז של מעוקב צאל 1~96 היה פראג של הפינס לפיהם 3, בהערהשהוזכרו
 מכסא-דברכתא. חוץ שראיתי, החכורים כל 7. מ"מ. ל-23.66 23.07 בין האצבע ותהיה הספק, תחוםבמקצת
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ילג הצל"ח השגת / פופרק

 הוא כותב שהוא שמה בפירוש, כאן כותב הצל"ח שהרי השלחן-ערוך, לזמן הרמב"ם זמןבין
 אחר ובמקום בקירוב, דינר 17 5ל היא שהרביעית קובע, והרמב"ם מאחר השלחן-ערוך(.נגד

 והרמב"ם ומאחר ולדרהמים. לדינרים גבוהים ערכים ליחס הוצרכו בקירוב, דרהם"27
 ]לדעתם[ היתה שהביצה שכשם לומר. הוצרכו שעורה, גרעיני צ"ו" שוקל דינר שכלכותב
 4 משוים שהראשונים וכשראו, השעורה. גרעיני גם כך היום, שהיא ממה בכפליםגדולה

 הראשונים. ימי מאז משקלו לחצי הוקל הוא שגם לומר, הוצרכו חרוב, לגרעין שעורהגרעיני
 ששיעורי ספק, לכל מעל מוכיחים זה ספר של הראשון בחלק שהצגנו שהמטבעותדומני

 להתאים יהיה שאפשר בכדי להיות צריכים שהם ממה חצי בערך הינם הרמכ"ם שלהמשקל
 הצל"ח. לדעת הרמב"ם דעתאת

 גרם[ =15.86 ] פראג של ללוט הסלע משקל את חושב עצמו0י הצל"ח בעל מזאת,יתרה
 ששיערו הנפח שיעורי שאת האחרונים. שאר שחשבו כפי בדיוק קיסר. של לוט ל-20/י2או

 ואולם הראשונים, על חולק שהצל"ח מפתיע, נראה שזה יתכן להכפיל. מבקש הואבביצים
 שהרמב"ם חשבו ואף הרמב"ם, של הנפח שיעורי על שחלקו'י האחרונים מן היו לפניוכבר

 למה בהתאם הראשונים לדברי מתיחס כאן הצל"ח דבריו. על לחלוק ראיות והביאוטעה2ן
 "...בקצת : מבראד הלוי וולף זאב לרב הרז"ה חדושי לספר תקי"ד אדר מכ"ג בהסכמתושכתב
 לאו ואם טוב מה להכריע בידו יש אם בספרו שיראה מי כל הקדמונים דברי על שחולקדברים
 הרמב"ם, על החולקים האחרונים דברי את הצל"ח ראה כאן הקדמונים". מדברי יסורלא

 שאפשר כאלה יש הראשונים פין שגם נראה והלאה( צ"ט פרקים גם ראה קי"ד, )פרקולקמן
 השיעורים, את להכפיל שצריך מדידותיו פי על והכריע הרמב"ם, על לחלוק בהםלהתלות
 רואות, שעיניו מה אלא לדיין אין הרמב"ם. זמן לפני עוד נתקטנו שהביצים לומר,ושצריך
 השלחן-ערוךיי. על חולק שהוא כשם הרמב"ם, על חולק והריהו בדין. פנים משואואין

 בביצים שמדד תוי"ט, מבעל יווצר להחמיר בא שהוא להתרשם, אפשר הצל"חמדברי
 הנ"ל השיעור את היא. ולא ליטר[, ]2.003 פראג של לפינט עולה ביצים 43.2 ששיעורומצא.
 לחומרא, הוא הקטן שהשיעור במקום לפסח, מצה עיסת אפיית בהלכות התוי"ט בעלכתב
 כפי מהצל"ת, יותר עוד תוי"ט כעל מחמיר החומרא, היא השיעור שהגדלת שכמקוםבעוד
 יו"ט:4י מעדני בספרו כותבשהוא

 שתי עביר דלוג ל"ג סימן הנשה גיד בפרק ]הרא"ש[ רבינו שכתב הירושלמים"לפי'
 ושבעת אלפים מאה ג"פ משקל קבין בד' שיש ונמצא זוז מאה עביד וליטראליטרין
 שהוא דינר הוא והזוז לוגין ט"ז קבין בארבעה שיש לפי שעורים מאות ושניאלפים

 ב'. בפרק למעלה דבריו הובאו שקלים, הלכות תחילת9. ע"ה. בפרק למעלה דבריו כל הובאו8.
 ל', סימן ג' פרק ברכות הרא"ש, על יו"ט מערגי בספרו, יו"ט התוס' בעל . 11 י"ר. תשובה חו"מ מהד"ת נו"ב .10

 )המודפס מי-נדה בקונטרס משנת-חסידים בעל הרב כתב כך . 12 זה. כפרק לקמן במלואם דבריו יובאו פ',ס"ק
 על המקוה בשיעור שסמכו עירו, אנשי על חולק הוא י"ז. בסימן תק"ב( - ליוורנו אדרת-אליהו, ספרו, עםיחד

 ]להבין דא"י כישובה בקיאי הוו דלא מש'ום כיה דקדקו "דלא : רברבתא" "הני על וכותב והרמב"ם, הרי"ףשיעורי
 לנו הניחו ומקום בה יהבי הוו דלא האצבעות[ לשיעור תואמות בינוניות תרנגולת ביצי שיעור אין כא"ישגם

 מינייהו וחד אחריו לדקדק חשו שלא לפי מיניהו נעלם דלכאורה דא בחושבנא בו להתגדר הקדושיםאבותינו
 אם בחבורו עוות אשר את לתקן כדי יפה יפה בדבריו לדקדק גש בר לכל פקיד יהונתן[ לר' שכתב באגרת]הרמב"ם

 "והרי"ף : תוי"ט בעל כותב שם מ"ח, פ"ט כב"מ לתוי"ט רומז הוא אמת". לדבר אם כי כלל ליה ליחוש ולאעוות
 הידועה כגרסא המשנה והעתיקו הארץ טבע אצלם נתפרסם לא ולפיכך ישראל. בארץ דרים היו לאוהרמב"ם
 הוא הרי השו"ע של הביצה שיעור על . 13 ישראל". מארץ הרבה רחוקים שהיו וסיעתו רש"י שכן וכלאצלם.
 קבין. ארבעה ד"ה ל'[ סימן הרא"ש ]על פ' קטן סימן ג' פרק ברכות . 14 חולק. שהוא במפורשכותב
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 תורה של ומשקלותמדותרלד

 שיש שם דנתבאר ]ברא"ש[ י"ז סי' דקדושין בפ"ק החשבון כפי שעורות צ"ומשקל
 על ועמדתי שעורה חצי משקל היא שהפרוטה רבינו כתב ושם פרוטות קצ"בבדינר

 לוט[ ~ל גרם, ]3.965 קווינט א' משקלם שעורות צ"ו שכל בדקדוק ומצאתיהמשקל
 עשרים קבין ד' עולים לויט, חמשים משקלו שהלוג ונמצא פראג של הישרלמשקל
 שראיתי מה לי קשיא מיהת אלא הכסף בו שוקלין אשר פראג של ליטראותוחמשה

 משקל הליטרא שכתב עירובין מהלכות ובפ"א עניים מתנות מהלכות בפ"ולהרמב"ם
 כפי וזה לוג חצי דהיינו רביעיות ב' הוא שהליטרא כתב וגם דינר ושלשיםחמשה

 הירושלמי בשיעור אחת מדה הוא הליטרא שאם גדול יותר התימה וא"כהירושלמי
 או קל הזה שהדבר לומר ידועים בדברים שקלו ולא שוים בלתי משקלם א"כ יהיההיאך
 דע וז"ל שם המגידי כתב שכבר ובאמת סובא עיון לי וצריך מזה יותר במשקלוכבד

 הדברים כל שאין לפי בגמרא משקלן נתבאר לא הנמדדים והמשקים האוכליםששיעורי
 מדעתם בזה דקדקו הגאונים אבל אחד ממין שהן ואע"פ במשקל שוים בכמותהשוין
 מן היה ]הרמכ"ם[ ורכינו שכחכו מה כשיעור משקלו להם ועלה הנמדד הכינוניולקחו

 ידיעת יותר נקלה להיות בזה הגאונים כוונת והיתה כו' המשנה בפי' והזכירהמדקדקים
 שכל אלא בגמרא נתבאר לא שזה בתשובותיהם מפורש וכן המדות מידיעתהמשקל
 אפשר והעוכלא הליטרא משקל מביאור שזכר מה ואמנם דעתו לפי שיער מהםאחד
 מצאתי לא ואני עכ"ל חלוקות גירסות שם ויש הספינה~ן את המוכר בפ' סמך מזהשיש
 מפורש שמצאנו מה דבר סוף אפשרות. בדרך אלא אמר לא הוא וגם סמך"ןשם

 הרמב"ם על ונסמוך נחמיר להקל הוא שאם אלא עליו שנסמוך לנו ראויבירושלמי
 עוד ועיין בקרוב הירושלמי שיעור של לשלישו אם כי מגיע אינו ששיעורו הואומבואר
 ל'." סעיף בד"ח חלה ובהלכות מ"ה סעיף בד"ח דנדהבפ"ט
 793 ללוג נקבל גרם, 3.965 דהיינו פראג, של קוינט זוז וכל זוז, 200 הלוג אתכשנעשה

 נקבל מעוקבות, אצבעות ל-10.8 הרביעית את וכשנשוה גרם, 198.25 - ולרביעיתגרם,
 של גבולות בתוך זהה זה ששיעור לציין, מעניין מ"מ. 26.38 - התוי"ט לדעת האצבעעבור
 זצ"ל'ן הירש רפאל שמשון הגאון הרב לפי וינה. של הצאלל עם לאלף חלקים מ-2 יותרלא

 יתכן תורה. של לאצבע ס"מ"26Ys 2 בן וינה של הצאלל את לחשוב באוסטריה המנהגהיה
 אשר והוא בקירוב, שפ"ח בשנת וינה, של רבה היה תוי"ט בעל ,שהרב בזמן מקורו זהשמנהג
 בהכרח, לדעתו. מהוה זה שיעור הנ"ל. הירושלמי פי על לשיטתו בהתאם זו מידההנהיג

 ב"כ . 17 וכו'. בכלמקום האמורה ליטרא ד"ה י"ב הל' פ"א עירובין הל' מגיד-משנה . 16 ה'. הל' פ"י תרומות .15
 הרגמ"ה גרסת לפי זאת, לעומת שם. הרשב"ם גרסת זאת - קב[ ]=רבע כרביע מחמשה אחד עוכלא ע"א,צ'

 : עוכלא על שכתב עוכלא. ד"ה א' עמוד כ"ט בעירובין רש"י דעת גם היא וכך ברביע, משמונה אחדהעוכלא

 כשו"ת במלואה, בנדון, תשובתו הובאה . 19 הליטרא. לשיעור . 18 לוג". הוא וליטרא שבליטרא"שמינית
 וחקירה, דרישה אחר לו שנודע שם, כתב עוד ר"י. סימן יו"ד חלק תשכ"ט, - תל-אביב הילדסהיימר, עזריאלרב

 מקדם, מודדים שבפרנקפורט כעוד מ"מ, "/261 בן פרוסיה של לצאלל שווה אצבע שיעור מעולם מדדושבפרוסיה
 שרשום מה שלפי כותב, שהוא ממה יוצא כך 20. מ"מ. 23.72 בן פרנקפורט מדת של לצאלל שווה אצבעשיעור
 צענטימעטער". י/י63 עסטרייך אמת 624/5, פרייסען אמת צענטימעטער. 569/10 היא פרנקפורט "אמת מככראצלו

 מ"מ ו/261 שכתב. מהצאלל 24 פי היא שכתב, פרנקפורט אמת שגם כפי ב-24, הנ"ל עסטרייך אמת אתכשנחלק

 140.13 - 8/י140 בערך הוא בוינה שהרגל כותב, 1791 ג' וינה. של הצאלל עבור המידות בספרי השיעור גםהוא

 עבור נותן זה ממנו. ה-12 החלק הוא וינה[ ]של ושהצאלל קוים[, ל-12 מחולק פריו של ]הצאלל פאריז, שלקוים
 כי דק, שלא אפשר "עללע". או "אמה" וינה של צאלל ל-24 קורא שהרשר"ה מה אבל b"b. 26.342 בערךהצאלל
 2 בהערה לקמן ועיין יותר, אלא צאלל 24 או רגלים 2 היתה לא בוינה האמה אחרים, מקומות בהרבה לנהוגבנגוד
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רלה פו-פזפרקים

 ורק עצבות באצבעות נמדדים הנפח שעורי התוי"ט בעל לדעת שכן עצבה, אצבעשיעור
 י2. לחומרא לאמה אצבע חצי להוסיף מחמירים דאורייתא ובדיניםבמקואות

 פ"זפרק

 הצל"ח קושית עלהויכוח
 המחמירים יש נסתיים. טרם היום שעד ויכוח, ועוררה היא, עצומה קושיא הצל"חקושית
 גם ויש י, והאמה האצבע שיעורי את להפחית שיש טוענים, אחרים הנפח. שיעורי אתלהכפיל
 מהסתירה2. מתעלמת כאילו שפסיקתם הצל"ח, כעל של תלמידיו מגדולי שהםכאלה,
 לשל מתאימים שלהם האורך שמדות בעוד הביצים, לשעורי מתאימים שלהםהנפחים
 שחיו החכמים בעיני הנפח, למדות האורך מידות בין שבסתירה התמיהה לגודל בטויהצל"ח.
 הביצים בשיעורי דיונו את המסכם החת"מ-סופרי. בדברי מוצאים אנו ואחריו, הצל"חבדור

 של כפתחו פתח יפתח מדעתנו רחבה שדעתו "ומי אלו: במלים האצבעות, ובשיעורוהנפחים
 יטול." הרבה ושכר יקרא ורופאאולם

 הצל"ח בעל לפיה תשובה-מאהבה, בעל טענת את החת"מ-סופר דוחה תשובהבאותה
 ממוצעות. היו לא ואצבעותיו אז-ם, מכל גבוה ומעלה משכמו היה והוא שיער, ידובאצבעות

 של חלה משעור שיוצא )כפי מ"מ 23 כ-4! של אצבע שכן תמוהה, תשובה-מאהבה בעלהנחת
 בעל האדם. בני רוב של אצבעותיהם שיעור הוא לכך, קרוב או וכך נדירה, אינה פינס(כ-2

 סימן הרא"ש של מקואות הלכות בתחילת דברי-חמודות 21. ס"מ. 80 בערך היתה שהיא כתבנו. שם הבא,לפרק
 ו'. ס"ק ר"א יו"ד כש"ך דבריו הובאו וילנא(, דפוס כצלומי נדה מסכת מאחרי פט: )דף מ"הקטן

 החזון- כעל לגאון כקונטרס-השיעורים באריכות מובאים באצבעות הממעטים ודברי בנפחים המרבים דברי .1
 קניבסקי לגר"י שיעורין-של-תורה ובספר ז"ל, נאה להגר"ח שיעור-מקוה ובספר שיעורי-תורה בספר זצ"ל,איש

 ,ושוב א' חלק בסוף בירורי-המדות, בספרו, סג"ל טוביה דב הגאון 2. ארוכים. לחיים יבדלמסטייפלא,
 לוט 5 זל לפי מעריך הוא הסלע את כפשר הרמכ"ם, שיעור לפי הנפח שיעורי את משער הוא ל"ז( סימן ב'בחלק
 ובסימן לרביעית, גרם 72.86 שנותן מה לדינר, גרם .4 1633 או לסלע גרם 16.653 דהיינו סלעים, לה' פראגשל
 וכתב מ"מ, 23 כ-4ן ביד-הרב-הרצוג(, נמצא עותק המקורית, בהוצאה שמדדתי )כפי ארכו קו, צייר שםל"א
 הקצרה שהאמה שם, כתוב שהרי שיעור-מקוה. כעל הרב שחשב כפי זה. בקו שבוש ואין האצבע, מידתשהוא
 לאחר כבוהמיה, גם החוקית היתה כבר שבימיו וינה, של הגדולה, כנגד קצרה לה שקורא ]נראה פיהםשל

 וד' אצבעות "ב"ה מחזקת פ"ו[ לפרק 3 הערה עיין 1765. כשנת בוהמיה על מדותיהם את כפושהאוסטריט
 קוים 263.3 מחזקת זו שאמה קורח(, )פ' דרישת-הזאב ספר בעל כתב וכבר בקירוב". הנ"ל מהאצבעותחמשיות
 ס"מ 59.40 דהיינו מ"מ[, 2.25583 של קוים ל-12 מחולק היה מ"מ, 27.07 שהחזיק הצרפתי, ]הצאללצרפתיים
 בסוף הודפס שזה הוצאות )יש ובהקדמה בקירוב. לאצבע. מ"מ 23.02 שנותן מה בוהמיה, שללאמה
 שהיא בעמים אמה "לערך היא תורה של שאמה ז"ל, גנצפריד שלמה ר' המחכר, כתב לקצור-שלחן-ערוךהספר(
 היא Vienne) תת-ערך Aune ערך 1840 ד' )לפי הווינאית האמה במדינתנו". הנהוגה ווינער אמה רבעישלשה
 שעורי- ספר הקצור-שלחן-ערוך,בשם כשיטת כתב 67( הערה קל"ו )עמוד שיעור-מקוה בעל ]והרב ס"מ7.92ך
 ל-58.44 יוצאת ממנה % שהיא הבוהמית. שהאמה כך ס"מ[, 58 לל הם הנ"ל ווינער אמה ש-~ל כ"ג, דףמצוות
 תת-ערך ]שם 1840 ד' המדות, מספרי מ"מ. לכ-22.65 רק המדות בירורי בעל של האצבע תצא זה לפיס"מ.

[Pragueהחוקית והאמה מ"מ,  790.7 - מורביה אמת מ"מ, 594 - בוהמיה אמת ערכים: 3 פראג עבור נותן 
 Prag, פראג, ערך , 1791 ג' לפי דרישת-הזאב. בשם שכתבנו למה מתאים זה מ"מ. 779.2 - אוסטריהשל

 של היחס כן ואם וינה, משל  76.227% היא בוהמית שאמה יוצא וינה. של ל-1879 שוות בוהמיה של אמות2465
 )כמו פאריזיים קוים 263.3 בוהמיה של האמה עבור נותן הנ"ל 1791 ג' בקירוב. רק הוא הקצוש"ע שכתב ל-34

- 409( ע' בסוף Wien )בערך וינה ועכור דרישת-הזאב(בעל  שו"ת 3. צ"מ. 79.969 דהיינו קים, 354.5 
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 תורה של ומשקלותמדותרלו

 של מכובדת מאוד רשימה להביא אפשר האצבע. שיעור את כך שחשב היחיד אינו גםהצל"ח
 לזה4, קרוב או מ"מ 24 - ל-23 האצבע את שחשבו הצל"ח, ואחרי לפני ישראל,גדולי

 דבריו )יובאו חות-יאיר בעל 12(, הערה )ראה איגר עקיבא רבי הש"ך7, הגר"א',ביניהם
 לפי האצבע את שחשבו להוכיח, שניתן כאלה, יש הראשונים מבין גם ועודיי. קט"ו(בפרק
 היא בינונית ש"פסיעה כותב, ובש"ךל( במ"א" להלכה דבריו )הובאו וייל מהר"י זה.שיעור
 בין מנעל ושיעור הרגל מצב[ ]צ"ל מצד מקום אחד מנעל מנעלי' ב' אורך כשיעור והיינואמה
 לרגל".רגל

 וראה הסדר. לפי הפוסקים דברי הובאו בשיעור-מקוה4. קכ"ז. תשובה או"ח חלק סופרחת"מ
 הטוענים מחברים גם הנ"ל בספרים מובאים אצבעות. שמדדו האחרונים בדברי לדון שהאריך ז', פרקשש"ת
 באמת הם כאלו אגודלין שהרי ולישבם, דבריהם לתרץ מנסה כשש"ת והרב ס"מ, 2 רק ומצאום אצבעותשמדדו
 אצבעות גם הוכחנו, שכבר כפי 3. הערה צ' פרק לקמן גם ראה לבינוניים. לחשבם אופן בשום אפשר ואינדירים,
 גם )מודפס ב"מעשה-רב"5. הרמב"ם. שכתב הרביעית משיעור גדולה שהיא רביעית נותנות מ"מ 20של
 הנהגות את והמתאר מוילנא, בער יששכר הרב הגר"א, תלמיד ידי על שנכתב אוצר-התפילות(, סדורבסוף

 זה חשבון לפי לחומרא לשער ויש קווארט. זיי"ן ונמצא חלה שעור לפניו "מדדנו : ק"ה( )בסימן מסופרהגר"א,
 שם ע"ד בסימן שכן הביצים, מחשבון שיוצא ממה כפלים כנראה הוא זה שיעור בפסח". וכזית רביעיתלענין
 הגר"א שכתב כפי ביצה, כ-4ל הוא כזית הרמב"ם ]לפי ביצה שליש שהוא דבר לכתחלה יאכל "לאכתוב:

 עוד להוסיף עליו חובה אכל ואם אחרונה. כרכה בספק שהוא ביצה.[ לל - התוס' ולפי תפ"ו, לאו"חבביאורו
 חלה שיעור ז"ל לפניו שנמדד מה לפי חז"ל שבדורות ביצה חצי שהוא דירן ביצה )ר"ל כביצה שיהא עדלאכול

 יו"ד המחיצה להגביה צריך "באר כתוב: שם ק' בסימן הספר. מתוך הוא גם - הממוסגר ק"ה(". סי'לקמן
 מדובר, אמה ובאיזו האמה אורך מה כאן מבואר לא מעקה". כרכת ולברך אמה שליש ושני אמה היינוטפחים

 י' "מחיצה : הגר"א מנהגי על שערי-רחמים מספר ז"ל נאה הגר"ח מביא ע"ו( )עמוד שיעור-מקוה בספרוואולם

 חבורו ]בתחילת מהרי"ץ דברי מובאים בשיעור-מקוה קל"ה כעמוד פוליש. אמה שלישי ושני אמה היינוטפחים
 וו' 12 ס"מ, 4.445 = וויערשקע ]1 וויערשקעס 12 הם פולניים צאהל ש-22 פ'[.שכתב לפרק 16 בהערההמתואר

 האצבע ותהיה ס"מ, ל-58.2 שוה כאלה, צאהל 24 בת פולנית. שאמה יוצא זה חשבון ולפי ס"מ[, 53.34=
 בתוקף ]תקכ"ה[ מ-1765 החוק לפי שהיתה הפולנית האמה על שונים דיווחים מובאים 1791 בג' מ"מ.כ-24.2
- )60.62 פריזיים קוים לל273 לבין פריזיים קוים 268% בין נעים אלו דיווחים פולין.בכל  לאמה ס"מ( 61.97 

 שתחום א'. סעיף שם. בשולחן-ערוך, שכתוב מה על א', ס"ק שצ"ז אורח-חיים מגן-אברהם 6.פולנית.
 מקום א' מנעל מנעלים, ב' אורך "היינו בינוניות: פסיעות לאלפים כ' בסעיף שהושוו אמות, אלפים הואשבת
 "ובתשובת : בס"ד ו' ס"ק ד"א סי' יו"ד ש"ך 7. ע"ה(". סי' )מהרי"ו לרגל רגל בין הוי ומנעל הרגל.מצב

 הרמב"ם בשם כתבתי רע"ב ר"ס וע"ל וע"ש אמה היינו בינוני מאדם מנעלים ב' דאורך כתב ע"ה סי'מהרי"ו
 השיעורים בכל האמור גודל רוחב ט' דין ס"ת מהל' פ"י הרמב"ם "כתב כתב: רע"ב בר"מ הוא". כמהאגודל
 בינוניות שעורו' שבע רחב ומצאנוהו בשיעורו דקדקנו וכבר הבינוני אצבע הוא כולה תורה שיעורי ובשארהאלו
 הזכיר שלכן נראה קע"ג". ס"ס ח"ב המבי"ס ומביאו ע"כ בריות שעורות שתי באורך והן בדוחק זו בצדזו

 בהם הנמדד שמקוה עד גדול, שיעור הוא השעורות ז' רוחב ששיעור מוכח, מדבריו כי המבי"ט, אתהש"ך
 השעורה שיעור את להקטין כרוצים ולא הרמב"ם, של הנפח משיעור היוצא מהמשקל בהרבה כבדברבוע,
 י"א, סי' )יו"ד שארית-יהודה בספר שכתוב כפי צידן, על שוכבות כשהן השעורות ז' את למדור שישולוזיר,

 בספר גם כתוב מלאדי הגרש"ז של זו וכדעה מלאדי, הגרש"ז אחיו, בשם ע"ח( צד בשיעור-מקוה דבריוהובאו
 ז"ל שידלוב, ניסן הרב דורו, בן דעת וכן הנודע-ביהודה, תלמיד סג"ל, טוביה רב של ל"א( )סימןבירורי-המדות
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רלז הצל"ח קושית על הויכוח / פזפרק

 גבוהות נעלים המספקים ממונים שני ידי על אספקה ממרכז המוזמנות הנעלים מדות - כ"דטבלה
 א' שספק מכך כנראה ]נובעים הספקים שני בין המידות בפיזור נכרים הפרשים אף על ומעלה. 18 מגיללגברים

- 43 המדות המקרים שבשני הרי בלתי-נפוצות[, מידות בעלי ללקוחות פחותדואג  הרגל ביותר. הנפוצות הן 42 
 המידה ]את נוספים. סנטימטרים בכמה - וה"מנעל" ס"מ, ל-27 25% בין זה לפי היא גרב( )עםהממוצעת
 כך על ההליכה. בעת הנעל בעור הבהן לחיצת למנוע הרגל ממידת יותר ס"מ 1 בכ-% עושים הנעל שלהפנימית

 מהרי"ו, בשם שהבאנו מה לפי הנעל[. של החיצונית למידה הפנימית המידה בין ההפרש את להוסיף עודיש
 עכור התוספת את בחשבון _nrsl לא אם גם ס"מ, 51 מ-4ל פחות לא האמה תהיה מנעלים, לשני שוהשהאמה
 היצרנים התקניות. המידות הן שכטבלה המידות : ]הערה הסוליה. ובליטת הנעל עובי ואת הנעל שבתוךהרווח
 של מבוגרים גברים נעלי מידות פיזור טבלאת לפי המידות אחוזי נמסרים האחרון בטור בהם[. מדייקים תמידלא
 לי, סיפר גם הוא מרקו. ישראל מר שלהם, הייצור מנהל ידי על לי שנמסרו כפי "נעלי-ירושלים", החרושתבית
 מאשר פחות אחת מידה היינו AIY2 היא הממוצעת שהמידה מקובל היה ושם כרומניה. למד מקצועושאת
כאן.

 מאה מכל נעלים זוגותמספר הרגלמידת הנעלשידת

 בית-חרושת לפילפי זו נעלשמידת הנהוגות המידותלפי
 ירושלים' 'נעליספק עבורהמיועדת )השיטהלנעלים

ב')במ"מ(הצרפתית(

3823-23%---
3923%-24~128-

4024%-2581212

4125-25%81218

42%25%-26 3561 23

4326%-27301625

4427-27%151212

4527%-28%2126

4628%-29-44

4729-29%-4-

48%29%-30 -4-
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 תורה של ומשקלותמדותרלח

 נעלים חלוקת על ממונים משני שקבלתי נעלים, מדות על נתונים מובאים כ"דבטבלה
 כן כמו מידה. לכל מזמינים הם נעלים זוגות מאה מתוך כמה מראה הטבלה מבוגרים.לגברים
 9. נעלים8, יצרן של הנעלים מידות פיזור נתוני שםמובאים

 מהרי"ו: כותב דבריובסוף
 והוא אותה ושיערתי מהארכובה למטה אצבעות ב' אלא אמה עומקו היה לא"...אבל
 מאמה". רביעי' ג'כנגד

 ס"מ. כ-26 הנעל. ללא אורכה, - הממוצעת שהרגל מראה הטבלה8. צ"ה(. )תשובה מהרנ"שבשו"ת
 בטבלה מובאים העולם, ברחבי גדילה הבדלי על צ"ח( לפרק 4 הערה בסוף לקמן )יתואר וסנר אוולט שלבספר

 כפולין ארצות: ב-3 מטה( מעלה, שנה )וחצי 18 בני בחורים של הרגלים אורך על נתונים הספר שבסוף12
 מחקרים על מכוססים הנתונים ס"מ. 26.3 - ובבולגריה ס"מ 26.0 - בלונדון ס"מ, 26.2 הוא הממוצעהאורך
 לא בפולין הרגל כף של הממוצע באורך )תשכ"ב-תש"ל(. למספרם -1970 1962 כשנים פורסמו אושנערכו
 18 בני בחורים עבור שם, 1 בטבלה המובא הממוצע שהגובה אף כפריים, איזורים לבין ורשה בין הבדלהיה

 הוא 18 לבני הנתון הממוצע הגובח לונדון עבור ס"מ. 165.2 רק - כפריים וכאזורים ס"מ, 174.4 הואבורשה
 מקריניק ברוך הרב הרגל. רוחב על גם נעיר זו בהזדמנות 9. 171.9. - )בולגריה( סופיה ועבור174.7,
 בין הגבול רוחב על פ"ה.( )שבת חז"ל דברי את אין(. והנה ד"ה ב' ענף ע"ה סי' )או"ח מנחת-ברוך בספרו,מביא
 המדידה, פי שעל כותב, הוא טפח". נמי גבול אף טפח רגל מה הירק כגן ברגלך "והשקית : כלאים לגביערוגות
 כ-28 הגדול פטר הצאר ע"י שהוגדר ארשין של ה-16 החלק הוא ]וויערשקע וויערשקעס כשני היא אדםרגל
 - דיום מדדתי. והנה ד"ה א' בענף שם מנחת-ברוך בעל לה שקורא כפי אנגליא", של "דיוח 28 או אנגליאינץ'
 = וויערשקעס ו-2 ס"מ, 4.445 הוויערשקע נמצא ס"מ, ל-71.12 הארשין שוה מטריות במידות אצבע.פירושו
 הערוגה[ את ולהשקות לעבור המוקצב בריות מדובר שהרי למדוד, צריך כך ]והרי עומד וכשהאדם ס"מ[.8.89
 על ולא הטפח, מגדילי על לא קושיא, מכך אין כי כותב הוא וויערשקעס. משני יותר יש ואז מתרחב,הכשר

 זה ריוח יודע ]אינני לערוגה הרגל בין ריוח גם לחשוב שיש שאפשר מפני קושיא, אין המגדילים עלהמקטינים.

 כתוב זה כעין ועל פרסה', רוחב 'כמלא ג' ג', כלאים במשנה, שכתוב ממה לדיק כוונתו )אולי שמיה דברמאן
 אמר ולא גודל קשר כמלא אמרי' למה ששאלת "ומה : 221 עמוד אלבק הוצאת ציצית, הלכות האשכול,בספר
 אבל בדוחק"(, ולא בריוח ויצא בו... שיכנס כדי גודל קשר מכדי רחב יותר שיהא דמלתא טעמא גודל.כקשר
 קוים שני בין המרחק את למדוד שצריך כך המסלול, עם ישר בקו לגמרי אינה כהילוכה הרגל הרי מקוםמכל

 לשיטתו שגם שכתב, מה ביותר[. הימנית בנקודה והשני ברגל, ביותר השמאלית בנקודה נוגע שהאחדמקבילים,
 אדם לרגל לו ש"אפשר מפני מכאן, להקשות אין ס"מ[ .8 149 דהיינו וויערשקעס, ל-6/י1 הטפח את]המקטינה
 הרגל, תידחק במה מובן לא שהרי להבין, זכיתי לא הרגל", שבצדדי הבשר מעט שנדחק אלא שם,לעמוד
 מה גם בדוחק. למדוד למה לי מובן לא גם כשעומדים. מתרחב שהבשר מז; את שיבטל לדחק לו די והריובכמה,
 בו איז ואגודל טפח ואפילו טפחים שני ביה דליכא כיון מטפח יותר מעט הוא הרגל אם אפילו "וכלא"ה :שכתב
 היה אילו דניחא להבין, זכיתי לא הוא", בעלמא אסמכתא קרא דהאי פשוט דהא טפח אלא חשיב לאמשו"ה
 הרי אבל בעלמא, אסמכתא שקרא לומר, מקום היה פרסה, רוחב כנגד שהוא בגמרא ואמרו טפח, במשנהכתוב

 המקרא ואם לטפח, שוה שזה לפרש, בשבת הבריתא והוצרכה פרסה, רוחב כמלא אלא טפח, כתוב לאבמשנה
 כתב דרכי-הוראה, וכספר מדויק? שאינו בשיעור התנא נקב כיצד בעלמא, אסמכתא אלא אינושהובא,
 ערוגה שיעור אמרי' פ"ה( )דף "ובשבת : המידה"( מ"קנה י"ס פרק )בסוף ז"ל, עליאסבערג יונתן הרבהמחבר,
 יותר מעט ומצאתי ומדדתיו טפח ברוחב פרסה ושיעור פרסה כשיעור גבול ושיעור מגכולי' חוץ ו'תוכה

 בר ברגליה דמנעלים כדאמרינן מנעלים עם זה שיעור הוי אולי ומסתפקנא סובא ותמוה אגודליןמשלשה
 וזו יותר" "מעט פעמים 3 ועוד ס"מ 7.5 רק לרגל יצא מ"מ, 25 היה מדד שבו שהאגודל נאמר, אם אףאינש...".

 )ואף מכך יותר רחבות עשר. מבן פחות המדידה( )בשעת כעת שהוא נ"י, הקטן בני של הרגלים וגם צרה,רגל
 דרכי- כעל מדד שאותו האדם של והצואר הראש שגם ותראה, צ'. לפרק 5 הערה לקמן ועין ס"מ(. מ-8יותר

 המתואר בחיבור דבריו )הובאו דה-וינצ'י ליאונרדו הצייר לפי לקומתו. ביחס קטנים מאד היוהוראה
 יחד, דבוקות כשהן היד אצבעות חמש לרוחב שווה ביותר הרחב במקום הרגל כף רוחב פ"כ(, לפרק 18בהערה

 חושב דירר אלכרכט הצייר האצבעות(. יתר ובתחתית האגודל בראש יוצאת )המדידה ויותר ס"מ כ-10כלומר
 הנובעת התוספת את אצלו כולל שזה ]דומני הרגל כף רוחב את הנ"ל( הערה )ראה שלו הפרופורציותבציורי

 מסתכם זה גם האדם. מגובה מ-16 אחד לחלק הרגלים[ כפות שתי בין לקו'המפריד כזוית דורכת הרגל שכףמכך
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 בכדי והאמות האצבעות שיעור להקטנת החזק המליץ ז"ל, שיעור-מקוה"ן בעל הרבגם
 לאצבע. מ.'מ 22 או לאמה ס"מ לכ-52.8 מגיע זה ששיעור מודה הביצים, לשיעורלקרבם

 זו מדה 'רגל'. לה שקראו ויש באירופה, מקובלת אורך מדת היתה )"שוך"( המנעלמדת
 של הממוצע למנעל שוה היה העיר של התקני המנעל שאם כך צאלל, 1 ל-2 מחולקתהיתה

 כותב, ח זצ"ל הירש רפאל שמשון רב הגאון תורה. של לאצבע שוה הצאלל יוצאמהרי"ו,
 בעקבות שזאת מניח ]אני תורה של לאצבע עירם של הצאלל את חשבו הקהילותשבכל

 שצפחות הרי כותב, שהוא מה לפי מהרי"ו[. מדברי היוצאת לאצבע, הצאלל ביןההשואה
 היה ביותר הקטן הצאלל לדבריו, קדום. מזמן עוד כך נהגו ובפרנקפורט-אם-מייןבפרוסיה

- ELLg] והאמה מ"מ, 23.72 הצאלל היה שם פפא"מ,של  המדות ]ובספרי ס"מ2י 56.9 
 23.25 דהיינו שלה, ה-24 החלק ולדעתי ס"מ 55.81 של אמה היתה שבפרסבורגמצאתי,
 אגרות-משה גם ראה - קפ"א( או"ח ת"ס )שו"ת לאצבע משוה שהח"ס הצאל הואמ"מ,
 הוא. אצבעו לפי האצבע מדת את המציא הצל"ח שלא הרי קל"ו[, תשובה א'חלק

 כשיעור האצבע שיעור את שחשב כך, על המורים דברים ישנם עצמו הרמב"ם כדבריגם
 אני הרי אחר, באופן ולפרשם בדבריו לפלפל שבקשו מהאחרונים שיש כיון אלאהצל"ח.
 על בהלכות-קדוש-החודש מדבריו נוספות ראיות להביא קכ"ו( ובפרק קי"ז )בפרק אי"העתיד

 מהוות לדעתי, ואשר נדונו טרם אשר הארץ. ככדור המעלה רוחב ועל מירושליםמרחקים
 מזה. יותר לא אם הצל"ח, שחשבו כפי האצבע שיעור את חשב שהרמב"ם לכך, גדולהראיה
 האצבעות הקטנת ידי על הצל"ח קושית את לתרץ שאפשר שחושבים אלו גם מזאת,יתרה
 מגדולי שיש להודות. חייבים רחבות, אצבעות על המורים ברמב"ם הדברים אתולתרץ

 אי האורך. לשיעורי מתאימים אינם שלהם הנפח ששעורי הצל"ח, של זמנו מלפניהפוסקים
 קיימת זו שסתירה הפוסקים, גדולי שלכל להאמין קשה זה. בדבר טעו שכולם להניחאפשר

 ארוכות להשאר האורך למידות המאפשרח: הצל"ח, לקושית תשובה היתה לאבדבריהם,
 קטנותיי. להשאר הנפח למדות מאפשרת זמןובאותו

 עזריאל הרב בשו"ת המדות על תשובתו הובאה 11. ס"ג. עמוד שיעור-מקוה 10. ס"מ. מ-0[ביותר
 איברא. סד"ה כ"ד תשובה משיב-דבר שו"ת גם ראה בפרנקפורט, המנהג על ר"י. סימן יו"דהילדסהיימר

 252.6 בפוזן האמה היתד ק' בשם 1791 ג' לפי לזה. קרובה אמד היתה איגר. עקיבא רבי של עירו בפגזן. גם12.

 )ערך 840[ בר' זאת ]לעומת לצולל מ"מ 23.73 נקבל ל-24. כשנחלקנה מ"מ. 569.60 דהיינו פריז. שלקוים
(Auneהודפס לממשלה איגר עקיבא רבי שכתב כמכתב מ"מ[. 594.4 סוזן של העתיקה האמה עבור נתון( 

 אינה עצמה התשובה ק"כ, עמוד בשיעור-מקוה דבריו הובאו ל"ט. סימן בא"י, מחדש שהודפסובתשובותיו,
 אצבעות 24 - יוסף ובית השו"ע לפי ]ששיעור[' שהמקוה וכותב, לצולל, האצבע את משוה הוא כעת.(,לפני
 ~ל24 א צולל 4!24 להיות צריך עצבות[ באצבעות YIX 73 אלל24 לל24 או שוחקות, באצבעות 72 כרום 24על

 כותב, הוא יו"ד מחלק כ"ו ובסימן בנו, איגר, שלמה ר' שו"ת ספר לאור יצא ועכשיו צולל. אלל73צולל
 שוה היא המידות ספרי )לפי ברלין באמת מקוה למדוד יש האמה, גודל מה יודעים שאיננושכיון

 ל-~
 צולל 25

 הדחק שבשעת אביו. בשם וכתב כברלין(, גם נהוג והיה ריינלנד של צולל נקרא שהיה מ"מ .26 כ-15 שלפרוסי
 היה שכך או להכשיר, רצה לא הדחק בשעת גם מכך כפחות אם יודע, ואינני ריינלנד. במידת למדודאפשר
 כן מרדכי לרב ר"א סי' כרכות-מים ונספר שהובא מה גם דאה . 13 מידתו. היתה שכך מקוה שהיהמעשה.
 אלא שאינו ומצאו למקוה המשקל שיעור לפי מים בירושלם ששקלו תקמ"ט(. - )שאלוניקי מיוחס רפאלהרב
 כאצבעות. המקוה ממדידת העולה מהשיעורחצי
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רמ

 פ"חפרק
 והאצבע האמה באורך ראשוניםמחלוקת

 שגובה הסוברים התוספות, בעלי לשיטת האמה, אורך י מנחת-ברוך ספר בעללדעת
 הסוברים והרמב"ן, הרשב"ם לדעת שהיא מכסי קצרה אמות, ג' הוא כתפיו עד הבינוניהאדם
 )כולל בינוני ארם שגובה כותב, הוא אמות. ג' הוא קדקדו עד מכף-רגלו הבינוני האדםשגובה
 השוה רוסית, מדת-אורך היא הוויערשקע ס"מ. ]173.355 וויערשקעס 39 הוא וראשו(צוארו

 הכתפים עד הבינוני האדם שאורך בעוד הרוסי[, מהארשין ה-16 החלק והיא ס"מ,ל-4.445
 המקצרים שלפי יוצא, כך ס"מ(. )146.685 וויערשקעס מ-33 יותר אינו והצואר הראשללא

 - הביצה שיעור b"b, כ-20.3729 האצבע ס"מ, כ-48.895 שיעורה יהיה האמהבאורך
 לתרץ רוצה הוא כך ליטר. 2.630 - חלה ושיעור סמ"ק, 91.32 - הרביעית סמ"ק,60.88
 המנחת-ברוך בימי מעט. פחות פולניים קווארט 3 שוה חלה ששיעור הש"ך, שכתב מה אתגם
 ליטר. ל-2.766 מגיעים כאלה קווארט ו-3 מעוקבים, סנטימטר כ-922 הפולני הקווארטהיה
 אבל מנחת-ברוך, בעל שחשב כפי סמ"ק, ל-922 שוה הש"ך בימי הקווארט היה אילו זאתכל
 לל2 אלא אינו והט"ז הש"ך בימי שהיה הפולני הקווארט באחרונים, המובאים היחסיםלפי
 הש"ך לדעת חלה ושיעור סמ"ק2, כ-667 דהיינו פראג, של פינט שליש או מעהרין שלזיידל
 בעל ידי על גם בביצים שנמדד כפי בלבד, ליטר כ-2 הוא יש-נוחלין, הגהות וכעלוהט"ז

 את להפחית צריך זה לשיעור להגיע בכדי סמ"ק. כ-46% - שלהם והביצה יו"ט,התוספות
 לדוכתה. הצל"ח קושית והדרה ס"מ, 44.6 רק לאמה שנותן מה מ"מ, ל-18.6האצבע

 לתנ"ך ההקדמה בעל לפניו, שנה כ-250 הלך, מנחת-ברוך בעל הלך שבהבדרך
 הוא ההקדמה של והמשקלות המדות בחלק תל"חי. משנת ויניציאה דפוסמקראות-גדולות

 שכתב למה בהתאם השונים הנפחים משקל את וכן והמשקלות המדות יחסי אתמביא
 משקל ואת ויניציאה, של המשקל מגרעיני ל-64 חושב הוא הרמב"ם של הדרהם אתהרמב"ם.
 הוניציאני הגרעין המשניות4. בפירוש הרמב"ם שכתב כפי דרהם, לכ"ז - מים הלוגרביעית

 - מים הרביעית גרם, 3.3148 - לדעתו שהדרהם כך גרמי, כ-0.051794 משקלו-
 לאצבעות הביצים את להשורת בכדי גרם. 59% - והביצה גרם, 358 - הלוג גרם,89.500
 דבריו: ואלו האמה, את מקטין הואולאמות

 על אמה מקוה שיעור וכן הנ"ל מהמדות האצבערת עם הביצים שיעור יחדו"לצרק
 בת אמה כי לומר צריך חז"ל, שקבלו כמו סאה ארבעים המחזיק אמות שלש ברוםאמה
 נמדד המקוה אמנם בקירוב מויניציאה צמר של אמה רביעי שלשה גודלה טפחיםששה

 גם מקובלת האמה באורך ראשונים מחלוקת על המנחת-כרוך דעת ע"ה. סימן או"ח חלק מקריניק, ברוך לרב .1
 ז' סימנים ו', שער שיעורי-תורה, גם ראה ד'. סימן שיעורין-של-תורה )ראה האחרונים מהמחברים הרבהעל

 שיעור על פ"ו לפרק 3 הערה ראה 2, הרמב"ם. את ליישב ואיך לפסוק מי כדעת הם הדיונים ועיקרוהלאה(,
 גם דבריו הוזכרו 3.יש-נוחלין. הגהות ובעל יו"ט התוס' הט"ז, דברי הובאו ושם והקווארט, הזיידלהפינט,
 ה'תקי"ז(, עד ה'תל"ט כאיטליה. חי - לאמפרונטי יצחק )לרב ובפחד-יצחק ר"א, סימן יורה-דעה הד"טבעקרי
 יש גרם( )358 ויניציאה שלבליטרא שכן ליטרא, בדיוק ללוג יוצא זה תשכון שלפי מענין, 4. מקוה.ערך
 4 קאראטו וככל קאראטי, 144 אחת בכל אונקיות, ל-12 מחולקת הליטרא שכן ויניציאניס, גרעינים 6912בדיוק

 מה גם וראה בפרקיי, לקמן דבריו יובאו לליטרא, לוג משוה עוכלא, ד"ה א' כ"ט בעירוכין רש"י,גרעינים.
 "ליטרין סד"ה עד והלאה זאת" "כל מד"ה הפרק באמצע ס"א ופרק ט' פרק ראה 5. קי"ד. בפרקשכתבנו
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רמא פחפרק

 הראש כלי אמות שלש אדם של גופו ז"ל מאמרם וידוייק לחומרא שוחקות"באמות
 י"א("7. חגיגה ל"א יומא ק"ט פסחים מ"ח דף )עירובין התוספות בעלי שהכריחוכמו

 דהיינו פאריזיים, קוים ל-3032/5 שוה ויניציאה של אמת-הצמר היתה 1791 ג'לפי
 כי 3(. הערה )ראה כתוב בפחד-יצחק ס"מ. 51.3315 הם ממנה רבעים שלשה ס"מ.68.442
 ששה בת "שהאמה כך, ה"בקירוב" את לפרש צריך הביצה למשקל האורך את להתאיםבכדי
 לדבר סימן באמה, מג"ד א' כמו מויניציאה צמר של אמה רביעי משלשה פחותה היאטפחים
 בכחותתא כביעתא מלתא ופשיטא רז"ל... דברי יחדיו וקמו צדקו ובכן מכ"ד אחד חלהשעור
 וככר משלנו... יותר גדולות בביצים שיערו רז"ל דלמא ולומר לחלוק מקום דין לבעלשאין
 של מקומו שהיה מצרים תרנגולת שביצי הראיה פי ועל צדק וענוה אמת דבר על הוגדהוגד

 יותר הם חז"ל ששיערו שהביצים הזה הדבר היה אמת ואם משלנו קטנות יותר הם ז"לרמב"ם
 ללמדנו ישנים גם חדשים אחרונים גם ראשונים הפוסקים מינה שתקי הוו לא משלנוגדולות

 להדפיס מניחים היו לא יע"א 8 ואמשטרדם ויניציאה הישיבות שתי וחכמי העיקרי החידושזה
 שהזהירו כמו הזה הדבר על אותנו שיזהירו מבלי הנ"ל מקוה מי כמות ושיעור המדותלוח
 המשקל...".בדבר

 68.442 בת הוניציאנית מאמת-הצמר מ-24 האחד החלק את ס"מ מ-51.33לכשנוריד
 מאד קרוב ס"מ, 48.48 - טפחים ששה בת האמה עבור נקבל בפחד-יצחק, שכתוב כפיס"מ,

 כך גם מקום, מכל סמ"ק. 1!89 של רביעית לקבל בכדי הנדרשים לאמה ס"מל-48.567
 של השעורה שגרעיני ההקדמה, בעל שסבור מה לפי רק הרביעית למשקל האצבעותיתאימו

 שאינו הראינו וכבר גרם(, )כ-0.518 הויניציאני לגרעין שוים מהם, 64 הוא שהדרהםהרמב"ם,
 כ-4.25 שוקל והרמב"ם הגאונים לדעת הדינר שהוכחנו, מה כפי מזה. פחות הרבה אלאכן,
 לרביעית דרהם 27 לפי גם גרם. כ-25/6 דהיינו מזה, שליש 2 - הרמב"ם של והדרהםגרם,
 51 - והביצה סמ"ק, 76 5ל רק הרביעית תהיה המשניות, בפירוש הרמב"ם שכתב כפימים,

 חשבונו שלפי מנחת-ברוך, בעל וגם בינונית, שהיא לומר קשה - מזו גדולה ביצהסמ"ק.
 את מצא שכך מפני ולא הקושיא, את לתרץ בכדי רק כך מחשב סמ"ק, לכ-60.9 הביצהמגיעה
 כותב: הוא שהרי הבינונית,הביצה

 עשר שלשה או עשר ושנים בינוניות. שהן עליהן לומר שאפשר ביצים כמה"דאיכא
 - הנ"ל שהביצים כך סמ"ק, כ-123 הוא ]קרוטשעק קרוטשקעס חמשה מחזיקיןמהן
נפחם

 כ-~
51 -  קרוטשקעס ששה מחזיקין מהן עשר ששלשה נמי ואיכא סמ"ק[. 47.3 

 מעט. קרוטשעק מחצי פחותה היא אחת רביצה נמצא לביצה[. סמ"ק כ-56.8]היינו
 ]= קרוטשעק" כחצי אלא מחזקת אינה גדולה היותרוהביצה

 כ-~
 סמ"ק[. 61

 הביצים את קצת מגדילה שהיא דהיינו פשרה, מעין על המבוססת זו. שגישה פי עלאף
 ששיעור הפוסקים כל את ולא הרמב"ם את לא מתרצת אינה האצבעות, את קצתומקטינה
 דעת את להסביר בה ויש יתכן כן, פי על אף - הרמכ"ם משל קטן או שוה לדעתם,הביצים,
 רש"י דברי את מביאי שליט"א. שש"ת, בעל הרב חלקם. את או הצרפתייםרבותינו

 למעלה שכתבנו מה ]ולפי דינרים 100 היא הליטרא לליטרא. הלוג את המשוהבעירובין0י,

 אצבע. בחצי )עצבה( רגילה אמה על עודפת שוחקת אמה ר"א. יו"ד בית-יוסף6. אלו".גסות
 חבור המכיל תמ"ז, - אמסטרדם סדר-כרנות, לסדור הכונה8. כמקור. מופיעים העגולים הסוגרים7.

 ממנו איטלקי תרגום כירושלים. יד-הרג:-מיימון בספרית נמצא זה מסדור עותק השיעורים. עניני עלבפורטוגזית
 עוכלא. ד"ה כ"ט עירובין . 10 י"ב. אות ב' סימן שש"ת 9. שהבאנו. הדברים אחר בפחד-יצחקמופיע
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 תורה של ומשקלותמדותרמב

 של והדינרים גדול[. הבדל בזה אין אבל דינרים, 96 של לליטרא כאן שכונתו נראה, ע"גבפרק
 רש"י לדעת שהלוג כך והרמב"ם. הגאונים דעת לפי הדינר ששוקל ממה 6/י משקלם -רש"י

 כ-לל17 לעומת דינר' ל-6/י20 והרביעית הרמב"ם, של מהדינרים ל-83% שוהבעירובין
 בכמעט גדול רש"י לדעת הביצה שיעור משקל יוצא זה חשבון שלפי כך הרמב"ם,לדעת
 זה חשבון לפי הביצה יוצאת מעוקבים מסנטימטרים הרמב"ם. לדעת משיעורו מלגוחומש
 מ-33 לכתפים עד הבינוני האדם מגובה קצת נפחית שאם כך ל-88.54, והרביעיתלכ-59

 א145.1 על הנ"ל הגובה את ונעמיד מנחת-ברוך, בעל לו שמיחס ס"מ( )146.7הוויערשקעס

 מה מ"מ, .20 כ-16 של ואצבע ס"מ כ-48.4 של אמה תתקבל אמות, לשלש זה את ונשוהס"מ,
 סמ"ק. 88.5 של לרביעיתשמתאים
 אף שבלוג, המים או היין למשקל היא לליטרא הלוג את בהשוותו רש"י כונת אם זאתכל
 שהסקסטריאו יי, שלטי-הגבורים בעל שכתב מה לפי ביין. או במים ולא בירק מדוברששם
 הלח, כמידות זה, שאחר ובטור אונקיות[, 24 ]דהיינו ליטרין שני משקל היבש מןמכילה
 המאכלים משקל את חשבו שהקדמונים נראה יין, אונקיות עשרים מכילה שהסקסטריאוכתב,

 שיוצא הרמב"ם(, )מדינרי הדינר ש-ול83 כך היין. ממשקל 1.2 לפי כללי, באופןהמוצקים,
 כמעט זהה יין, לרביעית דינר ל-17.36 או יין ללוג דינר 69 לכ-לל יוצא ירק, ללוג רש"ימדברי
 המים. מן או היין מן רביעית משקל עבור הרמב"ם שכתב בקירוב. דינר 17% עםלחלוטין

 אליהו רבנו שכתב ממה גם נראה מוצקים, ממאכלים משקל שיעור הוא זהששיעור
 ל"ת בפרק כתבנו כבר אסטרלינש. 40 - הביצה משקל את ומצא ששקלמלונדרש,

 וחצי משנים א' חלק או הגאונים, של הדינר של השלישי החלק הוא שלושהאסטרלינש
 שהם ביצים, ו-6 רש"י, של מהדינרים ל-16 שוים אסטרלינש ש-40 כך רש"י, לדעתמהדינר
 כמו דינר 96 של היא כאן שליטרא ונראה רש"י, של מהדינרים דינר 96 שוקלים הלוג,שיעור
 מכוון ורגמ"ה רש"י שיעור יהיה וא"כ בהדיא, רגמ"ה כך כתב ששם שבחולין2י, ירקהליטרא

 אליהו. רבנו שיעורעם
 לדעת משיעורה בכחומש גדול רש"י לדעת הביצה ששיעור נאמר אם גם מקום.מכל
 בזה ונתרץ הכתפיים, עד אדם מגובה שליש היא רש"י לדעת האמה ששיעור ונאמר,הרמכ"ם,
 עוד ולא עומדת, בעינה ודעימיה הרמב"ם על הקושיא עדיין הצל"ח. קושית את רש"ילדעת
 והוא התוספות, כדעת סובר שאינו בעליל נראה המשניות בפירוש הרמב"ם שמדבריאלא
 הוא תמידי למסכת בפירושו שהרי אמות. לשלש וראשו, צוארו כולל האדם, גובה אתחושב
 :כותב

 כגובה שהיא נמצא טפח עשר שמונה המנורה שגובה דמנחות בשלישי בארנו"וכבר
 הנרות את להתקין ירכל כך ואחר הארץ מעל להתרומם צריך ולפיכך בשוההאדם

ולהדליקן".
 והן האצבעות מדת כדבר כצל"ח הסוברים הראשונים בדעת הן נדון דברינוכהמשך

 האצבע. את המקטינים הראשוניםבדעת

 ממנטובה, הרופא אברהם ר' . 11 ע"ה[. לפרק 2 הערה סוף גם ]ראה ירק וליטרא תבלין בעוכלא כאןמדובר

 רופאים מדברי כנראה לקוחים אלו דבריו ע"ב. בפרק שע"כ, משנת המשכן( מלאכת )עלבשלטי-הגבורים
 יוסף הרב מהדורת )מתוך ג' פרק סוף תמיד, 13. ע"ג. פרק בתחילת לעיל הדברים הובאו 12.קדמונים.
 א"ב. בפרק הזה פירוש-המשנה על שכתבנו מה ועיין תשכ"ז(. - ירושלים קוק, הרב מוסד הוצאתקאפח,
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רמג

 הצל"ח לקושיתתירוצים

 פ"טפרק

 עגולות מדותא.
 על אצבעים הרביעית, את משערים שבו שהכלי הנחה על מבוססת הצל"חקושית
 ל-10.8 הרביעית יוצאת ואז מלבנית, תיבה בצורת הוא וחומש וחצי אצבעים עלאצבעים
 31 1.04 רביעיות( 28.8 = עומר ):= חלה לשיעור יצא חשבון אותו לפי מעוקבות.אצבעות
 האצבעות שיעור אל בהתייחסו חלה, בהלכות הלבושים בעל זאת, לעומת מעוקבות.אצבעות
 י. מרובעות" או מעוגלות לומר רוצה אם המדות באלו עיון ש"צריך כותב, הרמב"ם,שכתב
 שם אשר תנ"ו", סימן החור בלבוש נתבאר כאשר המדה לשער יותר ש"טוב כותב, הואלפיכך
 הסוברים שלדעת יכריעו שביצים לומר, שרצונו לי2, נראה בביצים. לשער שישמבואר

 חצי- צורת דהיינו לאליפסוידה, הכוונה אם עגולות. המדות - שכתבנו כפי גדולהשהאצבע
 אותם שכל לומר, צריך זה לפי והגרעינימ3, הביצים התגמדות בעית את פתרנוביצה,

 דינר, כ-17% הרביעית משקל את נותנים זאת ובכל גדולה, שהאצבע הסובריםהפוסקים
 על המיוחסת שהצורה לסבור גם חייבים אלה ביצה4. חצי בצורת עגולות שהמדותסוברים
 חולקים יש אלא הכל, דעת אינה בת, 2000 המכיל שלמה, של לים בעירובין' האוקימתאידי
 שליש8 מחזיק "שהגודש כותב: רש"יל אכן חצי-כדור. שצורתו כיוסיפון", וסוברים כךעל

 מרובע", מכשהוא יותר מחזיק עגול דכשהוא ביניהן יש הבדל "דודאי : וסיים שכ"ד. סימן ריש עט"ז לבוש .1
 ידוע שנפחו שכלי שכוונתו או עגול, מכשהוא יותר מחזיק מרובע דכשהוא ולומר, הגירסה את להפוךוצריך
 מקואות, בהלכות כותב הוא כאן, כותב שהוא למה כנגוד מרובע. מכשהוא עגול כשהוא אצבעות יותרמחזיק
 חומרת בגלל אולי בעיגול. ולא במרובע הוא אמות. ג' כרום אמה על אמה במקוה, האמור שהשיעור ר"א.סימן
 סוף ועד מכאן 2. לבטלה. בברכה לקולא מביאה חומרא חלה שלגבי בעוד מחמיר, הוא שבמקוהכרת
 עמודים על משתרע )המאמר תשל"ז שבט בתורה-ומדע, שכתבתי ממה כלבד קלים בשנויים העתקתיהפרק

 הקוטר, מדת את מסמנת 0 הלטינית האות "וס)"/זו( הוא הכדור או האליפסוידיה נפח 3. ח'. סימן -18(1
 בחז"ל להיקפו. העיגול קוטר בין היחס את מסמלת היוונית-ו האות h=YzD. כדור: של במקרה הגובה. אתן

 של היתה ד"ה א' פרק לעירובין בפירוש-המשנה הרמב"ם בכך )דנים ,ך = 3 של בקירוב כלל בדרךמסתפקים
 חצי יחס שם(. 29 והערה מהרי"ץ", כתב "עוד ד"ה פ' בפרק שכתבנו מה גם ראה קס"ה. א', חלקק"גוהתשב"ץ

 המדויק =,7 .3 14 59265[ לפי חצי. בדיוק זה, לפי הוא, מימדים באותם מרובעת לתיבה הכדור חצי אוהביצה
 מרובעת. תיבה לנפח הנפח יחס מכחידת שות-ערך אחרת צורה כל או 4. 52.35988% יוצאיותר,
 ומרובע העליונות, אמותיו בשתי רק עגול היה בגובה, וחמש ברוחב אמות י' שהיה שהים, דהיינו י"ר. דף5.

 אינה זו שיטה ה'. אות ג' סימן י"ח ספר קדמוניות 6. מעוקבות. אמות 450 - הכל סך התחתונות.בשלש
 השוה, האטית לקסתא שוה שהלוג ד', ד' וט' ט'; ב' ח' ד'; ט' ג' ג'; ח' ג' שם מדבריו שיוצא למהמתאימה
 יוצא הלוג לפיהם ו', ו' י"ח, שם מדבריו שיוצא למה מתאימה היא אבל סמ"ק, לכ-570 החוקרים,לדברי

 את ששאב מעתיק, ידי על כהסבר הוכנסו הבלחי-מתאימות שהמדות יתכן קסתא(. )=לל אטיתלכקוטילה
 נמשך כך המתרגם קסתאות. 2ך שהיא "מטראתא", בת, שתרגם ה', ד' ב' לדברי-הימים היווני מהתרגוםהמידע
 ואם סגלגלות. הן גם שהמדות בדעה להחזיק חייב יוסיפון מ"מ. כ-23.6 והאצבע מרובעות שהמדות הדיעהאחר

 חצי-כדור, בצורת לדבריו היה הים שהרי מ"מ, 23.6 כסביבות ההלכתית האצבע תהיה אז גםהלוג=קוטילה,
 מתנת נמדדה ]בו הכור לפיהם ב', ט' ט"ו בספר דבריו גדושות. 3000 או הלכתיות, בת אלפיים החזיקוהוא

 לאף מתאימים אינם אטיים, קסטאות[ ל-96 השוה יבש ]מידת מדימנים עשרה מכיל הורדוס[ שלהתבואה
 שהן ד"ה א', ל"ה שבת 7. ההלכתיות. מהמדות שונה היה שאולי מסחרי, בנפח מדובר שם אבלשיטה,
 מלגו, חצי שהם הגודש, + מהכלי כלומר, מלבר. 8. א'. משנה ט"ו, פרק כלים בתוי"ט גם הובאכוריים.
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 תורה של ומשקלותמדות-רמך

 את אילץ עגולים". והם רוחבן כחצי גובהן שלמה שעשה כים עשויין שהיו שלהםבכלים

 אם רק ישרה. זוית שקדקדו מחודד מהווה שהגודש בתשב"ץ9, שהובא מה כך, לפרשרש"י
 שהחכמים לומר, צריך זה לפי מלבר. שליש או מהים, חצי הגודש יהיה כדור חצי היההים

 בדבר הקודמת האוקימתא על חולקים ביבשם, 3000 שהם בלח. 2000 היה שהיםהמתרצים
 . ' י היםצורת

 מבקש ת"ק לתנא-קמא. יוסי רבי בין בתוספתא2ן המחלוקת היא המדות וצורתיתכן
 בעוד מעוקבותי. אמות ג' שהיה מהשלחן, שיעור-מקוה של הסאה ארבעים מדת אתלהוכיח

 אמות 10 של בקוטר עגולן, שהיה שלמה, שעשה מהים המדה את להוכיח מבקש יוסירבי
 רבי של מאמתו בכחומש או בכרבע קטנה ת"ק של שאמתו נאמר, אם בלח. בת 2000והכיל
 משל ככפלים ת"ק של הנפח מדות תהיינה אחרת שוים'ן. כמעט או שוים הנפחים יהיויוסי,

 לביצים הממוצע בקביעת רבה חשיבות שתיחס בצורה ביצים למדוד יצטרך וח"ק יוסי,רבי
 דברה שבהם מהביצים חצי רק הן המצויות שהביצים לומר יהיה ואפשר מאוד, נדירבגודל
 הבינונית:"י הביצה קביעת בענין הבאה למחלוקת קשור זה אוליתורה.

 גדולה מביא אומר יהודה רבי בינונית אלא קטנה ולא גדולה לא שאמרו"כביצה
 מי וכי יוסי רבי אמר המים. את וחולק המים לתוך ונותן שבקטנות וקטנהשבגדולות
 רואה"7י. של דעתו לפי הכל אלא קטנה ואיזוהי גדולה איזוהימודיעני

 ב"מ כלים בתוספתא יוסי רבי וכן ב'. י"ר עירובין . 10 קע"ב. א', חלק תשב"ץ9. בלבד. מהכליכלומר
 כאחרונה, יפסוק כדרכו, שהרמב"ם, לצפות, נוכל לשונות. שני כעין בכך נראה אם . 11 א'. הלכה ה',פרק

 אחרת. יוסי רכי את מפרש הגר"א א'. הלכה ה' פרק ב"מ כלים 12. כראשונה. לפסוק יוכלו התוספותובעלי
 מנוגד שפירושו כותב, עצמו הרש"ש א'. ט"ו פרק כלים למשנת הרש"ש פירוש לפי רק משמעות ישלפירושו
 גרסתנו על מבוססת קושיתו לרמב"ם. קשה שמשם א'. ל"ר בשכת הכתוב על מבססו והוא הרמב"ם,לדברי
 לרמב"ם. מתאימה הרש"ש, בימי רק לראשונה שהודפסה חננאל. רבנו גירסת זאת, לעומת שם.בגמרא

 לומר, אין מקרא. של כפשוטו . 14 הוה". פרקים של מקדש של "שלחן : ק"ט בפסחים דחויים ת"ק דברי13.
 שהרי מכך. המתבקשת גדולה לסאה ראיה מביא והוא בעירובין, לצורתו זהה יוסי רבי של לדעתו היםשצורת
 היא הראיה כרחך ועל ממנו, ראיה להביא שאפשר ראשון, מושכל ואיננה לתרץ, נועדה הצורהבעירובין
 בתשב"ץ שכתוב מה גם וראה ת"ק. בדעת המחזיק את לתרץ נועד בעירובין הגמרא ותירוץ מקרא. שלמפשוטו

 עשר שכתוב ז"ל 'כתבת בד"ה דבריו בתוך שם כתב וכן שלמה', של ים כי כתבת 'עוד ד"ה קס"ה סימןח"א
 מהים הנלמדות נפח מדות . 15 האכרח". מפני חז"ל של פירושן אלא למרובעות זכר במקרא "ואין :באמה'

 30 הוא הנתון ההקף שהרי בקירוב. רק נאמרו בתנ"ך הים ומדות מאחר המדה דיוק לגבי חופש קצתמאפשרות

 ממה חצי הנפחים יהיו אמות, 9.5076 שקטרו כדור חצי היה שהים נניח אם אמות. עשר של לקוטראמה
 בעירובין לחבריו עצמו יוסי רבי בין מחלוקת יש הדיוק לגבי י"ד. בעירוכין האמורות ובמדות בצורהשיתקבל

 נאמר אם חבריו. משל כ-5% גדולים יוסי רבי נפחי ועוד(, חמשה ד"ה א' ט"ו )שכת רש"י לפי וב'. א' פ"נדף

 אמות כ-435.4 תהיה הים ותכולת אמות, 9.549 הקוטר יהיה המדויק, הוא אמות. 30 של האמור,שההקף
 סאה ו-40 המדויק הוא בת 2000 ששיעור נאמר. אם כדוריות. אמות 3 בנות מקואות .145 כ-13 שהםכדוריות,

 אמות 450 שהן כאלו, סאה 40 של מקואות 150 המכיל החצי-כדורי, הים קוטר יהיה כדוריות, אמות 3הם
 באותן יהיה, המדויק. הוא אמות 10 של הקוטר אם אמות. 30.3317 - וההקף אמות, 9.65489 -כדוריות
 אמות 3 של מקואות 166% שהן כדוריות, אמות 500 - והתכולה אמה, 31.1415927 - ההקףהנחות,
 מוכיח שיעורין-של-תורה בעל שהרב הראשונים. בין גם 17. ו': משנה י"ז פרק כלים 16.כדוריות.
 ד"ה ק"ט. פסחים )מאירי, מרובעות שהמדות במפורש האומרים יש מ"מ. מ-23 פחות לא שהאצבעמדבריהם

 מרובע והוא המחברים גדולי שהתקינוהו כלי הוא שבתכונות "והנאה : הראשון לציור מעל שורות כמהרביעית.
 או בדינרים משקל נוקבים אינם אלה ראשונים מקוה(. לגבי קס"ו סימן א' חלק תשכ"ץ וכו', אצבעות"שבע

 גדולות שיש כיון אמינה, אינה בהן שמדידה כותבים. אלה ראשונים - הביצים לגבי הנפחים. עבורבגרעינים
 בקטע השני החלק חמץ, מאמר יבין-שמועה, בספרו, גם כתב וכן ל"ג סימן ח"ג תשב"ץ שם, )מאירי קטנותויש

 כ- רק נפחם - מקומו של שהביצים משתמע, אף ל"ו( סימן ג' )חלק מהתשב"ץ העסה(. שיעור ולעניןהמתחיל
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רמה עגולות פט/מדותפרק

 שכן עיגול, לתאר אצבעים" על ו"אצבעים אמה" על "אמה במונח השמוש בעיניך יקשהאל
 עגולות אצבעות מיחסים אף התוספותי המודדה. אדא בר רבא בדברי דומה שמושמצינו

 ושליש. וחצי אצבע ברום אצבעים על אצבעים - הרביעית לפיהם ולקליר,לירושלמי
 לבבלי הירושלמי את להתאים מנסים מרובעות, במדות מדבר הבבלי שלדעתםהתוספות,
 ההנחה ידי על להתאימם יוכלו וסיעתו הרמכ"ם מאוד. דחוקים נראים שלכאורהבתירוצים
 עמוד בצורת מדבר הירושלמי בעוד ביצה, חצי שצורתו לגביע הדומה בכוס מדברשהבבלי
 שתי הנגדיות הצלעות בין שהמרחק )מתומן(, צלעות שמונה בעל עמוד טוב, יותר או,עגול

 דמוריסא 20 קסתא "כמין היה הלוג לפיו הבבלי, בין הלוג צורת בתיאור והשנוי יתכןאצבעות.

5
%
ם

"ן בית-המקדשצורת1  במשניות שמודפסכפי4ן
יכיז-ובועזןן

 קדשים. סדרבסוףנ!

4*-ץ - אמות 100   

 צ"ע מאידך וכו'. שבגדולות גדולה לוקח שאומר, כמי פוסק כנראה הוא ל"ג ובסימן הרמב"ם, משל%
 של שהביצים שיעור-מקוה לגבי כתב ל"ג שבסימן אף בכינים, חלה שיעור משער הוא ל"ו שכסימןבתשב"ץ,
 לפני הקטע, בסוף )שם יבין-שמועה בספרו. משער הוא הרביעית שיעור את באצבעות. לשער ויש קטנות,מקומו
 בין התאמה אי על מעיר ואינו הרמב"ם, משקל לפי היין(, שיעור ד"ה השלישי בחלק שם וכן הפסח, מדתד"ה
 שבתחילת ובהערה ק"א לפרק 9 כהערה לקמן המובאים הרשב"ץ דברי את גם ראה הרמב"ם. משקל לביןמדתו
 זאב ר' אלה מקומות על לי העירו ר"י. אלא ד"ה א' ח'. סוכה רש"י גם ראה ב'. נ"ו, עירובין . 18 צ'.פרק

 אצבעות ב' הנקב ברוחב שיהא "עד : ר"א סי' או"ח בטור גם מובא דומה לשון הי"ו. לוי יהודה וד"רגרינג'ווד
 א' ק"ט פסחים 19. עגול". אפי' אלא אצבעות כ' על אצבעות ב' מרובע שיהא צריך ואין אצבעות ב'על

 ד"ה ב' עמוד )שם התוספות בעל סוגיא. באותה ג"כ הירושלמי צ"ג(. בפרק יבואר התוס' )חשבון רביעיתד"ה
 את המזהים יש 20. לביצים. מתאימות במרובע מדותיו ולכן האמה, מקטיני עם נמנה אמות( ג'ברום

 קדמונים. סופרים אצל נפחים להשוואת סטנדרד ששמשה היוונית הקסתא עם בצפורי" דהוה דמוריסא"הקסתא
 פרק כלים )אליהו-רבא הגר"א שלפי )מוסף-הערוי-(, לגין של מילולי תרגום היא ביוונית קסתא הכרח. בכךאין
 )כלי-החרס-כספרות- כרנד לפי החבית. מן בהם למלא משמשים הכוסות( ובית הלגין בית : כ' משגהט"ז

 "מלי כ"ד( ל' )שמות הין מתרגם ת"י גדולים. או קטנים להיות יכולים הם כדוריים. או חדים שוליהםהתלמוד(
 )כראשית לגינתא או לגין - כד גם ת"י מתרגם כך "קיסט". - בערבית ורס"ג לוגין". תריסר דסכומיהקסטא
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 תורה של ומשקלותמדותרמו

 הצורה על רומז דציפורין", דמוריסא עתיקתא כ"תומנתא בירושלמי לתיאורו בציפורי",דהוה
 י2. כך אחר האמורות האצבעות מספר מכווןשאליה

 במידות במשנה מוצאים אנו מרובעים לא עצמים לתאר כאלה במונחים דומהשמוש
 האולם. עם יחד בהיכל כאן מדובר מאה". רום על מאה על מאה "וההיכל : ו'( משנה ד')פרק
 המרות. בתוספת במשניות, המודפס הציור מתוך כאן מועתקת והאולם ההיכלצורת

 וכן קאפח(, הוצאת לרמב"ם המשניות בפירוש ציור )ראה זה ציור על חולקים שישאף
 ורחב מאחריו צר 'וההיכל במשנה שאמרו מה שעל ד'(, פרק סוף )מדות הרע"ב מדברינראה
 מכל בשוה", היה מאה על מאה שהרי היאך לי אתפרש "ולא כתב: לארי', ודומהמלפניו
 כללותו "והיה : הרמב"ם וכתב מאחוריו, מאשר לפניו רחב שהיה מפורש, במשנה הרימקום
 כזה שיהא כדי מעט הבנין את מצדדין שהיו אלא מאה על מאה ההיכל כלגלומר

 מאחוריו". יותר/ן רחב לפניו אשר האריה כתבנית מתרחב למזרח שיוצא וכל מערב מפאת צר /ן
ן

 זו על הוא אמה", מאות חמש על אמה מאות חמש היה הבית "הר שאמרות: מהגם
 בתמונה בדרום. מאשר גדול בצפון והרוחב מקבילות, אינן הבית הר חומות שכןהדרך,
 קורן זלמן המהנדס הרב של ספרות מתוך הבית הר של תרשים מצולם הספרשבסוף

 הדרומי הכותל לדעתו, אמה. מאות חמש על אמה 500 שהוא המקום את לזהותהמשתדל
 המקודש, הר-הבית כותל אינו אל-אקצא( ומסגד שלמה" ל"אורוות )מדרום בימינוהקיים

 בלי הם והמזרחי המערבי הכותל אבל לנפש, טמא כשהיה נכנס המלך היה שבה תוספת,אלא
 מקבילים'2. אינם והם הר-הבית24, כתליספק

 של פינט ומצאם ]עומר[ ביצים 43.2 יו"ט התוספות בעל מדד לעיל, שהובא הצל"ח,לפי
 אכן אם ליטר. 2.0035 - לעיל שהובא כפי שהוא עצמו, הצל"ח מדד בו הפינט הואפראג,
 שהכלי השיטה לפי רק המצויות לביצים מתאימות באצבעות הנתנות שהמדות התוי"ט,דעת

 אותם בעל למרובע חצי-הביצה בין 52.36% של יחס שלפי הרי ביצה, חצי צורתוהנדון,
 132.8 - הרביעית ליטר, 3.826 שהם פינט, 1.910 - המקביל המרובע הכלי יהיהמימדים,

 בעל דברי את נמרצות דוחה עצמות התוי"ט שבעל לציין יש מ"מ. 23.08 - והאצבעמ"ל,
 27 דוחה הוא הרמב"ם של הנפח מדות את שגם מפני זאת אבל עגולות, מדות לגביהלבושים

 הרמכ"ם. לנפחי ל-35 100 של ביחס עומדים נפחיה שלפירושו בירושלמי, סוגיאמפני

 הרמב"ם של הרביעית יוצאת דבריו לפי הרמב"ם. מדות על נסמוך להחמיר רקלדבריו,

 פירשתי קי"ז, לפרק 10 הערה לקמן, 21. קמ"ח. פרק לקמן גם עיין מ"ג-מ"ו(. ופסוקים י"ג-כ' פסוקיםכ"ד
 חצרות-בית-ה', 23. א'. משנה ב' פרק מדות 22. אחר. באופן והקליר הירושלמיאת

- 116 עמוד -תשל"ז,ירושלים  ד"ה -תרי"א( ברלין בדפוס י"ז. )דף ו' פרק כפו"פ ראה 24. 45. תמונה 

 כנס )תורה-שכעל-פה. וקרושתו הר-הבית  על  במאמרו ויינגדטן הכהן ר"ש שכתב מה ראה אבל יראה. זהמכל
 הורוביץ ישראל הרב בשם  קמ"ר  בנמוך  קמ"ט-רי"א( סמורים  ירושלים-תשכ"ט,  קוק. הרב  מומר הוצאתי"א,
 שכתב תמידין-ומוספין, מהלכות ה' בפרק מזו גדולה אף ומצינו 25. ירושלים-בספרותנו. כספרו,ז"ל

 ז' רומו שכתב שמה הכ"מ, וכתב אצבעות, ז' ורומו טפחים ה' רוחבו טפחים, י' אורכו הפנים שלחםהרמב"ם

 הקרנות כפילת לאחר הלחם גובה הוא רומו כרחך על והנה ז', קרנותיו האומרת מהגמרא הואאצבעות,
 שעובי קי"א(, לפרק 15 הערה בסוף ולקמן בכ"מ דבריו 1הובאו הרלב"ג הוכיח כבר שהרי מעלה. כלפי]הדפנות[
 זאת ולעומת שטחו, כל על מלא רומו אין כן ואם מאצבע יותר אינו סולת עשרונים משני מצה העשויהלחם
 אף המרביות, המדות הן הנתנות שהמדות הרי הדפנות, כפילת לפני - פשוט כשהוא נמדדים ורחבוארכו

 ס"ק חלה הלכות כדברי-חמודות 26. הדפנות. כפילת לאחר - ורומו פשוט, כשהוא יותר גדולשאורכו
 דבריו הובאו ושם פ"ו, לפרק 14 הערה ראה 27. ד'. ס"ק שכ"ד יו"ד בש"ך גם דבריו הובאול"א,
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למז עגולות פט/מדותפרק

 ג' פי על לוט. 126 - העומר כן, ואם הכסף, את שוקלים שבו פראג של לוטל-4.375
 - תוי"ט בעל לדעת הרמב"ם, של הרביעית שוקלת וא"כ גרם, 15.86 היה זה לוט 1788,28
 קמח, של חימוץ שעור לגבי במלבושי-יו"ט29 שכתב למה מתאימות אלו מדות גרם.69.39
 125.2 שמשקלם מים מחזיק גרהרד פי על אשר פראג, של פינס ומצאו בביצים עומרשמדד
 המתבקש על בהרבה עולה הרמב"ם, לבין פירושו, פי על הירושלמי בין היחס כסף. שללוט

 שיטה מכל גדולה שיטתו פי על הירושלמי של והמידה מרובעת, לתיבה ביצה חצימהפיכת
 ב-44% הגדולות צפורי של במידות עוסק הירושלמי הנ"ל, לסוגיא אחד פירוש לפיידועה.

 תהיה לשונו. עם זה פירוש לישב קשה - תוי"ט בעל בדברי ההלכתיות0'. המדבריותמהמדות
 של לאצבע יפה מתאימה הרמב"ם במידות דעתו הירושלמית, הסוגיא במידות דעתו תהיהאשר

 עגולותיי. נפח ומדות מ"מכ-23.1
 אשר לרמב"ם", לוט ג' בקמח משקלו הרביעית "והלא בחוט-השניאי שכתוב מהלפי
 שהתוי"ט, לוט באותו מדבר הרי והוא הקמח, ממשקל וחצי כפעם שוקלים המיםלדבריו
 שאין הרי מ"מ, .23 1 5 - חוט-השני לדעת שהאצבע להראות עתידים ואנו סליק, קאדמיניה
 4י. המידה3י( את מלעגלמנוס

 של אוסטריה( למדות האוסטרים ידי על השוואתם לפני )כלומר הישנות הנוזלים מידות תחת 28.'במלואם.
 ]המסחרי[ למשקל לוט ו-27% פפונד 3 באר ממי ושוקל מעוקב פריזי צאל 101 מכיל מחנק[ "הפינספראג:
 10706 היה לוט 32 של "הפפונד המסחרי במשקל וכותב: הישנים הבוהמיים למשקלות ממשיך הוא פראג".של

 שוקל הכסף, במשקל בקירוב. ברלין של פפונד ל-6י/יי109 פראג של פפונד 100 ומשתוים הול'יחידות
 ראה - מ"ג 48.05 הולנדית= ]יחידה הול' יחידות 5280 או 'אנגלים' 195 הישן לוט[ =16 ]=מרקהזקוק
 233.8 = קולוניא של ]הזקוק קולוניא" של זקוקים 38 עם משתווים פראג של זקוקים 35 משתווים ולכן : ח'[פרק
 הובאו 29. פ"ו. לפרק 3 הערה גם וראה ד', כפרק באריכות כתבנו פראג של הלוט על שלי. הממוסגרגרם[.
 שהמידות שאפשר יבואר, קי"ד, פרק ולקמן, י'. סימן שיעורין-של-תורה 30. פ"ו. לפרק 2 בהערהדבריו

 שיהיה המדה "הרי הרמב"ם: כותם ה', משנה מפאה, לפ"ח בפירושו 31. יותר. עוד גדולות שםהנזכרות
 אלמכיאל )"פהד'א לוג" הנקראת היא הצורות משאר או עגולה או משולשת או מרובעת בין הזה השיעורבחללה
 אלד'י הו אלאשכאל מן גירהא או מדורא או מת'לת'א או מרכעא כאן סוי אלמקדאר הד"א פצ'אה פי יכוןאלד'
 ורצונו עגול, כלי עבור ניתנו הלוג עבור האמורות המדות שאם לומר, דין לבעל מאפשר זה נוסח לוג"(.יסמי
 כי להעיר, יש כן, פי על אף הצורות. לשאר העגול את להקדים לו היה לוג, נקרא נפח כאותו מרובע שגםלומר,

 תרכ"ח. - במברג בגנזי-נסתרות, המודפס ג'(, פרק )סוף עקנין אבן יוסף לר'במאמר-על-המדות-והמשקלות
 כאן "סוא : ז"ל האחרון. במקום במקומו והמרובע הראשון. למקום הוקדם שהעגול אלא הרמב"ם, לשוןמועתק
 אצבע מ"ג - שהלוג גם, כתוב הנ"ל במאמר אלזואיא". אלאשכל מן גירהא או מרבעא או מתלתא אומדורא
 לאצבעות לא כדוריות. לאצבעות שכוונתו לומר, נצטרך עגול, לכלי נאמרו שהמדות סובר הוא גם ואםוחומש,

 וחומש למ"ג שווה נפחו - אצבעות 2.7 על אצבעות 4 על אצבעות 4 שמדותיו אליפסוידי כלימעוקבות.
 ק"ז ופרק e"s פרק לקמן )ראה הרמב"ם לשל שוות חננאל רבנו של הנפח שיעורי אם אצבע. שקוטרםכדורים
 היא ק"ט בפסחים הוא שכתב התעבורת שגם לומר, נצטרך שוות(, אינן שיעורין-של-תורה בעל הרבשלדעת
 חת"מ מכון כדפוס מם המצוין שלפגי בעמוד הראשון כטור צ"ז, תשובה 32. מרובעת. לא עגולה,תשכורת
 הנפחים הכפו"פ, בעל הכנת פי על שלו'עתם, ט"ז, בפרק בכפתור-ופרח המובאים ראשונים, יש 33.סופר.
 מה ראה 34. בדיוק. זה יחס יתקבל גליליות שלהם המדות אם לכאורה. הרמב"ם, משל פעמים 1 כ-1!הם

 40 שקלו הברית שלוחות בתענית, ירושלמי ותלמוד תנחומא ומדרש ת"י בשם פ"א לפרק 8א' בהערהשכתבנו
 כ-3. הים של כ-2.7, כלל כדרך הם היבשה של היסוד )אבני 3 כערך הוא אבנים של הסגולי המשקלסאה.

- 3.50 פי שוקלת יהלום לה קוראים שבימינו האבן ל-4. 3 בין כלל בדרך הוא חן אבני של הסגוליהמשקל  3.53 
 ואודם ספיר בימינו הנקראים אלו כגון הקורונדום, ממשפחת חן אכני 2.7, פי - הקרישטא"ל המים,ממשקל

 את עשה )וכך סאה 40 של נפח הנ1מלאים המים משקל לפי מחושב שהמשקל נאמר ואם 4.0(, פי בערך-
 הוא האוק' אוקאס. ל-240 הלוחות של הסאה 40 את שהשוה י"ח, ל"א, שמות על מעם-לועז בעל הרבהחשבון
 כ"ט, בשמות ההין עבור המחבר שכתב אוק' רבע של לברות י"ב חשבון לפי וזה דרהם, 400 של טורקימשקל

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



רמח

 צפרק
 מוקטנות אצבעות : בתירוץ

 יש זאת, לעומת ראשונים. ועוד הרמב"ם לדעת יתכן עגולות( )מדות הנ"להתירוץ
 המקוה של האמות שיעור או הרביעית של האצבעות ששיעור בפירוש, האומריםראשונים
 בגודל ראשונים מחלוקת שיש לומר, מקום שיש למעלה, כתבנו כבר מרובעי. בכלינאמרו
 חושבים, יש הממוצע. האדם בגובה המחלוקת היא זו למחלוקת היסוד והאמה.האצבע
 בלבד הכתפיים עד שהגובה חושבים, שאחרים בעוד אמות, 3 הוא הממוצע האדםשגובה
 שתי בין היחס פ"ח, בפרק למעלה שהבאנו שבמנחת-ברוך, החשבון לפי אמות. שלשהוא

 גישה שלפי כותב, י שיעורין-של-תורה בעל הרב ואת, לעומת . 1 ל-1 13 לכערך יוצאהדעות

 חז"ל שאמרו למה מתאים האמור המשקל הרי - לחוד אחד לכל לא ביחד, הלוחות לשני הכוונה ואםמ'(,
 הם ביחד ששניהם כך שלשה, ועובים ששה ורחבם טפחים ששה ארכס שהלוחות ל"ת., ובנדרים י"ר.בב"ב
 שמ' שאמרו שמה מזה. מוכח לכאורה ויהיה סאה, 40 שהוא מקוה, משעור שליש שהיא אחת, מעוקבתאמה
 שבת"י ואף שכתבנו, כפי עגול ולא מרובע, לבור הכוונה - אמות ג' ברום אמה על אמה שיעור הואסאה

 וכן סנפרינון. - כתוב ט' סימן עקב ובתנחומא סמפירינון, מאבן היו שהלוחות מפורש שם תנחומאובמדרש
 ישעיהו על שמעוני ]כילקוט יהלום היום שקוראים מה והיא שצ"ב, רמז כי-תשא פרשת שמעוני, בילקוטכתוב
 וכן נשבר, ולא בפטיש, הכאתו ידי על נבדק הספיר, אבן עם שם המזוהה שהסנפירינון, כתוב תע"ח, רמזג"ד,
 י' אות ד' פרשה רבה כאיכה ספיר אבן על כתוב וכן אם, ד"ה נ"ב ובסוכה אם ד"ה : ל קדושין בתוספותמובא

 הנקראת באבן מדובר זה תיאור שלפי ספר, שרש בשרשים, הרד"ק וכתב ג', אות ה' פרשה רבהובשיר-השירים
 ה: כ"ד שמות על בפירושו האלשיך גם כתב בזה )וכיוצא יהלום בימינו שקוראים מה היינו דיאמגט"י,בלועזית

 אבן שהוא ז"ל שאמרו סנפירינון אכן הוא הספיר"...לכנת
 שכשמקישיי

 הנקרא שהוא בקורנס נכנס בו
 הולכים אינם כך שהמפרשים לומר, צריך הספיר, לאכן אחרים פירושים גם מביא שם שהרד"ק ואףדיא"מנטי(.

 האבנים משקל גם פנים כל על חז"ל. של הסנפירינון עם שבמקרא הספיר את מזהים ואינם המדרש, פירושבדרך
 הספיר י', כ"ד, בשמות הראב"ע לדעת הדיאמנט"י. משקל על בהרכה עולה אינו שם המצוינותהאחרות
 את תוקף לתורה בפירושו הרמב"ס בן אברהם ורבנו חודם, בימינו הנקראת אוליזו אדומה, אבן הואהמקראי
 כדברי לבנה ולא ספיר, של לובן כ"ו: פרק ב' חלק כמורה-נבוכים מפרש הרמב"ס גם כחריפות.פירושו

 חקיקת ידי על הלוחות במשקל שחסר מה כנגד הוא זה שהפרש אפשר 3.5. - הסגולי ומשקלההראב"ע[.
 בו.האותיות
 הגר"א גרסת וכן ג', הלכה ח' פרק ובסוטה שם הירושלמי לדעת כי דברינו, על קושיא כל בזה איןאבל
 רעת גם וכן שם(, במשנת-אליהו תקלין-חדתין בעל הרב באריכות שכתב מה גם )ועיין א' הל' ו' פרקבשקלים
 הלוח רוחב היה לא כי-תשא(. פרשת בסוף בילקוט-שמעוני גם מובא )וכך ל"ז סימן בכי-תשא תנחומאהמדרש
 למשקל בירושלמי המובאות המדות מיחס ואדרבה, הבכלי, התלמוד לדעת שהיה ממה חצי טפחים, ג'אלא

 האמורים הטפחים ששת שגם יתכן מלמד, ד"ה צ"ט, במנחות התוס' ולדעת כדברינו, מוכח יהיה שםהמובא
 טפחים. ג' - לוח ולכל ביחד. הלוחות לשני הם הלוחות לרוחבבבבלי

 17 בהערה המובאים והמאירי התשב"ץ וכן משערין. ובה ד"ה שם. רשב"ם רביעית, ר"ה ק"ט. פסחים תוס'9
 הם המדם גוף של הטפחים שלשת הרשב"ם לפי רצ"ב. בסימן הריב"ש מדברי גם נראה וכך ע"ש, הקודם,לפרק
 ואת יתכן קטנה. שהאמה סבורים שהם לומר אפשר אי ולכן י"ז(, תשובה )ח"א התשביץ דעת וכן הראש.עם

 בפסקה ולענין, )בד"ה שם בתשב"ץ ואולם הראב"ן, בשם הבא בפרק המובא התירוץ לפי לתרץ אפשרהרשב"ם
 ז"ל 'כתבת ד"ה קס"ה ובתשובה טפחים. ו' של באמה מדובר שכמקוה בפירוש, כתוב הראב"ד( וגסהמתחילה

 כל כי קטן וטפח גדול טפח שיש מקום בשום ולא ז"ל החכמים בין מחלוקת "ואין : מפורשות כתב באמה'עשר
 כמו משתנה אינו הטפח "אבל : שם כתב עוד שנחלקו". הוא אמה ובשיעור בגודל אצבעות ד' הם שויםהטפחי'
 לחומרא שישתנה בטפח אכל ו'... בת או ה' בת באמות אזלינן ולקולא דלחומרא שם אמרו זה ועל מכאןשתראה
 שש"ת 1. הקודם. לפרק 17 בהערה שכתכנו במה ועיין מקום". בשום נזכר לא זה לחמישית אמהמששי'
 החזון-איש בשם כותב הוא שם ט' באות בימינו. אדם בני גובה לפי עושה הוא זה חשבון קמא. ה' אות ד'סימן

 מאשר יותר גבוה היה שבזמנם שהבינוני דאפשר האמה, לשיעור ראיה התוס' משיטת שאיןבקונטרס-השיעורים,
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רמט צפרק

 האמה את חושבים אמות, ל-3 הראש עם האדם גובה את החושבים שהראשונים יוצא,זו

 6 של יחס 2. ל-5 כ-6 של יחס זהו ס"מ. לכ-48 אותה חושבים שהאחרים בעוד ס"מ,לכ-58

 מתרץ שאינו אף זה, יחס הנפח. מדות עבור ל-1 1.728 של יחס נותן האורך מדות ביןל-5

 שהוא צ"מ 58 האמה לחשוב אין זו דלשיטה נראה "ומ"מ כשש"ת: הרב כותב שם דבריו בסוף אבלכזמנינו,
 יותר קצת ערך האגודל ויהיה צ"מ 53 בכתו היותר לכל לחשוב ויש כתפו עד כאלו אמות ג' להיות ביותרגדול
 בהערה המתוארים מחדושיו, א'( עמוד מ"ז, )דף א' אות ב' סימן בראש המהרי"ץ, גם 2. מיל"מ". 22מן
 יהי' שכתכתי מה דלפי "ודע כותב: הוא ל-5. 6 אלו: מדות שתי בין היחס את חושב פ', לפרק16

 הצוואר עם גובהו יהי' ואז פ"ז[ לפרק 5 הערה ראה ס"מ, ]=145.47 צאהל ששים הכתף עד בינוני אדםקומת
 בינוני אדם בקומת עוד להסתפק ואין פוליש אמות[ ]=ג' נ"א שהם ס"מן ]=174.567 צאהל ע"כ כמווהראש
 ל-5. 6 של יחס לפי חשבונו את צ"נ:. דף לשבת בחדושיו עושה החתם-סופר גם מזה". יותרשיהיה

 ולמעלה דמכתף "וידוע מ"ו(: לפרק 6 בהערה המתוארת בהוצאה 21 טור בסוף צ"ז )סימן כתובובחוט-השני
 רכיעי' או שליש פחות אמות ד' אדם וכל אמות ג' ולמטה דמכתיפו אדם מקומ)ו(ת שישי' לחלק קרובהוא

 כאן השני חוט דברי התו"'. ודקדקו הוכיחו שכך ע"א דצ"ב שם המצניע בפרק וע' דוכתי בכמה התוס'כמ"ש
 מכלל החמישי אף או 5 ה-לל החלק ולמעלה מכתפו יהיה ידו על הנתונות המידות לפי שהרי לי. מובניםאינם

 ל-3.6 קרוב אלא שהביא, התוס' לדעת האדם, קומת תהיה לא הששי", לחלק "קרוב שכתב מה ולפיקומתו,
 למה רק מתיחסת לתוספות ההפנייה הנראה, וכפי שהזכיר, הקומה את בתוספות מצאתי לא לכך, בנוסףאמות.
 מהחלק יותר הוא הצואר עם שהראש הוא, מדבריו לנו היוצא מקום מכל אמות". ג' ולמטה "דמכתפושכתב:
 ושל חוט-השני בעל של הקומה לכלל בהשוואה והצואר הראש שיעור החמישי. מהחלק יותר ואינוהששי,

 לחלק דהיינו ל-ן2/1' רק והצואר הראש יוצא מדבריו אשר שהבאנו, מנחת-ברוך בעל משיעור גדוליםהמהרי"ץ
 מדברי היוצא היחס דרכי-הוראה[. כעל ידי על הנתון היחס על 5, הערה לקמן, גם ]עיין האדם קומת מכל 6ה-לל

 הלויים שגובה נאמר שאם כותב, הוא יותר. עוד קטן המזבח( ד"ה ע"א צ"ב דף שבת )בית-הבחירההמאירי
 אמה אפילו או אמה הצואר עם לראשן נותן אתה "אפילו ראשם, כולל אמות, עשר היה המזבח אתשנשאו
 משבע אחד או לעשר אחד רק הוא כאן היחס טפחים". י"ב הקרקע עד המזבח[ ]מתחתית נשארו הריושליש
 מקריאת שהבנתי מה לפי אבל ביותר. תמוה והראשון מאוד, תמוהים המאירי של היחסים שני ולכאורהוחצי,
 תכונות ]בעלי אדם בני בין בגובה ההבדל שעיקר נראה רופאים, עם ומטיחה פיזית אנטרופולוגיהספרי

 במקומותיהם היושבים מבוגרים או ילדים של בכיתה ברגלים. ובמיוחד הארוכים באברים הוא זהות[תורשתיות
 אחרים גורמים או תת-תזונה שעקב ומי הרך בגיל בעיקר גדלות הרגלים שוה. בגובה יותר או פחות כולםנראים
 מגיע שהאדם שככל כך לגופו. יחסית קטנות זרועותיו( גם פחותה )ובמידה רגליו יהיו זה. בגיל לגדול הספיקלא

 נראה קטן. יותר גופו של העליון והחלק ראשו ושל גדול יותר רגליו של היחסי החלק יהיה יותר, גדוללגובה
 לי שאמר כפי שונה, גובה בעלי אדם בני בין משמעותי הבדל מורגש לא האגודל שברוחב לכך, הסיבה גםשזאת
 בשם רפפורט שכתי הרב ידידי לי שאמר וכפי שעשה, רבות מדידות פי על שליט"א שיעורין-של-תורה בעלהרב
 איבר יכול שבה'ן השנים מספר בין קשר שיש נכון, אמנם אם שליט"א. פיינשטיין משה רב הגאוןמו"ר
 הראוי מן יהיה למקום, וממקום לזמן מזמן המשתנים סביבתיים בגורמים תלוי פחות היותו לבין לגדול,מסוים
 משנה-תורה על )פירוש מעשה-רוקח בספר שכתוב כפי 35, גיל עד להתרחב יכול האגודל רוחב כילהזכיר,
 בן אברהם הרב בשם סוכה, מהלכות פ"ד ריש ויניציאה-תק"ב(, רוקח, אהרן בן חי מסעוד לרבלרמב"ם
 בה' שם עוד וז"ל רבינו של כנו הר"א משם מצאתי קדמון כ"י "ובס' : מעשה-רוקח בעל לשון זההרמב"ם.

 אלא בשנים רך ולא האיברים גדול ולא האיברים ננס לא ביצירה כינוני מאיש הגודל הוא הנז' והאצבעסוכה
 בביאור- משמו הובאו אלו דברים ע"כ". יותר או שנה ל"ה בן והוא הגידול לתכלית שהגיע היצירהממוצע
 היא סביבתיים, מתנאים האיכרים משאר פחות מושפע האגודל רוחב שהיות משער אני תרל"ג. סימן רישהלכה
 technique Formulaire מהספר 143( )עמו:- 2 טבלה המידות. לכל הרמב"ם לפי הבסיס להיותוהסיבה

d'Antropologieברון, של Braun ,Patrick לגובה הארוכות העצמות אורך את מיחסת 1963, - פריז 
 לעצמות גבר של הכללי הגובה בין היחס מטר. 1.83 עד מטר 1.530 שגובהם גברים עבור האדם שלהכללי
 )בשמאל(. מטר 1.830 ועבור )בימין( מטר 1.530 של גובה עבור למטה כאן מובא שלוהשונות
 : הגובהיחס

4.4 4.8 ..............................'" הוא הרגל( לכף )מהברך התחתונה הרגללעצמות

3.53 3.90 ...........................................................................''''".'.'.'. השוקלעצם

6.25 6.74 המרפק לבין היו' לכף החבור שכין כלע"ז( )קוביטוס החיצונית הזרועלעצם

4.97. 5.18 ............................................. השחי לבית המרפק שבין הקבורתלעצם
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 תורה של ומשקלותמדותרנ

 של במקצת הגדלה על המבוססת פשרה מאפשר בחצי, הביצים התגמדות קושית אתבמלואה
 קומת שיעור של במקצת הגמדה עם אולי, בצירוף, לבינונית, חושבים שאותה הביצהשיעור
 אי ואופן פנים ובשום ומאחר ס"מ, לכ-2 האצבע תצא זו שיטה לפי לבינונית. הנחשבתהאדם
 אפילו או ביותר הרחב במקום ברוחבה אותה כשמודדים ממוצעת, שאצבע לומראפשר
 ואת האמה את המקטינה זו שיטה שבעלי לומר, מוכרחים ס"מי, מ-2 יותר אינהבפרק,
 הבית-יוסף שכתב וכפי שבו, הצר במקום אולי אחרת, בצורה האגודל את מודדיםהאצבע,

 שהביא ואף הצר. במקום או הרחב במקום למדוד אם בכך, נסתפקו שהתוס'בבדק-הבית4,
 שאם הרחב, במקום נעשית שהמדידה לומר שמוכרחים מרוטנבורג, מהר"מ בשם הב"ישם
 מר"ב מהר"ם לדעת שבניגוד יתכן, למדוד, איפה נדע ולא כלל שיעור לדבר אין הרי כן,לא

 ליסוד הזרוע אמת את התוספות חושבים המדידה, יסוד היא שהאצבע הסובריםוהרמב"ם,
 שיעורי את המגדילים לדעת אצבעותי. 20 בערך מחזיקה אדם כל של הזרוע אמתהמדידה.

 דן וב"ב כ' י"ס, אות ז' ובסימן ב'. אות ג' סימן בספרו שיעורין-של-תורה בעל הרב באריכות כך על כתב כברנ.
 ויצאה ברוחבם אצבעות שמדדו שכתבו דרכי-תשובה, ובעל פאלאג'י חיים הרב ובדברי פתח-הדביר בעלבדברי
 ללמד שאפשר או במדידתם. טעו הנ"ל החכמים אם משנה זה אין לעניננו שם. עיין ס"מ, לכ-2 האצבעלהם

 על אשר האדם מכל שונים מקומם אנשי היו שבאמת או מפשוטם, דבריהם את להוציא שאפשר או זכות,עליהם
 בעי הרב ולדברי נדירים, - מ"מ 20 של שאגודלים להווכח נקלה על יכול אצבעות שמודד מי כל האדמה.פני

 כותב ז"ל, נאה הגר"ח שיעורי-תורה, בעל הרב מבוגרים. גברים אצל קיימים שאינן כמעטשיעורין-של-תורה
 האגודל שאצלם קטנים לא אנשים ומצא רבות אצבעות שמדד 5(, תשובה ב' ענף , 11 עמוד אבני-צדק,)בספרו,
 כהנא הרב של אגודלו את מדדתי ואני כהנא. קלמן הרב וביניהם אחדים מזהה אף הוא מ"מ. 20 על עולהאינו
 מעל שמיד הקטע האדם בני )ברוב לפרק מעל מיד מ"מ ו-21 הפרק כמקום מ"מ 21.7 ומצגותיו בקליברהנ"ל
 איזמיר חכמי כל את לעשות בעיני מאוד קשה גיסא, מאידך ההפך(. היה ואצלו כפרק, מאשר במקצת רחבהפרק
 כאן אביא וכחושים. קטנים היו שם שהיהודים בגולה מקומות היו שבאמת לחשוב מעדיף ואני לטועים,יחדיו
 בקביעת הדן קטע London-1903 Cubit, Ancient the Warren: Charles (sir .ק )6 וורן החוקר שלמספרו
 שאנשים כיון לנו, לעזור יכול לא אירופה בערי השמי הגזע של "הגובה : השמיים העמים של הטבעיתהאמה
 שלהם. הטבעי לממוצע מתחת הרבה שהם עד סגורים, חיים של שנים וממאות מסביבתם כך כל הוממואלו

 הזדמנות לו כשיש תמיד מטר(, 1.65 עד )1.60 אינץ' ו-5 רגל 5 עד אינץ' ו-3 רגל 5 גובהו - מפוליןהיהודי
 Monthly (PopularScience שנים או אחד בדור מטר( 1 )75. אינץ' ו-9 רגל 5 של לגובה מהר מגיע נוחיםבתנאים
 ר"מ ]צ"ל ר"ב אומר המרדכי "וכתב כתוב: י"א, או"ח ציצית, הלכות בבית-יוסף, 4. .01ץ 111[ .ק)171
 התכלת כפ' "והתוס' : הוסיף שם ובבדק-הבית קצר". שהוא מראשו ולא הגודל רוחב במקום לשער שצריךב"ב[

 מנחות מס' שבסוף קטנות הלכות על במרדכי ג. )דף תתקמ"ח בסימן הוא המצוטט המרדכי בדבר".נסתפקו
 ה': פרק קנה-המידה - דרכי-הוראה .5. בגודל. ארבעה ד"ה מ"א: כמנחות - התוס' וילנא(, דפוסבש"ס

 אמה שקורין האצבע גמר עד ]=מרפק[ הקורא מן ומצאתיו האיש אותו אגודל באצבעות היד את"מדדתי
 ומחצה אמה דהיינו טפחים ומחצה שבע ומצאתיו הכתף מן היד את מדדתי כן מדוקדקים... אגודליםעשרים
 אותו של אגודלים 72 ומצאו הקדקוד[ ]עד איש קומת שמדד כן[, אחרי קטעים ]2 כתב עוד חמשה". בתבאמה
 הוי האדם קומת רגובה דכוכין בסוגיא ק'( )דף בב"ב לשיטתו "דהרשב"ם : ב:( פרק סוף )שם כתב עודאיש.
 התוס' וכ"כ טפחים שלשה הוי אדם. ככל כשתמדוד וצואר הראש מדת גודל והנה וצואר הראש עם אמותשלש
 שלש הוי הראש עם אדם של דגובה לומר ואין אמה. בד"ה ז"ל נ"ט. הוי וצואר ראש דגובה ל"א( )דףביומא
 במלקט שתלקט לקרקע אפשר דאי ועוד כו'. האי כולא ל"ל אמות ד' דבעינן ראיה הזיק גבי כן ראםאמות

 משלים שלשה דגבשושית הרי עכ"ל. לכותל סמוך טפחים משלשה פחות גבשושית שיש ופעמיםוברהיטני
 מדבריו שמשמע צ"ב( )דף שבת מאירי ועי' טפחים. שלשה מוסיפים וצואר ראש דגובה הרי אמות ד'שנצטרך
 ל-3 הקומה כלל את חושבים כאשר וזאת טפחים, 2.4 אלא במדויק ]לא ושליש טפחים שני הוי וצוארדראש
 אלא מששה, אחד הוא והצואר הראש עבור מדבריו היוצא היחס היטב". יעו"ש 2[ הערה לעיל ראהאמות,

 מדברי שהביא ממר דבריו, ומסוף והצואר[ הראש עם ]יחד מלבר מששה אחד שהוא נראה, דבריושמתחילת
 "דגובה : תמיהתנו( אך ד"ה ה' פרק כתב:)שם עוד מלבר. מ-7 [ דהיינו מלגו, מששה אחד שהוא נראההתוספות,

 באמה אמות שלש הוי לארץ עד מןוהכתף הוא וצואר ראש ומלבד וצואר הראש עם הוא אמות שלש האדםקומת
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רגא' צ-צאפרקים

 היא תורה של ואמה אצבעות(. 20 = ) טפחים 5 של היא הטבעית שהאמה לומר, צריךהאורך,
 מדידת על המדבר ביחזקאל הפסוק את רש"י מפרש כנראה כך טפח. בתוספת טבעיתאמה
 אמת התוספות שלדעת יתכן לעיל(. ע"ז פרק )ראה וטופח אמה של באמות המקדשבית

 יתכן זו דעה לפי אצבעות. ול-24 טפחים ל-6 מחולקת והיא התורה אמת היא הטבעיתהזרוע
 לחלק קוראים מדוע לתרץ אלא בא לא מעלה, כלפי המשתפע הצר במקום האצבעומדידת
 אצבע". האמה שלה-24

 אמות ל-3 אדם של גופו גובה את החושבים התוספות דברי את להבין אפשרותקיימת
 מהראשונים, אחרת כצורה האצבע את המודדת שיטה להם לייחס מכלי גם לכתפיים,עד

 את מודדים הם שגם לומר, והיא אמות, ל-3 ראשו( )עם האדם קומת כל אתהחושבים
 כ-1/9 להפחית יש וממנה השוחקת, האצבע היא שזאת שסוברים אלא הרחב, במקוםהאגודל

 את מודדים שבה עצבה אמה הן ממנה ש-24 העצבה, האצבע את לקבל מלגו כ-1/8 אומלבר
 שם. עיין פ"ב( ופרק פ' פרק )ראה למעלה במקומו כתבנו שכבר כפי הכתף, עד האדםגוף
 )והרביעית( המקוה את שגם משמע ברום( ד"ה : ק"ט )בפסחים התוספות מדברי מקוםמכל

 קטנים יותר נפחים נקבל כך, או כן- כן, ואם האדם גוף גובה את כמו אמה באותהמודדים
 אמות. ג' היא האדם קומת כל שלפיהן לדעותמאשר

 צ"אפרק

 : טפחים חמשה בנות אמות של באצבעות נמדדים -הנפחיםהראב"ן

 הצל"ח לקושית ג'תירוץ
 היא הנפחים, חשוב לצורך האורך. ממידת ששית להפחית המאפשרת אחרת.שיטה

 י כותב: הראב"ן כך. על עמד לא אחד שאף בעיני ופלא הראב"ן,שיטת
 אצבע וחצי אצבע]ים[ ברום אצבעים על אצבעים תורה של רביעית חסדא רב"אמר
 חסר אצבעים כרום אצכעים על אצבעים א'[ הלכה סוף ]כאן ובירושלמי אצבעוחומש
 מאצבעים' שתות חסר גובה 'על שקלים[ ]פ' ראית)י( באז הקלירי יסד כאשרשתות2
 ה' של אמה לפי אצבעים ומחשב טפחים ה' של באמה חשבונו הירושלמי כי אניורואה

 תלמוד הוסיף לפיכך י טפחים ו' של אמה של מאצבע שתות חסר אצבע שכלטפחים

 ששה. בת באמה אמות ג' שהיא הקומה מכלל ששית הם והצואר שהראש הרי להתוס'". סובא וקשה חמשהבת
 במנחות אבל 6. פ"ז. לפרק 9 הערה לעיל עיין רגל, כף רוחב שמדד שכתב, מה על לעיל. 2 הערה גםעיין
 האצבע במדידת שמדובר מכך, ומשמע בתילתא", חמש בקטנה שית בגודל ד' דאורייתא "טפח כתוב:מ"א:
 וצ"ע.עצמה,

 וכו'. תורה של רביעית חסדא רב אמר ק"ט פסחים על אבן-העזר(, )בספרו ממגנצא נתן בן אליעזר רבנו .1
 דפוס שלפני, בספר שהוא כפי המו"ל, של הן עגולים, בסוגרים המחיקות וכן מרובעים, בסוגריםההגהות
 ק"ט. בפסחים התוס' של וכן בירושלמי, שלנו הגרסא 2. ג'. טור קס"ד דף )רומניה(-תרפ"ושאמלויא

 על אבן-שלמה בפירוש וכתב אצבע", ושליש ומחצה אצבע רום[ צ"ל ]אולי כוס על אצבעים על "אצבעים :היא
 הראב"ן, שכתב כפי שהוא הקליר, לשון את שהביאו התוס' לדעת נכון וזה הד", "והכל ס"ז,; )אותהראב"ן
 שתות, להוריד יש אצבע רום מכל ולדעתו כן, אינה הראב"ן דעת אבל שלפנינו. שבירושלמי ללשון אותווהשוו
 טפחים 5 של האמה שגם כלומר 3. ואזיל. כדמפרש אצבע, שתותי שתי להוריד יש אצבעות שתיומרום
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 תורה של ומשקלותמדותרנב

 חשבון לפי האצבעים שיהו שתות אצבע לכל ליתן כדי חשבונו על שתותין ששהשלנו
 )לב'( קרוב הוא אצבע וחצי שתותין, ב' הם מאצבעים שתות וכיצד באמה טפחיםו'

 יותר משהו הוא אצבע וחומש פחות משהו שתותין ה' הרי פחות משהו שתותין]לג'[
 אמה השבון לפי האצבעות ויהיו שתות אצבע לכל ותן חלקם שתותין ו' הרימשתות

 וחומש אצבע וחצי אצבע שתותי ב' מחסר הירושלמי החשבון ולקצר טפחים. ו'של
 על יתר שחומש ומה אצבעות מו' )א(שתות ופוחת שתותין ו' של אצבע שהואאצבע
 אצבעים". הו' שעל אצבע לחצי פחותה הואשתות

 צריך הירושלמי, לשיעור הבבלי שיעור את להשוות שרוצה הראב"ן, מדברי שנראה מהלפי
 טפחים ו' של אמה לפי אצבעים מחשב שהירושלמי ולכתוב, דבריו את להגיהלכאורה
 ואולי הבבלי. לשיעור שוה כמעט הירושלמי שיעור יצא וכך טפחים, ה' של אמה לפיוהבבלי
 של קטנות באמות הנפחים את מודדים לבבלי, כמו שלירושלמי וכונתו, להגיה, בלי גםאפשר

 אצבעות 4 טפחים, 5 שהן אצבעות, ל-20 האלו האמות את מחלק שהירושלמי אלא טפחים,5
 ממה גם משמע וכך אצבעות, ול-24 טפחים ל-6 הקטנות האמות את גם מחלק והבבלילטפח,
 יוצא כך, או כך לאמה". טפחים ו' חשבון לפי האצבעים "שיהיו : שלנו תלמוד בחשבוןשכתב
 ועדיין מלבר, בשתות מוקטנות באצבעות הראב"ן, לדעת משערימה הנפח מדות שאתלנו

 ואם הבבלי, לשיעור בדיוק שוה הירושלמי שיעור אין עדיין כי בחשבונו, לדקדק אנוצריכים
 אצבעות, ל-24 אצבע חצי הוא העצב על השוחק שיתרון כרשב"א, סובר שהראב"ןנאמר,
 27 בתוך שוים השיעורים יהיו בעצבות, והירושלמי שוחקות באצבעות מודד שהבבליונאמר,
 לרבבה.חלקים

 צ"בפרק
 הצפוריותהמדות

 בני השתמשו שבהם כלומר, י, מדבריות הנקראות הן כה, עד עליהן שדברנו הנפח,מדות
 סתמי. באופן מקום בכל בהלכה משתמשים אלו ובמדות ממצרים, בצאתם במדברישראל
 או מלגו כחומש הגדולות ירושלמיות2, נפח מידות גם וכגמרא במשנה מוזכרות להןבנוסף
 מלבר בשתות הגדולות צפוריותי מידות וכן המקבילות, המדבריות מהמידות מלברשתות

 בשולחן-ערוך המוזכרות הן אלו מידות . ל-100 144 הוא למדבריות שיחסן כךמהירושלמיות,

 שכתוב ז"ל 'כתבת קס"הלד"ה סימן ח"א כתשב"ץ שלא וזה קטנות. אצבעות ו-24 קטנים טפחים ל-6מתחלקת
 בסוכה שהוזכר הלולב מטפח התשב"ץ על להקשות ויש ע"ש. הדבור, של השני החצי בתחילת באמה',עשר
 הקודם. הפרק בתחילת הערה ועייןל"כ:.

 הן 2. מדברית". זו באיטלקי שיעורן והיבש הלח מדות דקה במידה שאמרו "ויש : י"א י"ז כלים משנה .1
 בגמרא וכן שם, המשנה במפרשי ועיין בחלה", חייבים ומחצה "קב : ברישא ב' א' עדיות במשנההמוזכרות
 ר"ז דציפורית ואי הויא, קע"ג דירושלמית ואי הויא, ]ביצים[ קמ"ר דמדברית אי דהיכא, סאה "הא : פ"נ.עירובין
 ירושלמית. היא ביחזקאל המוזכרת האיפה ששית גם י"ר. מ"ו, ליחזקאל בפירושו רש"י לפיהויין".

 ו': ב' חלה במשנה וכן חייבכן". צפורי[ קב ]של רבעים חמשת אמרו המידות "ומשהגדילו : בסיפא שם משנה3.

 הוא האיפה עשירית והעומר דכתיב המדבר עיסת "וכמה : פ"ג ובעירובין בחלה". חייבים קמח רבעים"חמשת
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רנג צב-צגפרקים

 זה, למקרה מלבד צפוריות. במידות שמדובר בפירוש כתב לא שהמחבר אף חלה4,בהלכות
 ". למדבריותי הכונה - מידות שהוזכרו הפוסקים בדברי מקוםכל

 צ"גפרק
 צפוריות אורךמדות

 אחד לדעת אבל וצפוריות, ירושלמיות מדות בתלמוד מפורש מצינו לא אורר, מדותלגבי
 ובפיוט בירושלמי פסח של כוס נמדד שבהן האצבעות י, מהר"י בשם שבתוספותהתירוצים
 בכך ל-100. 144 למדבריות: ויחסן צפוריות, הן הקליר, אלעזר רבי של שקליםלפרשת
 )שהוא הכוס שמדות כתוב, גרסתנו2, לפי שבירושלמי, מה את לתרץ התרספותמבקשים

 שכ"ד. יו"ד 4. ציפורי". של ה' שהן ירושלמית של ו' שהן בחלה חייבת ועוד קמח רבעים ז' אמרומנאן
 הן המזון לשיעור שהוזכרו המידות גם והלאה, י"ז ודף י"ר דף בספרו, חדושי-הרז"ה בעל ולדעת5.

 הרע"ב שמדברי ראיתי, שוב 6. עליו. חולק ול"ח( ל"ז סימן או"ח )מהד"ק הנודע-ביהודה ובעלצפורית,
 ה' כמו צפוריות במידות נמדד כמשנה, שאמרו סעודות ב' שיעור שגם שסובר נראה, פרה מסכתבתחילת
 חשבונו שעשה עיון, צריך ק"ט, פסחים הר"ן, בדברי גם מדבריות[. ועוד ז' ]שהן חלה שיעור שלרביעיות
 שסובר, מכך ומשמע תורה, של במדות הם שאמרו, הקב רבעי חמשת כאילו חלה, שעור של האצבעותבמספר
 )כלים במשנה אמרו והרי ? זה יתכן ואיך צפורי, במידת היא גם וכו', אצבעים תורה של רביעית שם שאמרושמה
 שהמידות לומר, יש ואולי מדברית"? זו באיטלקי והיבש הלח מידות דקה, במדה שאמרו "וישפי"ז(:

 את פירשו שחז"ל במקום אבל כך(, משמע לא שאמרו ויש לשון )אבל מדבריות ודאי הן בתורהוכמפורשות
 כ"ט.( עירובין ה', משנה פ"ח )פאה מנה-דבילה וכמו צפוריות, דהיינו זמנם, במדות פירשו - התורהשיעורי
 כתובות במסכת אבל שתות. הוספת שלאחר במנה אלא המקראי, כמנה שאינו המזון, שיעורי לגבי בווכיוצא
 שכולם כתוב, ה'( פרק סוף )כחוכות ובתוספתא עירוב, של הסעודה לשיעורי האשה מזון את השוו ס"ד:()דף

 המנה למשקל להתאימם בכדי הוגדלו הצפוריות שהמידות ולומר, לתרץ אפשר זאת את גם האיטלקית.במידת
 זוז 144 הם דינך ומאה כיל, זוז 400 בו יש שהקב ק"ב, פרק לקמן דבריו יובאו הרי"ף, שכתב מה ]לפיהאיטלקי

 100 בדיוק - צפורי של לוג( )או הקב וברובע דינר, 400 בדיוק צפורי של בקב יהיה ק"ו(, פרק לקמן )ראהכיל
 לומר, נוכל כן, ואם ב'[. משנה א' פרק לשביעית בפירושו הרמב"ם שכתב כפי באיטלקי, מנה שהםדינר.

 למדת מיוחסות שהמדות כלים, במסכת מפרש הרמכ"ם גם והרי האיטלקי, למשקל שהותאמו למידותשהכוונה
 למשקל מיוחסות שהן גם לומר אפשר הרי כן, ואם איטלקית, למדה מתאימות שכולן ולא האיטלקי,הסאה

 הגרסה את לבדוק צריך אבל מדברית. זו שאיטלקי במפורש. אמרו במשנה שהרי קשה, זה גם אבלאיטלקי.
 לא ואולי מרובעים, בסוגרים מודפסים אפילו" האיטלקי "במידה המיליט וילנא דפוס בש"סים כיבתוספתא,

 כשם הגמרא, גליון על המודפס רי"ד, בתוט' המובא פי על )אולי המדפיס ידי 9ל והוכנסו היד ככתבהיו
 : בהדיא להיות צריך אולי כן ואם אחד(, עמוד על הגהות כמה יש שם וגם איטלקי, במדת וכלן :התוספתא
 כזאת הר"ן שדברי כתב, קכ"ז( תשובה בתחילת או"ח )שו"ת והחת"מ-סופר וצ"ע. האיטלקי", במנה"וכלם
 ביבין- כחב הרשב"ץ גם ]אבל כן לומר וקשה תנ"ו, סי' או"ח טור על בדרכי-משה בשבושו והועתקשבוש
 ליוורנו- מדפוס ירושלים-תש"ל כצלום ב' טור ל"א )דף העסה שיעור ולענין ד"ה חמץ מאמרשמועה,
 קושית לשיטתו, תוקל, שכתכנו, כמו הף"ן דברי את נפרש אם מקום מכל שגגה[. שהם הר"ן דברי עלתק"ד(
הצל"ח.

 ועיין התוס', של ברישא T~Y באמצע מהא"י מופיע שלפנינו כתוס' תורה, של רביעית ד"ה ק"ט. פסחים תום, .י
 שכחכו: ב', עמוד בראש מהתוס' מוכח וכן הירושלמי. מן הקושיא לפתיחת מקומו את ששינה הב"חבהגהות
 הר"ר "מור' כנראה הוא מהר"י מפרש. שם מוזכר לא כאן, שכתבו מה ומלבד דבירושלמי...", מפרש"ועוד
 בפרק שהזכרנו הראב"ן מגרסת לאפוקי 2. ב'. שכעמוד שלמה, שעשה בים כסד"ה המוזכר מפריז,יחיאל"
 התוס'. גירסת שהיא בירושלמי. גרסתנו לפי מאשר שונה שיעורו הקליר, גרסת את הכנתו שלפיצ"א,
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 תורה של ומשקלותמדותרנד

 שתות 'חסר : )ובקליר3 ושליש ומחצה אצבע ברום אצבעים על אצבעים הן הלוג(רביעית
 אצבעים על אצבעים הבבלי בתלמוד שכתוב מה לעומת התוסע(, לדעת אחד והכלמאצבעים'

 באצבעות מדובר שבירושלמי הראשון, בתירוץ מתרצים התוספות וחומש. וחצי אצבעיםעל
 את לכשנעשה מרובע, והכלי מדבריות האצבעות שבבבלי בעוד עגול, ובכליצפוריות
 כחצי שצורתו כלומר 4, המישורים בשני עגול הוא הירושלמי של הכוס שאם נראה,החשבון
 )לפי כ-52.36% דיוק, ביתר או לקוטר(, ההיקף בין 3 של יחס )לפי כחצי נפחו יהיהביצה,
 הנמדד נפח זאת, לעומת מידות. אותן בעל מרובע מכוס 31/7(' כ- של מדויק היותרהיחס

 את שלהפוך כך, מדבריות, באצבעות הנמדד נפח מאשר 2.9860 פי גדול צפוריות,באצבעות
 ושליש וחצי האצבע את להכפיל צריך מעוקבות, מדבריות לאצבעות הירושלמישיעור

 2 על מדבריות אצבעות 2.866 לכוס: שנותן מה 1.56346. שהם( מ-2.986ב-)52.36%
 הבבלי שיעור את להפוך נרצה אם כן, כמו מדבריות. אצבעות 2 על מדבריותאצבעות
 אצבעות 1.7269 ברום צפוריות אצבעים על אצבעים נקבל עגול, וכלי צפוריותלאצבעות
 כפי 3, מדויק הפחות כיחס נשתמש אם לרבוע. העגול שכין היחס כחשבון נדייק אםצפוריות,
 השיעור צפוריות. אצבעות 1.808 ברום צפוריות אצבעים על אצבעים נקבל בגמרא,המורגל
 דק. לא שלחומרא כותבים והתוספות [, ]1.8333 מזה יותר קצת הוא ובקליר בירושלמיהאמור

 צ"דפרק

 הקלירשיעורי
 וגם צפוריות, אורר מדות הש"ס בכל מצינו לא שהרי מפליג, חדוש הם התוספותדברי

 מספר על ושמירה האורך מדות מהגדלת כתוצאה הוגדלו הצפוריות הנפח שמידות נאמר,אם
 אלא למדבריות, הצפוריות האורך מדות שבין היחס יהיה לא הנפח, של המעוקבותהאצבעות

 בחדושיון, מהרי"ץ החליט זאת תמיהה בגלל הנפח. מידות יחסי של השלישי השורשכמו
 בשום נמצא לא אמנם 'צפוריות' שהכנוי אף ואולם, טועה. תלמיד ידי על נכתבושהדברים

 1.5 עד 1.4 של יחס שקיים ערך-מילין2, בעל הראה כבר מוגדלות, אורך למדות ככנוימקום
 התלמוד של לאלו הקודם( לפרק 3 הערה )ראה הקליר אלעזר רכי של והאמות האצבעותבין

 מודדת אמה "כל בתלמוד: כמו הקליר אצל הם והאמה הטפח האצבע, בין )היחסהבבלי
 מדות והסיט"(. הטפח הוא אצבעות וארבע בסיט שנים עד מותחת והזרת בזרתשליש

 הבאים: ביחסים מוצאים אנו אלומוגדלות

 לוין- הוצאת דפוס-צלום שער-השמים השל"ה בסדור 656-9 )עמוד וספרת ראית אז שקלים: לפרשת בסלה3.
 במישור עגול בכלי שמדובר משתמע לפנינו, כלשונם התוס', מדברי 4. -תשל"ג(. ירושליםאפשטיין,

 בעל הרב כך על העיר וככר אופן, בשום מסתדר אינו התשכון אז אבל צילינדר, בצורת כלומר, בלבד,אחד
 ואני בהנדסה ליודעים ופשוטים נכונים התוס' שדברי "ובודאי : דבריו בסוף וכתב ט"ז(, )סימן ז"לראש-אפרים

 באמת אבל וצ"ע", כוונתם על לעמוד יכולתי לא וכעת הדברים בפשוטי לעיין לב נתתי אולם מאנש'איני
 ידי על באמת נעשה שהנסוח או התוס'. בדברי טעות איזו ויש המגיהים, מלאכת היא כאן הנצרכתהמלאכה
 כזו צורה בעל נפח חישוב דרך על 5. הבא(. הפרק בראש דבריו )יוזכרו מהרי"ץ שחשב כפי טועה.תלמיד
ז פ"ט. לפרק 3 הערהראה
 ד'(. עמוד ראש מ"ח )דף ועוד סד"ה א' אות ד' סימן פ'( לפרק 16 בהערה )המתוארים מהרי"ץ בחדושי1.
 ריס ערך וכו', מדבריות ,/7 הן ראה"ק של שמשיחותיו כ"פ שכתבתי מה ולפי ד"ה ב' טור כ"ט דף זרת ערך2,
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רנה צג-צדפרקים

 של מדותיו התוס' לדעת התוספות. בשם הקודם( )בפרק שכתבנו כפי הרביעית מדותא.
 המעט, על הקפיד שלא לומר נרצה לא אם הקפיד. לא ההפרש מעט ועל צפוריות הןהקליר
 היקף בין 3.14159 של יחס חשבון לפי הבבלי משל י 1.4116 פי גדולות אצבעותיותהיינה
 לקוטרו. העיגול היקף בין 3 של יחס חשבון לפי 1.433 או לקוטרו,העיגול
 2000 - והמיל אמה, 266% או 266 הוא הריס התלמודיימי', בספרים המקובל לפיב.

 וזרת, אמות 6 של קנים 30 - והריס ריס, 7 לל הוא המיל הנ"ל, בפיוטו הקליר, לפיאמה.
 - והמיל אמה, 190 הריס יהיה זה חשבון ולפי ושליש. אמות 6 שם, שכתב מה לפישהם
 שלו האמות תהיינה התלמוד, לשל שוים הקליר של והמיל הריס שאם כך, אמות.1425

 התלמוד. משל 1.4035 פיגדולות
 לפי זאת, לעומת זרתות. לשתי האמה שוה שלנו התלמוד שלפי למעלה, כתבנו כברג.
 של הזרתות אם אמה. שליש היא שהזרת כלומר בזרת", שליש מודדת אמה "כלהקליר:
 בפירוש התלמוד. משל 1.5 פי גדולה הקליר של האמה תהיה שוות, התלמוד ושלהקליר
 כתוב שם האמות. את להשוות נסיון יש "שער-השמים", השל"ה, בסידור המודפסהפיוט
 הוא מהם, האגודל ומפשיט ביחד דבוקים אצבעות "כשארבע נמדדת הקליר שלשהזרת
 ומודד מזה זה אצבעות ד' כל "כשמרחיב אבל ירושלמי"5, בתלמוד כדאיתא האמהשליש
 בין שההבדל בחוש, נראה שהרי תמוהים, ודבריו באמה", ב' רק נכנסים אינו אגודל, עדמזרת
 יחס למה להסביר בכדי זה בתירוץ יש בדוחק ואולי מאוד, קטן הזרת מדידת של ,:צורותשתי

 בין היחסים יחס כמו 1.4 פי ולא התלמוד, משל 1.5 פי הוא שלו לזרת הקליר שלהאמה
 של המדידה צורות שתי בין ההבדל אין שלי ביד שמדדתי מה לפי אבל ולמיל, לריסהאמה
 מדות שלפיה הנ"ל, שבתוספות לדעה אינו הנ"ל הפירוש פנים כל על . מ-15 אחד אפילוהזרת
 הבבלי. משל שונות הקליר שלהאורך

 לזרת מתיחס שהקליר לומר, אולי יש ל-1.5 מכ-1.4 היחסום בין ההבדל את לתרץובכדי
 יש הכוס את וכן שוחקים. ומיל ולריס עצבה[ זרת לדעתו היא שם הנדונה הזרת ]כלומרעצבה
 הקליר, לדעת העצבות, על השוחקות יתרון זה לפי ויהיה שוחקות, במדות לדעתו,למדוד,
 גדולות הקליר שאצבעות התוספות דעת ולפי מלגו", מ-14 1 דהיינו מלבר, מ-15 1בערך
 יהיה דק, שלא מפני הוא מזה קטן קצת יוצא וכשהיחס שלנו, התלמוד משל 1.44 פיבדיוק
 אולי 24(. חלקי 25 = 1.44 חלקי )1.5 מלגו מ-24 אחד חלק העצבות, על השוחקותיתרון
 כיתרון הוא העצבה על השוחקת שעודף הרשב"א, כסברת הקליר בדעת התוספותסוברים
 האמות משתי בקטנה תופס שהרשב"א אלא הקודש, אמת על בשער-שושן שהיתההאמה
 אמה. לכל אצבע יתיוה שהיתה בגדולה. - התוספות לפי והקליר, בשער-שושן,שהיו

 הירושלמי לשל הבבלי של הנפח יחס מכפלת של השלישי השורש היינו3. קנה. וערך וראה"ק,סד"ה
 רוס, ערך ערוך, יאה 4. )22/1,8333(%ו"ז6( של השלישי השורש כלומר. לעיגול. המרובע נפח ביחסוהקליר
 כיון יותר אותו לוו לא רש"י ולפי מיל, מרחק השעיר משלח את שליוו ס"ז, וריש ס"ו דף סוף יומא משנהוראה
 במפורש כתוב שכך מיל, לכל ריס ונוחצה שבעה ד"ה שם, רש"י וכתב אמה, 2000 והוא שכת, תחום היהשזה

 ארחץ-בנקיון-כפות, בפיוט עצמו הקליר חשבון שכן רש"י. עוד וכתב אמה. 2000 שהמיל האזינו, פרשתבספרי
 כל רוחב שיהיו הקנים, אלף 25 את הקליר הופך בו כי-אקח-מועד, המתחיל כסלוק סוכות, של כ' ביוםהנאמר
 אנו שבו ראית. אז בפיוט הקליר לחשבון שוה אינו זה שחשבון כותב, רש"י מיל. ל-75 מ"ר, יחזקאל פי עלשבט
 יתכן הקליר, בדברי לפרש עתידים שאנו מה ולפי הפיוטים. שבשני החשבונות מתישבים איך כותב ואינודנים,
 שהמיל הרמכ"ם, כשם למעלה שכתכנו מז; גס עיין קרקע. מדידת של אמות לשאר המקדש אמות בין הבדלשיש
 סוף ב"ק ובשיטה-מקובצת קנים, ל-0נ הריס את שהשוה י"ז, י"ר, בראשית ברש"י עוד ועיין אמה. 2000-
 מתאים 6. איפה. יודע איני 5. אמה. ק"ע הוא הריס לפיה דעה, מובאת ריס שלושים ד"ה ז',פרק
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 תורה של ומשקלותמדותרנך

 ושיעורי המיל7 הריס, ואת עצבה, באמה הזרת את מודד שלנו שהתלמוד היא, אחרתאפשרות
 - העצב על השוחק שיתרון שלנו, התלמוד דעת זו, סברה לפי ותהיה, כשוחקות, -הנפח
 אצבעות. 24 בת לאמהאצבע

 של האמות יחס ובמיל ובריס בכוס מדוע להסביר מהקודמות, במקצת רק השונהדרך
 לומר, היא 1.5, הוא היחס הזרת שלגבי בעוד 1.44(, )או כ-1.4 רק הוא הבבלי לשלהקליר
 שיטות שתי קיימות והקליר, הירושלמי של בזו והן הבבלי התלמוד של בזו הן מערכת,שבכל
 של והאמה זרתות, ל-3 שוה שוחקת, כשהיא הקליר, של האמה והעצבה. השוחקת :מדידה
 וחצי לאמה שוה שוחקת קלירית אמה תהיה זה באופן עצבה. כשהיא זרתות ל-2 שוההבבלי

 יהיה לעצבה, עצבה או שוחקת, לתלמודית שוחקת קלירית בין היחס בעוד עצבה,תלמודית
 פירוש לפי העצבה על השוחקת עודף על שכתבנו למה בהתאם 1, 44. התוס', לפי או, 1 4.רק

 להחליט או בדווקא, שוחק הוא הקליר של שהמיל להחליט הצורך את נחסוך כך כאן.התוס'
 מיל או עצב מיל להיות יכול המיל שגם לומר, נוכל עצבות. באמות דווקא נמדד הואשבבבלי
 בבבלי להמדד זה לפי יכול הכוס גם בעצבות". והעצב שוחקות כאמות נמדד השוחקשוחק,
 הש"ך9 )לדעת ובקליר בירושלמי כמו מדידה שיטתבאותה

 על ולחולקים בשוחקות, -
 בעצבות(. -הש"ך

 בקליר יותר גדול - לאמה הזרתות שמספר הקליר, על פירוש בשם למעלהכתבנו
 שההפרש וכתבנו הזרת. את המקטינה בצורה נמדדת שלו שהזרת בגלל בתלמודנומאשר
 מבחינה גם בחוש. הנראה כפי מאוד קטן המפרש ידי על המתוארות השיטות שתישבין
 ומסתבר הקליר, לבין שלנו התלמוד בין הזרת מדידת בשטת הבדל שאין נראה,עיונית
 שש הקנה ש"שיעור כותב הקליר התלמודית. מהאמה בזרת גדולה הקליר מודד שבהשהאמה
 האיש "וביד שביחזקאלה המקדש במידות שכתוב ממה ספק, ללא לו, יצא זה וזרת".אמות
 חושב טפח. כמו טופח המפרש שלנו, לתלמוד בנגוד וטפח". באמה אמות שש המדהקנה

 האמורות מהאמות אמות שש הוא המידה קנה טפח. ולא זרת הוא כאן שטופחהקליר,
 ד' ג', יהושע רד"ק גם ]עיין בקמץ הב' מנוקדת ולכן הידיעה, בה' האמות שהן זאת,כנבואה
 של האמות וזרת. אמות שש - יחד זרת, היינו טופח, ועוד במדה[, אמה כאלפיםסד"ה
 מלשון גדולות, - משמעותן ברד"ק, ראשון פירוש שלפי י, י אצילה" "אמות הן זאתנבואה
 בית עד הנמדדת אמה כלומר היד, אצילי מלשון - שני פירוש ולפי ישראל', בני אצילי'ואל

 כפי הוא סתם לאמות יחסן כך. או כך ביד. הנמדדות זרתות 3 בערך כאמת והיאהשחי,
 מהן אמה כל כלומר וטפח", אמה אמה באמנת המזבח מדות "ואלה מ"ג:2ן בפרקשכתוב
 2 של היא סתם ואמה מאחר זרת(. הוא טופח שלקליר שכתבנו, מה )לפי וזרת אמה שלהיא

 בחשבון לי נראה כך זרתות. נ של היא המקדש שאמת הרי בתלמוד, שהחשבון כמוזרתות,
 היהודיםיי של אמת-הקודש על מאמרו בסוף ניוטון, אייזיק סיר הגדול, הנכרי והחכםהקליר.

 אותו למדוד לנו והיה שבת, תחום הוא המיל שהרי קשה, קצת זה 7. פ'. פרק בסוף שהובא לחשבוןכקירוב
 עירובין, בתחילת אביי שלדעת עוד, כתב וכן ב:, מגילה בטורי-אבן שכתוב כמו 8. לחומרא.בעצבות

 טפחים, 5 של אמות 2000 - לחומרא שנמדד מיל, לגבי גם כך טפחים, 5 בנות כאמות מודדיןשלחומרא
 יחזקאל . 10 ו'. ס"ק ר"א יו"ד ש"ך 9. מגילה. הלכות - או"ח בגליון כיד-אפרים גם דבריווהובאו

 שש כמו... גדולים לשון "אצילי שכתב: ויחזו, ד"ה י"א כ"ד שמות רש"י גם ועיין ח', מ"א יחזקאל . 11 ה'.מ'
 יחזקאל . 12 לאמה. לא הנמדד, לדבר מתייחסת זאת שגדולה נראה, ליחזקאל מפירושו אבל אצילה",אמות
 .13. י"ג.מ"ג

~ews. 
the of Cllbit Sacred the 0ת Treatise ג Newton: Isaac tsir לאנגלית מתורגם 

 ו'(. לפרק 7 בהערה המתואר )בפרסום גריווס בכתבי ומודפסמלטינית
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קנז צד-צהפרקים

 יוסיפון ידי על הנקוב האמות מספר שבהן השני, המקדש בית ממדות מידות כמה שישהראה,
 שהיוסיפון משער, הוא במשנה". שנקוב ממה 1 % פי גדול מלחמות-היהודים,בספרו,
 רומית לכאמה שוות המשנה של ושהאמות ס"מ(. כ-44.4 )בנות רומיות באמותמשתמש
 האמורות באמות - המשנה את לפרש זו, בדרך יתכן הקליר, בדעת שכתבנו מה לפיוחצי.

 יחזקאל(, לשל זהות שבמשנה האמות התלמוד לפי )גם שביחזקאל מידות-המקדשבנבואת
 הרומיות, האמות גם היו שבאמת כפי זרתות, שתי של באמות הן היוסיפון של שמדותיובעוד
 ביד. הנמדדות זרתות שתיבערך

 צ"הפרק
 הקליר לדעת ובמלכים שכזכריההמדות

 10 - כיוונים בשני מקופלת כשהיא שמדתה, עפה", "מגילה על מתנבא י זכריההנביא

 קפוליו את וכשפושטים בספר-תורה, שמדובר מבינים הקליר, וכן חז"ל2, אמות. 20 עלאמות
 שגם יוצא, החשבון ולפי בזרתות, הנ"ל המגילה את מחשב הקלירי אמה. 40 " 20 נמדדהוא

 בספר האמורות האמות מאידך, זרתות. 3 של - גדולות הן זו בנבואה האמורותהאמות
 הזבול שים כתבי הקליר שכן הקטנות, מהאמות בהכרח הן ראשון. בית מידות עלמלכים
 שכל רביעיות, 3840 אחד כל מכיל שם. החשבון )שלפי מקואות 150 מכיל שלמה[ של]=ים

 מהאצבעות אצבע 15/6 על אצבעים על אצבעים שמדותיו עגול כוס של הנפח היארביעית
 יכיל'. בת 'אלפים כ"ו ז' א' במלכים שכתוב ממה יוצא המקואות 150 חשבוןהקליריות.

 י!1. - יוסיפון ולפי אמות, 10 המשנה לפי העולה מזבחגובה14.
 30. - יוסיפון ולפי אמות, 20 המשנה לפי המקדש שעריגובה

 15. - יוסיפון ולפי אמות, 10 המשנה לפי המקדש שערירוחב
 60. - יוסיפון ולפי אמות. 40 המשנה לפי מבפנים ההיכלגובה

 ובבנין ג', ספר בקדמוניות המתוארת המשכן, במלאכת בעיקר אצלנו, שמקובל למה שוות היוסיפון שמדותיש
 שבמקומות בכך, ניוטון מסביר זה את ב'. ה., במלחמות,ה', החיל מדת וכן ג', פרק ח' בספר שם המתוארשלמה,
 היה יותר סביר הכתוב. מן מפורסם שהיה ממה לשנות יוסיפון רצה לא בכתוב, ברורה בצורה מפורשותשהמדות
 שבדרך לכך, לב נשים אבל הגיה, ולא ידע לא בתורה. בבירור מפורש שלא ומה באמצע, מגיה שעבודתלומר,
 במלאכת בתורה הכתובות למידות מתיחסים אצלנו, למקובל זהות היוסיסון של מדותיו שבהם המקומותכלל

 בלבד, זרתות שתי של הן שהאמות סובר הקליר גם שבמלכים, במידות ראשון. בית בבנין א' כמלכים אוהמשכן

 ב"ו, שמות אבן-עזרא גם )ראה המשכן במלאכת המוזכרות האמות לגבי גם שכך ונראה הבא, בפרק שיבוארכפי

 ג'(. ג'. ב', בד"ה שכתוב כמו הראשונה, במידה צ"ל אחרונה במידה ובמקום סופר טעות שם שיש ודומניט"ז,

 ממדותיו שהרבה שני, לפית מתיחסים האמות. מספר את בחצי יוסיפון מגדיל שבהם המקומות, זאת,לעומת
 ג' פרק ג', משנה ב' פרק : מדות מסכת כמשנה נתונות למעלה הנזכרות המדות ביחזקאל. האמור לפינקבעו

 שאינן מידות גם שם ביוסיפון יש ה'. פרק ה' ספר מלחמות-היהודים וביוסיפון ; ו' משנה ד' פרק א',משנה
 פחות בלא חז"ל משל גדולות שביוסיפון החריגות המדות כל מאלה, משובשות. הן וכנראה בכלל,מתאימות
 חז"ל לדברי יוסיפון דברי את להתאים נסיון חז"ל. ממידת ב-25% הגדול האולם, פתח מרוחב חוץמ-50%,
 בגרמנית שהודפס הורדוס, של המקדש בית מידות על במאמרו הילוסהיימר עזריאל הרב ידי על גםנעשה

7udenthums-בOrthodoxe das fdr Senlinars Rabbiner des Bericht ,Jahres של אנגלי תרגום תרל"ז. - ברלין 
 עמודים 1886, שנת פא"פ, האנגלי, העת בכתב הודפס הערותיו, ובהשמטת המחכר שם בעילוםהמאמר,

 עברי. תרגום יצא שכקרוב לי,  נאמר113-92.

 היטב מבואר חשבונו צ"ג(. לפרק 3 בהערה )המתואר הנ"ל בסלוק3. כ"א. עירובין2. ה'. זכריה1.
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 תורה של ומשקלותמדותרנח

 בים יהיו הגדולות, הקליריות מהאמות כן גם הן שבמלכים האמות ואם סאה(, 6000בהיינו
 הרי חצי-כדור, הים היה הקליר שלדעת נניח )אפילו מקואות מ-150 יותר הרבה שלמהשל

 אמות מ-250 פחות בלא כדור, חצי של במקרה גם מסתכמות, 10 א 10 א 5שמדותיו
 אמות מ-843 יותר נפחו יהיה רגילות, אמות 1 % של גדולות, אמות אלו ואםמעוקבות,
 שהם מעוקבות. קליריות אמות 1% - למקוה נקבל ל-150, כשנחלקם רגילות.מעוקבות

 אינו(. וזה רגילות, מעוקבות אמות5.62
 זרתות 2 של האחת : מדבריו היוצאות האמות סוגי ושני הקליר דעת לנו שנתבררהלאחר
 נבואת של האצילה האמה הקליר לדעת שהיא זרתות. 3 של והשניה סתם', 'אמה להשקראנו
 שבהן האורך מידות בין התוס' שכתבו 1.44 של היחס פשר את לבדוק נחזוריחזקאל,
 את מודד הקליר שבהן האורך מידות לבין והמיל, הריס ואת הרביעית את מודדהתלמוד
 אמתו שאם הרי שכתבנו, כפי זרתות, 3 של היא הקליר משתמש שכה והאמה מאחרהרביעית.
 אם ביד. הנמדדות זרתות 21/12 התלמודית האמה תהיה התלמודית, מהאמה 1.44 פיגדולה
 הקליר4 גם מודד שבה התלמודית האמה תהיה שכתבנו, כמו זרתות, 2 של היא סתם''אמה
 את נחלק אם או, כאלה, זרתות שתי של סתם מאמה ה-24 בחלק גדולה המקוה, שיעוראת

 זרתות שתי של סתם לאמה שוה התלמודית האמה תהיה אצבעות. ל-24 הזאת סתםהאמה
 בתוספות שהובנה כפי הקליר, בדעת שעשינו מהחשבון הנובעת זאת, תוצאה אצבע.ועוד

 למדידת כזאת אמה מקום בשום מפורש מצינו לא שהרי בה. יש מפליג חדושבפסחים,
 לנו, שיצא מה ולפי בדיוק, זרתות 2 היא שהאמה משמע בעירובין1, בגמרא התורה.שיעורי
 כל את מודדין שבה והאמה סתם'. 'אמה היא שם הגמרא דנה שבה שהאמה לומרנאלץ

 היות כן פי על אף הוא. מפליג חדוש לכאורה ודאי וזה באצבע. ממנה גדולההשיעורין
 אמרו שהרי שוות[, אינן שהזרתות נאמר אם ]אלא מכך מנוס לכאורה אין התוספותומדברי
 הקליר של והאמה התלמוד, משל 1.44 פי גדולות הקליר אלעזר רבי של שמדותיובפירוש,

 ואצבע. זרתות 2 של זו לאמה מקור למצא לנסות אלא לנו נותר לא זרתות, 3 שלהיא

 צ"ופרק
 בשער-שושן שהיו אמות לשתי פירושעוד

 הר- של בשער-שושן היו אמות שתי לפיה בכלים, המשנה דברי את למעלה הבאנוכבר
 הרמב"ם אצבע. משה של על יתירה והשניה אצבע. חצי משה של על יתירה האחתהבית.
 שיעורי את משערין ובה המשכן את משה הקים שבה האמה היא משה של שהאמהמפרש,
 של על אצבע בחצי העודפת האמה לפיה הרשכ"א, דעת את הבאנו התורה. כל שלהמצוות
 בה משתמשים המקדש ופועלי מקום, בכל לחומרא מודרים שכה השוחקת, האמה היאמשה
 משה משל הגדולה האמה זה, פירוש לפי ממעילה. שתרחיקם בצורה שכרם אתלחשב
 המשנה הבנת של זו שצורה אף העבירה. מן ולהרחקה לחומרא היא גם מיועדתבאצבע
 ומכאן המשנה. את אחרת מבינים בפסחים שלנו שהתוספות יתכן המפרשים, רוב עלמקובלת
 בצורה המשנה את לפרש הבאות בשורות ננסה ואצבע. זרתות שתי של אמה להםיצאה

 זו. למסקנהשתתאים

 מכיל הזבול שים הפרק, בתחילת משמו שהבאנו מה לפי 4. התוספות. על שם לעירובין הרש"שבהגהות
 זרתות. 3 של אינן במלכים הכתובות שהאמות וכתכנו מקוואות,150
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רנט צה-צופרקים

 האמות קודש. של מיוחדות באמות השתמשו שבבית-המקדש אותנו, מלמדתהמשנה
 מודדים שוים, האדם בני כל ולא מאחר הטבעית. היד באמת נמדדות סתם, אמות אוהרגילות,
 כללי בשמוש שהיתה סתם האמה והיא הבינונית, האמה את מדד רבנו משה בינונית.באמה
 לדעת בניגוד זרתות. 2 של היא זו אמה משה. של אמה - שמו על ונקראת ישראל עםאצל

 המשכן אלא המשכן, את משה הקים שכה האמה אינה זו שאמה התוס', בעל יסבורהרמכ"ם,
 המצוות. שיעורי כל את מודדים שבה האמה והיא י, באצבע עליה העולה גדולה באמהנמדד
 היתה והיא מהגדולה. אצבע בחצי קטנה שהיתה נוספת, אמה היתה אלו, לאמותבנוסף
 זו טבעית אמה בגדולה". ומחזירין בקטנה נוטלין "שהאומנים : המעילה מן להרחקהמיועדת

 למקדש, מיוחדת היתה ולא חול לשמושי במסחר נפוצה שהיתה אפשר - זרתות שתישל
 שבהר-הבית. שושן בשער להחזיקה צורך היה לאולכן

 באמה שאמרו "האמה בכלים משנתנו פתיחת את גם לפרש צריך זה פירושלפי
 דיני לגבי אלא והר"ש, הרמב"ם שפירש כפי המצוות שיעורי כל לגבי שאמרו לאהבינונית",
 "כביצה לגבי הר"ש שכתב וכמו שם, המוזכרים הדברים דוב כמו בלבד, כליםטומאת

 שהוזכרו שהאמות הדעה, את למעלה הזכרנו וכבר אוכלין". טומאת "גבי שכתב:שאמרו",
 של חוט לגבי הנזכרים הטפחים שגם יתכן זה שלפי וכתכנו חול, של אמות הןבבבא-בחרא

 לקבלת שיעורם שהרי חול, של בטפחים נמדדים כלים, במסכת המוזכרים וכדומה,מאזנים
 זה ולפי בבבא-בתרא, הנזכרים הממונות דיני פי על לשמוש ראויים היותם לפי נקבעטומאה
 הוא ממנה שהששית בינונית, באמה נמדדים טפחים שאותם היינו שאמרו', ש'האמהיתכן
 שאמרו.הטפח

 שיתכן ואף הראשונים, שאר מפירוש שונה שהוא אף לתוספות, מיחסים שאנו זה,פירוש
 מובנים. אינם שבלעדיו דברים לישב בכדי בו יש לתרצן, שיש קושיות2 עוד בו נותרושעדיין
 האמות אינן האמות שתי המקובל, הפירוש ולפי בשושן, שהיו אמות שתי על כתובבמשנה

 את משערים ובה וכליו המקדש את בונים שבה משה, של העיקרית האמה ואילוהעיקריות,
 שהמשנה שיתכן חשבתי, וכבר הבית. בהר כלל נמצאת אינה היא - המצוות שיעוריכל

 היתה שהיא להזכיר צורך ואין הקודש אמת שהיא משה, של לאמה שבנוסף לומר,מתכוונת
 רק התנא הסתפק לא האמות בשתי שהרי קשה, עדיין אבל אמות. שתי עוד היובבית-המקדש,

 הודיענו לא ולמה אחת, כל היתה משער-שושן פינה באיזו להודיענו טרח אף אלאבהזכרתן,
 אמות שתי שרק משמע, בעירובין' רש"י מדברי גם משה. של האמה מונחת היתה איפהגם
 ו' "של כותב: הוא עירובין, במסכת קודש של אמה מפרש כשהוא שהרי במקדש, היואלו

 משה"4 של אמתו למידת שנעשו הבירה בשושן שהיו אמות שתי למדת בינוניםטפחים

 : הבאות האמות זו, שיטה לפי לנו, יוצאות זהמכל

 זרתות. שתי של סתם אמהא.

 היא נח(, ~פרשת בראשית-רבה לפי אשר נח של מאמתו באצבע קטנה משה בימי הממוצעת הזרוע היתה אולי .1
 מהגמרא להקשות האפשרות 2. בית-המקדש. בבנין מדדו ובה הראשונה: ג"האמה ג', מ'. כד"ההנקראת

 ]כפי הירושלמי בשיטת כדרכו, ההולך, הקליר שיטת את מפרש כאן התוספות שכן מוגבלת, זו שיטה פרטיעל
 במידת סתירה על התוס' קושית גם לבבלי. להתאים חייבת שאינה הבבלי[, חתימת לפני בא"י חיהנראה,
 המקוה שיעור מחשבון נובע הבבלי שחשבון מכך אלא הסתירה. מעצם אינה והירושלמי הבבלי ביןהרביעית
 היא מה שלדעת לומר, רצונו לכאורה 4. קדש. של ד"ה מ"ח. עירובין 3. הירושלמי. על גםהמקובל

 שלמה אצבע שגורעים או אצבע, חצי משה של על יתירה שהיתה מהאמה אצבע חצי גורעים הקודשאמת
 שם. היתה לא עצמה משה שאמת מדבריו ומשמע אצבע, משה של על יהירה שהיתהמהאמה
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 תורה של ומשקלותמדותרם

 גדולה והיא תורה, שיעורי ושאר המקדש את זו( שיטה )לפי מודדים שבה האמהב.
 מהראשונה.ב-24/[
 זרתות. 3 של הקלירית האמהג.
 מהשניה שיעור באותו וקטנה מהראשונה, אצבע בחצי הגדולה האמה את כאן ספרנולא
 שהתוס' נאמר אם רק לעניננו חשיבות לה יש שכן ממעילה[, להרחיק נועדה היא]אשר
 המעילה, מן הפועלים את להרחיק שנועדה זו, אמה בין שההפרש הרשב"א בדעתהולכים
 יותר סביר למעלה. שכתבנו מה לפי לעצבה. השוחקת בין ההפרש הוא האחרתלאמה

 בכלים המוזכרות האמות בין ושההפרשים משמונה, כאחד הוא שההפרש סובריםשהתוס'
 מהראשונה ה-24 בחלק הגדולה האמה אם לעצבה. השוחקת שבין להפרשים קשוריםאינם
 זרתות 2.344 השוחקת זה, לפי תהיה, מהעצבה, בשמינית גדולה השוחקת ואם העצבה.היא

בקירוב.
 שנוי את לתרץ מהצורך אותנו משחרר התוספות. פי על הקליר בדעת שפירשנו זהפירוש
 ופעם שוחקות כאמות מדובר שפעם בהנחה התלמוד, למידות מידותיי שכיןהיחסימ
 התוס'( )לדעת קשורים אינם לשוחקות העצבות בין ההפרשים שכתבנו, מה לפיבעצבות.
 לשוחקות העצבות האמות בין ההפרשים את כלים. שבמסכת השונות האמות שביןלהפרשים

 אחרות. להתאמות לנצלנוכל

 צ"זפרק

 הטבעי האגודלרוחב
 התוס', לדעת המערכות, שתי בין שהיחס אורך, מדות של כפולה למערכת שהגענולאחר

 לאצבעות המערכות שתי של האצבעות של ביחסן לעיין אנו צריכים ל-100, 144הוא
 הן הנפח( מידות את הבבלי התלמוד מודד שבהן )אלו שהקטנות נאמר, אםהטבעיות.
 הירושלמי של שהאצבעות לומד. נצטרך שבו, ביותר הרחב במקום האגודל ברוחבהנמדדות

 להיותן ההשאלה, דרך על רק אצבעות ונקראות הטבעיות, לאצבעות כלל מתאימותאינן
 האצבע ברוחב הנמדדות הן הקליר שאצבעות לומר, נוכל מאידך, האמה. של ה-24החלק
 7 בערך שרוחבו במקום האגודל, בראש מקום באיזה נמדדות והקטנות הרחב,במקום

 ביותר הרחב המקום מרוחב למאה( 694/9 דהיינו ל-144, 100 של יחס )ובמדויקעשיריות
 ן : לשונם זה במנחות. בתוספות מוזכרת בראשה האצבע מדידת של כזאת אפשרותשבאגודל.

 ומחצה אמות שלש היה מזבח של דכבש ]קתני[ קדשים קדשי בפ' זבחים"במסכת
 ]צ"ל הזכרות קמא האצבע דקשר התם דמפרשי ואית בזכרותו אצבע ושלישואצבע
 היינו בזכרותו צ"ק[ הגהות - דמפרשי ]צ"ל דגרסי ואית צ"ק[ הגהות - זכרותקרוי
 ראשונות כתוב ולפנינו בצ"ק, הגיה וכן ש"מ, שנת בסיליאה בדפוס הוא ]כןראשו
 צ"ע". מידי מפרש דלא והכא ראשו[במקום
 אבל הרחב, במקום לנמדד בראשו הנמדד אגודל בין היחס מה מפרשים אינםהתוספות

 מהר"מ פירוש לבין שבתוספות זו שיטה בין זה יחס לגבי מחלוקת שיש נאמר לאאם
 ]וביתר 0.7 בערך היחס יצא המזבחי, כבש שבסוגית רש"י של רבותיו בגרסתמרוטנבורג2

 לראש- משם דבריו הועתקו רל"ט. סימן פראג דפוס בתשובותיו, 2. בגודל. ארבעה ד"ה : מ"א מנחות .1
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כסא צו-צחפרקים

 ומחצה אמות "ג' כבש-המזבח של השפוע היה רש"י. של רכותיו גרסת לפי 0.7075[.דיוק

 מכוון. יוצא וחשבונו טפח החצי את מוחק רש"י בזכרותו". אצבע ושליש ואצבע טפחוחצי

 של רבותיו חשבון לפי זאת, לעומת אמות4. 9 - המזבח לראש ועלה אמות 32 היההכבש

 רבותיו גרסת את לתרץ בכדי אמות. מ-8.8 פתרת קצת של לגובה אלא הכבש יגיע לארש"י

 המזבח יסוד שגובה שתי-הלחם, בפרק במנחות שכתוב מה שלפי מהר"מ, כותב רש"ישל
 מגובה חסר שעדיין מה את אמה. 6/י8 אלא המזבח גובה אין טפחים, 5 של באמהנמדד
 מאגודל קטנה והיא "בזכרותו", היא ושליש שהאצבע כך, ידי על מהר"ם משליםהכבש,
 התוספות, של לצריך-עיון ]בנגוד המהר"מ לומד מכאן האמה. של ה-24 החלק שהוארגיל,

 להפחית בא לא ה"זכרותו" שלפיה שבזבחים, רש"י גרסת את כאן הביאו באמתוהתוס'
 אצבעות 24 לפי מכוון הרי חשבונו כי הרגילה, האצבע היא מה לפרש אלא הרגילה,מהאצבע
 היא בתוספות המובאת שהגרסא בכך הרגיש לא ' שהראש-אפרים בעיני, ופלא לאמה,זכריות
 הזכרותו לפיה רש"י, שיטת לפי רק הוא והצריך-עיון, טפח(, החצי את )המשמיט רש"ישל
 כתב, והראש-אפרים בלבד. כאן האצבע את להקטין ולא מודדים, אצבעות באלו לפרשבא

 אמה, עושים ממנה ש-24 הרגילה, שהאצבע-אגודל בזכרותו[, בכלל גורס לא רש"ישלדעתו

 לאמה. מ-24 יותר יש שממנה 'בזכרותו', בשם כאן המובאת מזוגדולה
 האגודל צריך המזבח, לראש יגיע שהכבש שבכדי נראה, המהר"מ חשבון אתלכשנשלים

 האצבעות כשל יחס אותו בערך זה הרגיל. מהאגודל כ-0.7075 להיות בזכרותוהנמדד
 של האמות התוס' שלדעת אפשר, זה לפי הקליר. של ל"ציפוריות" התלמודיותוהאמות
 כראשו. - והתלמודיות האצבעי, ברוחב נמדדותהקליר

 צ"חפרק

 הצל"ח לקושית נוספיםתירוצים

 התוספות לדעת לאצבעות, הביצים אי-השתוות את לתרץ בכדי בה יש זו, גישהא.
 הנ"ל הגישה לפי מרובעים. כלים לגבי אמורות בנפחים, האמורות שהמדות הסבוריםבפסחים

 שבאצבע. הרחב מהמקום כ-0ן/7 רק שמדתו במקום בראשה נמדדת האצבע זו שלדעהיצא,
 י, כראש-אפרים גם מובאת מהראשונים, חלק לדעת הצל"ח קושית את לתרץ כזאתאפשרות

 מכלל בזכרותו הח' מדקאמר לרכי' "וק"ל כתוב: התשובה בסוף כהעתקה. תקונים אלו אי ויש י"ז, סימןאפרים
 מאיר לרבינו וק"ל כתוב: ראש-אפרים ובהעתקת מודד", שבו הרוחב מן באמצעיתו סתמ' דמשערי' היבארכל

 י"ד. סימן לרמב"ם, קנין ספר אחרי המודפסות בתשובות גם מובא מהתשובה חלק וכו'. התםמדקאמר
 בתשובת וכן אל ד"ה : צ"ז מנחות ובתוס' חוץ ד"ה כתוס' ומובא איננו, שלפנינו ברש"י ס"ג. דף ראש זבחים3.

 המודפסת כחשוכה נכון מועתקת והיא 'ואצבע', המלה כטעות הושמטה ששם הנזכרת,אלא מרוטנכורגמהר"ם
 עשר היה המזבח 4. הראש-אפרים. בהעתקת כתקונה הודפסה וכן 2, בהערה המוזכרת קנין. ספראחרי
 י"ז. סימן 5. קרנותיו. ללא המזבח גובה עד הגיע הכבש אמות. 9 - הקרנות ללא הקרנות. עם יחדאמות
 הביא הערוך שבעל לי, הראה מלונדון שליט"א קרנוכסקי אלחנן הרב 6. הבא. לפרק 1 הערה לקמן גםראה
 מכך, נראה ולכאורה ברביעית. האצבעות מספר על הבבלי שיעור את ולא הירושלמי שיעור את א' רבעכערך

 טבעיות. באצבעות הוא הירושלמי ששעור ליה,שסבירא

 רש"י שלדעת מוכרח, חוץ, ד"ה מ"ג. כזכו1יס כתוס' שלנו הגרסא שלפי סכור גם הוא ט"ז. ט"ו, חשוכה .1
 שהגיה ברכת-הזבח, הגהת פי על והוכנסה נכונה אינה זו שגרסא סבור, שהוא אלא בזכרות, מקום בכלמודדים
 שהגרסא ומצאתי, הראשון בדפוס בדקתי ואני 'בזכרותו'(. בזבחים חסר ישנות )כגמרות 'בזכרותו'בגמרא
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 תורה של ומשקלותמדותרסב

 לחשבון נכנס לא שהראש-אפרים אלא לחומרא. שזה במקום להחמיר כך על מסתמךוהוא
 היחס יצא שכתבנו. כ-0.7 של האצבע בשיעור היחס ולפי המדידה, צורות שתי שביןהיחס
 התוספות לדעת תהיה, ברוחבה שהאצבע נאמר אם אף כי מדי, קטן וזה ל-0.343, הנפחיםבין
 וזוהי סמ"ק, כ-34.1 ולביצה סמ"ק, כ-51.2 רק לרביעית יצא 16.8, - ובראשה מ"מ,24

 פסחים שבמסכת שהרביעית הש"ך, כדעת סוברים שהתוס' יתכן מאד. קטנה ביצהודאי
 יתרון את לעשות נצטרך סמ"ק, 50-45 של ביצה להשיג בכדי שוחקות. באצבעותנמדדת

 מדבריו חלק )הבאנו מהרי"ץ הוכיח שבאמת כפי מלגו לכשמינית העצבה עלהשוחקת
 תהיה התוספות לדעת אם ואז רש"י, ושיטת בעירוכין התוספות שיטת היא שכךלמעלה(,
 בשמינית 16.96 על יתירה והשוחקת , 16.96 - ובראשה מ"מ כ-24.23 הרחב במקוםהאצבע
 אלא סמ"ק. 50 - והביצה סמ"ק, 75 תהיה הרביעית b"b. 19.08 השוחקת תהיהמלגו,
 יותר לא יהיה הכתפיים. עד רק אפילו האדם, שגובה לומר, נוכל איך זה, לפי עיוןשצריך
 האדם שגובה האומרים שלדעת מהרי"ץ, הוכיח וככר מ"מ, כ-17 של כאלה, אצבעותמ-72
 שהדרך נראה, כן על למעלה. שכתבנו כמו מצומצמות, באמות מדובר אמות, 3 הכתפייםעד

 התוס' לדעת הטבעיים, למודדים והתלמודיות הקליריות המידות להתאמת ביותרהפשוטה
 בפרק שכתבנו מה לפי ]או, הזרוע אמת היא זו, לדעה התלמודית שהאמה לומר, היאהנ"ל,
 שוה כזו אמה ס"מ. לכ-45.6 זו אמה חושבים ושהתוספות 'אצבע'[, ועוד הזרוע אורךצ"ו,

 תגיע זרת. עוד הזרוע לאורך כשתוסיף ביד. הנמדדות זרתות לכשתי יותר, או פחותבאמת,
 והיא השחי, לבית עד אמה, הנקראת האצבע מראש הנמדדת אמת-השחי והיא השחי,לבית
 האמה, של ה-24 החלק היא מקרה, בכל האצבע, וטופח. אמה של אמה הקליר, לדעתתהיה
 הטבעי האגודל למידת להתאים שיכול מה מ"מ, לכ-19 יוצאת התלמודית שהאצבעכך

 ויוצאת מכך, 1.44 פי היא צפורית, לה קוראים שהתוספות האצבע כעוד בראשו,הנמדד
 האמה של ה-24 החלק בהיותו אבל הטבעי, האגודל מרוחב יותר אמנם זה מ"מ2.לכ-27

 לאצבע מ"מ 19 לפי זה, חשבון ממוצע. מאגודל רחב שהוא אף אצבע נקראהצפורית,
 הסמ"ק, בעשיריות לדייק כאן שאי-אפשר מובן לרביעית. סמ"ק .74 כ-1 לנו נותןתלמודית,

 לקבל בכדי ונבחר בקירוב, רק הוא הגרוע, אמת לאורך בו שבחרנו ס"מ 45.6 שהמספרכיון
 שהיא הזרוע, אמת לאורך מתאים באמת הוא בקירוב, אבל לאצבע. מ"מ 19 של שלםמספר
- 43 בערך האדם בני רובאצל  עד אמות 3 בעצמו. להווכח בנקל יכול שהקורא כפי ס"מ. 47 

 אם בינוני, לאדם קטן קצת נראה עדיין זה ואף ס"מ, לכ-137 יוצאות התוספות, לדעתהכתף,

 בזכרותו. כתוב במנחות שלפנינו בתוס' גם ברכת-הזבח. בעל מלפני גם בתוספות נמצאת רש"י כדעתכזכרותו
 טפח, חצי ללא היא שבתוספות הגרסא שהרי פלא. וזה רש"י, של רבותיו לגרסת רק שזה כתבוהראש-אפרים

 הצריך- את י"א(, )סימן הבית, בבדק שהביא בית-יוסף, בעל שמרן מודה, הראש-אפרים גם רש"י. כגרסתוזה
 פ"י תרומות בירושלמי 2. האגודל. בראש מודדים מקום שבכל שאפשר התוס', בדעת הבין התוס', שלעיון
 המשניות, בפירוש הרמב"ם לדעת וכן לסר( )ערך הערוך לדעת הזין, זין. 200 הוא הלוג שמשקל כתוב, ה'הלכה
 גרם, 850 הלוג יהיה הגאונים, כדעת שכתבנו כפי גרם, 4~4 הוא הירושלמי לדעת הזוז אם לזוז. נרדף שםהוא

 מקום שנותן מה ס"מ, 2.700 לאצבע יוצא לרביעית מעוקבות אצבעות 10.8 לפי גרם. 212.5 -והרביעית
 שהאצבעים הסוברים הקליר, על וכן בפסחים והירושלמי הבבלי על חולק בתרומות הירושלמי אולי אםלעיון,
 בתרומות, הירושלמי וסובר מדבריות, אצבעות הן ברביעית, שנאמרו וחומש וחצי אצבעים ברום אצבעיםעל

 צפוריות. להן קורין שהתוס' הגדולות, במדות נאמר ג'( ברום אמה על אמה : מקוה שיעור )וכן הנ"לשהשיעור
 כדברי התמשכו לא הפוסקים רוב מדוע גם להבין נוכל הכבלי, על חולק בתרומות שהירושלמי נאמר,אס

 ל' סימן )על פ' אות פ"נ ברכות כמעדני-יו"ט יום-טוב תוס' בעל מהירושלמי שהקשה מה ראה הנ"ל.הירושלמי
 ומוסף-הערוך משפטים, כפ' לריב"א התורה על במנחת-יהודה דבריו הובאו מלונדרש. אליהו והרבברא"ש(
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רסג הצל"ח לקושית נוספים תירוצים / צחפרק

 כפי ס"מ, לכ-167-160 ראשו( )עם הבינוני האדם גובה את חשבו שהתוספות שנגידלא
 הביניים בימי צרפתיים זכרים גובה גם הרטווג4 ]לפי ברוסיהי שחיו מהאחרונים כמהשחשבו
 ירדו שלא נראה, מקומות בכמה התוספות שמדברי כתבנו', כבר מקום מכל מטר[. 1.65היה

 במקום מלבד עיוניים, הם שקוליהם ועיקר מדוקדקת, במדידה האיברים ביחסילדקדק
 לדחוק התוספות מעדיפים כמדידה קטנים הפרשים ועל לחוש, הבולטת אי-התאמהשקיימת

 הבינוני. את או המדידה שיטתאת
 מבוסס הוא קכ"ז. אורח-חיים חתם-סופר, בשו"ת מובא הצל"ח לקושית נוסף תירוץב.
 בדברי מפליגות הגהות מצריך הוא אבל חלה", לשיעור הקמח מדידת בצורת פלפולעל

 לשיעור המדידה צורת על קושיתו בתירוץ קי"ג פרק בסוף שכתבנו מה גם ראההראשונים.
חלה.

 המנסה 7, מפיורדא קארגויא מענדל מנחם הרב דברי את לי הראה ז"ל מרצבך יונה הרבג.
 המוזכרת הביצה כמו בינוניות אינן בהן שמדובר שהביצים בהנחה הצל"ח קושית אתלתרץ
 המדידה, ולכלי גדולות, אלא טומאה, לענין רק לדעתו האמורה מכלים, ו', משנה י"ז,בפרק

 דברים לתרץ מתאמץ הוא הגודש. עבור מלגו % להוסיף יש אלו, גדולות בביציםהנמדדים
 הרביעית במשקל ברמב"ם שמבואר מה את וכן הנחותיו, את לכאורה הסותריםבגמרא
 המשניות, בפירוש והקמח המים משקל את הרמב"ם נוקב שבהם הדרהמים לדעתווהעומר.
 יותר הרבה דרהמים אלא כסף, לשקילת המיועדים שעורה גרעיני 64 בני דרהמים אותםאינם

 שכתבו במשקל השיעורים את גם מזכיר. אינו ג' א', בעדיות הרע"ב דברי אתגדולים.
 על ביכורים והלכות עירובין בהלכות הרמב"ם שכתב במה גם מזכיר. אינו אחריםראשונים
 היו הרמב"ם שבימי ולומר, לדחוק הוכרח סלע. 86% - והעומר דינר, 17 לל הרביעיתהיות

 שעורה, גרעיני 96 רק בדינר היו הנקי הכסף שמן ואף ביותר, מסוגסגים והדינריםהסלעים
 הסיגים. עם יחד והסלע הדינר למשקל אלא כוונתו אין עירובין, בהלכות בדבריו שמבוארכפי
 משקל את עירובין בהלכות להזכיר בכלל הרמב"ם הוצרך מה לשם בתשובתו כותבאינו
 לומר נצטרך דרכו לפי הסיגים. עם למשקלו אלא מתכוון שאינו אחרי שבדינר, הנקיהכסף

 ז' משנה פ"א מקוואות )כחדושי גולות-עיליות ראה 3. א'. אות ח' סימן כשש"ת שכתב מה וראה לסר.ערך
 במדינתנו אשר הוא ידוע "ודבר כותב: הוא הראש, עם הן אמות ש-3 כרשב"ם שפסק לאחר ז'(, אות א'פסקה
 עשר שנים במדה אמה לפי"ז יעלה הקיר"ה במדת וויערסקעס ארבעה ארשין שני הוא בינוני אדם גובהשיעור

 לקומת יוצא ממנו. ה-16 החלק - והוויערסקע ס"מ, 71.12 הוא הארשין ארשין". רבע ג' הואוויערסקסעס
 ס"מ. 133.35 - הכתפיים עד הגובה יהיה שתות, יורד והצואר הראש שבלי נאמר. ואם ס"מ, 160.02 -האדם
 ]כלומר וחצי וויערסקעס חמשה ארשין שני סך בינוני מדת נחשוב בזה להחמיר נבוא "ואם : וכותב מוסיףהוא

 כתוב: ג' סעיף ר"א, סימן יו"ד בערוך-השלחן כנודע...". בקומה, קצת גדול מדת באמת שזה ס"מ[166.69
 מגוסה אמות ג' וזהו ס"מ[ ]160.02 ווייערסקעס וד' אדשין שני כינוני אדם של גובה מדת משערת"והמלכות
 ש"גם הנתוח, חכמי בשם כתוב ב' שורה מ' לדף שניות ותקונים כהשמטות ובערך-מילין אדם". כגובתהמקוה
- cours 4. בינונית". לאשה מעטר 1.5 בינוני, לאיש מעטר "1.6 האדם קומתכזמננו"  Hartweg 1). 

humainepaliontologie de א physique td1Anthropologie בעמוד דבריו הובאו , 1961 - פריז אוני' כהוצאת 
 כנראה מבוססים דבריו ראיתי. לא במקורם הדברים את צ'. לפרק 2 הערה בסוף המתואר ברון, של מספרו136
 האחרון בזמן מטר. 1.66 היה השניה העולם מלחמת שלפני בשנים בצרפת הממוצע הגובה עצמות. בדיקתעל
 הנתון ס"מ. 173.3 של לממוצע בפריז 17 בני בחורים הגיעו 1971 ובשנת הממוצע, בגובה מרשים גידולחל

 ו-.4א.] .Eveleth P.B של Growth Human " Variation Wide World הספר שבסוף 1 מטבלה נלקחהאחרק
,Tanner'אמרי- בספרו, כתב א"ש ומהר"מ 6. פ"ב. לפרק 10 הערה למעלה ראה 5. . 1976 - קמברידג 

 גדולי-טהרה. ספרו. שכסוף א' בתשובהד. שם. עיין כלל". דעתו לסוף ירדתי "ולא ל"ג: סימןאש,
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 תורה של ומשקלותמדותרסד

 הם גם - דינר לחצי כשוים שם, עירובין בהלכות המגיד, הרב שהזכיר הארגינשיםשגם
 12 משקלו ]הנקי[ שהסלע הרמב"ן, כתב שלו בכורות ובהלכות שיעור, באותומסוגסגים

 ארגינץ. 2 משקלו - שהדינר כךארגינץ

 הצל"ח קושית את לתרץ שבספרו", הגישות באחת מנסה, שליט"א שש"ת בעל הרבר.
 עיקר - המרחק שיעורי זו גישה ולפי לעצבות, שותקות אצבעות שבין ההבדליםבעזרת
 כלל מוזכר לא הרמב"ם שבדברי אף בעצבות, - הנפח ושיעורי בשוחקות, להמדדדינם

 בעצבות. נמדדים הנפחששיעורי

 בזבחים רש"י על שיטה-מקובצת שבהגהות לי9, הראה הי"ו גרינפלד אברהם פרופ'ה.
 הוא ומכאן הגודל"0י, בעובי בשפוע "פי' רש"י: לשון מובא ל"ב( )אות בזכרותו ד"הס"ג.
 : מ"א במנחות האמורים היחסים גם לדבריו ברחבו. ולא בעוביו נמדד שהגודל ללמודרוצה

 רוצה הוא הצל"ח קושית את לתרץ בכדי בעובי. למדידתן מתאימים השונות. האצבעותבין
 המדידה, לצורת התכוונו לא עובי, בלשון ולא רוחב בלשון שכתבו הראשונים שגםלומר,
 ארץ אומרים שאנו ]כדרך הנמדד לדבר והתכוונו לדל של במובן רוחב בלשון השתמשואלא
 האדם שגובה הסוברים הראשונים כל את להעמיד רוצה הוא זו בדעה ורחבה[. טובהחמדה
 הדבר אין הראשונים. בדברי זה שבפירוש הדוחק מלבד אבל אמות. ג' - הכתפייםעד

 להוכיח, המבקש שופר, בהלכות ח והר"ן[ הרמב"ן לשון ]שהוא הטור מדברי גםמשתמע
 ד' דאורייתא טפח שאמרו: ממה מטפח, קטנות בשופר, התופסות היד כף אצבעותשארבע

 פרופ' וגם מאחר כן, פי על אף ברוחב. נמדדות האצבעות כל שם והרי וכו', בגודלאצבעות
 על חולקים אמות, ג' הוא קדקדו עד האדם שגובה הסוברים שהראשונים מודה,גרינפלד
 מלשון לא ובודאי הטור, מדברי ראיה להביא אפשר אי שוב ידו, על המוצעת המדידהשיטת

 שרש"י מכך ראיה אין כן ואם קדקדו2י, עד אמות ג' הוא האדם גובה הרי שלדעתוהרמב"ן,
 האגודל. בעובי שמודדים סבר לא אמנםבזבחים

 כנגד "מידה : בשם בנדון מאמרו9. ג'. ס"ק י' בסימן שכתב מה גם ראה -י"ר, י"א ס"ק ג' סימן שש"ת8.
 עמודים תשמ"ב( )תמוז ז'-ח' גליון י"א שנה מכון-ירושלים, של מוריה, העת, בכתב בינתיים פורסםמידה",

 והרב ס"ז-ע"ד( )עמודים כהנא קלמן הרב דבריו על ערערו תשמ"ג( )חשון י"א-י"ב ובגליוןנ"ט-פ"ב,
 תורה" של שיעורין לספר "הוספה בשם קונטרס הוציא שש"ת בעל והרב -פ'(, ע"ה )עמודים מנתידידיה

 גם עיין ודיוקים. הוספות - מידה-כנגד-מידה : בשם קונטרס עוד הדפיס גרינפלד ופרופ' דבריו. אתלסתור
 תשובה סוף ח' חלק תשמ"ג( - )נ.י. לאחרונה לאור שיצא משנה-הלכה, כספרו. קליין מנשה הרה"ג שכתבבמה
 "ופי' ס"ג לדף י"ג הגהה וילנא בש"ס ד' טור ריש קכ"כ בדף משיטה-מקובצת בהשמטות וכן 10.קצ"ד.

 לאור יצאה ]ועכשיו פ"נ בפרק במלואם הובאו הרמב"ן ולשון הטור דברי . 1 1 כעוביו". הגודל ראשזכרות
 שכתב: כ"ו, בנדה המאירי מלשון דומה ראיה הובאה ממנה י"ב ובעמוד תורה", של שיעורין לספר"הוספה
 האצבעות"[. שאר על בגודל שיש הרוחב יתרון כשיעור ולכאן לכאן נראה בידו השופר[ ]את אוחז"וכשהוא

 ב'( אות ד' ]בפרק בשש"ת הרב מונה המאירי את ]גם אמות ארבע אורכן הכוכין ד"ה ק"א ב"ב הרמב"ן חידושי12.

 אמות[. ג' - קדקדו עד רגלו מכף אדם שגובה הסובריםבין
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